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Abstract: Education on Spatial Economy in Koszalin University of Technology. 
The aim of this paper is to present the assumptions made in the development of a new 
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learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competence. It also drew 
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Wstęp

Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna został uruchomiony na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej na I poziomie 
kształcenia. Profi l kształcenia ma charakter ogólnoakademicki i realizowany 
jest w obszarze kształcenia nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicz-
nych. Studia kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego 
licencjat. W roku akademickim 2012/2013 na kierunku na I i II roku studio-
wało łącznie 140 osób. 

Uruchomienie nowego kierunku studiów było podyktowane wieloma 
czynnikami m.in. doświadczeniem naukowo-badawczym w tym zakresie, jak 
też zapotrzebowaniem ze strony rynku na nowe kierunki studiów i specjalistów 
z tego zakresu. Do tej pory kształcenie w zakresie przestrzennych aspektów 
gospodarki i zarządzania przestrzenią odbywało się w ramach specjalności Go-
spodarka regionalna i lokalna na kierunku studiów Ekonomia oraz Zarządza-
nie. Jednak rozwój badań, jakie prowadzono w ramach zjawisk przestrzennych, 
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jak również rozwój kadry naukowo-dydaktycznej dały podstawy do stworzenia 
odrębnego kierunku studiów wraz z szeroką ofertą specjalizacji dotyczących: 
energetyki odnawialnej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki turystycz-
nej oraz gospodarki miejskiej i regionalnej. Politechnika Koszalińska posiada 
szeroką ofertę kształcenia na wielu kierunkach technicznych m.in. Budownic-
two, Geodezja i Kartografi a, Inżynieria Środowiska co pozwala na poszerzenie 
oferty dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć na kierunku. Szczegól-
nie dotyczy to zagadnień planistycznych i technicznych, takich jak: rysunek 
techniczny i planistyczny, komputerowe wspomaganie projektowania urba-
nistycznego, projektowania urbanistycznego oraz planowania infrastruktury 
technicznej. Dzięki temu, mimo że studia realizowane są na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych zyskały wymiar międzywydziałowy i korzystają z doświad-
czenia innych jednostek naukowo-dydaktycznych. 

1. Cele dydaktyczne

Przyjęto cel, że nowy kierunek studiów będzie oferował studentom 
nowoczesny, interdyscyplinarny profi l nauczania, łączący tradycyjne nauki 
geografi czne z elementami ekonomii, zarządzania, prawa, nauk społecznych, 
inżynierii. Absolwent kierunku w toku kształcenia zdobędzie wiedzę i umie-
jętności potrzebne do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgod-
nie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicz-
nymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. 

W szczegółowym zestawieniu absolwent będzie przygotowany m.in. do:
– opracowywania dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania 

terenu, w tym planów miejscowych);
– opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecz-

nych;
– opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów transforma-

cji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczegól-
nych form zagospodarowania;

– sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;
– przygotowywania ofert inwestycyjnych;
– podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju prze-

strzeni w nawiązaniu do posiadanych jej zasobów;
– uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opraco-

wywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności 
miast, gmin i regionów;
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– planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych 
z nimi obiektów;

– planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów ob-
sługi transportu,

– planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych;
– uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska;
– współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan 

środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko;
– przygotowywania opracowań związanych z ochroną środowiska i plano-

waniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony;
– udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i woje-

wództwami;
– podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europej-

skimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju 
regionalnego;

– współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów;
– doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
– doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy 

w opracowywaniu programów rewitalizacji;
– współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizo-

wanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu In-
formacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania 
i zarządzania przestrzenią. 

2. Program kształcenia

Program studiów przygotowano na podstawie nowych założeń wyni-
kających z krajowych ram kwalifi kacji dla szkolnictwa wyższego1. Do opisu 

1 Podstawa prawna dla przygotowania programów studiów odnosi się do następują-
cych dokumentów: 
1. Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., w związku z art.4 pkt 1 (Dz.U. z 2005 r. 

nr 164, poz.1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. w spra-

wie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunki i poziomie kształcenia (Dz.U. 
z 2011 r. nr 243, poz. 1445), zwanym dalej rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków 
formalnych.

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Kra-
jowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia (Dz.U. 
z 2011 r. nr 253, poz. 1520), zwanym dalej rozporządzeniem MNiSW w sprawie KRK.
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zastosowano język efektów kształcenia, czyli przedstawiono wymagania, ja-
kim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu 
kształcenia.

Na potrzeby programowania przyjęto następujące kierunkowe efekty 
kształcenia (EKK).

