UCHWAŁA Nr 8/2014
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie utworzenia kierunku
gospodarka przestrzenna – studia pierwszego stopnia
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska kierunek gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia.
2. Kształcenie na studiach odbywa się w formie stacjonarnej.
§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna - studia
pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk
przyrodniczych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku z § 1 określa się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego
stopnia (3-letnie licencjackie) rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 w
brzmieniu:
„NOWA MATURA
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych
z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony
będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany
będzie wynik korzystniejszy.
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli
kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje
za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
Przedmiot

Współczynnik
dla poziomu
podstawowego

Współczynnik
dla poziomu
rozszerzonego

Przedmiot
(dwa do wyboru)

geografia, biologia,
chemia, fizyka i
astronomia, historia,
matematyka, język
polski, WOS

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin
ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany
kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2014 r. na stronie internetowej Wydziału.”
§ 4. W uchwale Nr 66/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca
2011 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015 w § 2 i § 3 dodaje się:

„gospodarka przestrzenna

Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada

Geograficzna
Biologiczna
Chemiczna
Fizyczna
Matematyczna
Wiedzy Ekologicznej
Wiedzy Ekonomicznej
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Marek Bojarski
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Załącznik do Uchwały Nr 8/2014
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa kierunku studiów: gospodarka przestrzenna
Obszar kształcenia w zakresie: nauk przyrodniczych
Dziedzina: nauk o Ziemi
Dyscyplina: geografia, geologia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
gospodarka przestrzenna.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
gospodarka przestrzenna absolwent:

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
(obszarach)

WIEDZA
K_W01

zna podstawową terminologię z zakresu gospodarki przestrzennej
oraz jej pochodzenie i zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych ze
szczególnym uwzględnieniem dyscyplin z zakresu nauk
przyrodniczych

P1A_W05

K_W02

posiada wiedzę o miejscu gospodarki przestrzennej w systemie nauk
oraz jej merytorycznych i metodologicznych powiązaniach z
tworzącymi ją dyscyplinami naukowymi

P1A_W04

K_W03

ma podstawową wiedzę o wzajemnych relacjach pomiędzy
strukturami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz
instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarowanie przestrzenią w
skali lokalnej, regionalnej i krajowej

P1A_W08

K_W04

ma podstawową wiedzę o człowieku i podejmowanych przez niego
działaniach, jako podmiocie tworzącym struktury społeczne,
gospodarcze i przestrzenne

P1A_W08

K_W05

zna podstawowe metody, narzędzia i techniki pozyskiwania
informacji niezbędne dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowania Gospodarki przestrzennej

P1A_W07

K_W06

ma wiedzę o procesach i zjawiskach wpływających na zmiany
struktur przestrzennych oraz otoczenie instytucjonalne i kulturowe
wraz z towarzyszącymi im uregulowaniami prawnymi i
instytucjonalnymi

P1A_W08
P1A_W11

K_W07

posiada podstawową wiedzę na temat konsultacji społecznych i
znaczenia człowieka w procesie tworzenia i realizacji planów
zagospodarowania przestrzennego oraz wpływu tych działań na
gospodarowanie w przestrzeni

P1A_W04

K_W08

zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze wraz z
występującymi między nimi związkami oraz ich wpływ na społeczny,
ekonomiczny i przestrzenny rozwój społeczeństw i gospodarce w
skali regionalnej, krajowej i ponadkrajowej

P1A_W01
P1A_W04
P1A_W05
P1A_W08

K_W09

zna i rozumie zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne mające
istotne znaczenie dla gospodarki przestrzennej

P1A_W04
P1A_W08

1

K_W10

ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych dla zrozumienia podstawowych
zjawisk i procesów społecznych i przyrodniczych zachodzących w
przestrzeni

P1A_W03
P1A_W06

K_W11

rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny i
dyscypliny nauki z jednoczesnym ich wykorzystaniem w życiu
społeczno-gospodarczym z zachowaniem zrównoważonego
użytkowania przestrzeni geograficznej i środowiska przyrodniczego

P1A_W08

K_W12

posiada wiedzę na temat konsekwencji prawnych i etycznych
wynikających z nieprzestrzegania zasad ochrony własności
przemysłowej i intelektualnej

P1A_W10

K_W13

zna i rozumie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrodniczymi oraz negatywnych skutków działań człowieka w
środowisku geograficznym

P1A_W01
P1A_W08

K_W14

zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze pozwalające na
pozyskanie materiału obserwacyjnego podczas pracy terenowej oraz
kameralnej

