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Gospodarka przestrzenna

 Kierunek studiów „gospodarka przestrzenna”  
integruje dziedziny z obszaru nauk geograficznych,  
ekonomicznych oraz  wybranych dyscyplin nauk 
technicznych, tj. urbanistyki i architektury. 

 Studia na kierunku „gospodarka przestrzenna” mają 
na celu kształcenie specjalistów przygotowanych do 
pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej 
i lokalnej. 
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Najważniejsi są ludzie!

 Głównym celem specjalności „rozwój lokalny i regionalny”
jest szczegółowe zapoznanie studentów z podstawami 
teoretycznymi, jak też umożliwienie zdobycia praktycznych 
umiejętności w zakresie diagnozowania, pobudzania, 
prognozowania i planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, 
tworzenia strategii marketingowych dla jednostek lokalnych 
i regionalnych, a także przybliżenie zasad finansowania 
jednostek samorządowych różnego szczebla.

 Staramy się przygotować do życia w warunkach gospodarki 
opartej na wiedzy, w której to ludzie, ich postawy 
i kompetencje (wiedza i umiejętności), są najważniejszym 
kapitałem w każdej działalności!
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Najważniejsi są ludzie!

 a więc ważni są także pracownicy Katedry 
i osoby współpracujące, bo to z nimi będziesz 
mieć na studiach zajęcia….
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prof. dr hab. Zbigniew Zioło

Założyciel i wieloletni Kierownik 
Zakładu (obecnej Katedry) 

Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Przestrzennej,

emerytowany profesor
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dr hab. Witold Wilczyński, 
prof. UP

profesor 

Uniwersytetu Pedagogicznego
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dr hab. Wojciech Piontek, 
prof. UP

profesor 

Uniwersytetu Pedagogicznego
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Kierownik 
Katedry Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Przestrzennej

profesor 

Uniwersytetu Pedagogicznego
współautor podręczników do przedsiębiorczości     

i geografii gospodarczej

dr hab. Tomasz Rachwał, 
prof. UP
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dr Monika Borowiec-Gabryś

adiunkt
autorka książki „Funkcjonowanie uczelni 

krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka 
akademickiego w świetle koncepcji układów 

bipolarnych”
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dr Agnieszka 
Brzosko-Sermak

adiunkt
współautorka książek z zakresu gospodarki 

przestrzennej miast
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dr inż. Mariusz Cembruch-
Nowakowski

adiunkt
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dr Sławomir Dorocki

adiunkt
autor książki „Struktury regionalne Francji”
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dr Wioletta Kilar

Dyrektor 

Instytutu Geografii 

adiunkt
współautorka e-podręcznika „Przedsiębiorczość 

w praktyce” (wraz z: dr Moniką Borowiec-
Gabryś, dr Sławomirem Dorockim

i dr Moniką Płaziak)
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dr Monika Płaziak

adiunkt
wykonawca badań ewaluacyjnych dot. wpływu 

unijnych projektów infrastrukturalnych na rozwój 
gospodarczy woj. małopolskiego, współautorka 

monografii „Place targowe i centra handlowe. Dwa 
oblicza współczesnego handlu w Polsce” oraz 

„Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie 
na początku XXI wieku”(z dr Anną I. Szymańską) 
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dr inż. arch. 
Beata Stelmach-Fita

adiunkt
autorka licznych projektów 

architektonicznych i planistycznych,

książki „Publiczny dostęp do danych o 
zagospodarowaniu przestrzennym w nowym 

zintegrowanym planowaniu: Szanse i wyzwania” 
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dr Karolina Smętkiewicz

adiunkt
autorka książki o świadomości społecznej wykorzystania 

wód geotermalnych w Polsce i Austrii oraz 
współautorka monografii „Rewitalizacja Zabłocia                     

w Krakowie” (z inż. Magdaleną Madeją)
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dr Łukasz Quirini-Popławski

adiunkt
współautor dokumentów planistycznych dla 

Krakowa
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dr inż. arch. 
Dorota Wantuch-Matla

adiunkt
autorka książki „Przestrzeń publiczna 2.0. 

Miasto u progu XXI wieku”
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dr Małgorzata 
Zdon-Korzeniowska

adiunkt
autorka podręcznika „Jak kształtować 

regionalne produkty turystyczne?