1. W zakresie wiedzy:
– ma elementarną wiedzę o miejscu gospodarki przestrzennej w systemie 

nauk społecznych i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
– zna podstawową terminologię używaną w gospodarce przestrzennej, ro-

zumie jej interpretację oraz zastosowania do opisu zjawisk społecznych, 
w tym ekonomicznych;

– ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych 
(w szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej) i ich powiązaniach 
ze strukturami i instytucjami społecznymi;

– zna podstawowe metody i narzędzia dotyczące pozyskiwania i analizy da-
nych w zakresie gospodarki przestrzennej;

– ma podstawową wiedzę o relacjach i procesach zachodzących w ramach 
gospodarki krajowej i międzynarodowej;

– ma wiedzę o prawnych i etycznych regułach dotyczących funkcjonowania 
gospodarki krajowej i międzynarodowej;

– ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach działających w zakre-
sie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego;

– ma podstawową wiedzę o człowieku, jego potrzebach, relacjach społecz-
nych oraz postępowaniu w przestrzeni społeczno-gospodarczej;

– zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębior-
czości w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodar-
czego;

– ma podstawową wiedzę w zakresie struktur i instytucji planistycznych (w 
szczególności w zakresie gospodarki przestrzennej) i procesach w nich za-
chodzących;

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie 
wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. z 2011 r. nr 253, poz. 1521), zwanym dalej rozpo-
rządzeniem MNiSW w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie 
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. z 2011 r. nr 201, 
poz. 1187).

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2011 r. w sprawie 
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U. nr 207, poz. 1232).
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– ma podstawową wiedzę o przesłankach i instrumentach polityki społecz-
no-gospodarczej państwa w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju 
społeczno-gospodarczego;

– rozumie zależności zachodzące między działalnością gospodarczą a śro-
dowiskiem i zna zasady podejmowania decyzji gospodarczych uwzględ-
niających skutki dla środowiska;

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego;

– ma wiedzę z zakresu stosowania podstawowych teorii wyjaśniających 
zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego.

2. Umiejętności:
– potrafi  obserwować i interpretować zjawiska społeczne w zakresie gospo-

darki przestrzennej;
– potrafi  wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać 

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, eko-
nomicznych oraz przyrodniczych w zakresie przestrzennej organizacji 
rozwoju zrównoważonego;

– potrafi  na podstawie wiedzy teoretycznej analizować przyczyny i przebieg 
procesów zachodzących w przestrzeni w aspekcie społecznym, ekono-
micznym oraz przyrodniczym;

– potrafi  opisywać i prognozować rozwój zrównoważony w ujęciu prze-
strzennym na podstawie podstawowych metod statystycznych i ekonome-
trycznych;

– posiada umiejętność oceny czynników warunkujących ład przestrzenny 
i równowagę przestrzenną;

– potrafi  wykorzystywać najważniejsze akty prawne do rozwiązywania pro-
blemów związanych z gospodarką przestrzenną;

– potrafi  wykorzystywać wiedzę i proponować rozwiązania konkretnych 
problemów w procesie zagospodarowania przestrzeni;

– posiada umiejętności rozumienia, analizy i oceny zjawisk społecznych, 
ekonomicznych oraz przyrodniczych zachodzących w przestrzeni;

– potrafi  wykorzystać techniki informatyczne na potrzeby systemów infor-
macji przestrzennej;

– ma umiejętność przygotowania na podstawie literatury i danych prac pi-
semnych w języku polskim i angielskim dotyczących problematyki gospo-
darki przestrzennej;
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– ma umiejętności przygotowania na podstawie literatury i własnych analiz 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym;

– ma umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych (z uwzględnie-
niem gospodarki przestrzennej) zgodne z wymogami określonymi dla po-
ziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3. Kompetencje społeczne:
– potrafi  samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności 

z zakresu gospodarowania przestrzenią;
– potrafi  komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i przekazywać po-

siadaną wiedzę;
– potrafi  współpracować w grupie przygotowującej projekty z zakresu prze-

strzennej organizacji rozwoju zrównoważonego;
– potrafi  odpowiednio określić priorytety służące realizacji zagadnień z za-

kresu gospodarki przestrzennej;
– prawidłowo identyfi kuje, rozstrzyga dylematy i działa w sposób etyczny 

oraz przestrzega zasad społecznych;
– potrafi  być przedsiębiorczy oraz przedstawiać własne propozycje związa-

ne z planowaniem przestrzennym;
– ponosi odpowiedzialność za decyzje i realizację powierzonych mu zadań;
– rozumie konsekwencje decyzji z zakresu planowania przestrzennego, jakie 

powstają w obszarach społecznym, gospodarczym oraz przyrodniczym.
Treści kształcenia pogrupowano w 11 modułów: ogólny, ekonomiczny, 

gospodarowania przestrzenią, językowy, metod ilościowych, planistyczno-
-techniczny, prawno-organizacyjny, przedmiotów wybieralnych, publicz-
no-samorządowy, seminaryjny, specjalizacyjny oraz oddzielną praktyką 
zawodową. W ramach kierunku studenci uzyskują pogłębioną wiedzą oraz 
kwalifi kacje w jednej z 4 obieralnych specjalności.

