
 
Symbol 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku 
Gospodarka Przestrzenna 

absolwent 

 
Odniesienie 

do 
obszarowych 

efektów 
kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i nauk 
pokrewnych, dostosowaną do kierunku Gospodarka przestrzenna. 
Zna podstawowe definicje, zasady i teorie matematyczne i fizyczne, 
stosowane w gospodarce przestrzennej. Zna podstawy statystyki 
matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa. Zna właściwości 
pierwiastków i wybranych związków nieorganicznych i organicznych. 
Zna podstawy rysunku technicznego, kartografii, miernictwa i grafiki 
inżynierskiej. 

R1A_W01, 
T1A_W01 

K_W02 Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną, 
dostosowaną do kierunku Gospodarka przestrzenna. Zna podstawowe 
pojęcia, regulacje prawne i ekonomiczne, dotyczące działalności 
gospodarczej oraz szeroko pojętego procesu zarządzania.  

R1A_W02, 
S1A_W07, 
T1A_W03 

K_W03 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń hydrotechnicznych, 
obiektów budowlanych i systemów technicznych, mających znaczenie 
w tworzeniu infrastruktury technicznej, związanej z gospodarką 
przestrzenną i ochroną środowiska.  

T1A_W06, 
InzA_W01, 
InzA_W05 

K_W04 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane 
przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu kierunku 
Gospodarka przestrzenna. Zna techniki pomiarowe oraz zasady ich 
stosowania. Posiada wiedzę o materiałach używanych w 
budownictwie, hydrotechnice, kształtowaniu środowiska 
przyrodniczego, z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego 
rozwoju i ładu przestrzennego.  

T1A_W07, 
InzA_W02 

K_W05 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej. Zna wartość ekologiczną, społeczną i 
ekonomiczną przestrzeni. Ma wiedzę na temat wpływu kontaktów i 
więzi międzyludzkich na rozwiązania, stosowane w gospodarce 
przestrzennej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu etyczno-
prawnych aspektów użytkowania przestrzeni.  

S1A_W08, 
T1A_W08, 
InzA_W03 

K_W06 Ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych 
procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania 
środowiska, dostosowaną do kierunku Gospodarka przestrzenna. Ma 
podstawową wiedzę dotyczącą procesów biochemicznych, 
zachodzących w biosferze oraz obiegu materii i energii w przyrodzie. 
Zna elementy środowiska przyrodniczego oraz zależności zachodzące 
między nimi.  

R1A_W03 

K_W07 Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych 
poziomach złożoności przyrody nieożywionej oraz o technicznych 
zadaniach inżynierskich, dostosowaną do kierunku Gospodarka 
przestrzenna. Zna zależności zachodzące na różnych poziomach 
łańcucha troficznego, wpływu na nie zasobów przyrody nieożywionej 
oraz działalności antropogenicznej.  

R1A_W04, 
InzA_W05 

K_W08 Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, 
narzędzi i materiałów, pozwalających wykorzystać i kształtować 
potencjał przyrody, w celu poprawy jakości życia człowieka. Zna 
podstawowe potrzeby bytowe człowieka oraz ich wpływ na jakość 
funkcjonowania społeczeństwa. Wie, jak wykorzystać metody 
techniczne do przekształcania środowiska, w celu osiągnięcia 
maksymalnych korzyści. 

R1A_W05 

K_W09 Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i 
zrównoważonego rozwoju oraz zachowaniu różnorodności 
biologicznej. Zna podstawowe czynniki antropogeniczne, wpływające 

R1A_W06 



negatywnie na stan środowiska przyrodniczego oraz sposoby 
minimalizacji ich odziaływania. Ma podstawową wiedzę na temat 
możliwości i sposobów przywracania oraz zwiększania 
bioróżnorodności ekosystemów. 

K_W10 Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących 
funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Zna czynniki społeczne, 
ekonomiczne i przyrodnicze wpływające na ich funkcjonowanie. Wie, 
jak funkcjonuje samorząd lokalny i regionalny. 

