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Plan międzywydziałowych studiów podyplomowych 

w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego 

 

 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: 

Wydział Nauk o Ziemi,  

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa studiów podyplomowych: 
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki 

przestrzennej i rozwoju regionalnego 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 240 

Łączna liczba punktów ECTS: 60 
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I semestr 

 

 

 

 

                                                           
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 

rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.  
*** Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 

Forma 

zajęć
**

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia
***

 

2200-MAP-1-SP 
Metody analizy 

przestrzennej 
ćwiczenia 10 3 

Zaliczenie na 

ocenę 

2200-IPiZGP-1-SP 

Informacja przestrzenna i 

jej zastosowania w 

gospodarce przestrzennej i 

planowaniu regionalnym 

wykład 10 2 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-RiROZ-1-SP 
Rewitalizacja i 

restrukturyzacja obszarów 

zurbanizowanych 

wykład 5 1 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-RiROZ-1-SP 
Rewitalizacja i 

restrukturyzacja obszarów 

zurbanizowanych 

ćwiczenia 10 3 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-SKUGP-1-SP 

Społeczno-kulturowe 

uwarunkowania gospodarki 

przestrzennej i rozwoju 

regionalnego 

wykład 15 3 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-PUGPiRR-1-SP 

Przyrodnicze 

uwarunkowania gospodarki 

przestrzennej i rozwoju 

regionalnego 

wykład 5 1 
Zaliczenie bez 

oceny e 

2200-PGP-1-SP 
Podstawy gospodarki 

przestrzennej 
wykład 5 1 

Zaliczenie bez 

oceny 

2200-PGP-1-SP 
Podstawy gospodarki 

przestrzennej 
ćwiczenia 2 1 

Zaliczenie na 

ocenę 

2200-PUiAK-1-SP 
Podstawy urbanistyki i 

architektury krajobrazu 
wykład 5 1 

Zaliczenie bez 

oceny 

2200-PUiAK-1-SP 
Podstawy urbanistyki i 

architektury krajobrazu 
ćwiczenia 3 1 

Zaliczenie na 

ocenę 

2200-PPPnPW-1-SP 
Problemy planowania 

przestrzennego na poziomie 

województwa 

wykład 5 1 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-SiSJN-1-SP 
Strategia i studium jako 

narzędzia kształtowania 

przestrzeni miasta 

wykład 3 1 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-PPiZP-1-SP 
Prawo planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego 

wykład 5 1 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-PPiZP-1-SP 
Prawo planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ćwiczenia 10 3 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-POŚ-1-SP Prawo ochrony środowiska wykład 15 2 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-PFJST-1-SP 
Prawo finansów jednostek 

samorządu terytorialnego 
wykład 10 2 

Zaliczenie bez 

oceny 

2200-PFJST-1-SP 
Prawo finansów jednostek 

samorządu terytorialnego 
ćwiczenia 5 2 

Zaliczenie na 

ocenę 

Suma:  123 29 X 
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II semestr 

 

Plan studiów obowiązuje od  semestru II roku akademickiego 2012/2013 

 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 21.09.2012 r.   

 

 

 

 …………………………………….  

               (podpis Dziekana) 

 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 11.12.2012 r.   

 

 

 

 …………………………………….  

               (podpis Dziekana) 

 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniu 

17.10.2012  r.   

 

 

…………………………………….  

              (podpis Dziekana) 

                                                           
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 

rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.  
*** Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 

Forma 

zajęć
**

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia
***

 

2200-OOnŚ-2-SP 
Ocena oddziaływania na 

środowisko 
wykład 12 2 

Zaliczenie bez 

oceny 

2200-OOnŚ-2-SP 
Ocena oddziaływania na 

środowisko 
ćwiczenia 10 3 

Zaliczenie na 

ocenę 

2200-RLiR-2-SP Rozwój lokalny i regionalny wykład 10 2 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-KRiPS-2-SP 
Konkurencyjność regionów 

i polityka spójności 
wykład 10 2 

Zaliczenie na 

ocenę 

2200-MT-2-SP Marketing terytorialny wykład 5 1 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-MT-2-SP Marketing terytorialny ćwiczenia 10 3 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-FST-2-SP 
Finanse samorządu 

terytorialnego 
ćwiczenia 15 4 

Zaliczenie na 

ocenę 

2200-PRUE-2-SP Polityka regionalna UE wykład 15 2 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-FUEJCR-2-SP 
Fundusze UE jako czynnik 

rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich 

wykład 5 1 
Zaliczenie bez 

oceny 

2200-FUEJCR-2-SP 
Fundusze UE jako czynnik 

rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich 

ćwiczenia 10 3 
Zaliczenie na 

ocenę 

2200-EKPK-2-SP 
Podstawy postępowania 

administracyjnego 
wykład 10 2 

Zaliczenie bez 

oceny 

2200-EKPK-2-SP 
Podstawy postępowania 

administracyjnego 
ćwiczenia 5 2 

Zaliczenie na 

ocenę 

 Egzamin końcowy   4 Egzamin 

Suma:   117 31  