Specjalność Gospodarka miejska i regionalna, której program kształce-
nia obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju miasta oraz regionu. 
Oferowany jest zestaw przedmiotów, w tym m.in. rewitalizacja miast, rozwój 
obszarów wiejskich, atrakcyjność inwestycyjna JST, gospodarka komunalna, 
fi nanse JST, zarządzanie projektami, Public Relations JST, regionalne i lo-
kalne rynki pracy. Absolwent wyposażony zostanie w dodatkowe umiejęt-
ności i kwalifi kacje w zakresie funkcjonowania samorządów terytorialnych, 
gospodarki miejskiej, skarbowości, gospodarki mieniem komunalnym oraz 
pozyskiwania źródeł fi nansowania inwestycji. Przyjęto, że absolwent zosta-
nie przygotowany do pełnienia różnych funkcji w instytucjach planowania 
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przestrzennego, zarządzania fi nansami publicznymi, zarządzania mieniem 
komunalnym oraz w organach samorządu terytorialnego wszystkich szcze-
bli. Ponadto, może być zatrudniony w biurach projektów i pracowniach pla-
nistyczno-urbanistycznych.

Program kształcenia na specjalności Inwestycje i gospodarka nieru-
chomościami obejmuje wiedzę z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
oraz podejmowania optymalnych decyzji dotyczących inwestowania. W ra-
mach specjalności oferowane są m.in. następujące przedmioty: ekonomiczne 
podstawy rynku nieruchomości, regulacje prawne na rynku nieruchomości, 
źródła fi nansowania inwestycji, podstawy wyceny nieruchomości, analizę 
rynków nieruchomości w Polsce i UE, pośrednictwo i zarządzanie nierucho-
mościami. Absolwent wyposażony zostanie w umiejętności i kwalifi kacje 
w zakresie wykonywania ekspertyz w obszarze szeroko pojętej problematyki 
nieruchomościowej dotyczącej m.in.: analiz w zakresie optymalnego wyko-
rzystania nieruchomości, wyceny i prognozowania wartości rynkowej i in-
dywidualnej nieruchomości, gospodarowania i optymalnego wykorzystania 
nieruchomości w zasobach publicznych, doradzania w zakresie pozyskiwania 
środków na inwestycję w nieruchomości, w tym również z funduszy unijnych 
oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji. 

Specjalność Gospodarka energią odnawialną obejmuje kształcenie 
z zakresu gospodarowania odnawialnymi źródłami energii, jak również 
kształtowania otoczenia zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 
W ramach specjalności oferowane są przedmioty: ekonomika odnawialnych 
źródeł energii, bioenergetyka, metody oceny potencjału odnawialnych źró-
deł energii, prawo w zakresie energii odnawialnej, podstawy polityki eko-
logicznej, marketing produktów energetycznych. Absolwent wyposażony 
zostanie w dodatkowe umiejętności i kwalifi kacje w zakresie wykonywania 
ekspertyz w obszarze szeroko pojętej problematyki gospodarowania energią 
odnawialną, analizy rynku biopaliw, tworzenia łańcucha logistycznego łą-
czącego proces produkcji i sprzedaży energii odnawialnej. Zyskuje również 
umiejętność pracy w zespołach opracowujących dokumenty planistyczne na 
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie projektowania ener-
getyki rozproszonej, czyli tworzenie w przestrzeni autonomicznych jednostek 
energetycznych zasilanych lokalnymi czynnikami produkcji: lokalne zasoby 
biomasy oraz lokalny kapitał ludzki.

Program kształcenia na specjalności Gospodarka turystyczna odnosi 
się do funkcjonowania szeroko rozumianej branży turystycznej. Przekazana 
wiedza teoretyczna z zakresu zarządzania turystyką (również przestrzenią 
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turystyczną), wzbogacona zagadnieniami praktycznymi, ma wspierać samo-
dzielne planowanie i kierowanie różnego rodzaju przedsięwzięciami zwią-
zanymi z turystyką. Dotyczy to m.in. funkcjonowania turystyki na szczeblu 
gminy, czy też powiatu (np. opracowywanie strategii rozwoju turystyki), za-
gospodarowania wiejskiej przestrzeni turystycznej, możliwości rozwoju tu-
rystyki na obszarach chronionych, podejmowania działań marketingowych 
mających na celu kreowanie pozytywnej marki miejscowości turystycznych 
oraz pozyskiwania środków fi nansowych na rozwój infrastruktury turystycz-
nej. W ramach specjalności realizowane są przedmioty z zakresu planowania 
turystycznego, fi nansowania inwestycji turystycznych, turystyki w jednost-
kach samorządu terytorialnego oraz marketingu miejscowości turystycznych.

