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szczególnych katedr, praktyk studenckich odbywanych m.in. 
w różnych urzędach administracji państwowej i samorządo-
wej oraz w biurach planowania przestrzennego, a także tema-
tyki podejmowanych prac licencjackich. Katedry organizują 
seminaria i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodo-
wym z zakresu gospodarki przestrzennej, programowania roz-
woju regionalnego.

KADRA DYDAKTYCZNA
Zajęcia dydaktyczne na kierunku Gospodarka przestrzen-
na prowadzą pracownicy Katedry Gospodarki Regional-
nej. Ponadto wykłady prowadzić będą również pracownicy 
z innych katedr, m.in. Polityki Ekonomicznej i Programowa-
nia Rozwoju, Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, 
Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Katedry Mar-
ketingu, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, a także 
wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki 
Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego oraz wybitni 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 pogłę-
bianie wiedzy o sposobach i formach wspierania rozwoju re-
gionalnego, organizacja praktyk w instytucjach rządowych 
i pozarządowych związanych z aktywnym wspieraniem regio-
nów problemowych, spotkania z praktykami kształtującymi 
instrumenty rozwoju regionalnego w Polsce, promocja kie-
runku, stwarzanie możliwość prezentowania przez studentów 
wiedzy z zakresu polityki regionalnej przez studentów (refera-
ty na konferencjach, artykuły w Internecie).

KIERUNEK 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ZARZĄDZANIE 
MIASTEM
Transformacja systemowa lat dziewięćdziesiątych unaoczniła 
konieczność znaczącej rekonstrukcji kształcenia na wszystkich 
szczeblach nauczania. Zanikają kierunki cieszące się do niedaw-
na dużą popularnością, powstają natomiast specjalności nowe, 
których często nie znamy, ale które są wymogiem przebudo-
wujących się struktur gospodarczych i w ślad za tym – specy-
fiki rynku pracy. Takim kierunkiem studiów jest Gospodarka 
przestrzenna.



Kierunek ten – powołany na naszej Uczelni w 1996 roku – jest 
niewątpliwie odzewem na spodziewany wzrost zapotrzebo-
wania na kadry o najwyższych kwalifikacjach, wynikającego 
m.in. z postępującej integracji ze strukturami europejskimi 
i związanymi z tym procesami przebudowy organizacji tery-
torialnej kraju w kierunku wzrostu samodzielności miast, gmin 
i regionów oraz niezbędnej poprawy zarządzania rozwojem 
jednostek terytorialnych. Studia na kierunku Gospodarka prze-
strzenna mają przygotować specjalistów zdolnych do uczest-
nictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju 
społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności w plano-
waniu przestrzennym, programowaniu rozwoju regionalnego 
i lokalnego, we współdziałaniu administracji rządowej i sa-
morządowej, w kształtowaniu międzynarodowej współpracy 
regionów i miast. Specyfika gospodarki przestrzennej stanowi 
o znacznym zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowane ka-
dry ekonomiczne o specjalistycznym i często interdyscyplinar-
nym, przygotowaniu zawodowym.
Program kształcenia kierunkowego obejmuje szeroki zestaw 
przedmiotów, m.in. z zakresu funkcjonowania gospodarki, re-
gionalnej i samorządowej, projektowania przestrzeni miasta, 
gospodarki miejskiej, historii urbanistyki, rewitalizacji zdegra-
dowanych zespołów miejskich, socjologii miasta oraz geodezji. 
Przekazywany jest zasób wiedzy teoretycznej i merytorycznej 
działania w zakresie planowania przestrzennego, programo-
wania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz współdziałania 
administracji rządowej i samorządowej.

Specjalność na kierunku Gospodarka przestrzenna
ZARZĄDZANIE MIASTEM
Program kształcenia na tej specjalności obejmuje wiedzę z za-
kresu funkcjonowania i rozwoju miast. Studentom proponuje 
się szeroki zestaw przedmiotów, w tym m.in.: wycena nierucho-
mości miejskich, samorząd terytorialny, architektura krajobrazu, 
planowanie infrastruktury technicznej, podstawy zarządzania, 
gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie turystyczne, 
komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni. Stu-
denci zdobywają m.in. praktyczne umiejętności w dziedzinie 
planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci specjalności przygotowani są do pełnienia róż-
nych funkcji w instytucjach planowania przestrzennego, zarzą-
dzania finansami publicznymi, zarządzania mieniem komunal-
nym oraz w organach samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów 
i pracowniach planistyczno-urbanistycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna znajdą za-
trudnienie w różnych służbach administracji publicznej zaj-
mujących się planowaniem przestrzennym, polityką oraz go-
spodarką gruntami i ochroną środowiska. Ponadto mogą być 
zatrudniani w biurach projektów, organizacjach społeczno-go-
spodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych 
itp. Perspektywy zatrudnienia ekonomistów ze znajomością 
gospodarki przestrzennej wyraźnie wzrosły w ostatnich latach. 
Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
si zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 
717) (...)Projekty planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego sporządzają m.in. osoby, któ-
re posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie 
architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Studentom kierunku Gospodarka przestrzenna oferujemy cykl 
wykładów w języku francuskim, prowadzonych przez profeso-
rów z Instytutu Urbanistyki na Uniwersytecie Pierre Mendes 
w Grenoble. Wykłady traktowane będą na zasadach przed-
miotów grupy S2. Tematyka wykładów dotyczy szeroko po-
jętych zagadnień gospodarki przestrzennej oraz planowania 
przestrzennego. Oprócz wykładów w języku francuskim nasi 
studenci mają okazję na wyjazd studyjny do Francji, organi-
zowany przez Uniwersytet Pierre Mendes, w trakcie którego 
odbędą spotkania w urzędach oraz instytucjach związanych 
z rozwojem regionalnym, zapoznają się ze stosowanymi 
we Francji narzędziami polityki regionalnej, zobaczą nowo-
czesne rozwiązania w zakresie planowania urbanistycznego, 
a także poznają stosowane we Francji sposoby finansowania 
przedsięwzięć z zakresu rozwoju przestrzennego. Tym samym 
będą mieli okazję mieszkać w malowniczo położonym w oto-
czeniu gór mieście Grenoble, a także zwiedzić region Rhône-
-Alpes.

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ
Współpraca z praktyką życia gospodarczego stanowi ważny 
element kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna. Ka-
tedry prowadzące ten kierunek ściśle współpracują z Komite-
tem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warsza-
wie, Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie oraz z urzędami 
wojewódzkimi oraz urzędami miejskimi i urzędami gmin głów-
nie w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kontakty z prak-
tyką gospodarczą dotyczą: problematyki prac badawczych po-
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