
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki  
przestrzennej 

Nazwa w języku angielskim:  Social and cultural spatial economy conditionings 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki  
Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia jest poznanie przez studenta 
procesów społeczno-gospodarcza-kulturowych 
zachodzących w przestrzeni Polski i świata oraz ich 
wpływu na kształtowanie się zachowań społecznych i 
kulturowych.   
Na zajęciach podejmowana jest problematyka 
przestrzeni jako zasobu oraz miejsca jako kreacji 
człowieka w przestrzeni, uwarunkowań ładu 
przestrzeni, w tym struktur przestrzennych w 
odniesieniu do wartości społecznych i kulturowych 
oraz kondycji wspólnot lokalnych.  
Efektem kształcenia powinno być nabycie 
umiejętności przeprowadzenia analizy procesów 
społeczno-kulturowych zachodzących w przestrzeni. 
   

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 

Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną, dostosowaną  
do kierunku Gospodarka przestrzenna. Zna podstawowe pojęcia,  
regulacje prawne i ekonomiczne, dotyczące działalności gospodarczej  
oraz szeroko pojętego procesu zarządzania. 

K_W02 

W_02 

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych,  
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań  
działalności inżynierskiej. Zna wartość ekologiczną, społeczną i  
ekonomiczną przestrzeni. Ma wiedzę na temat wpływu kontaktów i więzi  
międzyludzkich na rozwiązania, stosowane w gospodarce przestrzennej.  
Posiada podstawową wiedzę z zakresu etyczno-prawnych aspektów  
użytkowania przestrzeni.   

K_W05 



W_03 
Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących 
ekonomiczne i przyrodnicze wpływające na ich funkcjonowanie. Wie, jak 
funkcjonuje samorząd lokalny i regionalny. 

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikacje prostych zadań  
inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla  
kierunku Gospodarka przestrzenna. Umie wykonać prosty projekt z  
zakresu planowania przestrzennego, z wykorzystaniem poznanych metod  
i urządzeń technicznych. 

K_U05 
 

U_02 

Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań, mających na celu 
rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych dla nabrania  
doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Potrafi dokonać  
porównania stosowanych systemów i technologii pod kątem zaspokajania  
potrzeb społecznych, ich efektywności ekonomicznej oraz ich  
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

K_U09 

U_03 

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy oraz  
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i  
w różnych formach, właściwych dla kierunku Gospodarka przestrzenna.  
Umie zastosować i krytycznie ocenić różne materiały źródłowe, stosowane 
w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych. 

K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Zdaje  
sobie sprawę z postępu technicznego i społecznego, determinującego  
konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy ogólnej. Ma świadomość  
potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego  
zawodu. Wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej oraz  
podnoszenia kompetencji zawodowych. 

K_K01 
 

K_02 

Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo. Potrafi współdziałać i  
pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.  
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość  
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia  
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. 

K_04 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacj
onarne): 

wykład   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Student powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia z ekonomii i polityki regionalnej 

Treści modułu kształcenia: 

W trakcie zajęć student zostanie wprowadzony w zagadnienie uwarunkowań społecznych i kulturowych 
gospodarki przestrzennej, w tym:   
- społeczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej,   
- kulturowe aspekty gospodarki przestrzennej,   
- przestrzeń jako dobro i bogactwo,   
- kreacja miejsca,    
- zamieszkiwanie miejsca,   
- człowiek w przestrzeni - proksemika,   
- etyczne podstawy gospodarowania przestrzenią,   
- przestrzeń publiczna, prywatna i społeczna,   



- partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni,   
- ład przestrzeni,    
- kondycja człowieka a ład przestrzeni,   
- struktura siedliska,    
- społeczna tradycja przestrzeni,  
- współczesna przestrzeń wspólnoty,  
- uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni,  
- krajobraz zdegradowany,  
- metody analizy wartości przestrzeni,  
- techniki analizy wartości przestrzeni.  

Literatura podstawowa: 
1. Domański R. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. WN PWN, Warszawa 2007.  
2. Karwińska A. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. WN PWN, Warszawa 2008.   

Literatura dodatkowa: 
1. Królikowski J. T., Rylke J., Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. SGGW, Warszawa 2001. 
2. Domański H., Struktura społeczna. WN Scholar, Warszawa 2004.  
3. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2003 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład aktywizujący 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Zaliczenie pisemne 90% 
W_01; W_02; W_03 

U_02; U_03K_02; K_03 

Aktywność studenta 10% W_03; U_01; U_03; K_01; K_02 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych 
warunków  

Uzyskanie łącznie co najmniej 51 % z zaliczenia pisemnego   

Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów przyznawanych za aktywność na zajęciach  

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
  



 

 

 

 

      - udział w wykładach 30 20 

      - udział w konsultacjach 
20 20 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

      - przygotowanie się do egzaminu 
25 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 


