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KIERUNEK 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

SPECJALNOŚĆ

STRATEGIE 
ROZWOJU 

REGIONALNEGO

planowania przestrzennego, a także tematyki podejmowanych 
prac licencjackich. Katedry organizują seminaria i konferencje 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu gospodarki 
przestrzennej, programowania rozwoju regionalnego.

KADRA DYDAKTYCZNA 
Zajęcia dydaktyczne na kierunku Gospodarka przestrzenna pro-
wadzą pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej. Ponadto 
wykłady prowadzić będą również pracownicy z innych katedr, 
m.in. z Katedry Polityki ekonomicznej i Programowania Rozwo-
ju, Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedry Poli-
tyki Przemysłowej i Ekologicznej, Katedry Historii Gospodarczej 
i Społecznej, a także wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego oraz wy-
bitni specjaliści z praktyki gospodarczej.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
POLITYKI REGIONALNEJ 
Koło Naukowe już od 1999 r. jest jednostką studencką zrzesza-
jącą na zasadach dobrowolności wszystkich studentów Uni-
wersytetu Ekonomicznego zainteresowanych zjawiskami spo-
łeczno-ekonomicznymi oraz problematyką szeroko rozumianej 
gospodarki przestrzennej.
Celem działalności koła jest pogłębianie wiedzy o sposobach 
i formach wspierania rozwoju regionalnego, organizacja prak-
tyk w instytucjach rządowych i pozarządowych związanych 
z aktywnym wspieraniem regionów problemowych, spotkania 
z praktykami kształtującymi instrumenty rozwoju regionalnego 
w Polsce, promocja kierunku, stwarzanie możliwość prezentowa-
nia przez studentów wiedzy z zakresu polityki regionalnej przez 
studentów (referaty na konferencjach, artykuły w Internecie).

Transformacja systemowa lat dziewięćdziesiątych unaoczniła 
konieczność znaczącej rekonstrukcji kształcenia na wszystkich 
szczeblach nauczania. Zanikają kierunki cieszące się do niedawna 
dużą popularnością, powstają natomiast specjalności nowe, któ-
rych często nie znamy, ale które są wymogiem przebudowują-
cych się struktur gospodarczych i w ślad za tym – specyfiki rynku 
pracy. Takim kierunkiem studiów jest Gospodarka przestrzenna.



Kierunek ten – powołany na naszej Uczelni w 1996 roku – jest nie-
wątpliwie odzewem na spodziewany wzrost zapotrzebowania na 
kadry o najwyższych kwalifikacjach, wynikającego m.in. z postę-
pującej integracji ze strukturami europejskimi i związanymi z tym 
procesami przebudowy organizacji terytorialnej kraju w kierunku 
wzrostu samodzielności miast, gmin i regionów oraz niezbędnej 
poprawy zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych.
Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna mają przygotować 
specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu prze-
strzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
w szczególności w planowaniu przestrzennym, programowaniu 
rozwoju regionalnego i lokalnego, we współdziałaniu admini-
stracji rządowej i samorządowej, w kształtowaniu międzyna-
rodowej współpracy regionów i miast. Specyfika gospodarki 
przestrzennej stanowi o znacznym zapotrzebowaniu na wysoko 
kwalifikowane kadry ekonomiczne o specjalistycznym i często 
interdyscyplinarnym, przygotowaniu zawodowym.
Program kształcenia obejmuje szeroki zestaw przedmiotów kie-
runkowych i specjalistycznych, w tym m.in.: strategie rozwoju 
regionalnego, architektura krajobrazu, planowanie infrastruktury 
technicznej, podstawy gospodarki przestrzennej, historia urba-
nistyki, samorząd terytorialny, geograficzny system informacji 
przestrzennej, planowanie przestrzenne, projektowanie urbani-
styczne, metody analizy regionalnej, gospodarka nieruchomo-
ściami, kształtowanie i ochrona środowiska, kartografia społecz-
no-gospodarcza, przygotowanie projektów unijnych, zarządzanie 
ryzykiem w gospodarce przestrzennej.

Specjalność na kierunku Gospodarka przestrzenna
STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO
Studenci zapoznawani są w szerokim zakresie m.in. z praktyką 
i zasadami programowania regionalnego w Unii Europejskiej. 
Bardziej specjalistycznej wiedzy dostarczają zajęcia dotyczące 
monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego, progno-
zowania rozwoju, procesów negocjacji oraz oceny osiągnięć 
realizowanej polityki rozwoju.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia przygotowują do pracy w służbach planistyczno-zarzą-
dzających organów samorządowych wszystkich szczebli. Nowy 
model polityki regionalnej państwa w istotny sposób podnosi 
rangę programowania rozwoju jako narzędzia koordynowania 
lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych celów rozwoju. Bio-
rąc pod uwagę istotne zmiany w wymogach merytorycznych 
przygotowania kadr w administracji publicznej, wymuszone 
nową organizacją terytorialną kraju, absolwenci tej specjalności 
nie powinni mieć trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej 
pracy.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna znajdą zatrud-
nienie w różnych służbach administracji publicznej zajmujących 
się planowaniem przestrzennym, polityką oraz gospodarką 
gruntami i ochroną środowiska. Ponadto mogą być zatrudniani 
w biurach projektów, organizacjach społeczno-gospodarczych, 
regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych itp. Perspekty-
wy zatrudnienia ekonomistów ze znajomością gospodarki prze-
strzennej wyraźnie wzrosły w ostatnich latach. Zgodnie z art. 5. 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717) (...)Projekty pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sporządzają m.in. osoby, które posiadają dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub 
gospodarki przestrzennej.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 
Studentom kierunku Gospodarka przestrzenna oferujemy cykl 
wykładów w języku francuskim, prowadzonych przez profesorów 
z Instytutu Urbanistyki na Uniwersytecie Pierre Mendes w Gre-
noble. Wykłady traktowane będą na zasadach przedmiotów gru-
py S2. Tematyka wykładów dotyczy szeroko pojętych zagadnień 
gospodarki przestrzennej oraz planowania przestrzennego. Oprócz 
wykładów w języku francuskim nasi studenci mają okazję na wy-
jazd studyjny do Francji, organizowany przez Uniwersytet Pierre 
Mendes, w trakcie którego odbędą spotkania w urzędach oraz in-
stytucjach związanych z rozwojem regionalnym, zapoznają się ze 
stosowanymi we Francji narzędziami polityki regionalnej, zoba-
czą nowoczesne rozwiązania w zakresie planowania urbanistycz-
nego, a także poznają stosowane we Francji sposoby finansowa-
nia przedsięwzięć z zakresu rozwoju przestrzennego. Tym samym 
będą mieli okazję mieszkać w malowniczo położonym w otocze-
niu gór mieście Grenoble, a także zwiedzić region Rhône-Alpes.

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ 
Współpraca z praktyką życia gospodarczego stanowi ważny ele-
ment kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna. Katedry 
prowadzące ten kierunek ściśle współpracują z Komitetem Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Instytu-
tem Rozwoju Miast w Krakowie oraz z urzędami wojewódzkimi 
oraz urzędami miejskimi i urzędami gmin głównie w Krakow-
skim Obszarze Metropolitalnym. Kontakty z praktyką gospo-
darczą dotyczą: problematyki prac badawczych poszczególnych 
katedr, praktyk studenckich odbywanych m.in. w różnych urzę-
dach administracji państwowej i samorządowej oraz w biurach 
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