Teoria i praktyka” 

http://www.ap.krakow.pl/geo/
http://www.ap.krakow.pl/geo/
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dr inż. Wiesław Wańkowicz
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mgr Monika Noviello

asystent
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i inne osoby…

doktoranci Katedry
oraz

pracownicy innych katedr Instytutu Geografii UP, 
a także współpracujący z naszą Katedrą pracownicy  

naukowo-dydaktyczni różnych uczelni specjalizujący się 
w problematyce gospodarki przestrzennej oraz 

praktycy życia gospodarczego, specjaliści od rozwoju 
regionalnego i lokalnego oraz
planowania przestrzennego.
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Działalność Katedry

Kierownik Katedry, dr Tomasz Rachwał jest współautorem 
koncepcji nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach 
ponadgimnazjalnych, obejmującej m.in. podręcznik 
z multimedialnym CD-ROM i zeszyt ćwiczeń dla ucznia 
„Krok w przedsiębiorczość”. Jest on także autorem jedynego 
na rynku słownika szkolnego podstaw przedsiębiorczości oraz 
podręcznika do geografii społeczno-ekonomicznej dla szkół 
ponadgimnazjalnych „Oblicza geografii 2” (Wyd. Nowa Era).

Dr Monika Borowiec, dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar, 
i dr Monika Płaziak są natomiast współautorami pierwszego 
e-podręcznika do dwóch: przedmiotów podstaw 
przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce 
– „Przedsiębiorczość w praktyce”.
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W związku z potrzebą kształtowania postaw przedsiębiorczych i edukacji 
w zakresie przedsiębiorczości Katedra corocznie organizuje 
międzynarodowe konferencje naukowe połączone ze Zjazdem 
Nauczycieli Przedsiębiorczości, poświęcone tej problematyce. 
W programie konferencji co najmniej jedna z sesji poświęcona jest 
rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. Strona konferencji: 
www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl
Trwałym dorobkiem konferencji są prace zawarte 
w czasopiśmie „Przedsiębiorczość-Edukacja”, 
wydawanym staraniem Katedry (funkcję redaktora 
naczelnego pełni prof. Zbigniew Zioło, zastępcy 
redaktora naczelnego – dr Tomasz Rachwał, a 
sekretarza dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski                                             
i dr Monika Borowiec-Gabryś).
Z pełnymi tekstami artykułów opublikowanymi 
w czasopiśmie, można się zapoznać tu: 
http://p-e.up.krakow.pl/

Działalność Katedry

http://www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/
http://p-e.up.krakow.pl/
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W Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej koncentruje się 
ogólnopolska działalność Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego w Warszawie (funkcję przewodniczącego pełni prof. dr hab. 
Zbigniew Zioło, wiceprzewodniczącego - dr Tomasz Rachwał, sekretarza 
naukowego – dr Wioletta Kilar) oraz redakcja czasopisma „Prace Komisji 
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” (redaktor 
naczelny – prof. dr hab. Zbigniew Zioło, zastępca redaktora naczelnego –
dr Tomasz Rachwał, sekretarze - dr Wioletta Kilar, dr Karolina Smętkiewicz). 

Z pełnymi tekstami artykułów opublikowanymi w 
czasopiśmie, w tym poświęconymi rozwojowi lokalnemu 
i regionalnemu można się zapoznać tu: 
http://prace-kgp.up.krakow.pl/

Od roku 1985 organizowane są coroczne konferencje 
(od 2008 r. międzynarodowe) z cyklu poświęconego 
funkcjonowaniu przemysłu i usług, w tym ich roli
w układach lokalnych i regionalnych. 
Strona konferencji: www.przemysl.up.krakow.pl

Działalność Katedry

http://prace-kgp.up.krakow.pl/
http://www.przemysl.up.krakow.pl/
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W organizację konferencji aktywnie i licznie włączają się studenci 
wszystkich prowadzonych w Instytucie Geografii kierunków 
studiów, szczególnie członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Geografów, co pozwala im zdobyć dodatkowe cenne 
doświadczenie przydatne w pracy zawodowej.

Jesteśmy szczególnie otwarci na współpracę w tym zakresie 
ze studentami specjalności „rozwój lokalny i regionalny”.

Działalność Katedry
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Kompetencje absolwenta 
specjalności

Absolwent specjalności r o z w ó j  l o k a l n y  i  r e g i o n a l n y , oprócz 
posiadania kompetencji kształtowanych na kursach podstawowych 
i kierunkowych:
 jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności m.in. 

z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów 
przestrzennych w różnej skali (lokalnej, regionalnej i krajowej),

 posiada umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania analiz 
przestrzennych i dokumentów planistycznych, 

 posiada przygotowanie do uczestnictwa w konstruowaniu lokalnych 
i regionalnych strategii rozwoju i strategii marketingowych oraz 
planowania rozwoju infrastruktury technicznej,

 jest przygotowany do uczestnictwa w procesie zarządzania 
jednostkami samorządu terytorialnego.
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Zatrudnienie