R1A_W07 

K_W11 Zna filozofię przyrody i filozoficzne podstawy zrównoważonego 
rozwoju. Ma podstawową wiedzę dotyczącą historii filozofii, jej wpływu 
na kształtowanie i rozwój społeczeństwa i jednostki. Zna ideę i genezę 
ekorozwoju, posiada podstawową wiedzę na temat ekorozwoju 
obszarów wiejskich i czynników wpływających na ich funkcjonowanie. 

R1A _W10, 
R1A _W13 

K_W12 Zna i ocenia przydatność podstawowych technologii produkcji 
roślinnej. Zna podstawy rolnictwa integrowanego i organicznego. 
Wykazuje znajomość podstawowych maszyn rolniczych i ich 
zastosowania w gospodarstwie rolnym oraz wpływu na agrocenozę. 
Zna strategie ochrony i kształtowania środowiska na terenach 
rolniczych. 

R1A _W11, 
R1A _W12 

K_W13 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z 
zasobów informacji patentowej. Zna podstawowe akty prawne 
normujące ochronę własności intelektualnej w Polsce i na świecie. Ma 
wiedzę na temat procesu tworzenia praw patentowych. 

R1A_W08, 
S1A_W10, 
T1A_W10 

K_W14 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku gospodarka 
przestrzenna. Zna istotę i specyfikę rozwoju przedsiębiorczości w 
zakresie zarządzania, dysponowania i ochrony przestrzeni. Zna 
podstawowe uwarunkowania prawne związane z założeniem 
działalności gospodarczej. 

R1A_W09, 
S1A_W11, 
T1A_W09, 
T1A_W11, 
InzA_W04 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi, po kierunkiem opiekuna naukowego, planować i 
przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary fizyczne, chemiczne 
oraz symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki przy 
pomocy właściwych metod statystycznych i wyciągać wnioski. Potrafi 
wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich 
metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Posługuje się 
terminologią i nomenklaturą chemiczną i biologiczną. Potrafi 
rozpoznawać gatunki roślin.  

InzA_U01, 
InzA_U02 

K_U02 Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, 
dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Posiada 
umiejętność powiązania komponentów środowiskowych i technicznych 
przy projektowaniu inżynieryjnym. Umie zastosować kompleksowe 
rozwiązania systemowe przy planowaniu przestrzeni lokalnej. 

InzA_U03 

K_U03 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych 
działań inżynierskich. Posługuje się miernikami społeczno-
ekonomicznymi, potrafi zastosować rachunek ekonomiczny w 
podejmowaniu decyzji dotyczących zasadności inwestycji 
technologicznych w gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska. 
Potrafi wykorzystać finansowe możliwości funkcjonowania Polski w 
przestrzeni Unii Europejskiej. 

InzA_U04 

K_U04 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić, 
zwłaszcza w powiązaniu z kierunkiem Gospodarka przestrzenna, 

InzA_U05 



istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, 
obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi wykonać analizę 
funkcjonalną przestrzeni, wskazać jej zakłócenia i zaproponować 
działania naprawcze. 

K_U05 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikacje prostych 
zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych 
dla kierunku Gospodarka przestrzenna. Umie wykonać prosty projekt 
z zakresu planowania przestrzennego, z wykorzystaniem poznanych 
metod i urządzeń technicznych. 

S1A_U05, 
InzA_U06 

K_U06 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze 
praktycznym, charakterystycznego dla kierunku Gospodarka 
przestrzenna oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. 
Potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego dokonać doboru 
właściwych dla danego zadania metod i narzędzi projektowych oraz 
wykonawczych. Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować 
oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe 
dla kierunku Gospodarka przestrzenna, używając właściwych metod, 
technik i narzędzi.  

InzA_U07, 
InzA_U08 

K_U07 Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu kierunku 
Gospodarka przestrzenna. Potrafi wykorzystać Systemy Informacji 
Przestrzennej jako źródło danych kluczowych do oceny stanu 
środowiska oraz wyceny inwestycji związanych z przekształceniami 
przestrzennymi.  

