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Praktyka kierunkowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I20B.1839.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Geografia
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Mastalska-Cetera

Pozostali prowadzący Barbara Mastalska-Cetera

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 160

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta w praktyce z zasadami planowania przestrzennego w wybranych przez studenta firmach
projektowych i urzędach gmin.

C2 Zapoznanie studenta w trakcie odbywania praktyki z mechanizmami potrzebnymi do prawidłowej pracy
związanej z zagadnieniami prawnymi występującymi w gospodarce przestrzennej.

C3 Zapoznanie studenta z metodami ułatwiającymi pracę w zakresie planowania przestrzennego.

C4 Uświadomienie studentom potrzeby uspołeczniania procesu planowania przestrzennego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
procedury ocen środowiskowych oraz wybrane metody
analiz przestrzennych, a także strukturę, zawartość
i zasady tworzenia podstawowych dokumentów
planistycznych.

GP_P6S_WG01 Zaliczenie ustne

W2

w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące
rozwiązań funkcjonalnych, kompozycyjno-
estetycznych struktur urbanistycznych na tle rozwoju
zjawisk przestrzennych, historycznych
i współczesnych.

GP_P6S_WG11 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

pozyskać informacje z różnych źródeł, w tym literatury
i baz danych, zarówno w języku polskim jak
i angielskim, prawidłowo je integrować, interpretować
i krytycznie oceniać, wyciągać wnioski oraz
uzasadniać formułowane przez siebie opinie

GP_P6S_UW04
Zaliczenie na podstawie
dzienniczka praktyk –
opinii pracodawcy

U2 wyrazić swoją opinię, podjąć fachową dyskusję,
stosując specjalistyczną terminologię. GP_P6S_UK14

Zaliczenie na podstawie
dzienniczka praktyk –
opinii pracodawcy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznania potrzeby wykonywania dokumentów
planistycznych dobrej jakości jako narzędzi
stanowiących ład przestrzenny, ochronę środowiska,
kreujących warunki życia społecznego oraz mających
wpływ na ekonomiczną wartość przestrzeni
i nieruchomości, tak w skali ogólnej jak
i indywidualnej. Rozumie, że skutki podjętych decyzji
mają wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi.

GP_P6S_KO04
Zaliczenie na podstawie
dzienniczka praktyk –
opinii pracodawcy

K2 uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne
oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. GP_P6S_KO05

Zaliczenie na podstawie
dzienniczka praktyk –
opinii pracodawcy

K3

uznawania społecznej roli absolwenta kierunku
gospodarka przestrzenna, w szczególności rozumienia
potrzeby formułowania i przekazywania
społeczeństwu, w odpowiedniej formie, informacji
i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze
przestrzennej, a takżeetyki zawodowej

GP_P6S_KR06
Zaliczenie na podstawie
dzienniczka praktyk –
opinii pracodawcy
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 160

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykaz tematów i ćwiczeń dla przedmiotu:

1. Zapoznanie się z kompetencjami i zakresem prac w obszarze gospodarki
 przestrzennej prowadzonej przez urząd.

2. Zapoznanie się z procesem opracowywania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

3. Poznanie  zasad i procedur formalno-prawnych opracowania dokumentów
planistycznych (zbieranie wniosków i uwag, wyłożenie projektu dokumentu do
wglądu, publiczna dyskusja).

4. Poznanie procesu wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki
przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu
publicznego).

5. Opracowanie  wybranych zagadnień  dla potrzeb dokumentów planistycznych
(pzpw, mpzp, suikpzg, o.e., prognozy…itp.).

6. Poznanie strategii rozwoju, programów ochrony środowiska oraz innych działań
na rzecz rozwoju lokalnego.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

praktyczna nauka w urzedach gmin i przedsiębiorstwach

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Praktyka Zaliczenie ustne, Zaliczenie na podstawie dzienniczka praktyk –
opinii pracodawcy 100%
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Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość z planowania przestrzennego teoretyczne przygotowanie z gospodarki przestrzennej oraz znajomość
 prawa  administracyjnego.

Literatura
Obowiązkowa

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego2.
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1557
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).3.
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 664)4.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543)5.

Dodatkowa

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161)1.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi2.
zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.)3.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz.4.
1071)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny5.
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r Nr 75 poz. 690)
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 169 poz. 1419 ze zm.)6.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KO04

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia prawidłowego wykonania projektów planistycznych jako
narzędzi kreujących ład przestrzenny, ochronę środowiska, warunki życia społecznego oraz mających
wpływ na ekonomiczną wartość przestrzeni/nieruchomości, a także dostrzegania skutków podjętych
decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią, infrastrukturą i obiektami, w tym wpływu na środowisko
oraz bezpieczeństwo ludzi.

GP_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne oraz myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.

GP_P6S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania społecznej roli absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna, w
szczególności rozumienia potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie,
informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze przestrzennej, a takżeetyki zawodowej,
kultywowania dorobku i tradycji zawodowych.

GP_P6S_UK14 Absolwent potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim dobrze udokumentowane
opracowanie problemów, wziąć udział w dyskusji, wchodzić w różne role prowadząc polemikę.

GP_P6S_UW04
Absolwent potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł, w tym literatury i baz danych, zarówno w języku
polskim jak i angielskim, prawidłowo je integrować, interpretować i krytycznie oceniać, wyciągać wnioski
oraz uzasadniać formułowane przez siebie opinie.

GP_P6S_WG01

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorię rozwoju zrównoważonego, teorię
geoekosystemów, teorie i pojęcia ekologii, ekologię stosowaną oraz teorie krajobrazowe. Zna procedury
ocen środowiskowych oraz audytu krajobrazowego, a także wybrane metody analiz przestrzennych,
strukturę podstawowych dokumentów planistycznych i potrafi z nich korzystać. Rozumie pojęcie ładu
przestrzennego i jego znaczenie systemowe dla procesu projektowanych przestrzeni.

GP_P6S_WG11

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu nauk społecznych, ich miejsce
w relacjach do innych nauk, rodzaje struktur i instytucji społecznych; zna metody i narzędzia, w tym
techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i
między nimi zachodzące, a także wpływ i potrzebę uwzględniania przesłanek nauk humanistycznych w
pracach projektowych.