P1A_W02
P1A_W06
P1A_W07
P1A_W09

K_W15

zna i rozumie podstawowe metody prezentacji graficznej i
kartograficznej zjawisk przestrzennych oraz zasady ich interpretacji

P1A_W02
P1A_W06
P1A_W07

K_W16

zna podstawy technik obliczeniowych i systemów informacji
geograficznej (GIS) i rozumie ich ograniczenia

P1A_W06
P1A_W07

K_W17

zna podstawowe metody, techniki, narzędzia oraz materiały
stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu planowania
i projektowania przestrzennego

P1A_W07

K_W18

ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania oraz prowadzenia
działalności gospodarczej

P1A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

posiada umiejętność wykorzystywania ogólnie dostępnych źródeł
informacji oraz danych zebranych podczas badań terenowych, jak
również będących efektem korzystania z technologii informacyjnych

P1A_U03
P1A_U07
P1A_U12

K_U02

krytycznie analizuje i interpretuje zjawiska społeczne, ekonomiczne
oraz przyrodniczych zachodzące w różnych skalach przestrzennych z
jednoczesnym powiązaniem ich z różnymi obszarami funkcjonowania
gospodarki przestrzennej

P1A_U03
P1A_U04
P1A_U11

K_U03

potrafi stosować podstawowe metody statystyczne oraz techniki
informatyczne do opisu i analizy danych

P1A_U01
P1A_U03
P1A_U05
P1A_U07

K_U04

formułuje i prowadzi proste analizy z zakresu gospodarki
przestrzennej w oparciu o które potrafi formułować wnioski
konfrontując je jednocześnie z literaturą przedmiotu

P1A_U02
P1A_U03
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U08
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K_U05

potrafi przygotować udokumentowane pisemne opracowanie
problemowe wybranego zagadnienia z zakresu gospodarki
przestrzennej, poparte danymi empirycznymi oraz powołaniem się na
podstawową literaturę przedmiotu

P1A_U02

K_U06

przygotowuje wystąpienia ustne wspomagane prezentacją
multimedialną z zakresu gospodarki przestrzennej

P1A_U08
P1A_U09
P1A_U10

K_U07

potrafi ocenić przydatność podstawowych metod, technik, procedur
oraz dobrych praktyk zmierzających do optymalnej realizacji zadań
w sferze prawidłowego funkcjonowania gospodarki przestrzennej na
danym obszarze

P1A_U07

K_U08

stosuje podstawowe metody opisu struktury przestrzennej i
podstawowych elementów ja tworzących i jednoczesnym określeniem
zależności między nimi

P1A_U06

K_U09

posiada umiejętność ukierunkowanego samodzielnego uczenia się
będącego konsekwencją przygotowywanych opracowań pisemnych,
prezentacji multimedialnych, analizy literatury oraz rozwiązywania
problemów z zakresu gospodarki przestrzennej

P1A_U02
P1A_U03
P1A_U11

K_U10

potrafi czytać treść wizualizacji graficznych i kartograficznych

P1A_U02
P1A_U03
P1A_U07

K_U11

umie przygotowywać proste wizualizacje danych z wykorzystaniem
dostępnych źródeł i technik informatycznych

P1A_U01
P1A_U03
P1A_U04
P1A_U06

K_U12

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

P1A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, potrafi przyjmować i
wyznaczać zadania, ma podstawowe umiejętności organizacyjne
pozwalające na realizację zakładanych celów

P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K08

K_K02

odrzuca zachowania nieetyczne w działalności zawodowej oraz opiera
swoje działania na obowiązujących uregulowaniach prawnych i
normach społecznych

P1A_K04
P1A_K05

K_K03

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzebę
ciągłego samokształcenia

P1A_K01
P1A_K05
P1A_K07

K_K04

ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania i skutki
oraz konsekwencje, jakie mogą one wywołać w różnych skalach
przestrzennych, jak również dla poszczególnych elementów
składowych gospodarowania przestrzenią

P1A_K04
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K_K05

realizuje zadania uwzględniając uwarunkowania prawne i finansowe,
będąc jednocześnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zdrowie
własne oraz osób z nim współpracujących. Postępuje racjonalnie w
stanach zagrożenia

P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K06
P1A_K08

K_K06

potrafi podjąć działania zmierzające do samozatrudnienia lub
tworzenia nowych miejsc pracy, uwzględniając uwarunkowania
funkcjonowania przedsiębiorczości

P1A_K08

K_K07

potrafi określić priorytety służące realizacji zadania określonego
przez siebie lub innych

P1A_K03

objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia
P - obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
1 - studia pierwszego stopnia
A - profil ogólnoakademicki
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