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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU 

 

Nazwa kierunku studiów Zintegrowane planowanie rozwoju 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

inżynier 

Dyscypliny naukowe 
 - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 
- architektura i urbanistyka 
- nauki o Ziemi i środowisku 

Dyscyplina wiodąca  - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

 

 1. Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla 
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) 
oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218). 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk 
drugiego stopnia 
uczenia się PRK2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

ZPR_W01 
koncepcje i teorie oraz związki między nimi z zakresu geografii, 
ekonomii oraz socjologii właściwe dla planowania strategicznego 

P6U_W P6S_WG 

ZPR_W02 
koncepcje i teorie oraz związki między nimi z zakresu geografii, 
ekonomii, socjologii, architektury i urbanistyki właściwe dla planowania 
przestrzennego 

P6U_W P6S_WG 

ZPR_W03 
koncepcje i teorie oraz związki między nimi z zakresu geografii, 
ekonomii, socjologii, architektury i urbanistyki właściwe dla 
zintegrowanego planowania rozwoju 

P6U_W P6S_WG 

ZPR_W04 

uwarunkowania społeczne (socjologiczne, prawne), ekonomiczne 
(mikroekonomiczne, makroekonomiczne, finansowe, organizacyjne), 
geograficzne (przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne) planowania 
strategicznego i zależności między nimi 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

ZPR_W05 
uwarunkowania społeczne (socjologiczne, prawne), ekonomiczne 
(mikroekonomiczne, makroekonomiczne, finansowe, organizacyjne), 
geograficzne (przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne), techniczno-

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

                                                           

1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część Ii część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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inżynieryjne (architektoniczne, urbanistyczne, rewitalizacyjne, 
infrastrukturalne) planowania przestrzennego i zależności między nimi 

ZPR_W06 

uwarunkowania społeczne (socjologiczne, prawne), ekonomiczne 
(mikroekonomiczne, makroekonomiczne, finansowe, organizacyjne), 
geograficzne (przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne), techniczno-
inżynieryjne (architektoniczne, urbanistyczne, rewitalizacyjne, 
infrastrukturalne) zintegrowanego planowania rozwoju i zależności 
między nimi 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

ZPR_W07 

podstawowe metody matematyczno-statystyczne, metody analizy 
przestrzennej, systemy informacji geograficznej wykorzystywane w 
analizowaniu i prognozowaniu zmian zjawisk społeczno-gospodarczych 
związane z planowaniem strategicznym 

P6U_W 

 
P6S_WG 

ZPR_W08 

zasady i wymagania techniczne projektowania urbanistycznego 
i inżynieryjnego (zabudowa mieszkaniowa i produkcyjno-usługowa, 
sieci infrastruktury technicznej oraz innych elementów 
zagospodarowania przestrzennego) 

P6U_W 

 
P6S_WG 

ZPR_W09 
podstawowe metody i techniki stosowane do rozwiązywania zadań 
inżynierskich z zakresu planowania przestrzennego, projektowania 
urbanistycznego oraz zintegrowanego planowania rozwoju 

P6U_W P6S_WG 

ZPR_W10 

podstawowe metody matematyczno-statystyczne, metody analizy 
przestrzennej, systemy informacji geograficznej oraz narzędzia 
informatyczno-inżynierskie wykorzystywane w analizowaniu 
i prognozowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych i przestrzennych w 
zakresie zintegrowanego planowania rozwoju 

P6U_W 

 
P6S_WG 

ZPR_W11 
podstawy matematyki, statystyki i fizyki wykorzystywane w planowaniu 
strategicznym, planowaniu przestrzennym oraz zintegrowanym 
planowaniu rozwoju 

P6U_W P6S_WG 

ZPR_W12 
podstawy metodologiczne prowadzenia badań naukowych, zasady 
ochrony własności intelektualnej oraz zasady rozpoczynania 
i prowadzenia działalności gospodarczej 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

ZPR_U01 

opracować dokumenty oraz wykonać projekty (indywidualne lub 
w grupie) właściwe dla planowania strategicznego (analizy społeczno-
ekonomiczne, strategie rozwoju) w różnych skalach przestrzennych, 
z uwzględnieniem technicznych, prawnych oraz organizacyjnych 
wymagań, norm i reguł 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UO 

