
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego  

na kierunku gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia (inż.) 

 

1. Teoretyczne podstawy gospodarki przestrzennej – podstawowe pojęcia, cele, miejsce 

w systemie nauk, wybrane teorie. 

2. Pojęcie przestrzeni i różne sposoby jej ujęcia i rozumienia w gospodarce przestrzennej. 

3. Podstawy prawne gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem planowania przestrzennego 

(typy i zawartość dokumentów planistycznych poziomu lokalnego i ich powiązania ze 

strategiami rozwoju gminy). 

4. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce na tle procesów integracyjnych Unii Europejskiej. 

5. Dokumenty strategiczne w polskim systemie planowania przestrzennego. 

6. Modele struktury przestrzennej miast. 

7. Czynniki miastotwórcze. 

8. Warunki funkcjonowania i rozwoju miast oraz obszarów wiejskich w Polsce. 

9. Procesy metropolizacji w Polsce i na świecie. 

10. Procesy urbanizacji – istota, etapy. 

11. Rozwój zrównoważony w urbanistyce i planowaniu przestrzennym. 

12. Zasoby naturalne Ziemi, ich podział i znaczenie w gospodarce – rola rzeźby terenu, budowy 

geologicznej i warunków gruntowo-glebowych w planowaniu przestrzennym. 

13. Główne idee i kierunki badań przyrodniczych w gospodarce przestrzennej – teoria systemu, 

rozwój zrównoważony, usługi środowiskowe, koncepcja systemu zarządzania środowiskiem, 

teoria systemów krajobrazowych, ekofizjografia. 

14. Formalno-prawne uwarunkowania oceny środowiska geograficznego w gospodarce 

przestrzennej (Prawo o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku – UOOŚ, 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo geologiczne 

i górnicze). 

15. Rola czynników klimatyczno-hydrologicznych i roślinności w planowaniu przestrzennym. 

16. Audyt krajobrazowy jako metoda inwentaryzacji i waloryzacji środowiska geograficznego. 

17. Rewitalizacja – podstawy prawne i teoretyczne, rodzaje, przykłady, problemy. 

18. Zagospodarowanie infrastrukturalne w skali miasta, regionu, kraju. 

19. Metody stosowane w analizach przestrzennych. 

20. Źródła danych przestrzennych i metody badań w gospodarce przestrzennej – w tym 

geoinformacja, metody geodezyjne. 

21. Rola samorządu terytorialnego w Polsce w gospodarowaniu przestrzenią. 

22. Planowanie strategiczne – cechy, elementy i ogólny model formułowania strategii. 

23. Urbanistyka – rozwój, teoria, przykłady dobrych praktyk w Polsce i na świecie, cele i elementy 

analizy urbanistycznej. 

24. Pojęcie i istota wzrostu gospodarczego w koncepcji J. Schumpetera. 

25. Charakterystyka wahań aktywności gospodarczej. 

26. Analiza porównawcza keynesizmu i ekonomii neoklasycznej. 

27. Megatrendy oraz główne procesy społeczno-gospodarcze na świecie i w Polsce 

z uwzględnieniem przemian demograficznych, globalnych trendów w użytkowaniu ziemi oraz 

pojęć konkurencji w użytkowaniu ziemi i rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

28. Budownictwo – podstawowe pojęcia i definicje, elementy budynków, elementy fizyki 

budowli, przykłady wybranych typów konstrukcji budowlanych. 



29. Rola przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. 

30. Mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

31. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej. 

32. Zarządzanie – pojęcie i proces. 

33. Pozytywne i negatywne aspekty suburbanizacji. 

34. Podobieństwa i różnice w zakresie pojęć: gentryfikacja, reurbanizacja i rewitalizacja.  

35. Cykl demograficzny rozwoju miasta. 

36. Wyjaśnij koncepcję drugiego przejścia demograficznego.  

37. Omów procesy społeczno-demograficzne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.  

38. Przyczyny i konsekwencje procesu starzenia się ludności. 

39. Główne problemy funkcjonowania miast dużych na świecie i możliwości ich rozwiązywania. 

40. Osadnictwo wiejskie – typy, układy i funkcje wsi. 


