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„W obliczu coraz to wyższych wymagań stawianych przez praktykę w dziedzinie

rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego, których nie są w stanie spełnić ani

studia geograficzne ani żadne inne dotychczas prowadzone studia, uruchomienie

nowego, praktycznie zorientowanego i społecznie potrzebnego kierunku studiów jest

sprawą uzasadnioną i pilną. Pogląd ten podziela także Wydział Architektury i

Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej …”.

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki w memoriale skierowanym do prof. dra hab. Jerzego

Fedorowskiego w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna.

„W obliczu coraz to wyższych wymagań stawianych przez praktykę w

dziedzinie rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego, których

nie są w stanie spełnić ani studia geograficzne ani żadne inne

dotychczas prowadzone studia, uruchomienie nowego, praktycznie

zorientowanego i społecznie potrzebnego kierunku studiów jest

sprawą uzasadnioną i pilną. Pogląd ten podziela także Wydział

Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej …” (1995).

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki (Dyrektor IGSEiGP) w memoriale

skierowanym do prof. dra hab. Jerzego Fedorowskiego (Rektor UAM) w

sprawie utworzenia w UAM kierunku gospodarka przestrzenna.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (1995):

1) planowanie przestrzenne i gospodarka lokalna,

2) gospodarka przestrzenna i lokalna,

3) gospodarka przestrzenna.



PIERWSZY PROGRAM KSZTAŁCENIA (1991-1996)

1) Studia jednolite magisterskie

2) Łączna liczba godzin dydaktycznych: około 3000

3) Brak specjalności

4) Dominacja przedmiotów z obszaru nauk przyrodniczych i społecznych

5) Niewielki udział przedmiotów z obszaru nauk technicznych

6) Przewidywał praktyki zawodowe w urzędach gmin

7) Przewidywał ćwiczenia terenowe, w tym zagraniczne

www.igsegp.amu.edu.pl

1991 r. - 38 studentów

Opiekunowie roku: 

Ryszard Grobelny

Jacek Kotus
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I rok

(1991/1992)

II rok 

(1992/1993)

III rok 

(1993/1994)

IV rok 

(1994/1995)

V rok 

(1995/1996)

750 godzin

ćwiczenia 
terenowe

2 języki 
obce

771 godzin

ćwiczenia 
terenowe 

regionalne -
przyrodnicze

894 godziny

ćwiczenia 
terenowe 

zagraniczne

ćwiczenia 
terenowe 

gospodarka i 
przestrzenne 
zagospodaro
wanie gmin

Geograficzne 
systemy 

informacyjne

610 godzin 

14 dni 
praktyki 

dyplomowej 

28 dni 
praktyki 

zawodowej

285 godzin
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OBSZAR NAUK 

PRZYRODNICZYCH 

OBSZAR NAUK 

SPOŁECZNYCH 

OBSZAR NAUK 

TECHNICZNYCH 

1) Podstawy przyrodnicze 

funkcjonowania systemu 

interakcyjnego 

społeczeństwo-środowisko

2) Zasady gospodarowania 

zasobami przyrodniczymi

3) Ekologia

4) Kształtowanie i ochrona 

środowiska

5) Środowisko przyrodnicze 

Polski

6) Geomorfologia 

1) Teoria i metodologia 

gospodarki przestrzennej

2) Teoria regionu społeczno-

ekonomicznego i 

regionalizacja

3) Teoria gospodarki 

przestrzennej 

4) Teoria ekonomii 

5) Teoria systemów

6) Demografia

7) Socjologia

8) Prawo administracyjne

9) Ustrój państwowy i 

samorządowy

10) Prawo administracyjne

1) Planowanie i 

projektowanie 

architektoniczne i 

urbanistyczne

2) Rysunek odręczny  i 

techniczny
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22 marca 1996 r. – pierwszy egzamin magisterski na kierunku gospodarka przestrzenna

w UAM w Poznaniu

Tytuł pracy: „Warunki i obszary konfliktowe przestrzennego zagospodarowania miasta 
i gminy Sieraków”
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Biderman
Recenzent: prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki



„W obliczu coraz to wyższych wymagań stawianych przez praktykę w dziedzinie

rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego, których nie są w stanie spełnić ani

studia geograficzne ani żadne inne dotychczas prowadzone studia, uruchomienie

nowego, praktycznie zorientowanego i społecznie potrzebnego kierunku studiów jest

sprawą uzasadnioną i pilną. Pogląd ten podziela także Wydział Architektury i

Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej …”.

