1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
1.1. Nazwa kierunku studiów
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1.2. Poziom kształcenia
Studia II stopnia

1.3. Profil kształcenia
Ogólnoakademicki

1.4. Forma studiów
Studia stacjonarne

1.5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Magister

1.6. Przyporządkowanie do obszaru albo obszarów kształcenia
Realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna ma charakter międzyobszarowy. Efekty
kształcenia zdefiniowane dla kierunku odnoszą się do obszarowych efektów kształcenia
określonych dla obszarów: nauk społecznych, nauk technicznych i nauk przyrodniczych.

1.7. Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub
artystycznych) do których odnoszą się efekty kształcenia
Gospodarka przestrzenna nie jest wyróżnioną dyscypliną naukową. Kierunek
Gospodarka przestrzenna ma charakter miedzyobszarowy. Przyjęte efekty kształcenia
odnoszone są do dziedziny nauk ekonomicznych, dziedziny nauk o Ziemi i dziedziny nauk
technicznych. W dziedzinie nauk ekonomicznych efekty kształcenia odnoszą się do
dyscyplin: ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz finanse. W dziedzinie nauk o Ziemi
odnoszone są do dyscypliny geografia i dyscypliny ochrona środowiska. Natomiast w
dziedzinie nauk technicznych zakładane efekty odnoszą się do dyscypliny architektura i
urbanistyka. Dyscypliną wiodącą dla kierunku Gospodarka przestrzenna jest ekonomia,
pozostałe dyscypliny mają charakter uzupełniający.

1.8. Wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna wpisuje się zarówno w misję, jak i
strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przygotowane na wysokim poziomie
kadry są zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom rynku pracy. Absolwenci kierunku zasilają
zaplecza kadrowe najważniejszych urzędów administracji publicznej zarówno w Poznaniu i
Wielkopolsce, jak również w kraju i poza jego granicami. Wielu z nich podejmuje pracę w
sektorze doradztwa biznesowego i administracyjnego. Z dużą łatwością obejmują również
stanowiska wymagające przygotowania ogólnoekonomicznego, niekoniecznie związane z

gospodarowaniem przestrzenią. Jednocześnie absolwenci podejmują aktywność naukową –
obecnie kilku z nich przygotowuje rozprawy doktorskie.
Pracownicy Katedry często publicznie zabierają głos w sprawach istotnych dla miasta
i regionu, a każdy z nich identyfikuje się z naczelnymi wartościami Uniwersytetu
Ekonomicznego tworzących akronim PRESTIŻ.
Kierunek gospodarka przestrzenna wpisuje się również w Strategię Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, opracowaną na lata 2013-2020. Obok tak popularnych
kierunków studiów jak zarządzanie czy finanse, dopełnia ofertę edukacyjną w zakresie nauk
ekonomicznych, którą dzięki temu można nazwać kompleksową. Kompleksowość i
przejrzystość to podstawowe wartości pierwszego głównego celu Strategii. Ponadto kierunek
gospodarka przestrzenna jest jednym z najstarszych w Polsce na uczelni ekonomicznej, o
uznanej marce w świecie nauki, dzięki czemu przyczynia się do realizacji drugiego celu
strategicznego jakim jest osiągnięcie głównej pozycji wśród ekonomicznych ośrodków
naukowych w Polsce.

