
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

SYLABUS 
 

A. Informacje ogólne 
 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego  stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1GOP 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1 / semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Nauczanie przedmiotu nakierowane jest  na  zapoznanie studentów z istotą 

gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni w Polsce. Po cyklu wykładów słuchacze 

powinni nabyć umiejętność interpretacji podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki 

przestrzennej, takich jak: rozwój społeczno-gospodarczy, region, ekonomika regionalna, 

polityka regionalna, demografia, fazy przejścia demograficznego, prognozy demograficzne, 

osadnictwo, polaryzacja, urbanizacja, aglomeracja.  

Cel zajęć - rozszerzenie wiedzy studentów dotyczącej kształtowania zjawisk i procesów 

zachodzących w przestrzeni, głownie przestrzeni ekonomicznej.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

rozwiązywania zadań, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac pisemnych 

wskazanych przez prowadzących ćwiczenia. 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny, pytania otwarte 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

oceny zrealizowanych prac pisemnych i wyników kolokwium 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

1. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi 
E1A_W02 

2. Student ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów gospodarczych 

współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem 
E1A_W03 

3. Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia 

działalności gospodarczej i ich mechanizmach 
E1A_W06 

4. Student ma wiedzę na temat  instytucji i organizacji funkcjonujących  w skali 

krajowej i międzynarodowej 
E1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI  

5. Student potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze E1A_U04 

6. Student potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania prostych E1A_U06 



problemów mikroekonomicznych  i makroekonomicznych oraz do ukształtowania 

własnej opinii na temat kwestii gospodarczych i społecznych 

7. Student analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i 

uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie 
E1A_U07 

8. Student posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów 

gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
E1A_U08 

9. Student potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi E1A_U09 

10. Student wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacji między państwem a 

rynkiem. 
E1A_U11 

11. Student samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane 

statystyczne i informacje rynkowe 
E1A_U14 

12. Student skutecznie komunikuje się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze 

specjalistami w swojej dyscyplinie 
E1A_U16 

13. Student potrafi samodzielnie dokształcać się E1A_U17 

14. Student potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole E1A_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

15. Student wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując 

wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii, szczególnie w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej 

E1A_K02 

16. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach gospodarczych 
E1A_K03 

17. Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykazując 

odpowiedzialność za pracę własną i innych 
E1A_K04 

18. Student jest kreatywny  i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej. E1A_K05 

19. Student ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc 

jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji 
E1A_K06 

20. Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i 

poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu 

informacji 

E1A_K10 

 

Punkty ECTS 6 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 25 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 15 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 40 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 2 

157 godzin Razem: odpowiada 6  pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 47 

 

odpowiada 2 pkt 

ECTS
 

 

o charakterze praktycznym 110 

 

odpowiada 4 pkt 

ECTS
 

 

 



 Data 

opracowania: 
27.07.2012 

Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Tomasz Dębowski 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – wykład  
 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Gospodarka przestrzenna 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1GOP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 
 

Rok 1 / semestr 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładów  

 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  
 

Dr Tomasz Dębowski (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu I. Rozwój społeczno-gospodarczy     

1. Pojęcie, struktura, współzależności i aspekty rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

2. Potrzeby i popyt motywem działania ludzkiego oraz ich 

sprzężenie z rozwojem społeczno-gospodarczym 

3. Czynniki i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego 

4. Sposób ujęcia rozwoju w społecznej nauce Kościoła 

5. Rozwój w ujęciu czasowym 

6. Rozwój w ujęciu przestrzennym 

 

II. Ekonomika regionalna    

1. Pojęcie i cechy regionu 

2. Specjalizacja i delimitacja regionów 

3. Typologia regionów 

4. Struktura regionu 

5. Powiązania przestrzenne 

6. Euroregiony – pojęcie, modele, zadania, sposoby 

finansowania 

7. Ekonomika regionu 

 

III. Zagadnienia ludnościowe w gospodarce przestrzennej 

1. Pojęcie demografii i jej powiązania z innymi naukami 

2. Fazy przejścia demograficznego 

3. Źródła informacji o ludności 

4. Pojęcie, rodzaje, formy i przyczyny migracji 

5. Problematyka zatrudnienia 

6. Pojęcie i rodzaje prognoz demograficznych 

 

 



IV. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej 

1. Pojęcie systemu, sieci, układu i jednostki osadniczej 

2. Osadnictwo wiejskie i miejskie w Polsce 

3. Pojęcie, kryteria wyodrębniania i funkcje miast 

4. Pojęcie i aspekty urbanizacji 

5. Etapy (stadia) procesu urbanizacji 

6. Pojęcie i elementy struktury wewnętrznej aglomeracji 

7. Teoria progów rozwoju miast (B. Malisza) 

8. Teoria polaryzacji F. Perroux`a 

 

 

V.  Zaliczenie przedmiotu 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i 

makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności 

występujące między nimi 

2. Student ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów 

gospodarczych współczesnego świata oraz rozumie relacje 

pomiędzy państwem a rynkiem 

3. Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach 

prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmach 

4. Student ma wiedzę na temat  instytucji i organizacji 

funkcjonujących  w skali krajowej i międzynarodowej 

5.. Student wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacji 

między państwem a rynkiem. 

6. Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem 

w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy 

przy użyciu różnych środków przekazu informacji 

 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu 

jest egzamin pisemny – dotyczy to efektów: E1A_W02, 

E1A_W03, E1A_W06, E1A_W07, E1A_U11, E1A_K10 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach 

otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 

zaliczenia z ćwiczeń.  