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki w memoriale skierowanym do prof. dra hab. Jerzego

Fedorowskiego w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna.



„W obliczu coraz to wyższych wymagań stawianych przez praktykę w dziedzinie

rozwoju lokalnego i planowania przestrzennego, których nie są w stanie spełnić ani

studia geograficzne ani żadne inne dotychczas prowadzone studia, uruchomienie

nowego, praktycznie zorientowanego i społecznie potrzebnego kierunku studiów jest

sprawą uzasadnioną i pilną. Pogląd ten podziela także Wydział Architektury i

Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej …”.

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki w memoriale skierowanym do prof. dra hab. Jerzego

Fedorowskiego w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna.
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ROZWÓJ I REWITALIZACJA MIAST ORAZ OBSZARÓW WIEJSKICH

1) 1999-2008 – jednolite studia magisterskie

2) 2008 – 2014 - wygaszanie jednolitych studiów magisterskich i przechodzenie na

studia licencjackie I stopnia

3) 2014 zakończenie kształcenia (ostatnia rekrutacja – 11 kandydatów)

Nowa i oryginalna specjalność studiów wzbudzała ciekawość i cieszyła się dużym

zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich.

Pierwsza rekrutacja: przyjętych zostało 37 osób.

Absolwenci: prawie 350 osób uzyskało tytuł magistra albo licencjata gospodarki

przestrzennej.



Dodatkowym atutem było położenie miasta oraz ośrodka dydaktycznego, tuż przy

moście granicznym z Niemcami, a także bardzo dobre warunki studiowania w

budynkach CP oraz zakwaterowania w akademikach.



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

liczba studentów liczba absolwentów
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Dostosowanie kształcenia do wymagań Procesu Bolońskiego oraz ustawy o

szkolnictwie wyższym – od jednolitych studiów magisterskich do studiów II

stopniowych

1) 2007 – pierwsza rekrutacja na studia I stopnia licencjackie (przyjęto 71 osób),

2) 2010 – pierwsza rekrutacja na studia II stopnia (przyjęto 116 osób),

3) 2010 – zakończenie kształcenia w trybie jednolitych studiów magisterskich

(63 absolwentów),

4) 2011 – pierwsza rekrutacja na studia I stopnia inżynierskie (przyjęto 101 osób).

www.igsegp.amu.edu.pl



Od standardów kształcenia do efektów kształcenia

Standardy kształcenia dla GP określały:

1) grupę treści podstawowych - m.in. Ekonomia, Geografia

ekonomiczna, Prawoznawstwo, Rysunek techniczny i planistyczny, Teoria

systemów, Kształtowanie i Ochrona Środowiska,

2) grupę treści kierunkowych - m.in. Podstawy gospodarki

przestrzennej, Projektowanie urbanistyczne, Planowanie przestrzenne, Samorząd

terytorialny, GIS, Polityka regionalna,

3) liczbę godzin na poszczególne przedmioty wraz z przypisanymi punktami ECTS,

4) w sposób uproszczony efekty kształcenia, jakie w wymienionych grupach treści

kształcenia mieli osiągnąć studenci.

Wady:

- mała elastyczność w tworzeniu programu kształcenia,

- niewielkie możliwości dostosowania programu kształcenia do profilu uczelni.



Efekty kształcenia

Programy kształcenia budowane w oparciu o efekty, jakie student ma uzyskać w

toku studiowania.

Efekty w zakresie: wiedzy, umiejętności, kompetencji.

Każda uczelnia sama określa, jakie efekty uzyska absolwent gospodarki

przestrzennej.

Zalety:

- duża elastyczność w tworzeniu programów kształcenia,

- możliwość dostosowania programu do profilu uczelni.