3. Baza dydaktyczna na potrzeby nowego kierunku

Na potrzeby realizacji programu studiów stworzono laboratorium z 30 
zestawami komputerowymi o odpowiednich parametrach technicznych do 
obsługi oprogramowania z zakresu obróbki grafi ki i analiz przestrzennych. 
Dodatkowo zakupiono specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do 
obsługi przedmiotu geografi czne systemy informacji. Studenci w ramach 
przedmiotu, poznają najnowsze oprogramowanie ARCGIS w wersji 10.1 
do tworzenia i edycji map cyfrowych. Program ArcGIS 10.1 for Desktop to 
efektywne narzędzie do zarządzania i integrowania danych, prowadzenia za-
awansowanych analiz, modelowania oraz automatyzacji działań, a także pre-
zentacji wyników w postaci wysokiej jakości map. Laboratorium jest również 
wykorzystywane przy realizacji przedmiotów z podstaw informatyki oraz 
statystyki i ekonometrii przestrzennej.

W strukturach Politechniki Koszalińskiej działa Centrum Naukowo-Ba-
dawcze Energii Odnawialnej, które jest ważnym praktycznym elementem pro-
wadzonych badań, jak i źródłem praktyki dla studentów, w tym o specjalności 
związanej z energetyką odnawialną. Działalność CN-BEO obejmuje teoretycz-
ne podstawy oraz wdrażanie do praktyki gospodarczej Odnawialnych Źródeł 
Energii (OZE), zwłaszcza biomasy, energii słonecznej oraz energii wiatru. 
W ramach CN-BEO prowadzone są prace naukowo-badawcze na 3 własnych 
plantacjach: w Kościernicy w gm. Polanów o powierzchni 31,5 ha i 21,5 ha oraz 
w Kurowie gm. Bobolice o powierzchni 39,5 ha. Badania w zakresie biomasy 
zmierzają w kierunku lokalnego rozwoju opartego na OZE, zwłaszcza biomasy 
z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego i stworzenia lokalnych centrów 
energetycznych w małych miastach na bazie systemu energii skojarzonej. 
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4. Praktyki

Zadaniem indywidualnym studenta podczas praktyki zawodowej jest 
zapoznanie się z problematyką gospodarki przestrzennej w praktyce przez 
bezpośrednie uczestniczenie, obserwację i analizę systemu, otoczenia, pro-
cesów i procedur realizowanych w wybranej organizacji. Przez bezpośrednie 
uczestniczenie, obserwację i analizę student ma za zadanie:
– poznać strukturę organizacyjną urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem 

komórek związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzen-
nej i rozwoju zrównoważonego;

– poznać zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju zrównowa-
żonego realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego;

– poznać rejestry i ewidencje związane z zagadnieniami gospodarki prze-
strzennej i rozwoju zrównoważonego w danej jednostce;

– poznać dokumenty strategiczno-planistyczne związane z funkcjonowa-
niem jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju, plan rozwoju 
lokalnego;

– skonfrontować główne założenia Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z praktyką społeczno-gospodarczą.

Najczęściej wybierane miejsca odbywania praktyk to głównie: biura 
nieruchomości, urzędy gminy, fi rmy instalacyjne związane z energetyką od-
nawialną, obiekty turystyczne. 

Praktyczne aspekty z zakresu zjawisk przestrzennych mają być posze-
rzane w ramach koła studenckiego. Planowane są wyjazdy terenowe, w trak-
cie których studenci będą mogli zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną wy-
korzystać w praktyce. Uruchomienie koła studenckiego ma również służyć 
integracji środowiska studenckiego oraz poszerzać kompetencje społeczne. 
W ramach realizowanych zadań koła szczególny nacisk będzie położony na 
analizę przestrzenni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nawigacji 
w terenie.

Podsumowanie

Zaprezentowane główne założenia dla kierunku Gospodarka Prze-
strzenna stanowią podstawę do dalszego rozwoju i poszerzania zarówno za-
łożeń i programu studiów, jak również bazy dydaktyczno-naukowej. Treści 
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programowe muszą być korygowane względem sygnałów z rynku, jak rów-
nież względem nowych technologii i badań w tym zakresie. 

Należy także rozwijać praktyczne umiejętności studentów, co obok teo-
retycznych rozważań związanych z tematem studiów powinno stanowić waż-
ny cel w ramach procesu dydaktycznego. Należy poszerzać zakres praktycz-
nych możliwości eksploatacji wiedzy studentów przez poszukiwanie nowych 
zastosowań wiedzy w zawodach dotąd niezauważanych i pomijanych. 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA 
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Abstract: Education on Spatial Economy at the Warsaw University of Life Sci-
ences. The article presents the historical background, curriculum and current prob-
lems of education in the regional planning at the Warsaw University of Life Sciences 
associated with the introduction of the National Qualifications Framework.
Key words: Curricula, learning outcomes, Spatial Economy.

