
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Nazwa w języku angielskim:  SPATIAL ECONOMY 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  ROLNICTWO 

Jednostka realizująca:  INSTYTUT AGRONOMII KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI  
PRZESTRZENNEJ 

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

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

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 
EWA MIŁKOWSKA 
ANTONI BOMBIK 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: 
EWA MIŁKOWSKA 
ANTONI BOMBIK 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie studentom 
zarysu problematyki badawczej gospodarki 
przestrzennej. Przekazanie podstaw 
teoretycznych dotyczących zróżnicowania 
przestrzennego gospodarki. Omówienie 
zjawisk i procesów dynamicznych w 
gospodarce przestrzennej.  Zapoznanie ze 
współczesnymi uwarunkowaniami i 
tendencjami rozwoju gospodarczego. 
Zdobycie przez studenta umiejętności oceny 
uwarunkowań, trendów i procesów rozwoju 
w wymiarze globalnym i lokalnym oraz 
budowy planów zagospodarowania 
przestrzennego. Omówienie głównych teorii 
gospodarki przestrzennej. 

Efekty kształcenia 
Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościow
ego  

W_01 
Zna podstawowe pojęcia i rozwiązania techniczne dotyczące ekologii, 

agrometeorologii oraz ochrony i kształtowania środowiska 
K_W07 

 

W_02 

Rozumie potencjalne zagrożenia środowiskowe wynikające z działalności 

rolniczej, charakteryzuje rodzaje zanieczyszczeń<, ich źródła oraz 

oddziaływanie na stan środowiska i zachowanie ro<żnorodności 
biologicznej 

K_W16 

 

W_03 Ma podstawową wiedzę z zakresu architektury i kształtowania krajobrazu K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  



U_01 
Umie prezentować< własne poglądy w formie werbalnej, pisemnej i 

graficznej; rozumie i interpretuje poglądy innych 
K_U03 

 

U_02 
Potrafi przygotować� ustne i pisemne opracowania tematyczne 
dotyczące szeroko pojętej działalności rolniczej oraz specjalistyczne 
w języku polskim i obcym  

K_U17 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość< odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość< 
podporzadkowania się ̨ zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

K_K02 

 

K_02 
Jest wrażliwy na przestrzeganie zasad ochrony środowiska 
rolniczego oraz świadomy ryzyka produkcyjnego i ekonomicznego 
wynikającego z działalności rolniczej  

K_K06 

 

Forma i typy zajęć: WYKŁAD I ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 

 Ogólna wiedza ekonomiczna znajomość geografii gospodarczej i politycznej 

Treści modułu kształcenia: 

Przestrzenny wymiar gospodarki. Rola i znaczenie gospodarki przestrzennej. Cechy przestrzeni oraz 
jej struktura. Przedmiot i podmioty gospodarki przestrzennej. Cele gospodarki przestrzennej. Procesy 
rozwoju przestrzennego. Klasyczne teorie gospodarki przestrzennej. Rola miast w kształtowaniu 
współczesnej przestrzeni. Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji. Tendencje 
zmian w gospodarce światowej. Zasady planowania przestrzennego. Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju. Klasyczne modele procesu planowania przestrzennego. System planowania 
przestrzennego w Polsce. Planowanie przestrzenne na poziomie kraju, województwa i gminy. 
Planowanie przestrzenne w obszarach funkcjonalnych. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 
Dylematy, modele w świetle doświadczeń międzynarodowych.  Konwergencja, spójność, 
konkurencja. Podmioty, instrumenty i instytucje polityki regionalnej. Efekty dotychczasowych 
działań. Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki Polski. Historyczne i społeczne 
uwarunkowania.  

Literatura podstawowa: 

Korenik S. Słodczyk J., 2005: Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, 
Wyd. AE, Wrocław. 

Domański R., 2007: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Huntington P., 2007: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wyd. Muza, Warszawa. 
Nawrot K.A., 2008: Determinanty rozwoju gospodarczego państw, ASEAN, Wyd. Scholar, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy wspierany projekcjami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji 
Wpływ na ocenę  

końcową 
Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 



Egzamin pisemny 100% W_01, W_02, W_03 U_01, 
U_02, K_01  

 
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Test sprawdzający składający się z 30 pytań z 5 wariantami odpowiedzi, z których tylko 
1 odpowiedź będzie poprawna. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 30.  

Kryterium oceniania: 

51-60% - dostateczny;  

61-70% - dostateczny plus 

71-80% - dobry 

81-90% - dobry plus 

91-100% - bardzo dobry 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne 
St. 

niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  
 

Udział w wykładach 15 
 

Udział w ćwiczeniach 30 
 

Konsultacje 10 
 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta,  w tym:  
 

Przygotowanie do wykładu 5 
 

Przygotowanie do egzaminu 15 
 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75  

Punkty ECTS za przedmiot 3 
 