R1A_U03 

K_U08 Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk, wpływających 
na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje 
znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji 
dostosowanych do kierunku Gospodarka przestrzenna. Posiada 
zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem 
odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, 
rozwiązujących problemy w zakresie stanu środowiska naturalnego i 
zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich, 
zgodnych z kierunkiem Gospodarka przestrzenna. 

R1A_U05, 
R1A_U06 

K_U09 Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań, mających na 
celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych dla nabrania 
doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Potrafi 
dokonać porównania stosowanych systemów i technologii pod kątem 
zaspokajania potrzeb społecznych, ich efektywności ekonomicznej 
oraz ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

R1A_U07, 
S1A_U06 

K_U10 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy oraz 
wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych 
źródeł i w różnych formach, właściwych dla kierunku Gospodarka 
przestrzenna. Umie zastosować i krytycznie ocenić różne materiały 
źródłowe, stosowane w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i 
praktycznych. 

R1A_U01, 
S1A_U07, 
T1A_U01 

K_U11 Wykonuje, pod kierunkiem opiekuna naukowego, proste zadanie 
badawcze lub projektowe dotyczące kierunku Gospodarka 
przestrzenna, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. 
Potrafi sformułować cel i przeprowadzić analizę i interpretację 
dostępnych danych źródłowych. Umie dokonać wyboru właściwych 
metod, służących rozwiązaniu zadania i zastosować je w praktyce. 

R1A_U04 

K_U12 Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi 
podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Ma umiejętność 
sporządzania i czytania rysunków technicznych i planów. Potrafi 
komponować harmonijne całości przestrzenne z uwzględnieniem 
różnych metod wizualizacji. 

R1A_U02, 
T1A_U02 

K_U13 Posiada umiejętność przygotowania referatów, prezentacji, projektów 
oraz pracy dyplomowej w języku polskim oraz języku obcym, 
uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

R1A_U08, 
S1A_U09, 
T1A_U03 



właściwych dla kierunku Gospodarka przestrzenna. Potrafi właściwie 
interpretować teksty źródłowe oraz formułować wnioski. 

K_U14 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących 
zagadnień szczegółowych z zakresu gospodarki przestrzennej, w 
języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł. 

R1A_U09, 
S1A_U10, 
T1A_U04 

K_U15 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla kierunku Gospodarka przestrzenna, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

R1A_U10, 
S1A_U11, 
T1A_U06 
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kształcenia KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Zdaje 
sobie sprawę z postępu technicznego i społecznego, determinującego 
konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy ogólnej. Ma świadomość 
potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie 
wykonywanego zawodu. Wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy 
kierunkowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.  

R1A_K01, 
R1A_K07 
S1A_K01, 
T1A_K01 

K_K02 Ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i 
skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i 
związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi 
oszacować społeczne skutki działalności technicznej w środowisku 
przyrodniczym. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki 
wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej gospodarki 
przestrzennej, w tym środowiska przyrodniczego i rolnictwa. 

R1A_K06, 
T1A_K02, 
InzA_K01 

K_K03 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest nastawiony na 
odniesienie sukcesu. Rozumie potrzebę kreatywności i 
przedsiębiorczości. 

R1A_K08, 
S1A_K07, 
T1A_K06, 
InzA_K02 

K_K04 Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo. Potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość 
odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania 
się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania. 

R1A_K02, 
S1A_K02, 
T1A_K03 

K_K05 Potrafi odpowiednio określić priorytety, służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania. Potrafi przyjąć funkcję lidera w 
grupie, bądź podporządkować się jego wytycznym jako członek 
zespołu. Potrafi zhierarchizować kolejność działań, niezbędnych do 
realizacji zadania. 

R1A_K03, 
S1A_K03, 
T1A_K04 

K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości 
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. Przestrzega 
zasad etyki zawodowej. Ma świadomość znaczenia społecznej, 
zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska naturalnego. 

R1A_K04, 
R1A_K05, 
S1A_K04, 
T1A_K05 

 
 

 