1. Historia

Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prowadzone od 1998 r. W począt-
kowej fazie kształcenie odbywało się na studiach stacjonarnych w ramach jed-
nolitych studiów magisterskich, a od 2000 r. rozpoczęto nauczanie na 4-letnich 
zaocznych studiach inżynierskich. W roku akademickim 2003/2004 w uczelni 
wprowadzono studia dwustopniowe. Od początku Gospodarka Przestrzenna 
była prowadzona jako kierunek międzywydziałowy w ramach Międzywydzia-
łowego Studium Gospodarki Przestrzennej (MSGP). Program nauczania za-
twierdzany był przez Radę Programową, w skład której wchodzili nauczyciele 
akademiccy z Wydziałów: Leśnego, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk Ekonomicznych oraz Rolnictwa 
i Biologii, legitymujący się dorobkiem naukowym w zakresie planowania prze-
strzennego i szeroko rozumianego kształtowania środowiska. Od 1 październi-
ku 2007 r. wprowadzono nowy program kształcenia, opracowany na podstawie 
projektu standardu nauczania dla kierunku. W przypadku gospodarki prze-
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strzennej standardy określały dla I stopnia dwa rodzaje studiów: inżynierskie 
trwające nie krócej niż 7 semestrów oraz co najmniej 2500 godzin zajęć i licen-
cjackie – przynajmniej 6 semestrów i 2200 godzin zajęć. Na studiach drugiego 
stopnia dla kandydatów po studiach inżynierskich zajęcia trwające co najmniej 
3 semestry, zaś po studiach licencjackich 4 semestry, z liczbą godzin wyno-
szącą odpowiednio 900 i 1000, przy czym obydwie formy studiów miały iden-
tyczne treści kształcenia. Pewnym ograniczeniem było zapewnienie studentom 
30% treści kształcenia do wyboru oraz uwzględnienie wymogów związanych 
z nadawaniem tytułu zawodowego inżyniera. Problemem było również opra-
cowanie programów zajęć na studia niestacjonarne, na których wymiar został 
ograniczony do 60% godzin zajęć przewidzianych na studiach stacjonarnych. 
W 2012 r. kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

2. Krajowe Ramy Kwalifikacji

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifi kacji postawiło przed Radą 
Studium nowe wyzwania związane z dostosowaniem programów kształce-
nia do obowiązujących przepisów. W ramach szeroko zakrojonej dyskusji 
(Komisje Dydaktyczne, otwarte posiedzenia Rady Studium, Senatu Uczel-
ni, spotkania przedstawicieli Uczelni kształcących na kierunku Gospodarka 
Przestrzenna, czy Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr 
KPZK PAN) przyjęto, że Gospodarka Przestrzenna jest kierunkiem między-
obszarowym, należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk: społecznych, 
technicznych oraz przyrodniczych lub rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 
Natomiast na wniosek Rady Studium MSGP Senat przyjął, że kształcenie na 
kierunku Gospodarka Przestrzenna w SGGW będzie powiązane z obszarami 
nauk społecznych, technicznych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 
Kierunkowe efekty kształcenia na Gospodarce Przestrzennej są połączone 
z następującymi dziedzinami i dyscyplinami: nauki ekonomiczne (ekonomia 
oraz nauki o zarządzaniu); nauki techniczne (architektura i urbanistyka, bu-
downictwo, geodezja i kartografi a oraz inżynieria środowiska); nauki rolni-
cze (ochrona i kształtowanie środowiska); nauki leśne (leśnictwo).

Od 1 października 2012 r. Gospodarka Przestrzenna w SGGW reali-
zowana jest na Wydziale Leśnym jako kierunek międzywydziałowy na zasa-
dach określonych w porozumieniu zawartym przez Dziekanów Wydziałów, 
których pracownicy prowadzą kształcenie oraz badania związane z kierun-
kiem. Profi l kształcenia, program oraz koncepcja kształcenia są w pełni 
zgodne z misją Uczelni, której nadrzędnym celem jest: „służenie rozwojo-
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wi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szero-
ko rozumianego środowiska naturalnego”. Uczelnia stawia sobie także za 
cel: „prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia 
oraz działalności wdrożeniowej”. Kierunek wpisuje się w problematykę go-
spodarowania przestrzenią, rozwoju ekonomicznego i społecznego zarówno 
na terenach zurbanizowanych, jak i niezurbanizowanych, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na problematykę rozwoju obszarów wiejskich. Strategia 
kierunku koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych 
z procesem nauczania, jednym z jej najważniejszych celów jest utrzymanie 
i podnoszenie jakości kształcenia w powiązaniu z wymaganiami rynku pra-
cy. Ważnym celem jest również umiędzynarodowienie procesu edukacji. Cele 
realizowane na kierunku Gospodarka Przestrzenna są w pełni zgodne także 
ze strategią Uczelni [Strategia …].

Do opisu programu nauczania wykorzystano prawie wszystkie efekty 
kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla przyjętych obsza-
rów kształcenia. Z obszaru nauk społecznych pominięto jedynie jeden de-
skryptor opisujący efekty „wiedzy”, przy czym jego intencje zawarto w opi-
sie efektów kierunkowych (tab. 1).