Wady:

- znaczna „biurokratyzacja”,

- mała wiedza m.in. studentów, pracodawców nt. efektów kształcenia.

www.igsegp.amu.edu.pl



EFEKTY KSZTAŁCENIA NA GP W UAM W POZNANIU

2016 r. zmiana profilu kształcenia 

na studiach inżynierskich na 

ogólnoakademicki.
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ROZWÓJ REGIONALNY

Rezultat współpracy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki

Przestrzennej UAM, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

1) 2007-2011 – specjalność w ramach jednolitych studiów

magisterskich, finansowana ze środków NFOŚiGW

2) od 2012 r. – specjalność w ramach studiów II stopnia



Program kształcenia z lat 2007-2011

-1200 godzin zajęć dydaktycznych, 5 tygodniowe praktyki zagraniczne w Brukseli, a

także 14 dni praktyki dyplomowej,

- podstawowe przedmioty specjalnościowe: Podstawy rozwoju regionalnego i polityki

regionalnej, Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Technika tworzenia

programów rozwoju regionalnego, Wdrażanie programów rozwoju regionalnego

oraz Monitoring programów rozwoju regionalnego,

- w proces dydaktyczny zaangażowani byli praktycy, przede wszystkim pracownicy

administracji publicznej, głównie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w

Poznaniu oraz wielkopolscy przedsiębiorcy (niejednokrotnie najlepszych

studentów zatrudniali).

Od 2012 r. dostosowanie programu kształcenia do wymogów ustawowych oraz

możliwości finansowych.



5 tygodniowe praktyki zagraniczne w Brukseli Pozadydaktyczne rezultaty specjalności
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Gospodarka przestrzenna w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Kościanie

– studia I stopnia

Okres funkcjonowania: 2008-2013.

Uruchomienie kształcenia na kierunku było wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez

lokalne władze samorządowe oraz dużego zainteresowania uczniów szkół średnich (niższe

koszty studiowania).

Pierwsza rekrutacja: 41 studentów. Największa liczba studiujących - 104 (2011 r.).

Podstawowe problemy związane z prowadzeniem kierunku:

- brak stałej kadry naukowo-dydaktycznej w ośrodku (dojazdy z Poznania),

- położenie miasta 50 km od Poznania,

- rosnące koszty,

- od 2010 r. wyraźny spadek liczby kandydatów i przyjętych studentów.
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Studia inżynierskie I stopnia

Pierwszy nabór odbył się w 2011 r. (przyjęto 101 osób).

W lutym 2015 roku wypromowani zostali pierwsi absolwenci.

Cechy programu kształcenia z lat 2011-2015:

- oparty na standardach kształcenia,

- 2500 godzin zajęć dydaktycznych,

- brak specjalności,

- 21 dniowa obowiązkowa praktyka dyplomowa.

W 2012 roku program studiów został przebudowany i dostosowany do wymagań

ustawowych.

www.igsegp.amu.edu.pl
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Ochrona europejskich dóbr kultury

Specjalność na II stopniu studiów funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012.

UAM – zajęcia ogólne, realizowanie wspólnie z pozostałym studentami gospodarki

przestrzennej oraz praca magisterska.

Viadrina – zajęcia specjalistyczne w języku niemieckim np. Zarządzanie

projektami, Prawne aspekty ochrony zabytków, Historia i teoria ochrony dóbr

kultury, Ochrona zabytków zabudowy miejskiej.

Od 2011 z oferty tej skorzystały 2 studentki (główną barierą jest nieznajomość języka

niemieckiego).
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Przemysły kultury w  polityce rozwoju miast i regionów

Studia podyplomowe

Okres realizacji: 01.06.2013 r. – 31.05.2015 r.

Dwa cykle kształcenia: 1) 2013/2014 – 24 słuchaczy, 2) 2014/2015 – 24 słuchaczy.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IV. 

Szkolnictwo wyższe i nauka.

Adresaci: pracownicy administracji publicznej oraz osób poszukujące zatrudnienia 

w tego rodzaju instytucjach. 

Cel : wykształcenie profesjonalnych kadr administracyjnych i menadżerów 

o wysokich kwalifikacjach, przygotowanych do zarządzania i planowania rozwoju 

miast i regionów w sferze szeroko rozumianej kultury.



W realizację

każdego modułu

zaangażowani byli:

1) nauczyciele 

akademiccy,

2) praktycy,

3) eksperci.

Program kształcenia

Lp. Nazwa modułu
Wykład
(liczba 
godzin)

Ćwiczenia/
Seminaria/La

boratoria
(liczba 
godzin)

Forma 
zaliczenia

Punkty 
ECTS

Rok I - Semestr I

1.

