
           

                               Załącznik nr 1 do zasad 

 

Efekty uczenia się dla kierunku gospodarka przestrzenna 
 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Przyrodniczy 

Nazwa kierunku: gospodarka przestrzenna 

Poziom kształcenia: 

 
studia I stopnia 

Profil kształcenia: 

 
ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany 
przez absolwenta: 

inżynier  

Poziom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji: (poziom 6, poziom 7) 

poziom 6 

Dziedzina/dziedziny nauki do których 
przyporządkowany jest kierunek: 

- nauk rolniczych 
- nauk społecznych   
- nauk inżynieryjno-technicznych 
 

Dyscyplina/dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się efekty uczenia się: 

- rolnictwo i ogrodnictwo – 52% 
- geografia-społeczno-ekonomiczna  i gospodarka                
 przestrzenna – 15%  

- nauki o zarządzaniu i jakości – 8% 
- architektura i urbanistyka – 20% 
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 5% 

Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 
uniwersalnych 

pierwszego stopnia na 
poziomie 6 PRK 

zna i rozumie: 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty, i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi 
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z  rolnictwa i ogrodnictwa, 
architektury i urbanistyki, ekonomii i finansów, zarządzania, nauk o ziemi i 
środowisku, nauk o komunikacji i mediach oraz inżynierii środowiska 
górnictwa i energetyki tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, 
- właściwe dla programu studiów kierunku gospodarka przestrzenna, 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, podstawowe ekonomiczne, 
prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem gospodarka przestrzenna, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej                   
i prawa autorskiego,  podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości w zakresie zagospodarowania przestrzennego, 

P6U_W  

potrafi: 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, 
- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać, 
zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł informacji z nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,  

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych z zakresu 
gospodarki przestrzennej, 

 -komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii 
stosowanej w gospodarce przestrzennej, 

P6U_U  



- brać udział w debacie na temat gospodarki przestrzennej: przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, 
 - posługiwać się językiem obcym ma poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, 
- planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, 
-współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 
charakterze interdyscyplinarnym), 
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  
 

jest gotów do:  

-krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu 
gospodarki przestrzennej, 
-uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązywaniem problemów z zakresu dziedzin w ramach, 
których mieści się gospodarka przestrzenna, 
-wypełniania zobowiązań społecznych współorganizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego, 
-inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w 
sposób przedsiębiorczy, 
-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w tym: 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,                        
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera gospodarki 
przestrzennej 

 

P6U_K  

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna posiada 
 

Symbol Wiedza: zna i rozumie 

Odniesienie do charakterystyki 

drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 PRK  – kod 

składnika opisu PRK dla 

Szkolnictwa Wyższego 

K_W01 

Zna i rozumie teorie z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych                

i nauk pokrewnych w tym praw fizyki i statystyki, technik 

informacyjnych  pozwalających na wyjaśnienie zjawisk         

i procesów zachodzących w przestrzeni.  Zna zasady sporządzania  

i odczytu rysunku technicznego, rysunków planistycznych  

i  geodezyjnych, map kartograficznych. Zna i rozumie zagadnienia 

związane z  planowaniem przestrzennym, projektowaniem układów 

przestrzennych oraz projektowaniem urbanistycznym. 

P6S_WG_PO 

P6S_WG_Inz 

K_W02 

Zna i rozumie zasady ekonomii i  prawa wpływające na planowanie 

 i zagospodarowanie przestrzenne  w skali lokalnej, regionalnej 

 i krajowej.  Zna uwarunkowania oraz zasady tworzenia i zakładania  

form działalności gospodarczej, zarządzania, zarządzania 

inwestycjami, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz budowy strategii 

rozwoju w układach terytorialnych.  

P6S_WK_PO 

P6S_WK_Inz  

K_W03 

Zna i rozumie działanie urządzeń i systemów technicznych oraz ich 

znaczenie w tworzeniu infrastruktury technicznej, związanej  

z architekturą, urbanistyką, środowiskiem przyrodniczym oraz 

inwestycjami pozarolniczymi. Zna zasady wykorzystywania 

programów informatycznych w projektowaniu i analizie zjawisk  

w układach przestrzennych.  

P6S_WG_PO 

P6S_WG_Inz 

K_W04 

Zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia                         

i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody; 

zna i rozumie techniki pomiarowe, informacyjno-komunikacyjne  oraz 

zasady ich stosowania w realizacji zadań planistycznych  

i projektowych.  Zna i rozumie wagę jakości materiałów używanych  

w budownictwie i projektowaniu, mających wpływ na kształtowanie 

środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem wymogów 

zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Zna podstawowe 

dylematy współczesnej cywilizacji. 

P6S_WG_PO 

P6S_WG_Inz 



K_W05 

Zna i rozumie uwarunkowania i skutki wpływu komponentów 

środowiska przyrodniczego, czynników społecznych                                

i ekonomicznych  na możliwości kształtowania przestrzeni oraz 

zagospodarowania przestrzennego.  

P6S_WK_PO 

P6S_WK_Inz 

K_W06 

Zna i rozumie znaczenie przyrodniczych uwarunkowań 

gospodarowania przestrzenią, racjonalnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi i wynikającymi z tego konsekwencjami dla polityki 

przestrzennej. Zna i rozumie  zasady prowadzenia różnych form 

działalności rolniczej i pozarolniczej oraz ich wpływu na stan 

środowiska i kształtowania przestrzeni. 