Sposób weryfi kacji zakładanych efektów kształcenia jest określony 
w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Projekt programu studiów był 
konsultowany z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, z któ-
rymi współpracuje Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. 
W ostatnim czasie została podpisana umowa patronacka między Wydziałem 
Leśnym oraz Starostwem Powiatowym w Przasnyszu o objęcie patronatem 

Tabela 1

Zgodność efektów kształcenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna 
z deskryptorami obszarowymi

Kryterium Gospodarka 
Przestrzenna

Obszar kształcenia – zakres nauk
społeczne techniczne rolnicze inżynierskie

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne

15
17
 9

10/11
11/11
7/7

11/11
16/16

7/7

9/9
10/10

8/8

5/5
8/8
2/2

Razem 41 28/29 34/34 27/27 15/15
Źródło: Opracowanie własne.
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Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu. W ramach tej umowy pracowni-
cy samorządowi wybranych komórek organizacyjnych Starostwa będą kon-
sultantami programów kształcenia, biorąc pod uwagę, że wśród nich jest kil-
ku absolwentów Gospodarki Przestrzennej ich uwagi będą bezcenne.

3. Program nauczania

Program studiów I stopnia (2670 godzin zajęć, w tym 1145 h wykładów, 
1215 h ćwiczeń kameralnych oraz 310 h ćwiczeń terenowych – łącznie 210 
punktów ECTS) umożliwia studentowi wybór modułów/przedmiotów kształ-
cenia w wymiarze 64 punktów ECTS co stanowi 30,5% ogólnej liczby punk-
tów ECTS. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wyma-

gających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 112 (53,3%);
b) łączna liczba ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego 
kierunku, poziomu i profi lu kształcenia – 32 (15,2%);

c) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
o charakterze praktycznym – 83 (39,5%);

d) minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując 
moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na 
innym kierunku studiów – 8, w tym na zajęciach z WF – 1; 

e) procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształ-
cenia w łącznej liczbie punktów ECTS wynosi:
● obszar nauk społecznych - 24,4%,
● obszar nauk technicznych - 34,8%,
● obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – 40,8%.

Na II stopniu (1000 godzin zajęć, w tym 360 h wykładów, 540 h ćwi-
czeń kameralnych oraz 100 h ćwiczeń terenowych – 90 ECTS) studenci mają 
do wyboru moduły kształcenia w wymiarze 41 pkt ECTS (45,6%).

Aby zostać studentem Gospodarki Przestrzennej na studiach stacjonar-
nych I stopnia należy mieć zdaną maturę na poziomie rozszerzonym z dwóch 
przedmiotów (geografi a oraz matematyka) co najmniej na 65-70%. W ostat-
nich pięciu latach przyjmowano studentów, którzy uzyskali na egzaminie ma-
turalnym łączną liczbę punktów z tych przedmiotów na poziomie 135-138. 
Daje się zauważyć, gorsze przygotowanie studentów I roku z matematyki. 
O ile przed kilku laty (2002-2005) tego przedmiotu nie zaliczało w pierw-
szym semestrze ok. 3% populacji (1-2 studentów), o tyle ostatnio odsetek ten 
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wzrósł znacznie: 2009/10 – 7,6%; 2010/11 – 12,9%, 2011/12 – 15,6%, a w roku 
2012/13 – 34,9%. Wydaje się, że znacznie obniżono wymagania z matematy-
ki na egzaminie maturalnym.

Istotnym problemem jest również sposób rekrutacji na studia II stopnia. 
Dotychczas na tę formę studiów przyjmowano absolwentów studiów I stop-
nia kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz z kierunków pokrewnych, ta-
kich jak: Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Budownic-
two, Geodezja i Kartografia oraz Leśnictwo z tytułem zawodowym inżynie-
ra. Kandydatom z kierunków pokrewnych wyznaczano do zaliczenia różnice 
programowe z programu studiów I stopnia. Zdajemy sobie sprawę, że ten spo-
sób rekrutacji mija się z założeniami Procesu Bolońskiego, ale zapewnia, że 
absolwent studiów II stopnia ma podstawową wiedzę z szeroko rozumianego 
gospodarowania przestrzenią.

Praktyka zawodowa przewidziana jest jedynie w programie studiów 
I stopnia, w wymiarze 4 tygodni (160 godz.). W ramach praktyk w jednost-
kach samorządu terytorialnego (Urząd Miasta i/lub Gminy), studenci poznają 
m.in.: statut gminy/miasta, organizację Urzędu, pracę jednostek organizacyj-
nych (budżetu; promocji i rozwoju gminy/miasta; edukacji, kultury, rekre-
acji i sportu; polityki społecznej; bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowe-
go; ochrony środowiska; gospodarki komunalnej, infrastruktury i inwestycji; 
geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami; planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego zamówień publicznych) biorą udział w posiedzeniu 
minimum jednej z komisji rady gminy/miasta oraz w miarę możliwości w se-
sji rady gminy/miasta.