ZPR_U02 

opracować dokumenty oraz wykonać projekty (indywidualne lub 
w grupie) właściwe dla planowania przestrzennego (plany i studia 
zagospodarowania przestrzennego, programy rewitalizacji) w różnych 
skalach przestrzennych, z uwzględnieniem technicznych, prawnych 
oraz organizacyjnych wymagań, norm i reguł 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UO 

ZPR_U03 

opracować dokumenty oraz wykonać projekty (indywidualne lub 
w grupie) właściwe dla zintegrowanego planowania rozwoju 
(zintegrowane plany rozwoju) w różnych skalach przestrzennych, 
z uwzględnieniem technicznych, prawnych oraz organizacyjnych 
wymagań, norm i reguł 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UO 

ZPR_U04 

w sposób innowacyjny i kreatywny rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy związane ze zintegrowanym planowaniem rozwoju oraz 
działalnością inżynierską w warunkach niepewności i niepełnej 
informacji, a także dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym oraz instytucjonalnym 

P6U_U P6S_UW 

ZPR_U05 
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole 
wykorzystując przy tym różne umiejętności interpersonalne 

P6U_U P6S_UO 

ZPR_U06 

samodzielnie planować i realizować rozwój kariery zawodowej, 
uwzględniając przy tym konieczność uczenia się przez całe życie oraz 
możliwość rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej 

P6U_U P6S_UU 

ZPR_U07 

komunikować się z otoczeniem (zarówno ze specjalistami z dziedziny 
zintegrowanego planowania rozwoju jak i innymi odbiorcami), 
prezentować rezultaty swoich prac (w języku polskim i obcym) oraz 
uzasadniać swoje stanowisko w debatach społecznych 

P6U_U P6S_UK 
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ZPR_U08 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistycznym słownictwem z 
zakresu zintegrowanego planowania rozwoju 

P6U_U P6S_UK 

ZPR_U09 

stosować narzędzia informatyczne (głównie pakiety matematyczno-
statystyczne) do opisywania, wyjaśniania i prognozowania zmian 
struktur społeczno-gospodarczych w zakresie planowania 
przestrzennego, planowania strategicznego oraz zintegrowanego 
planowania rozwoju 

P6U_U P6S_UW 

ZPR_U10 

wykorzystywać narzędzia informatyczne (m.in. programy komputerowe 
typu GIS, CAD 2D i 3D) do rozwiązywania zadań inżynierskich, 
prezentacji zjawisk społeczno-gospodarczych z zakresu projektowania 
urbanistycznego, planowania przestrzennego oraz zintegrowanego 
planowania rozwoju 

P6U_U P6S_UW 

ZPR_U11 
pozyskiwać i przetwarzać informacje pochodzące z własnych badań 
(ankieta, wywiad, inwentaryzacja) oraz literatury, baz danych, Internetu 
oraz innych źródeł 

P6U_U P6S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

ZPR _K01 

odpowiedzialnego i rzetelnego rozwiązywania problemów poznawczych 
oraz praktycznych z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju z 
uwzględnieniem posiadanej wiedzy i jej krytycznej oceny oraz 
zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

P6U_K P6S_KK 

ZPR _K02 
stosowania, tworzenia, rozwijania oraz upowszechniania wzorów 
właściwego, etycznego postępowania w środowisku pracy i poza nim 

P6U_K P6S_KR 

ZPR _K03 

podejmowania indywidualnych wyzwań oraz inicjowania prac 
zespołowych, dokonując przy tym krytycznej oceny siebie i zespołu, 
a także ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych oraz 
zespołu 

P6U_K 
P6S_KK 

P6S_KR 

ZPR _K04 
inicjowania, inspirowania i organizowania działań na rzecz interesu 
publicznego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego 

P6U_K P6S_KO 

ZPR _K05 kreatywnego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO 

 

 
2. Efekty uczenia się dla kierunku studiów obejmujące kompetencje inżynierskie 
 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają 
charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji umożliwiających 
uzyskanie kompetencji inżynierskich– część III załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji. 