1.9. Opis specjalności tworzących kierunek, w szczególności cele kształcenia oraz
możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez
absolwentów studiów
Celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna w UEP jest nabycie przez
studentów wiedzy i umiejętności do wykonywania wszelkich funkcji wynikających z
powiązań pomiędzy administracją publiczną i gospodarowaniem przestrzenią, a także
zdobycie wiedzy o przedsiębiorczości, zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, o
zrównoważonym rozwoju gospodarki. Zarządzanie złożonym systemem społecznogospodarczym miast i regionów wymaga rozległej wiedzy - głównie ekonomicznej, ale
również znajomości innych dyscyplin, takich jak: zarządzanie, geografia, urbanistyka, prawo,
ochrona środowiska czy socjologia. Taka różnorodność dyscyplin sprawia, że problematyka
ta jest szczególnie interesującym przedmiotem studiów, w którym brane są pod uwagę
uwarunkowania i potrzeby społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne rozwoju i wzrostu
gospodarczego zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Ważnym
elementem programu studiów jest skuteczność i efektywność funkcjonowania administracji
samorządowej i jej rola w rozwoju jednostek terytorialnych.
Kierunek Gospodarka Przestrzenna to studia dwustopniowe prowadzone w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności
Rozwój miast i regionów oraz Administracja i gospodarka samorządowa.
Specjalność: Rozwój miast i regionów
Specjalność ma na celu wykształcenie zdolności do wykonywania wszelkich funkcji
wynikających z powiązań pomiędzy sferą administracji publicznej a gospodarowaniem
przestrzenią oraz zdobycie wiedzy o przedsiębiorczości, zrównoważonym rozwoju
gospodarki i zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej/regionów. W nauczaniu kładzie się
nacisk na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego i związanej z nim estetyki
zagospodarowania przestrzeni. Rozwój miast i regionów to specjalność obejmująca rozległą
problematykę społeczno-gospodarczego rozwoju właśnie tych obszarów, zarządzania nimi,
rozwiązywania konfliktów pojawiających się w zarządzaniu środowiskiem. Studenci

specjalności zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie kształtowania
zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego w miastach i
regionach oraz wiedzę potrzebną do identyfikacji oraz interpretowania zdarzeń i procesów
współczesnej gospodarki. Zdobyte umiejętności umożliwią im prowadzenie różnych rodzajów
polityki rozwoju (regionalnej, ekologicznej i przestrzennej Polski i UE) i zarządzanie
zarówno przedsiębiorstwami, jak i jednostkami terytorialnymi.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i
samodzielnych (ekspert) w jednostkach przygotowujących: dokumenty planistyczne, strategie
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz w biurach urbanistycznych, w jednostkach
administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach i biurach oraz w firmach
konsultingowych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, instytucjach wspierania
przedsiębiorczości, przedsiębiorstwach realizujących inwestycje i zadania publiczne, biurach
obrotu i zarządzania nieruchomościami, instytucjach finansowych wspierających rozwój
lokalny i regionalny. Absolwent tej specjalności jest ponadto przygotowany do pracy w
instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także instytucjach
zajmujących się upowszechnianiem wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej oraz
instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa
Celem nauczania jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego podejmowania
decyzji o rozwoju jednostki terytorialnej oraz kierowania jednostkami organizacyjnymi
urzędów w administracji samorządowej. Administracja i gospodarka samorządowa to
specjalność, na której studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie zarządzania
jednostką administracyjną oraz rozwojem lokalnym i zagospodarowaniem przestrzennym.
Specjalność kształci też specjalistów, kierujących rozwojem gospodarczo-społecznym miast i
regionów oraz specjalistów z zakresu współpracy administracji samorządowej z sektorem
komercyjnym. Studenci uzyskują wiedzę potrzebną do identyfikacji i interpretowania zdarzeń
oraz procesów współczesnej gospodarki w różnych wymiarach przestrzennych.
Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji o
rozwoju jednostki terytorialnej, decyzji o tworzeniu warunków zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego miast i regionów, a także ograniczania konfliktów przestrzennych i
społecznych na styku administracja – gospodarka. Będą oni także przygotowani do
kierowania jednostkami organizacyjnymi urzędów w administracji samorządowej oraz
poprawiania jakości pracy w urzędach. Potencjalne miejsca pracy: samodzielne stanowiska
pracy wybranych wydziałów urzędów miast i gmin, np. wydział organizacji, wydział rozwoju,
wydział promocji, wydział gospodarki komunalnej i wydział gospodarki gruntami.
Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe przygotowują absolwentów obydwu
specjalności do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich (III stopnia) z zakresu
ekonomiki miast i regionów.