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Kupiec L.(red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. I, Wstęp 

do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok 1997 

2. Kupiec L. (red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. II, 

Ekonomika regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok 1999 

3. Kupiec L. (red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. IV, 

Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok 2002 

4. Kupiec L., Rozwój społeczno-gospodarczy, Uniwersytet 

Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok 1995 

5. M. Kostka, D. Ostrowska (red. naukowa), Ekonomiczne 

uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali 

lokalnej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 

2008 

6. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy 

teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 

7. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008 

8. Holzer J.Z.,  Demografia, PWE, Warszawa 2003 

9. Ustawa z dn. 8.03.1990 o samorządzie gminnym, Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami 



10. Ustawa z dn. 5.06.1998 o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pózn. zmianami 

11. Ustawa z dn. 5.06.1998 o samorządzie województwa, Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz.1590 z pózn. zmianami 

 
 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – ćwiczenia  
 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Gospodarka przestrzenna 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1GOP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1/Semestr 1 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń  

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  

 

Dr Tomasz Dębowski 

 



Treści merytoryczne 

przedmiotu 

I. Zagadnienia wprowadzające do gospodarki przestrzennej                                                   

1. Pojęcie, cechy i atrybuty przestrzeni  

2. Struktura przestrzeni 

3. Formy przejawiania się podstawowych funkcji bytu społecznego w  

    przestrzeni 

4. Pojęcie gospodarki przestrzennej 

5. Stabilność układów przestrzennych i jej przyczyny 

6. Pojęcie, struktura i znaczenie układu lokalnego 

7. Otoczenie podmiotów gospodarczych 

    8. Znaczenie czasu w gospodarce przestrzennej 

 

II. Lokalizacja inwestycji  

1. Pojęcie, kryteria podziału i rodzaje lokalizacji 

2. Miejsce lokalizacji w procesie inwestycyjnym 

3. Czynniki i bariery lokalizacyjne 

4. Wybrane zasady lokalizacji przemysłowej w Polsce 

5. Tryb i metody ustalania lokalizacji inwestycji 

6. Wybrane teorie ekonomiczno - przestrzenne (J.H. Thünena,  

       A.Webera, A. Predohla, T. Palandera, A. Loscha) 

 

III. Polityka regionalna 

1.  Pojęcie i istota polityki regionalnej 

2.  Przedmiot, cele i zadania polityki regionalnej 

3.  Instrumenty rozwoju regionalnego 

4.  Finansowanie rozwoju regionalnego 

5.  Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, zasady, fundusze 

unijne, klasyfikacja NUTS  

 

IV. Planowanie przestrzenne  

1. Pojęcie i podmioty planowania przestrzennego.  

2. Ewolucja podstaw prawnych planowania przestrzennego w Polsce 

   3. System planowania przestrzennego w świetle ustawy z dnia  

       27.03.2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

   4. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa budowlanego w świetle  

       ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 

 

V. Rozwój i rozmieszczenie infrastruktury społecznej 

1. Pojęcie i układy infrastruktury społecznej 

2. Funkcje i cechy infrastruktury społecznej 

3. Klasyfikacja urządzeń infrastruktury społecznej 

4. Układ społeczny infrastruktury społecznej 

5. Układ instytucjonalny infrastruktury społecznej 

 

 

VI. Rozwój i rozmieszczenie infrastruktury technicznej 

1. Pojęcie i układy infrastruktury technicznej 

2. Kryteria rozmieszczenia infrastruktury technicznej w przestrzeni 

3. Układ komunikacyjny infrastruktury technicznej 

4. Układ energetyczny infrastruktury technicznej 

5. Układ wodno-kanalizacyjny infrastruktury technicznej 

 

 

Zaliczenie 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt  

kształcenia 

Kolokwium Ocena 

aktywności 

na 

ćwiczeniach, 

uczestnictwo 

w dyskusji 

Kartkówki Ocena 

pracy 

zespołowej 

E1A_W02 X X X  



E1A_W03  X   

E1A_W06  X   

E1A_W07 X X   

     

E1A_U04  X  X 

E1A_U06  X  X 

E1A_U07  X  X 

E1A_U08  X   

E1A_U09  X   

E1A_U11 X X X  

E1A_U14  X   

E1A_U16 X X   

E1A_U17 X X   

E1A_U18    X 

     

E1A_K02  X   

E1A_K03  X  X 

E1A_K04    X 

E1A_K05  X   

E1A_K06  X  X 

E1A_K10  X   

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: 1 kolokwium 

pisemne, aktywność na zajęciach, kartkówki pisemne. Obecność na 

ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Kupiec L.(red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. I, 

Wstęp do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997 

2. Kupiec L. (red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. III, 

Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999 

3. Kupiec L. (red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. IV, 

Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w 

Białymstoku, Białystok 2002 

4. Kupiec L. (red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. V, 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002 

5. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., Gospodarka 

Przestrzenna t. VI, Infrastruktura społeczna, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, 2004 

6. Kupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T., Gospodarka 

przestrzenna t. VII, Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, 2005 

7. Kupiec L., Gospodarka przestrzenna t. VIII, System 

produkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006 

8. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy 

teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 

9. Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, C.H. Beck, Warszawa 2011 

10. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008 

11. Ustawa z dn. 8.03.1990 o samorządzie gminnym, Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami 

12. Ustawa z dn. 5.06.1998 o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pózn. zmianami 

13. Ustawa z dn. 5.06.1998 o samorządzie województwa, Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz.1590 z pózn. zmianami 

14. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r., Nr 0, 



poz. 647 z pózn. zm. 

15. Ustawa z dn. 7.07.1994 prawo budowlane, Dz. U. z 2010 r., 

Nr 243, poz.1623 z pózn. zmianami 

 

         

 

……………………………….  

 
       podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


