
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Planowanie przestrzenne 

Nazwa w języku angielskim:  Spatial planning 

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:  IV 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z 

przestrzennymi wymiarami planowania, przekazanie wiedzy 

o uwarunkowaniach i mechanizmach rozwoju w przestrzeni, o 

związkach planowania przestrzennego z innymi dyscyplinami 

nauki i z praktyką gospodarczą, o znaczeniu przestrzennej 

organizacji życia gospodarczego i społecznego w procesach 

wzrostu i rozwoju w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i 

ponad krajowej 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu projektowania i 
budowy oraz ich związki z naukami pokrewnymi  

K_W01 
 

W_02 

Zna podstawowe zasady ekonomiczne, prawne, społeczne i przyrodnicze 
wykonywania projektów w terenie zurbanizowanym  

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Umie wykonać proste analizy i oceny istniejących rozwiązań 
planistycznych, wskazać ich zakłócenia i zaproponować działania 
naprawcze w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym  

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

U_02 
Potrafi wykorzystać różne źródła informacji dotyczące potencjalnego 
miejsca realizacji projektu oraz dokonać ich krytycznej analizy 

K_U07 
K_U08 
K_U09 

U_03 
Identyfikuje zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz ich źródła 
pochodzenia  

K_U01, KU_04, KU_07, 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy z praktycznym jej 
wykorzystaniem 

K_K01 
K_K02 



 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowych pojęć z zakresu gospodarki przestrzennej, rysunku oraz 
zrealizowanych modułów kierunkowych 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia, główne teorie gospodarki przestrzennej, zasady planowania przestrzennego, przestrzeń jako 

zjawisko, struktura planowania przestrzennego w Polsce, koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 

uwarunkowania rozwoju polskiej przestrzeni gospodarczej, elementy kompozycji przestrzennej, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy, systemy informacji przestrzennej, przestrzenny rozwój miast i miejskich terenów zieleni 

Literatura podstawowa: 

1. Domański R, 2002, Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

2. Strzelecki Z., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN 

3. J. M. Chmielewski: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast (rozdz. 14 i 15). Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001  

4. E. Borsa i inni: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy - omówienia - komentarze. 

Urbanista, Warszawa 2003  

5. Praca zbiorowa pod kierunkiem G. Tomlinsona i Z. Ziobrowskiego: Gospodarka przestrzenna gmin. IPiK - 

Oddział w Krakowie i Llewelyn-Davies, London. Fundusz Współpracy i Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków 

1998 

Literatura dodatkowa: 

1.  Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich., Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

2. Praca zbiorowa od red. Markowskiego T., 2001, Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. 

"Biuletyn KPZK PAN" z. 195. 

3. Praca zbiorowa pod red. Stawasz. D., 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i 

praktyka., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, prezentacja multimedialna 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład i ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 
multimedialnych, aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego, egzamin pisemny 

 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i jest przygotowany i 
akceptuje zasady pracy w zespole  

K_K05 

K_03 Dąży do przestrzegania zasad ochrony środowiska  K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne)/niestacj
onarne 

wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) ćwiczenia terenowe (5 godzin) / 
wykład (10 godzin), ćwiczenia laboratoryjne (30 godzin), ćwiczenia terenowe (5 godzin) 



Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 
(sprawdzian testowy lub w 
postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje na 
kolokwium 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

 

Ocena prezentacji 
tematycznej 

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
prezentacji tematycznej 

W_01; W_02 

U_01; U_02; U_03 

K_01; K_02 
 
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia ćwiczeń:   

1. Kolokwium: 20 pkt. 

2. Prezentacja multimedialna i projekt: 60 pkt. 

3. Zaliczenie ustne lub pisemne: 20 pkt. 

Uzyskanie co najmniej 51% z egzaminu ustnego lub pisemnego 

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 15 10 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 30 

       - udział w ćwiczeniach terenowych 5 5 

      - udział w konsultacjach 20 25 
2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 

w tym: 
  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 30 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

      - przygotowanie się do egzaminu 10 15 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz. 130 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

 

 

 


