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Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna – I stopień 

 

1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 

2. Poziom: I stopnia (licencjackie 6-semestralne lub inżynierskie 7-semestralne). 

3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 

4. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne. 

5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat lub inżynier. 

6. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

– dziedzina nauki: dziedzina nauk o Ziemi; dyscyplina naukowa: geografia; 

– dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych; dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu, 

ekonomia; 

– dziedzina nauki: dziedzina nauk technicznych; dyscypliny naukowe: architektura 

i urbanistyka oraz geodezja i kartografia. 

7. Przyporządkowanie studiów do obszaru kształcenia: obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk 

społecznych, obszar nauk technicznych. 

8. Kierunkowe efekty kształcenia dla danego typu kwalifikacji wraz z odniesieniem do obszaru 
kształcenia i składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia PRK: 

 

Symbol 
efektu 

Efekt kształcenia 

Absolwent: 

Odniesienia do opisanych w PRK 
efektów z obszaru nauk 

Odniesie-
nia do 

kompeten-
cji 

inżynier-
skich 

przyrod-
niczych 

społecz-
nych 

techni-
cznych 

W zakresie WIEDZY 

14P1A_W01 

ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich 
powiązania z innymi dyscyplinami 
naukowymi 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG P6S_WG 



14P1A_W02 

ma wiedzę z zakresu przyrodniczych 
podstaw gospodarki przestrzennej, 
w interpretowaniu zjawisk i procesów 
opiera się na podstawach empirycznych; 
zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych 
na procesy rozwoju gospodarczego 
w układach przestrzennych – lokalnych, 
regionalnych, krajowych 

P6S_WG 
  

P6S_WG 

14P1A_W03 
ma wiedzę z zakresu społecznych, 
ekonomicznych i prawnych podstaw 
gospodarki przestrzennej  

P6S_WK P6S_WK  P6S_WK 

14P1A_W04 

ma podstawową wiedzę o relacjach 
między strukturami i instytucjami 
społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, 
krajowej i międzynarodowej, a także 
o relacjach międzykulturowych 

 P6S_WG  P6S_WG 

14P1A_W05 

zna prawidłowości i mechanizmy 
występujące w gospodarce przestrzennej, 
zna rodzaje i etapy planowania 
przestrzennego oraz rządzące nimi 
prawidłowości; definiuje instrumenty 
gospodarowania przestrzenią; zna pojęcie 
ładu przestrzennego i podstawowe zasady 
jego kształtowania 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 
 

14P1A_W06 

ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na 
temat metod analiz zjawisk w układach 
przestrzennych, w tym z wykorzystaniem 
narzędzi statystycznych i informatycznych 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

14P1A_W07 

ma wiedzę o normach i regułach 
(prawnych, organizacyjnych, moralnych, 
etycznych) rządzących w strukturach 
administracji samorządowej i rządowej; 
rozumie potrzebę stosowania zasad 
zrównoważonego rozwoju, zna pojęcie 
ładu urbanistycznego 

P6S_WG P6S_WK  P6S_WK 

14P1A_W08 

zna relacje między człowiekiem 
a przestrzenią w ujęciu historycznym, 
zjawiska zachodzące w społeczeństwie 
wpływające na sposób organizowania 
przestrzeni oraz ich historycznej ewolucji; 
zna przemiany, ich skale i kierunki 
w obszarach wiejskich i miejskich 

P6S_WK P6S_WG  P6S_WG 

14P1A_W09 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK P6S_WK P6S_WK  

14P1A_W10 

rozumie związki między osiągnięciami 
nauk przyrodniczych a możliwościami ich 
wykorzystania w życiu społeczno-
gospodarczym i planistycznym; rozumie 
wpływ osiągnięć technicznych i innowacji 
na gospodarowanie 

P6S_WK   P6S_WK 



14P1A_W11 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsiębiorczości 
związanej z gospodarką przestrzenną 

P6S_WK P6S_WK  P6S_WK 

14P1A_W12 
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ergonomii 

P6S_WK 
   

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14P1A_U01 

potrafi prawidłowo interpretować 
zjawiska przyrodnicze i społeczne w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla kierunku 
studiów gospodarka przestrzenna 

P6S_UW P6S_UW 
  

14P1A_U02 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 
teoretyczną w zakresie nauk 
przyrodniczych i społecznych oraz 
pozyskiwać dane do analizowania 
kierunków rozwoju miast i regionów 

P6S_UW P6S_UW 
  

14P1A_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny 
i przebieg procesów oraz zjawisk mających 
wpływ na podejmowanie decyzji 
gospodarczych i planistycznych 

P6S_UW P6S_UW  P6S_UW 

14P1A_U04 

potrafi prognozować procesy rozwoju 
gminy, miasta i regionu z wykorzystaniem 
standardowych metod i narzędzi 
planistycznych 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

14P1A_U05 

prawidłowo posługuje się systemami 
normatywnymi oraz stosuje podstawowe 
techniki i narzędzia badawcze w celu 
rozwiązania konkretnego zadania 
z zakresu gospodarki przestrzennej 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