Sektor kultury i przemysły 
kreatywne – podstawy 

teoretyczno-
metodologiczne

45 15

Przygotowanie 
eseju/raportu/ 

prezentacji/ 
projektu

14

2.
Przemysły kultury w 

polityce miejskiej
30 20

Przygotowanie 
eseju/raportu/ 

prezentacji/ 
projektu

12

Razem semestr I 75 35 26
Rok I - Semestr II

1.
Przemysły kultury w 
polityce regionalnej

25 25

Przygotowanie 
eseju/raportu/ 

prezentacji/ 
projektu

12

2.
Sektor kultury i przemysły 
kreatywne w kształtowaniu 

przestrzeni publicznej
16 63

Przygotowanie 
raportu z 

badań in situ/ 
opracowanie w 
formie testowej 

i graficznej

12

3. Staż-praktyka w Brukseli 40

Przygotowanie 
raportu, 

prezentacji oraz 
sprawozdania

10

Razem semestr II 41 104 34
Razem rok I 116 139 60
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Studia II stopnia 3-semestralne

Dla absolwentów studiów inżynierskich.

Luty 2015 r. – pierwsza rekrutacja na studia II stopnia.

Liczba godzin w programie kształcenia: 820 (I semestr 280 godzin, II semestr 300

godzin, III semestr 240 godzin).

Program nie przewiduje specjalności.

Profil ogólnoakademicki.

www.igsegp.amu.edu.pl
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Program kształcenia – stan obecny



AKTUALNY PROGRAM STUDIÓW - cechy ogólne

Studia I stopnia

- równomierne rozłożenie elementów ogólnoakademickich oraz praktycznych,

- dominuje problematyka krajowa,

- brak ścieżek specjalizacyjnych.

Studia II stopnia

– dominacja elementów ogólnoakademickich,

- większy nacisk na teorię (przygotowanie do studiów III stopnia),

- duże znaczenie zagadnień międzynarodowych.

www.igsegp.amu.edu.pl
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Studia Liczba godzin Przykładowe przedmioty 

stacjonarne niestacjonarne

Licencjackie 

(profil 

ogólnoakademicki)

2411 1320 Przyrodnicze podstawy gospodarowania

Geografia ekonomiczna

Planowanie przestrzenne 

Makroekonomia 

Organizacja i funkcjonowanie samorządu 

terytorialnego

Systemy informacji geograficznej

Inżynierskie (profil 

praktyczny, do roku 

akademickiego 

2018/2019)

Inżynierskie (profil 

ogólnoakademicki, od 

roku akademickiego 

2016/2017) 

2708

2658

1507

1479

Rysunek techniczny i planistyczny

Podstawy gospodarki przestrzennej

Budownictwo

Grafika inżynierska

Projektowanie urbanistyczne

Magisterskie (profil 

ogólnoakademicki) 4-

semestralne

Magisterskie (profil 

ogólnoakademicki) 3-

semestralne

1107-1137 

(w zależności od 

ścieżki 

specjalizacyjnej)

820 

565-585 

(w zależności 

od ścieżki 

specjalizacyjn

ej)

490 

Metodologia gospodarki przestrzennej

Gospodarka przestrzenna w krajach UE

Podstawy prawa administracyjnego

Gospodarka komunalna

Rozwój zrównoważony

Gospodarka nieruchomościami
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SILNE STRONY I SZANSE SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA

Interdyscyplinarność kierunku Brak jednoznacznego osadzenia absolwentów w

strukturze zawodów utrudniające wejście na

rynek pracy

Duże możliwości tworzenia oferty

specjalizacyjnej i budowania nowej oferty

kształcenia zgodnej z pojawiającymi się

potrzebami

Bardzo trudny proces budowania zespołu

dydaktycznego

Szeroka współpraca z otoczeniem

społeczno-gospodarczym

Konkurowanie o „studenta” pomiędzy studiami

inżynierskimi a licencjackimi w sytuacji niżu

demograficznego

Praktyczność. Zajęcia prowadzone przez

praktyków.-studia I stopnia

3 miesięczne praktyki zawodowe na profilu

praktycznym na bardzo trudnym rynku pracy

Możliwość pełnego wykorzystania potencjału

badawczego poprzez aktywizację naukową

dyplomantów -studia II stopnia

Mało elastyczna struktura programu, oparta na

przedmiotach, a nie modułach
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Zmiany liczby studentów na kierunku gospodarka przestrzenna w UAM w Poznaniu 
w latach 1991-2015
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Zmiany liczby absolwentów na kierunku gospodarka przestrzenna w UAM w Poznaniu 
w latach 1996-2015
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KOŁO NAUKOWE GEOGRAFÓW IM. S. PAWŁOWSKIEGO – SEKCJA 
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

AKADEMICKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

SAMORZĄD STUDENTÓW




