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Ekonometria przestrzenna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPASS.MI2C.2948.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Kamińska

Pozostali prowadzący Joanna Kamińska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analizy oraz modelowania danych przestrzennych.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu rodzaju modeli, ich tworzenia oraz interpretacji wyników.

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z każdym z etapów modelowania ekonometrycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie metody i technologie
informatyczne stosowane w zarządzaniu informacją
przestrzenną.

GP_P7S_WG01
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Udział w dyskusji

W2

Student wie i rozumie jak przeprowadzić analizę
statystyczną ujmującą zjawiska społeczno-
gospodarcze w przestrzeni; potrafi określić istotność
zmian i trendów rozwojowych na bazie wiedzy
statystycznej.

GP_P7S_WG02

Egzamin pisemny,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

W3

Student zna i rozumie wybrane metody i narzędzia
opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz
modelowania struktur przestrzennych i społecznych
oraz procesów w nich zachodzących, a także
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości
na podstawie modeli matematycznych

GP_P7S_WG02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zastosować wybrane metody
i narzędzia matematyczne do modelowania struktur
przestrzennych i społecznych oraz procesów w nich
zachodzących, a także identyfikowania rządzących
nimi prawidłowości.

GP_P7S_UO12,
GP_P7S_UU13,
GP_P7S_UW04,
GP_P7S_UW07,
GP_P7S_UW08

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do precyzyjnego określenia
problemu badawczego z jakim spotkał się w pracy
zawodowej.

GP_P7S_KK01,
GP_P7S_KR04

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

K2 Student jest gotów do współpracy w zakresie
rozwiązania postawionego problemu.

GP_P7S_KR04,
GP_P7S_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie prezentacji/referatu 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Pojęcia wstępne: sąsiedztwo, odległość.

Podstawowe pojęcia statystyki i ekonometrii przestrzennej.

Heterogeniczność i autokorelacja przestrzenna.

Miary koncentracji przestrzennej (krzywa Lorenza, indeks Giniego)

Wstęp do konstrukcji ekonometrycznych modeli przestrzennych.

Macierz odległości, macierz wag.

Modele regresji przestrzennej

Estymacja parematerów modeli regresji przestrzennej – opis metod: MNK,
największej wiarygodności i inne.

Estymacja modeli regresji przestrzennej – opis metod: uogólniona metoda
momentów, inne.

Testowanie i weryfikacja statystyczna jawnych modeli przestrzennych.

Niejawne modele analizy przestrzennej: drzewa losowe, lasy losowe.

Niejawne modele analizy przestrzennej: PCA, inne.

Strategie wyboru modeli do analiz przestrzennej.

Interpretacja wyników modelowania wraz z ograniczeniami.

Wykład

2.

Wykonanie opracowania z zastosowaniem metod omawianych na wykładzie
obejmujące:

- analizę heterogeniczności i autokorelacji przestrzennej,

- konstrukcję ekonometrycznego modelu przestrzennego (estymacja
paramaetrów, ocena poprawności modelu),

- interpretację wyników modelowania wraz z ograniczeniami.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa,
Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 33%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w dyskusji 67%

Dodatkowy opis

Możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych w formie on-line.



5 / 6

Wymagania wstępne
Znajomość statystyki w zakresie podstawowym. Zaliczenie kursu "metody statystyczne w gospodarce przestrzennej".

Literatura
Obowiązkowa

Suchecki B., Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wyd. C.H. Beck 2010.1.
https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html2.
Bogdan Suchecki. Ekonometria Przestrzenna II. Modele zaawansowane, Wyd. C.H. Beck 2010.3.

Dodatkowa

Anselin L. Spatial Econometrics: Methods and Models, wyd. Springer Nature 19881.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, pogłębiania wiedzy
interdyscyplinarnej ze względu na możliwość wykorzystania jej w życiu osobistym i zawodowym.

GP_P7S_KR05 Absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w
różnych dziedzinach gospodarki przestrzennej.

GP_P7S_UO12 Absolwent potrafi współdziałać, planować i organizować pracę w zespole.

GP_P7S_UU13 Absolwent potrafi aktualizować zdobytą wiedzę, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie.

GP_P7S_UW04 Absolwent potrafi sformułować problem badawczy oraz wskazać metody, techniki i narzędzia służące
rozwiązaniu tego problemu.

GP_P7S_UW07 Absolwent potrafi ocenić możliwości finansowania inwestycji publicznych oraz dokonać oceny
efektywności usług komunalnych, a także zastosować narzędzia ekonometrii przestrzennej.

GP_P7S_UW08
Absolwent potrafi analizować zjawiska środowiskowe, przestrzenne i społeczne, rozumiejąc wielowątkowy
wymiar gospodarki przestrzennej, dobierając odpowiednie metody, techniki i narzędzia oraz
automatyzować procesy analityczne wykorzystując różnorodne zbiory danych.

GP_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady modelowania przestrzeni przy wykorzystaniu
narzędzi informatycznych, wybrane metody i narzędzia opisu oraz analiz, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz modelowania struktur przestrzennych i społecznych, procesów i prawidłowości w nich
zachodzących.

GP_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu analizy statystycznej ujmującej
zjawiska społeczno-gospodarcze w przestrzeni, a także istotność zmian i trendów rozwojowych na bazie
wiedzy statystycznej.