P6S_WG_PO 

P6S_WK_PO 

P6S_WK_Inz 

 

 

K_W07 

Zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. 

Zna podstawowe akty prawne normujące ochronę własności 

intelektualnej w Polsce i na świecie. Zna etyczne uwarunkowania 

różnych form działalności zawodowej. 

P6S_WK_PO 

K_W08 

Zna i rozumie koncepcje teoretyczne z zakresu inżynierskich podstaw 

gospodarki przestrzennej, historii urbanistyki,  społeczno-kulturowych 

i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej.  

P6S_WK_PO 

K_W09 

Zna i rozumie potrzebę wprowadzania zmian zagospodarowania 

przestrzennego wynikających z rozwoju inwestycji rolniczych  

i pozarolniczych 

P6S_WK_PO 

P6S_WK_Inz 

 

Umiejętności: potrafi 

 

K_U01 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury naukowej, baz danych  

i innych źródeł  oraz integrować te informacje  w celu rozwiązania 

konkretnego problemu w zakresie zagospodarowania przestrzeni. 

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary 

fizyczne oraz symulacje komputerowe, wykorzystywać wyniki badań, 

prognozy, raporty oddziaływania na środowisko w planowaniu                 

i projektowaniu przestrzennym. Potrafi interpretować uzyskane wyniki 

przy pomocy właściwych metod statystycznych  i wyciągać wnioski.  

P6S_UW_PO 

K_U02 

 Potrafi wykonać   projekt z zakresu planowania przestrzennego   

z wykorzystaniem poznanych metod i urządzeń technicznych. Potrafi 

wykorzystać elementy teorii urbanistyki i planowania do urządzania  

i zagospodarowania terenów. 

P6S_UW_PO 

P6S_UW_Inz 

 

K_U03 

Potrafi  posługiwać się przepisami prawa i miernikami społeczno-

ekonomicznymi, zastosować rachunek ekonomiczny dotyczący 

inwestycji technologicznych, rolniczych i pozarolniczych 

w zagospodarowaniu przestrzennym. 

P6S_UW_PO 

K_U04 

Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informatycznych, technologii wizualizacji 

przestrzeni. Potrafi wykonać graficzną i kartograficzną prezentację 

przestrzeni i dokonać analizy komputerowych obrazów 

przestrzennych. 

P6S_UW_PO 

 

K_U05 

Potrafi zidentyfikować i dokonać analizy zjawisk zachodzących  

w środowisku przyrodniczym, posiada umiejętność rozumienia 

procesów warunkujących różnorodność biologiczną.  

P6S_UW_PO 

P6S_UK_PO 

 

K_U06 

Potrafi wykorzystać przyrodnicze uwarunkowania do prowadzenia 

różnych form działalności rolniczej i pozarolniczej pod kątem 

zaspokajania potrzeb społecznych i ekonomicznych zgodnie  

z uwarunkowaniami społecznymi i przyrodniczymi.    

P6S_UW_PO 

P6S_UO_PO 

P6S_WK_Inz 

 

K_U07 
Potrafi przygotować  referaty, prezentacje projektów oraz pracy 

dyplomowej w języku polskim oraz języku obcym. Potrafi 

P6S_UW_PO 

P6S_UU_PO 



przygotować wystąpienie ustne upowszechniające wiedzę                      

w środowisku naukowym.   

 

 

K_U08 

Potrafi  porozumiewać się w grupie w formie werbalnej, pisemnej  

i graficznej oraz zaplanować pracę indywidualną w zespole.  Ma 

umiejętność sporządzania i czytania rysunków technicznych i planów.  

P6S_UK_PO 

P6S_UO_PO 

 

K_U09 

Potrafi posługiwać się językiem obcym,  zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

P6S_UK_PO 

 

K_U10 

Potrafi dostosować wykonywany projekt do zmian spowodowanych 

przez powstające nowe inwestycje rolnicze  

i pozarolnicze 

P6S_UW_PO 

P6S_UW_Inz 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 

K_K01 

Jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych 

w zakresie wykonywanego zawodu i pogłębiania wiedzy kierunkowej 

oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. 

P6S_KO_PO 

 

K_K02 
Jest gotów do krytycznej oceny pozatechnicznych aspektów                    

i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.  

P6S_KO_PO 

P6S_KK_PO 

 

K_K03 

Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy na rzecz interesu 

publicznego i odniesienia sukcesu. Jest gotów w sposób kreatywny 

zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemu   

P6S_KO_PO 

P6S_KK_PO 

 

 

K_K04 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dorobek                   

i tradycję zawodu.  

P6S_KR_PO 

 

 

W przypadku uwzględniania efektów uczenia właściwych dla danego profilu kształcenia lub efektów  

umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich proponuje się następujące zapisy: 

PO – przy kierunkach o profilu ogólnoakademickim, 

PP – przy kierunkach o profilu praktycznym, 

Inz – przy kierunkach uwzględniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie. 

UWAGA 

� Przy kierunkach studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 

należy uwzględnić pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich 

Np.: w opisie efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym odnosimy się do 

zakresu i głębi wiedzy, to stosujemy zapis z rozszerzeniem kodu: P6S_WG_PP, jeżeli uwzględniamy efekty, 

umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, to stosujemy zapis z rozszerzeniem kodu P6S_WG_Inz 


