Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
1.1. Nazwa kierunku studiów
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1.2. Poziom kształcenia
Studia I stopnia

1.3. Profil kształcenia
Ogólnoakademicki

1.4. Forma studiów
Studia niestacjonarne

1.5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Licencjat

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
Studenci specjalności zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie kształtowania
zagospodarowania przestrzennego (podstaw urbanistyki i architektury oraz ekonomicznych
aspektów planowania przestrzennego, struktury i treści studiów zagospodarowania, planów
zagospodarowania przestrzennego, planów i strategii rozwoju, podstaw prawnych
gospodarowania w przestrzeni) i rozwoju społeczno-gospodarczego w miastach i regionach
(podstaw funkcjonowania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i
przedsiębiorstw, ekonomiczno-finansowych podstaw rynku nieruchomości, procesów
rewitalizacyjnych obszarów zurbanizowanych) także wiedzę potrzebną do identyfikacji oraz

interpretowania zdarzeń i procesów współczesnej gospodarki. Zdobyte umiejętności
umożliwią im prowadzenie polityki rozwoju i zarządzanie zarówno przedsiębiorstwami, jak i
jednostkami terytorialnymi.
Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności do podejmowania pracy w:
zespołach przygotowujących opracowania, analizy i dokumenty planistyczne, strategie
rozwoju lokalnego i regionalnego, jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, organizacjach pozarządowych i jednostkach
gospodarki społecznej, w instytucjach i biurach rozwoju lokalnego i regionalnego,
przedsiębiorstwach realizujących inwestycje i zadania publiczne, firmach konsultingowych w
zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
instytucjach finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny.
Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa
Kształcenie na specjalności, razem z przedmiotami kształcenia kierunkowego i
ogólnego, daje absolwentom szczególne kompetencje o wielodyscyplinowym charakterze.
Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności wystarczające do podejmowania
funkcji wynikających z zawodu ekonomisty, jak i powiązań pomiędzy administracją
publiczną i gospodarką przestrzenną. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu: tworzenia
otoczenia sprzyjającego lokalnej przedsiębiorczości, promowania rozwoju lokalnego,
poprawy jakości środowiska, organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej,
gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej oraz prawnych podstaw gospodarki
przestrzennej i ochrony środowiska.
Specjalność przygotowuje do pracy w organach administracji samorządowej gmin,
powiatów i województw. Absolwent studiów I stopnia może podejmować pracę w
charakterze (np. w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju, promocji miasta, wydziałach
inwestycji, wydziałach mienia, rozwoju regionalnego, gospodarki gruntami czy ochrony
środowiska). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w miejskich pracowniach
urbanistycznych i wojewódzkich biurach planowania przestrzennego, a także w sektorze
usług publicznych (m.in. w służbie zdrowia i transporcie publicznym). Specjalność kształci
także przyszłych zarządców nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz
pośredników w obrocie nieruchomościami.

1.10. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – dla stopnia
pierwszego (w kategoriach efektów kształcenia)
Od kandydatów na I stopnień studiów oczekuje się szczególnego zainteresowania
problemami współczesnej gospodarki zarówno w wymiarze lokalnym, jak regionalnym i
globalnym. Za szczególny atut uznaje się zainteresowanie takimi obszarami wiedzy, jak
geografia, ekonomia i nauki o zarządzaniu. Przydatną jest dobra znajomość matematyki oraz
języków obcych. Za ważną zaletę kandydatów uznaje się również dobrą znajomość języków
obcych.

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 95 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
20 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
pierwszego 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.

