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ZOBACZ JAK SIĘ U NAS STUDIUJE:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA 

Nasi absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu planowania zrównoważonego rozwoju, a także 
kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z wymoga-
mi cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasada-
mi ładu przestrzennego.
Posiadają kompetencje analityczne, kreatywne, metodolo-
giczne oraz negocjacyjne, rozumieją uwarunkowania społecz-
ne iinterkulturowe swojej działalności.

Nasi Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 ŝ jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 ŝ pracowniach projektowych,
 ŝ przedsiębiorstwach związanych z gospodarką 

przestrzenną, w tym działających w dziedzinie 
inwestycji i nieruchomości.

Są również gotowi do podjęcia studiów trzeciego stopnia 
(doktoranckich). 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia II stop-
nia (magisterskie) 3-semestralne znajdują się na stronie Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedry Gospo-
darki Regionalnej: kgr.uek.krakow.pl



Gospodarka przestrzenna, jako kierunek studiów, cechuje się 
wysokim stopniem interdyscyplinarności. 
Prowadzona jest w wielu uczelniach o różnym profilu kształ-
cenia (uczelnie ekonomiczne, politechniki, uczelnie techniczne, 
rolnicze), co wynika z zapotrzebowania biznesu na specjalistów 
o różnym zasobie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki 
przestrzennej, zdolnych do współdziałania w interdyscyplinar-
nych grupach rozwiązujących złożone problemy praktyczne.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Studia na naszej uczelni nakierowane są przede wszystkim na 
ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią i gospo-
darowania w przestrzeni. Przygotowują specjalistów zdolnych 
do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji roz-
woju społeczno- gospodarczego, w tym:

 ŝ projektowania przestrzeni publicznych, 
 ŝ programowania rozwoju w układach terytorialnych, 
 ŝ konstruowania wizji rozwoju jednostek przestrzennych,
 ŝ sporządzania programów służących budowaniu 

konkurencyjności miast, gmin oraz regionów,
 ŝ prognozowania rozwoju przestrzennego w oparciu 

o wyspecjalizowane modele,
 ŝ tworzenia strategii rozwoju,
 ŝ gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego 

z zachowaniem rozwoju zrównoważonego.

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE DZIĘKI ZAJĘCIOM 
W LABORATORIACH - UCZYMY PRACY Z PROGRAMAMI 
TJ.: GIS, LIS, AUTOCAD, EWMAPA, SURFER I INNE.

Nasze doświadczenie (Kierunek GP powołano w naszej Uczel-
ni już w 1996 roku) oraz optymalne moduły zajęć pozwalają na 
łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami
praktycznymi.

W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są rów-
nież elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: pogłębiona 
wiedza z teorii ekonomii, finanse, prawo, filozofia, socjologia.
Na II stopniu obok przedmiotów podstawowych kształcimy 
także w zakresie: ŝ projektowania przestrzeni publicznej,  ŝ po-
lityki regionalnej, ŝ wizualizacji i projektowania przestrzeni,  
ŝ zarządzania strategicznego regionem,  ŝ metod wspomaga-
nia decyzji planistycznych, ŝ marketingu terytorialnego.

DLA KOGO?

Studia II stopnia (magisterskie) zaprojektowano z myślą 
o wszystkich, którzy ukończyli studia inżynierskie pierwsze-
go stopnia (7 semestrów). Studentami mogą także zostać 
osoby legitymujące się ukończeniem studiów licencjackich 
(6 semestrów).

Program kształcenia jest adresowany do:
 ŝ absolwentów pierwszego stopnia Gospodarki 

Przestrzennej, 
 ŝ absolwentów kierunków i specjalności pokrewnych 

(Nieruchomości, Gospodarki i Administracji Publicznej, 
Finansów Publicznych, Gospodarki Miejskiej, Ekonomii, 
Geografii Ekonomicznej).

Kadra wykładowców liczy kilkudziesięciu pracowników na-
ukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakre-
sie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania 
przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regional-
nego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii śro-
dowiska, budownictwa, transportu, infrastruktury technicznej 
oraz informatyki i geoinformatyki. 