 

Symbol 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
uczenia się 

umożliwiających 
uzyskanie kompetencji 

inżynierskich3 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

ZPRinż_W01 
koncepcje i teorie oraz związki między nimi z architektury i urbanistyki właściwe dla 
planowania przestrzennego 

P6S_WG 

ZPRinż_W02 
koncepcje i teorie oraz związki między nimi z architektury i urbanistyki właściwe dla 
zintegrowanego planowania rozwoju 

P6S_WG 

                                                           

3 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich - część III załącznika do rozporządzenia MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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ZPRinż_W03 
uwarunkowania techniczno-inżynieryjne (architektoniczne, urbanistyczne, 
rewitalizacyjne, infrastrukturalne) planowania przestrzennego i zależności między nimi 

P6S_WG 

ZPRinż_W04 
uwarunkowania techniczno-inżynieryjne (architektoniczne, urbanistyczne, 
rewitalizacyjne, infrastrukturalne) zintegrowanego planowania rozwoju i zależności 
między nimi 

P6S_WG 

ZPRinż_W05 
podstawy matematyki, statystyki i fizyki wykorzystywane w planowaniu strategicznym, 
planowaniu przestrzennym oraz zintegrowanym planowaniu rozwoju 

P6S_WG 

ZPRinż_W06 
zasady i wymagania techniczne projektowania urbanistycznego i inżynieryjnego 
(zabudowa mieszkaniowa i produkcyjno-usługowa, sieci infrastruktury technicznej 
oraz innych elementów zagospodarowania przestrzennego) 

P6S_WG 

ZPRinż _W07 
podstawowe metody i techniki stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich 
z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz 
zintegrowanego planowania rozwoju 

P6S_WG 

ZPRinż _W08 

podstawowe metody matematyczno-statystyczne, metody analizy przestrzennej, 
systemy informacji geograficznej oraz narzędzia informatyczno-inżynierskie 
wykorzystywane w analizowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych 
i przestrzennych w zakresie zintegrowanego planowania rozwoju 

P6S_WG 

ZPRinż _W09 
podstawy metodologiczne prowadzenia badań naukowych, zasady ochrony własności 
intelektualnej oraz zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

ZPRinż _U01 

opracować dokumenty oraz wykonać projekty (indywidualne lub w grupie) właściwe 
dla planowania przestrzennego (plany i studia zagospodarowania przestrzennego, 
programy rewitalizacji) w różnych skalach przestrzennych, z uwzględnieniem 
technicznych, prawnych oraz organizacyjnych wymagań, norm i reguł 

P6S_UW 

ZPRinż _U02 

opracować dokumenty oraz wykonać projekty (indywidualne lub w grupie) właściwe 
dla zintegrowanego planowania rozwoju (zintegrowane plany rozwoju) w różnych 
skalach przestrzennych, z uwzględnieniem technicznych, prawnych oraz 
organizacyjnych wymagań, norm i reguł 

P6S_UW 

ZPRinż _U03 

w sposób innowacyjny i kreatywny rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
związane ze zintegrowanym planowaniem rozwoju oraz działalnością inżynierską w 
warunkach niepewności i niepełnej informacji, a także dynamicznych zmian 
zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz instytucjonalnym 

P6S_UW 

ZPRinż _U04 

stosować narzędzia informatyczne (głównie pakiety matematyczno-statystyczne) do 
opisywania, wyjaśniania i prognozowania zmian struktur społeczno-gospodarczych 
w zakresie planowania przestrzennego, planowania strategicznego oraz 
zintegrowanego planowania rozwoju 

P6S_UW 

ZPRinż _U05 

wykorzystywać narzędzia informatyczne (m.in. programy komputerowe typu GIS, CAD 
2D i 3D) do rozwiązywania zadań inżynierskich, prezentacji zjawisk społeczno-
gospodarczych z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania 
przestrzennego oraz zintegrowanego planowania rozwoju 

P6S_UW 

ZPRinż _U06 
pozyskiwać i przetwarzać informacje pochodzące z własnych badań (ankieta, wywiad, 
inwentaryzacja) oraz literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł 

P6S_UW 
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Objaśnienie stosowanych oznaczeń: 
 

1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK  
 

P = poziom PRK (6-7) 
U = charakterystyka uniwersalna 
  W = wiedza 
  U = umiejętności 
  K = kompetencje społeczne 
 
Przykład: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 

 
2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
 

P = poziom PRK (6-7) 
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 
  W = wiedza 
     G = zakres i głębia 
     K = kontekst 
  U = umiejętności 
     W = wykorzystanie wiedzy 
     K = komunikowanie się 
     O = organizacja pracy 
     U = uczenie się 
  K = kompetencje społeczne 
     K = oceny 
     O = odpowiedzialność 
     R = rola zawodowa 

Przykład: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego, wiedza – kontekst 