Na ćwiczeniach terenowych studenci zapoznają się z problematykę 
związaną z gospodarowaniem przestrzenią, a także zbierają materiały źró-
dłowe wykorzystywane podczas zajęć kameralnych.

W procesie dydaktycznym stosowane są metody odpowiednie do celu 
i treści przedmiotu, mające na celu jak najbardziej efektywne przekazywanie 
wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie określonych postaw, dążą one do wy-
robienia samodzielności, kreatywności i twórczej wyobraźni oraz umiejętności 
pracy w zespołach. Poza tradycyjnymi metodami dydaktycznymi stosuje się:
● indywidualne i/lub zespołowe wykonywanie projektów z częścią oblicze-

niową opracowaną na podstawie obowiązujących norm i wytycznych;
● wykonywanie obserwacji, pomiarów i eksperymentów w terenie;
● obronę i dyskusję przygotowanych rozwiązań projektowych i koncepcji ze 

szczególnym uwzględnieniem wad i zalet możliwych rozwiązań warianto-
wych;
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● wykonywanie obliczeń projektowych, modelowanie i badanie przebiegu 
procesów w laboratorium komputerowym wyposażonym w specjalistycz-
ne oprogramowanie;

● opracowanie dokumentacji przyrodniczej, technologicznej i technicznej;
● opracowanie prezentacji na zadany lub wybrany temat i przedstawienie jej 

na forum grupy oraz dyskusja nad przedstawioną tematyką;
● zajęcia seminaryjne, na których studenci referują wyniki swoich badań 

związanych z pracą dyplomową;
● organizację i uczestnictwo w warsztatach i konferencjach związanych 

z gospodarką przestrzenną.
Na wykładach powszechnie są stosowane prezentacje multimedialne 

oraz fi lmy dydaktyczne, na ćwiczeniach normy, wytyczne, mapy, atlasy, itp., 
część ćwiczeń realizowana jest również w formie warsztatów. Zajęcia zwią-
zane z technikami informacyjnymi i projektowaniem odbywają się w labora-
toriach komputerowych. Istotną formą wspomagania procesu dydaktycznego 
jest korzystanie z materiałów dostępnych w Internecie (np. bazy danych). Wy-
kłady odbywają się w ogólnouczelnianych salach wykładowych, które są za-
rządzane przez centralną administrację Uczelni (Biuro Spraw Studenckich). 
Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w podstawowe środki audiowizu-
alne, tj. komputery i rzutniki multimedialne oraz rzutniki pisma. Dostępne 
są także przenośne rzutniki pisma oraz rzutniki multimedialne. Sprzęt ten 
stanowi uzupełnienie standardowego wyposażenia i jest do dyspozycji stu-
dentów na seminariach dyplomowych. Ćwiczenia odbywają się w ogólnodo-
stępnych salach uczelnianych, wydziałowych lub pracowniach katedralnych, 
będących w dyspozycji jednostki prowadzącej zajęcia. Studenci MSGP mogą 
korzystać z Biblioteki Głównej, która posiada prawie 450 tys. woluminów 
– książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prace doktorskie, magister-
skie, zbiory kartografi czne, normy, mikrofi sze). Biblioteka jest skomputery-
zowana, w lokalnej sieci komputerowej pracuje 115 stanowisk. Dla czytelni-
ków przeznaczonych jest 55 stanowisk w celu przeszukiwania katalogowych 
baz komputerowych, zagranicznych i polskich bibliografi cznych baz danych, 
dotyczących nauk biologicznych, rolniczych, żywieniowych, biotechnologii, 
ekologii itp. oraz zasobów internetowych. Czytelnie, informatorium, sala 
katalogowa, wypożyczalnia podręczników wyposażone są w nowoczesny 
sprzęt komputerowy i kserografi czny, który ułatwia korzystanie ze zbiorów 
bibliotecznych i baz bibliografi cznych.

Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu So-
crates/Erasmus. W ramach wymiany międzynarodowej w latach 2008-2012 
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wyjechało prawie 20 studentów Gospodarki Przestrzennej: Gent (Belgia), 
Cantabria i Lleida (Hiszpania), Wageningen (Holandia), Lisboa (Portugalia), 
Praga (Czechy). Petersburg (Rosja), Ankara (Turcja).

