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Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna – II stopień 

 

1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 

2. Poziom: II stopnia (magisterskie, 4-semestralne dla absolwentów studiów licencjackich lub 
inżynierskich oraz 3-semestralne dla absolwentów studiów inżynierskich). 

3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 

4. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne. 

5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister. 

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 
kierunkowego 

Efekty kształcenia 

Absolwent 

Odniesienia do opisanych w PRK 
efektów z obszaru nauk 

obszar 
nauk 

przyrodni-
czych 

obszar nauk 
społecznych 

obszar 
nauk 

technicz-
nych 

W zakresie WIEDZY 

14P2A_W01 

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

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

14P2A_W02 
zna i rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze 
oraz procesy społeczne mające wpływ na 
zagospodarowanie obszarów wiejskich i miejskich 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 



14P2A_W03 

ma pogłębioną wiedzę empiryczną w zakresie 
procesów geodynamicznych występujących w 
środowisku działalności człowieka; ma wiedzę na temat 
aktualnych problemów środowiskowych i ich wpływu 
na rozwój gospodarczy; zna zasadę zrównoważonego 
rozwoju 

P7S_WG  P7S_WG 

14P2A_W04 

ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach 
społecznych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej 
i międzynarodowej ważnych dla gospodarki 
przestrzennej 

 P7S_WG  

14P2A_W05 

ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat analiz 
zjawisk ważnych dla rozwoju gospodarki w różnych 
układach przestrzennych, w tym z wykorzystaniem 
specjalistycznych narzędzi informatycznych  

P7S_WG P7S_WG  

14P2A_W06 
zna w sposób pogłębiony wybrane metody badań 
terenowych, społecznych i urbanistycznych 
charakterystyczne dla gospodarki przestrzennej  

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

14P2A_W07 
zna możliwości i zakres pozyskiwania funduszy 
na projekty badawcze i aplikacyjne w gospodarce  

P7S_WG   

14P2A_W08 
ma pogłębioną wiedzę o przyczynach i kierunkach 
zmian środowiskowych zachodzących w obszarach 
zurbanizowanych 

P7S_WG P7S_WG  

14P2A_W09 
zna uwarunkowania, techniki, narzędzia i materiały 
stosowane przy rozwiązywaniu typowych zadań 
inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej  

P7S_WG  P7S_WG 

14P2A_W10 
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ergonomii 

P7S_WG   

14P2A_W11 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczności zarządzania zasobami własności 
intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji 
GUS i geodezji oraz innych zasobów własności 
intelektualnej 

P7S_WK P7S_WK P7S_WK 

14P2A_W12 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, szczególnie zasady 
funkcjonowania firm zajmujących się opracowaniami 
ekofizjograficznymi, tworzeniem studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin 

P7S_WG P7S_WK P7S_WG 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14P2A_U01 
odpowiednio dobiera i stosuje metody badawcze, 
techniki i narzędzia w zakresie różnych dziedzin 
gospodarki przestrzennej  

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

14P2A_U02 
planuje i wykonuje zadania badawcze i ekspertyzy 
z zakresu gospodarki przestrzennej pod kierunkiem 
opiekuna  

P7S_UW  P7S_UW 



14P2A_U03 

posiada umiejętność krytycznej analizy i selekcji 
informacji mających wpływ na gospodarowanie 
i planowanie przestrzenne, w tym pochodzących 
ze źródeł elektronicznych 

P7S_UW  P7S_UW 

14P2A_U04 

potrafi wykorzystywać wiedzę naukową do opisu 
i analizowania przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk 
gospodarczych oraz potrafi formułować własne opinie 
i dobierać krytyczne dane i metody analiz 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

14P2A_U05 
potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać 
wnioski oraz formułować opinie dotyczące 
optymalnego zagospodarowania środowiska 

P7S_UW   

14P2A_U06 
stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia 
informatyczne do opisu zjawisk i analiz danych 
dotyczących gospodarki  

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

14P2A_U07 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 
w różnych zakresach i formach odnoszących się do 
gospodarki przestrzennej, rozszerzoną o krytyczną 
analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy  

P7S_UW P7S_UW  

14P2A_U08 
posiada umiejętność samodzielnego zbierania 
i interpretacji danych oraz proponowania rozwiązania 
konkretnego problemu  

P7S_UK P7S_UK P7S_UW 

14P2A_U09 
posiada umiejętność napisania pracy naukowej 
w języku polskim i języku obcym dotyczącej zagadnień 
z gospodarki przestrzennej  

P7S_UW P7S_UK  

14P2A_U10 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 
w języku polskim i języku obcym, w zakresie zagadnień 
z gospodarki przestrzennej z wykorzystaniem różnych 
środków komunikacji werbalnej 

P7S_UK P7S_UK  

14P2A_U11 

ma umiejętności językowe w zakresie gospodarki 
przestrzennej, zgodnie z wymogami określonymi dla 
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P7S_UK P7S_UK  

14P2A_U12 
samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub 
naukową 

P7S_UU  P7S_UU 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

14P2A_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych 
osób 

P7S_KR P7S_KR P7S_KR 

14P2A_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 
w niej różne role, szczególnie biorąc udział 
w opracowaniach planistycznych  

P7S_UO P7S_UO P7S_UO 

14P2A_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KR P7S_KR  



14P2A_K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

P7S_KK P7S_KK P7S_KK 

14P2A_K05 
rozumie potrzebę samodzielnego, systematycznego 
uzupełniania wiedzy z czasopism naukowych 
i branżowych, głównie o wymiar interdyscyplinarny 

P7S_UU P7S_UU  

14P2A_K06 
wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń 
wynikających ze stosowania technik badawczych 
i tworzenie warunków bezpiecznej pracy 

P7S_KK   

14P2A_K07 
zna praktyczne zastosowania wiedzy przyrodniczej 
w gospodarce 

P7S_KO  P7S_KO 

14P2A_K08 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P7S_KO P7S_KO P7S_KO 

 


