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Profil absolwenta, który ukończy specjalność
GOSPODARKA PRZESTRZENNA OBSZARÓW MIEJSKICH: 

Absolwenci

Uzyskują umiejętności 
i kwalifikacje do prac 
związanych z szeroko 
rozumianym 
planowaniem 
przestrzennym

ponadto

Posiadają niezbędną 
wiedzę do tworzenia 
studium rozwoju, 
strategii rozwoju 
miast, a także planów 
zagospodarowania 
przestrzennego miast

oraz

Posługują się 
narzędziami z 
zakresu systemów 
informacji 
geograficznej (GIS), 
umożliwiającym 
dokonywanie analiz 
przestrzennych oraz 
optymalizację 
zarządzania
zagospodarowaniem
obszarów miejskich



ABSOLWENCI: 

Będą stanowili wykwalifikowanych specjalistów dla instytucji 
zajmujących się planowaniem i zarządzaniem rozwojem miast

2.
Krajowe i Regionalne 
Obserwatoria Terytorialne, 
Obserwatoria Rozwoju 
Regionalnego

3.
Przedsiębiorstwa komercyjne 
świadczące usługi z zakresu 
opracowania strategii rozwoju 
miast i gmin, firmy doradcze i 
audytorskie oraz consultingowe

1.
W departamentach i 
wydziałach jednostek 
samorządu terytorialnego 
zarówno na poziomie lokalnym 
jak i regionalnym
- Wydziały gospodarki 
komunalnej, referaty planowania 
przestrzennego oraz jednostki 
obsługi inwestorów i biur 
promocji miast



PROBLEMATYKA: 

W ramach kursów, przewidzianych w planie specjalności
#GospodarkaPrzestrzennaObszarówMiejskich

oferujemy Państwu możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy
z zakresu szeroko rozumianej problematyki miast,
o różnej kategorii wielkościowej i pozycji w hierarchii 
administracyjnej,
funkcjonujących w różnych uwarunkowaniach społecznych, 
ekonomicznych oraz regionalnych



REALIZOWANE KURSY: 

Przedmioty będą realizowane głównie przez pracowników Katedry 
Geografii Miast i Obszarów Wiejskich, w tym:
dr hab. prof. UP Agnieszkę Kwiatek Sołtys, dr Tomasza Padło,
dr Monikę Płaziak, dr Pawła Strusia, dr Krzysztofa Wiedermanna
oraz mgr Agnieszkę Gil

✓ Zarys historii rozwoju miast
✓ Strategie rozwoju miast
✓ Rozwój demograficzny miast
✓ Społeczne zróżnicowanie obszarów miejskich
✓ Współczesne problemy rozwoju miast
✓ Rozwój obszarów metropolitalnych
✓ Systemy informacji przestrzennej w planowaniu 

rozwoju miast
✓ Planowanie i zarządzanie rozwojem miast
✓ Podstawy marketingu terytorialnego
✓ Waloryzacja przestrzeni historycznej miast
✓ Rynek nieruchomości w mieście

a także: dr Piotra Raźniaka, dr Annę Winiarczyk-Raźniak oraz dr Mirosława Wójtowicza



ZAJĘCIA TERENOWE: 

W ramach kursów przewidzianych do realizacji w ramach specjalności 
są także ćwiczenia terenowe

✓ Ćwiczenia terenowe – problemy funkcjonowania 
małych miast województwa małopolskiego

✓ Ćwiczenia terenowe – problemy funkcjonowania 
obszarów metropolitalnych
(Krakowski Obszar Metropolitalny, Górnośląski 
Okręg Przemysłowy)



KWALIFIKACJE: 

Jeśli problematyka miasta jest Ci bliska, a z ich rozwojem planujesz 
związać karierę zawodową to zapewniamy, że ta specjalność jest dla 
Ciebie!



1.
Po ukończeniu specjalności absolwent potrafi opracować 
właściwą strategię rozwoju obszarów miejskich w różnych 
uwarunkowaniach przyrodniczych, historycznych i społeczno-
gospodarczych

2.
Zna czynniki rozwoju miast i obszarów metropolitalnych zarówno
w aspekcie demograficznym, funkcjonalnym jak i przestrzennym

3.
Rozumie proces planowania, zarządzania i marketingu 
terytorialnego prowadzonych w różnego typu ośrodkach miejskich
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SPECJALNOŚĆ:

Serdecznie zapraszamy!!

#GospodarkaPrzestrzennaObszarówMiejskich

Więcej informacji:
Katedra Geografii Miast i Obszarów 
Wiejskich
Department of Geography of Urban
and Rural Areas

dr hab. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, prof. UP
dr Tomasz Padło
dr Monika Płaziak
dr Paweł Struś
dr Krzysztof Wiedermann
mgr Agnieszka Gil


