
Pytania kierunkowe do egzaminu dyplomowego - Studia I stopnia Licencjat + Inżynierskie 

1. Pojęcie i składowe gospodarki przestrzennej jako praktycznej działalności. 
2. Organizacja przestrzeni i jej uwarunkowania. 
3. Programowanie rozwoju regionalnego - istota i etapy prac. 
4. Mniejszości narodowościowe i etniczne w Polsce. 
5. Pojęcie i elementy polityki przestrzennej. 
6. Budżet gminy jako źródło finansowania jej rozwoju. 
7. Pojęcie, rodzaje i cechy przestrzeni. 
8. Główne teorie gospodarki przestrzennej. 
9. Instrumenty polityki przestrzennej. 
10. Metody analiz geograficznych w systemach GIS. 
11. Kierunki wydatkowania dochodów budżetowych. 
12. Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. 
13. Kierunki polityki przestrzennej Polski. 
14. Etapy prac nad projektem z wykorzystaniem narzędzi GIS. 
15. System planowania przestrzennego w Polsce (po 2003 roku). 
16. Planowanie przestrzenne w Polsce na poziomie lokalnym. 
17. Awangarda i rozwój polskiej urbanistyki po II wojnie światowe. 
18. Zasady kształtowania zespołów śródmiejskich. 
19. Cele i zadania planowania przestrzennego. 
20. Determinanty rozwoju regionalnego. 
21. Istota GIS i obszary jego wykorzystania na szczeblu lokalnym. 
22. Wizja i misja w strategii rozwoju regionu. 
23. Funkcje programów rozwoju regionalnego i lokalnego. 
24. Cechy dobrej strategii rozwoju regionalnego (lokalnego). 
25. Wiodące cechy planów strategicznych. 
26. Ład przestrzenny  – istota, przejawy, zasady. 
27. Założenia Karty Ateńskiej i Nowej Karty Ateńskiej. 
28. Zależności  miedzy decyzją o warunkach zabudowy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
29. Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej. 
30. Europejska Karta Samorządu Lokalnego. 
31. Zadania jednostek samorządu terytorialnego. 
32. Źródła dochodów  jednostek samorządu terytorialnego. 
33. Urbanizacja – istota i etapy. 
34. Warunki funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce. 
35. Funkcje miast i sposoby ich mierzenia. 
36. Miasto i jego struktura przestrzenna. 
37. Formy gospodarowania majątkiem miasta. 
38. Metropolizacja polskiej przestrzeni. 
39. Przestrzeń publiczna w rozwoju miasta. 
40. Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych a sposoby organizacji przestrzeni. 
41. Przemiany systemów wartości i stylów życia i ich przestrzenne odzwierciedlenie. 
42. Obszary „problemowe” w polskiej przestrzeni. 
43. Zasoby naturalne Ziemi, ich podział i znaczenie w gospodarce. 



44. Rodzaje przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce i zasady ich gospodarczego użytkowania. 
45. Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
46. Zalety i wady polskiego systemu planowania przestrzennego. 
47. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
48. Typy zabudowy mieszkaniowej i zasady ich kształtowania. 
49. Transformacja przestrzeni współczesnych miast. 
50. Przyrodnicze uwarunkowania społeczno-gospodarczej działalności człowieka. 

 

 

 

  

Pytania specjalnościowe: 

I stopień Gospodarki przestrzennej - Licencjat - specjalność: Zarządzanie miastem 

1. Dobra publiczne a dobra prywatne. 
2. Usługi użyteczności publicznej - formy, dziedziny występowania. 
3. Pomoc publiczna - istota, formy i zasady jej pozyskiwania przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 
4. Podaż i popyt jako mechanizmy rynku turystycznego. 
5. Segmentacja rynku turystycznego. 
6. Koncepcje utopijne w poszukiwaniu miasta idealnego. 
7. Współczesne determinanty rozwoju miasta. 
8. Społeczno-przestrzenne przemiany miast postsocjalistycznych w Polsce. 
9. Płaszczyzny i objawy kryzysu miasta. 
10. Działania na rzecz poprawy środowiska miejskiego - socjotechnika urbanistyczna. 
11. Koncepcje urbanistyczne i ich wpływ na rozwój przestrzenny miast. 
12. Kształtowanie terenów otwartych w mieście. 
13. Dendryt wrocławski i jego zastosowanie w analizach miast i regionów. 
14. Rozwój miast a polityka spójności, 
15. Dobór cech diagnostycznych w metodach analizy regionalnej. 
16. Kartograficzne metody prezentacji zjawisk społeczno-gospodarczych. 
17. Polityka miejska – istota, cele, instrumenty. 
18. Marketing terytorialny w polityce rozwoju regionalnego i lokalnego. 
19. Problemy społeczne we współczesnej przestrzeni miejskiej. 
20. Główne grupy klientów w marketingu terytorialnym. 
21. Produkt terytorialny - koncepcja marketingowa. 
22. Instrumenty marketingu terytorialnego - koncepcja marketing-mix miasta/regionu. 
23. Rozwój zrównoważony - koncepcja i zasady. 
24. Kształtowanie przestrzeni publicznych w mieście. 
25. Narzędzia wdrażania założeń idei ekorozwoju. 
26. Modele struktury przestrzenno-gospodarczej miast. 
27. Podstawowe formy użytkowania ziemi w miastach. 
28. Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi. 
29. Strefy użytkowania ziemi w miastach. 
30. Związki gospodarki gruntami (użytkowania ziemi, użytkowania terenów) z planowaniem przestrzennym. 
  

  



Pytania specjalnościowe: 

I stopień Gospodarki przestrzennej - Licencjat - specjalność: Strategie rozwoju regionalnego 

1. Istota, cele i zasady rozwoju zrównoważonego. 
2. Wzrost gospodarczy a przemiany konsumpcji - wzajemne związki. 
3. Rola funduszy europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym. 
4. Sprzężenia przestrzenne w turystyce. 
5. Skutki powiązań gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym jako przesłanki wdrażania koncepcji rozwoju 

zrównoważonego. 
6. Rynek pracy i jego segmentacja. 
7. Regiony turystyczne świata i ich udział w międzynarodowym ruchu turystycznym. 
8. Prawidłowości rozwoju konsumpcji. 
9. Popyt na pracę i podaż świadczeń pracy - istota i czynniki. 
10. Polityka zatrudnienia - jej istota, cele i podmioty. 
11. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i jego funkcje. 
12. Znaczenie i formy partycypacji społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju gminy, 

realizowanych inwestycjach. 
13. Niewidzialny eksport w turystyce i jego zalety. 
14. Narzędzia wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego. 
15. Podmioty polityki rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. 
16. Rozwój regionalny - istota, czynniki i mierniki. 
17. Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach regionalnych. 
18. Podstawowe metody prezentacji kartograficznej zjawisk społeczno-gospodarczych. 
19. Pojęcie i typy regionów ekonomicznych. 
20. Rola diagnozy w budowie programu rozwoju regionu. 
21. Wizja i misja w strategii rozwoju regionu. 
22. Istota i cechy przedsiębiorstw publicznych. 
23. Instytucje i instrumenty rynku pracy. 
24. Funkcje turystyki. 
25. Europejska Strategia Zatrudnienia - geneza i cele. 
26. Ekonomiczne i społeczno-kulturowe funkcje konsumpcji. 
27. Rozwój regionu a polityka spójności. 
28. Subwencje i dotacje jakie źródło dochodów samorządowych. 
29. Czynniki kształtujące konsumpcję gospodarstw domowych. 
30. Charakterystyka podatków i innych danin publicznych. 

 