Absolwenci specjalności r o z w ó j  l o k a l n y  i  r e g i o n a l n y  
mogą znaleźć zatrudnienie w:

 zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty 
planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 

 jednostkach administracji samorządowej i rządowej, 

 agencjach rozwoju,

 firmach konsultingowych i doradczych,

 innych instytucjach i firmach związanych z kształtowaniem 
przestrzeni oraz rozwoju lokalnego i regionalnego.
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Główne efekty uczenia się 
WIEDZA 

Po ukończeniu modułu specjalności absolwent…

W01 Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju 

społeczno-gospodarczego układów przestrzennych 

różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej)

W02 Zna i potrafi omówić podstawowe procesy, które 

zachodzą w gospodarce

W03 Zna i rozumie zasady sporządzania strategii rozwoju 

jednostek przestrzennych

W04 Opisuje ekonomiczne aspekty funkcjonowania 

jednostek przestrzennych

W05 Wyjaśnia sposoby świadomego oddziaływania na 

gospodarkę poprzez politykę
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Główne efekty uczenia się 
UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu modułu specjalności absolwent…

U01 Potrafi objaśnić wpływ czynników i procesów na rozwój 
i funkcjonowanie jednostek przestrzennych

U02 Umie scharakteryzować problemy rozwoju jednostek 

urbanistycznych w różnej skali (wieś, miasto, obszar 

metropolitalny)

U03 Umie przewidywać kierunki zmian w jednostce 

przestrzennej oraz racjonalnie wykorzystywać posiadane 

zasoby 

U04 Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie podstawowe 

analizy funkcjonowania systemów społeczno-

gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla 

potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania 

przestrzenią
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Główne efekty uczenia się 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu modułu specjalności absolwent…

K01 Ma świadomość potrzeby zarządzania jednostką 

przestrzenną zmierzającego do zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców

K02 Jest świadom konieczności podnoszenia swoich 

kompetencji zawodowych i społecznych

K03 Ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki

K04 Wyciąga wnioski z analizowanych przykładów rozwoju 

jednostek przestrzennych w różnych skalach
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Kursy specjalnościowe

Moduł specjalności obejmuje następujące kursy:
 Gospodarka i rozwój lokalny
 Podstawy marketingu terytorialnego
 Demograficzne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
 Finanse jednostek samorządu lokalnego i regionalnego
 Polityka gospodarcza
 GIS w planowaniu przestrzennym 
 Technologie geoinformacyjne w administracji 
 Rozwój regionalny i polityka regionalna
 Współczesne problemy rozwoju miast i obszarów metropolitalnych
 Współczesne problemy rozwoju obszarów wiejskich
 Strategie i programy rozwoju regionalnego
 Ćwiczenia terenowe specjalnościowe
 Praktyka zawodowa
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Kursy specjalnościowe

Gospodarka i rozwój lokalny / 
demograficzne 

uwarunkowania rozwoju 
lokalnego i regionalnego

Marketing 
terytorialny

Współczesne 
problemy rozwoju 

obszarów miejskich i 
wiejskich

Polityka regionalna / 
polityka gospodarcza /  

strategie i programy 
rozwoju regionalnego

GIS w planowaniu 
przestrzennym / 

technologie 
geoinformacyjne

Finanse JST
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Ćwiczenia terenowe 
specjalnościowe

Zerwana koło Michałowic, woj. małopolskie, maj 2016, prowadząca – dr Monika Płaziak
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Ćwiczenia terenowe 
specjalnościowe

Uniejów, woj. łódzkie, czerwiec 2018, prowadząca – dr Karolina Smętkiewicz
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Ćwiczenia terenowe 
specjalnościowe

Uniejów, woj. łódzkie, czerwiec 2018, prowadząca – dr Karolina Smętkiewicz
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Ćwiczenia terenowe 
specjalnościowe

Uniejów, woj. łódzkie, czerwiec 2018, prowadząca – dr Karolina Smętkiewicz
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Więcej informacji

 Więcej  informacji o działalności  Katedry: 
https://kpigp.up.krakow.pl

 Szczegółowych Informacji o specjalności udzielają 
także koordynatorki specjalności – dr Monika Płaziak 
i dr Karolina Smętkiewicz, a także Kierownik –
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP i pracownicy 
Katedry – zapraszamy do kontaktu osobistego bądź 
mailowego.

dr Monika Płaziak monika.plaziak@up.krakow.pl , pok. 437

dr Karolina Smętkiewicz karolina.smetkiewicz@up.krakow.pl , pok. 424

https://kpigp.up.krakow.pl/
mailto:monika.plaziak@up.krakow.pl
mailto:karolina.smetkiewicz@up.krakow.pl
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Zapraszamy  
na naszą
specjalność!

Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