Proces dyplomowania – dyplom inżyniera/magistra uzyskuje absol-
went, który zrealizował program przewidziany dla danego stopnia studiów 
i wykonał pracę dyplomową. Oferta tematów prac dyplomowych do podjęcia 
w danym roku akademickim przedstawiana jest studentom przez kierowni-
ków specjalizacji. Studenci mają również możliwość zaproponowania tematu 
pracy dyplomowej. Dziekan zatwierdza temat najpóźniej na rok przed plano-
wanym terminem ukończenia studiów. Podczas wykonywania pracy dyplo-
mowej studenci odbywają seminaria dyplomowe przewidziane programem 
studiów. Po uzyskaniu wszystkich, przewidzianych programem studiów 
zaliczeń student składa w dziekanacie oprawioną pracę dyplomową w wer-
sji papierowej, wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz 
pracę w wersji elektronicznej na płycie CD (Zarządzenie Rektora SGGW 
z 24.01.2011 r.). Praca zostaje sprawdzona przez uprawnionego pracownika 
dziekanatu w systemie Plagiat.pl. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 
komisją powołaną przez Dziekana, składającą się minimum z trzech osób; 
w skład komisji wchodzą promotor i/lub recenzent. W komisji egzaminacyj-
nej mogą uczestniczyć osoby spoza jednostki prowadzącej studia. Przebieg 
egzaminu dyplomowego:
● przewodniczący potwierdza spełnienie kryteriów formalnych dopuszcze-

nia do egzaminu oraz ocenę pracy dyplomowej wykonanej przez promo-
tora i recenzenta, na tej podstawie wystawiana jest ocena z pracy;

● dyplomant prezentuje wyniki badań i wnioski wynikające z pracy, a na-
stępnie odpowiada na pytania związane z pracą;

● dyplomant losuje dwa pytania (pierwsze z zakresu przedmiotów kierun-
kowych, drugie z zakresu przedmiotów specjalizacyjnych) i udziela na nie 
odpowiedzi.

Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany, jeżeli średnia ocen z pytań 
egzaminacyjnych jest równa lub wyższa od 3,00. W przypadku uzyskania 
z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 
nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza 
drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się od-
być wcześniej niż po miesiącu od daty pierwszego egzaminu i nie później niż 
po upływie dwóch miesięcy.

Po ukończeniu studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna 
w SGGW absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji zarówno 
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w zakresie prawidłowego gospodarowania przestrzenią: analizy stanu zago-
spodarowania, planowania przestrzennego, jak i zarządzania przestrzenią. 
Posiada wiedzę na temat polityki przestrzennej oraz lokalizacji działalności 
gospodarczej. Stosuje metody inwentaryzacji i oceny przestrzeni, wykorzy-
stując przy realizacji tych zadań nowoczesne techniki komputerowe. Zna 
i stosuje w prowadzonych projektach i działaniach aktualne przepisy prawne 
dotyczące gospodarki przestrzennej. Ma umiejętność kompleksowego podej-
ścia do problemów, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, społecz-
ne i przyrodnicze, z uwzględnieniem specyfi ki terenów miejskich, strefy pod-
miejskiej oraz obszarów wiejskich. Potrafi  krytycznie dobierać argumenty 
wspomagające decyzje dotyczące realizacji projektów i zadań w gospodarce 
przestrzennej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych 
oraz potrafi  pracować w zespole. Rozumie potrzebę ochrony przestrzeni. Jest 
świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. 
Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Kariery zawodowe absolwentów SGGW monitorowane są na rynku pra-
cy, przy czym zdajemy sobie sprawę, że jest to monitoring cząstkowy – tylko 
część absolwentów odpowiadała na prośby ankieterów. W ostatnim okresie 
zarówno w celu doskonalenia procesu dydaktycznego, jak i wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia w SGGW realizowany jest, w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt badawczy pt. Wzmoc-
nienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenia liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy (GOW). Celem głównym projektu jest optymalizacja zarządzania za-
sobami SGGW w celu podnoszenia jakości kształcenia zgodnie z wymogami 
GOW, szczególnie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żyw-
nościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego, przez wdrożenie 
modelu zarządzania jakością i kształtowanie absolwenta spełniającego ocze-
kiwania pracodawców na rynku pracy.

Nasi absolwenci pozytywnie oceniają studia na kierunku Gospodarka 
Przestrzenna. W pięciostopniowej skali ocen (gdzie 5 oznaczała wysoki po-
ziom, 1 – niski) satysfakcja z ukończonych studiów uzyskała średnią ocenę 
4,00; przydatność programu studiów – 3,62 zaś przydatność treści programo-
wych przedmiotów kierunkowych – 3,69.

Niewątpliwym bogactwem kierunku są jego studenci. Studenci Go-
spodarki Przestrzennej biorą aktywny udział w życiu Uczelni. Corocznie 
organizują obchody Międzynarodowego Dnia GIS. W 2012 r. zorganizowali 
Konferencję oraz warsztaty pt. Miasto w Twoich rękach. W kwietniu 2013 r. 



zorganizowali z okazji 10-lecia Studenckiego Koła Naukowego oraz 15-le-
cia Gospodarki Przestrzennej w SGGW Ogólnopolską Konferencję: Dokąd 
zmierzasz gospodarko przestrzenna? – czyli o historii, perspektywach i pro-
blemach gospodarki przestrzennej.
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