1.10. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – dla stopnia
pierwszego (w kategoriach efektów kształcenia)
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka
przestrzenna powinny posiadać wybrane kwalifikacje absolwentów pierwszego stopnia tego
kierunku.
W zakresie wiedzy oczekuje się, że kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku
gospodarka przestrzenna w szczególności:
ma podstawową wiedzę o charakterze gospodarki przestrzennej, jej miejscu w
systemie nauk i relacjach do innych nauk,
ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy strukturami i podmiotami
uczestniczącymi w procesach gospodarowania przestrzenią w skali lokalnej,
regionalnej, krajowej,
zna podstawowe metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać struktury i
podmioty oraz istniejące między nimi relacje a także procesy zachodzące w zakresie
gospodarowania przestrzenią,
zna podstawy prawne organizujące działalność społeczną w zakresie gospodarowania
przestrzenią, w tym w szczególności dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej, funkcjonowania samorządu terytorialnego, przebiegu procesów
administracyjnych, gospodarowania nieruchomościami, wykorzystania i ochrony
środowiska przyrodniczego,
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
opierającej się na wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej,
rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich wpływ na działalność
człowieka w przestrzeni,
w interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w strukturach społecznych,
gospodarczych i przyrodniczych oraz pomiędzy nimi opiera się na podstawach
empirycznych, rozumiejąc znaczenie metod matematycznych, statystycznych i
informatycznych,
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym w szczególności zarządzania
podmiotami gospodarującymi w przestrzeni.
W zakresie umiejętności od kandydata oczekuje się, że:
prawidłowo interpretuje, analizuje i wyjaśnia przyczyny, przebieg i konsekwencje
zachodzących w przestrzeni procesów i zjawisk gospodarczych, społecznych i
przyrodniczych,
wykorzystuje wiedzę teoretyczną do identyfikacji, analizy i interpretacji zachodzących
w przestrzeni procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, prawnych i
kulturowych,
pozyskuje dane z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł do
identyfikacji, analizy i interpretacji zachodzących w przestrzeni procesów i zjawisk
ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych,
prognozuje procesy i zjawiska ekonomiczne, polityczne, prawne i kulturowe,
wykorzystując metody i narzędzia stosowane standardowo w gospodarowaniu
przestrzenią,

przeprowadza obserwacje terenowe podstawowych elementów konstytuujących
przestrzeń oraz czyta zapis kartograficzny w wersji tradycyjnej i w wersji cyfrowej.
W zakresie kompetencji społecznych oczekuje się, że kandydat w szczególności:
jest nastawiony na ciągły rozwój i samodoskonalenie – rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie, potrafi inspirować proces uczenia się innych osób,
współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
właściwie określa priorytety służące realizacji określonych zadań,
wyraża chęć uczestnictwa w
gospodarczych i obywatelskich,

przygotowywaniu

projektów

politycznych,

jest wrażliwy na estetykę i ład przestrzenny oraz na negatywne oddziaływanie
użytkowników na stan środowiska.

1.11. Zasady rekrutacji
Rekrutacja na kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna prowadzona jest zgodnie z
ogólnouczelnianymi zasadami przyjętymi w drodze uchwał przez Senat Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zastały zapisane w
dwóch dokumentach:
1. Uchwała nr 96 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
20 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim
2013/2014,
2. Uchwała nr 97 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
20 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjmowania na studia na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w
latach akademickich 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

1.12. Różnice w stosunku do innych programów (kierunków) prowadzonych na
UEP o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia
Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna ma na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu unikatowy charakter - nie ma innego kierunku o podobne zdefiniowanych celach i
efektach kształcenia. Unikatowość kierunku związana jest z jego międzyobszarowym
charakterem. Na Wydziale Zarządzania jest to jedyny kierunek którego efekty kształcenia
odnoszą się jednocześnie do efektów kształcenia obszaru nauk społecznych, technicznych i
przyrodniczych. Pozostałe, międzyobszarowe kierunki studiów na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu realizowane są na Wydziale Towaroznawstwa. Jednakże kierunki
te powiązane są z inną dyscypliną wiedzy.