14P1A_U06 

wykorzystuje zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania dylematów pojawiających 
się w pracy zawodowej związanej 
z gospodarką przestrzenną 

P6S_UK P6S_ UK 
  

14P1A_U07 

posiada umiejętność rozumienia 
i analizowania zjawisk społecznych oraz 
przyrodniczych mających wpływ na 
gospodarowanie 

P6S_UW P6S_UW  P6S_UW 

14P1A_U08 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, 
baz danych oraz innych właściwie 
dobranych źródeł, także w języku obcym 
w zakresie gospodarki przestrzennej 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 
 

14P1A_U09 

wykonuje proste zadania badawcze 
i ekspertyzy środowiskowe pod 
kierunkiem opiekuna naukowego; 
wykonuje proste przykłady planowania 
urbanistycznego pod okiem prowadzącego  

P6S_UO  P6S_UO 
 

14P1A_U10 
stosuje podstawowe metody statystyczne 
i techniki informatyczne do opisu zjawisk 
i analizy danych 

P6S_UW P6S_UW 
  



14P1A_U11 

wykorzystuje język naukowy 
w objaśnianiu zjawisk i procesów 
związanych z zagadnieniami gospodarki 
przestrzennej 

P6S_UK 
   

14P1A_U12 

posiada umiejętność przygotowania 
typowych prac pisemnych i wystąpień 
ustnych w języku polskim i angielskim 
dotyczących zagadnień szczegółowych 
z zakresu gospodarki przestrzennej 

P6S_UK P6S_UK 
  

14P1A_U13 

ma znajomość języka obcego w zakresie 
gospodarki przestrzennej na poziomie B2 
zgodnie z wymogami Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK P6S_UK 
  

14P1A_U13 
ma znajomość języka obcego na poziomie 
B2 zgodnie z wymogami Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK P6S_UK 
  

14P1A_U14 
uczy się samodzielnie w sposób 
ukierunkowany 

P6S_UU P6S_UU 
  

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

14P1A_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie  

P6S_UU P6S_UU P6S_UU 
 

14P1A_K02 
potrafi współpracować i pracować 
w grupie, przyjmując w niej różne role 

P6S_KO P6S_KO P6S_KO 
 

14P1A_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji określonych zadań 

P6S_KR P6S_KR P6S_KR 
 

14P1A_K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu 

P6S_KR P6S_KR P6S_KR 
 

14P1A_K05 

rozumie potrzebę podnoszenia 
kompetencji zawodowych i potrafi 
uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności 

P6S_KK P6S_KR 
  

14P1A_K06 
wykazuje potrzebę stałego aktualizowania 
wiedzy kierunkowej  

P6S_KK  
  

14P1A_K07 
potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy 

P6S_KO P6S_KR  P6S_KR 

14P1A_K08 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych w czasie ćwiczeń 
terenowych 

P6S_KR    

 

  



Dodatkowe efekty kształcenia dla studiów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna kończących 

się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera 

Symbol Absolwent 

Kompe-
tencje 

inżynier-
skie 

W zakresie WIEDZA 

14P1A_W13 

zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu 
prostych zadań inżynierskich z zakresu projektowania urbanistycznego, zna 
zasady dotyczące zapisu i odczytu rysunków planistycznych i geodezyjnych oraz 
ich sporządzania, ma wiedzę w zakresie planowania i projektowania 
infrastruktury technicznej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

P6S_WG 

14P1A_W14 
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
wpływających na planowanie i zagospodarowanie przestrzeni 

P6S_WG 

14P1A_W15 
ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i utrzymaniu systemów 
transportowych oraz systemów infrastruktury technicznej 

P6S_WG 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14P1A_U15 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobów funkcjonowania i ocenić 
istniejące rozwiązania techniczne z zakresu inżynierii środowiskowej, 
gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej oraz polityki miejskiej 
i planowania rozwoju obszarów miejskich oraz ocenić przydatność rutynowych 
metod i narzędzi systemowych stosowanych w gospodarce przestrzennej 

P6S_UW 

14P1A_U16 
potrafi – przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego – 
dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne 

P6S_UW 

14P1A_U17 
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań 
inżynierskich 

P6S_UW 

14P1A_U18 

posługuje się narzędziami GIS oraz komputerowym wspomaganiem 
projektowania (CAD, CADGIS) w analizach przestrzennych, tworzeniu koncepcji 
i wizualizacji zaproponowanych rozwiązań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego 

P6S_UW 

14P1A_U19 
potrafi sformułować specyfikę prostych zadań inżynierskich oraz 
zaprojektować plan zagospodarowania przestrzennego w różnych skalach 
przestrzennych i inne opracowania planistyczne 

P6S_UW 

14P1A_U20 
potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania 
zadań inżynierskich związanych z projektowaniem układów przestrzennych  

P6S_UW 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

14P1A_K09 
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

P6S_UW 

 


