
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zachowanie przestrzenne człowieka w środowisku wiejskim 

Nazwa w języku angielskim:  Human spatial behavior in the rural environment 

Język wykładowy:   Jezyk polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Rolnictwo specjalność Planowanie 
obszarów wiejskich 

Jednostka realizująca:  
Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej 
Instytut Agronomii 
Wydział Przyrodniczy 

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

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

Rok studiów:  II 

Semestr:  III 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Antoni Bombik 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia Antoni Bombik 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia jest poznanie podstawowych 
wiadomości o jednej z głównych form życia człowieka, 

jego aktywności w przestrzeni, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowiska wiejskiego. W trakcie kursu 

student przechodzi stopniowo od analizy uwarunkowań 

zachowań przestrzennych człowieka do badań 

geograficznych konkretnych form tych zachowań (praca, 

mieszkanie, wypoczynek, zakupy). 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań zachowań 
przestrzennych człowieka powiązanych z planowaniem obszarów 
wiejskich 

K_W03 

W_02 
Zna podstawowe rodzaje aktywności przestrzennej w czasie 
aktywności zawodowej i czasie wolnym osób. 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi organizować i nadzorować pracę zespołową K_U04 

U_02 
Potrafi analizować wpływ zmian technologicznych na zakres 
zachowań przestrzennych. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy i umiejętności w 
zakresie planowania obszarów wiejskich 

K_K01 

K_02 
Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Dba o 
przestrzeganie prawa w zakresie własności intelektualnej 

K_K03 



Forma i typy zajęć: 
wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne  (15 godz.),  
wykład (6 godz.), ćwiczenia laboratoryjne   (8 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: znajomość podstawowej wiedzy z zakresu geografii, gospodarowania 
przestrzenią, struktury przestrzennej i funkcji rolnictwa. 
 
Treści modułu kształcenia: 
Aktywność ludzi w czasie i w przestrzeni. Analiza zagadnień percepcji środowiska, wyobrażeń, preferencji i postaw 

zgodnie z podejściem behawioralnym. Analiza motywacji, oceny wyborów miejsc w przestrzeni. Uwarunkowania 

zachowań przestrzennych (wpływy społeczne, gospodarcze, technologiczne, wewnętrzne – psychologiczne i 

demograficzne). Percepcja i waloryzacja przestrzeni. Koncepcja map mentalnych. Wyjaśnienie zachowań 

przestrzennych kilku podstawowych form aktywności przestrzennej człowieka. Zachowania migracyjne, podróże i 

formy spędzania czasu wolnego, dojazdy do pracy i mobilność rezydencjalna. Zachowania konsumentów. Problem 

zmian w zachowaniach przestrzennych na skutek rozwoju technologii teleinformatycznych, wpływu pracy zdalnej na 

preferencje przestrzenne w korzystaniu z obiektów i form spędzania czasu poza aktywnością zawodową. 

Literatura podstawowa: 

1. Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

2. Bombol M., Dąbrowska A., 2003, Czas wolny. Konsument - rynek - marketing. Warszawa, Liber. 

 
Literatura dodatkowa: 

1. Węcławowicz G. (red.), 1983, Geografia czasu. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. Zeszyt 1 
2. Kaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście. Łódź, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe. 

3. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdział 6). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. wykonywanie projektu badawczego, metoda 
podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

ćwiczenia: kolokwium pisemne, projekt badawczy 

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_02  

K_01;  K_02 

Projekt badawczy Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie umiejętności i kompetencji 
następuje podczas wykonywania 
projektu 

W_01;  W_02 

U_01   

K_02 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  

Uzyskanie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 



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 

  Sposób uzyskania punktów z poszczególnych form zaliczenia: 

1. Pierwsze kolokwium:  30 pkt. 

2. Drugie kolokwium: 30 pkt. 

3. Projekt badawczy 40 pkt. 

Dwie poprawy każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze   

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 6 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 8 

      - udział w konsultacjach 3 6 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 2 15 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwium 10 10 

      - samodzielne wykonanie projektu badawczego 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

 


