Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Gospodarka przestrzenna

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Spatial Economy

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Faculty of Geography and Regional Studies

0319: Social and behavioural sciences not
elsewhere classified,

3.2. Państwo/region

0319: Programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
Polska,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

Poland,

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna: • The graduate of Spatial Economy: • has general
ma ogólną wiedzę o charakterze gospodarki
knowledge about the nature of spatial economy;
przestrzennej; • rozumie społeczne,
• understands social, economic, legal and natural
ekonomiczne, prawne i przyrodnicze
conditions of planning activities; • has knowledge
uwarunkowania działalności planistycznej; •
of contemporary doctrines, theories and views on
posiada wiedzę o współczesnych doktrynach, local government, strategic management, spatial
teoriach i poglądach dotyczących samorządu
order, urban planning and spatial planning, and
terytorialnego, zarządzania strategicznego, ładu their evolution; • knows methods, tools
przestrzennego, projektowania urbanistycznego i techniques and sources of data acquisition,
planowania przestrzennego oraz ich ewolucji; • necessary for balanced spatial planning by local
zna metody, narzędzia, techniki i źródła
governments and in planners’ planning practice;
pozyskiwania danych, niezbędnych samorządom • knows the legal and organisational procedures
terytorialnym do zrównoważonego zarządzania required when making decisions in the area of
przestrzenią i planistom i urbanistom w praktyce spatial or socio-economic planning; • uses basic
planistycznej; • zna procedury prawne i
theoretical knowledge to describe, interpret and
organizacyjne wymagane przy podejmowaniu
forecast spatial phenomena caused by human
decyzji w zakresie planowania przestrzennego activity; • can conduct observation and analysis
lub społeczno-gospodarczego; • wykorzystuje of natural, social, legal amd economic spatial
podstawową wiedzę teoretyczną do opisu,
phenomena and then explain their causes and
interpretacji, a także prognozowania zjawisk
interrelations; • is able to consider the arguments
przestrzennych wywołanych działalnością
of entities and groups with diverse expectations
człowieka; • potrafi prowadzić obserwacje i
regarding space and propose the most beneficial
analizy zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, solution from the point of view of the general
społecznych, prawnych, ekonomicznych), a
social interest on a local, regional or supranastępnie wyjaśniać ich przyczyny oraz
regional scale.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

wzajemne powiązania; • umie rozważyć
argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych
oczekiwaniach wobec przestrzeni i
zaproponować najkorzystniejsze z punktu
widzenia interesu ogólnospołecznego
rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub
ponadregionalnej.
Absolwent może podjąć pracę w: • instytucjach
publicznych; • organizacjach gospodarczych i
prywatnych, • organizacjach non profit
realizujących cele publiczne.

The graduate can take employment at: • public
institutions; • commercial and private
organisations; • non-profit organisations pursuing
public goals.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
kierunku Gospodarka Przestrzenna, ocena
pozytywna marzec 2011 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive accreditation for Spatial Economy by
Polish Accreditation Committee in March 2011.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
W ramach programu studiów student jest
programu studiów istotnych ze względu na zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze
kompetencje absolwenta
120h.

The student is required to complete a 120-hour
professional internship as part of the programme.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
The graduate can continue education at
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na graduate studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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