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      Gospodarka przestrzenna
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to umiejętne połączenie…

■ wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju
społeczno-gospodarczego,

■ znajomości zasad i technik planowania przestrzennego, 
■ ogólnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej,
■ specjalistycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań oraz zasad 

i techniki kształtowania przestrzeni 
■ oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej

i transportowej.



Musimy profesjonalnie planować wykorzystanie przestrzeni
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aby 
zapewnić sobie
i przyszłym pokoleniom 
wysoką jakość życia.
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i były przyjazne 
środowisku.

Musimy profesjonalnie planować wykorzystanie przestrzeni

także dlatego 
by przyjęte rozwiązania
umożliwiały dalszy rozwój 



■ przestrzeń wokół Ciebie wymaga uporządkowania, 
■ drażnią Cię przelewające się po deszczu studzienki i inne słabości 

infrastruktury w Twojej okolicy;
■ chcesz zdobyć zawód i kompetencje, pozwalające chronić zalety 

Twojego otoczenia a jednocześnie nie hamować jego rozwoju;
■ jesteś otwarta(y) na nowe rozwiązania techniczne;
■ potrafisz pracować w zespole skupiającym ludzi różnych profesji    

o odmiennym spojrzeniu ...
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     Dlatego jeżeli uważasz, że:

wybierz studia na kierunku 
Gospodarka Przestrzenna



■ posiadają wyobraźnię przestrzenną,

■ są otwarte na narzędzia informatyczne dla analiz i przetwarzania danych 
o terenie i jego cechach, 

■ chcą biegle władać narzędziami planistycznymi dla kształtowania 
przestrzeni,

■ są ciekawe przyszłości i chcą ją kształtować;

■ traktują zagrożenia naturalne i konieczność adaptacji do zmian klimatu 
jako wyzwanie - nie jako zagrożenie,

■ chcą i potrafią stworzyć zgrany zespół.
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       Razem z Tobą studiować będą osoby, które:
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        Czego się nauczysz?

Oceny 
zagrożenia 

powodziowego                 
i ochrony 

przed 
powodzią Oceniania

stanu 
środowiska

Planowania                 
i projektowania 

obiektów 
budowlanych

Szacowania 
kosztów inwestycji 
infrastrukturalnych

Zasad
gospodarki 

nieruchomościami

Wykonywania 
wizualizacji 
propozycji 
rozwiązań 

przestrzennych



Możesz uczestniczyć w pracach działających na WIŚ kół naukowych – poznasz 
nowych ludzi, ciekawie i kreatywnie spędzisz czas i pogłębisz wiedzę na temat:

■ ochrony środowiska,
■ gospodarki wodnej,
■ gospodarki odpadami i ich utylizacji 
■ rozwiązań technologicznych 
     w gospodarce wodno-ściekowej.

Możesz także założyć własne koło zainteresowań.
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         Jak rozwiniesz swoje zdolności?



■ w biurach i firmach projektowych zajmujących się planowaniem;

■ w jednostkach lokalnego lub regionalnego samorządu terytorialnego;

■ w administracji publicznej;

■ w organizacjach pozarządowych.
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       Gdzie znajdziesz pracę?



Wzrasta zapotrzebowanie na 
specjalistów posiadających specyficzny zestaw kompetencji:
▪ połączenie kompetencji technicznych z planistycznymi, 
▪ otwartość na niekonwencjonalne techniki i technologie podnoszenia jakości życia,
▪ swobodne posługiwanie się nowoczesnymi technikami i narzędziami,
▪ umiejętność efektywnej pracy w interdyscyplinarnych zespołach, 
▪ zdolność integrowania lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów 

gospodarki przestrzennej. 
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W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął się 
rozwój inteligentnych miast (Smart Cities). 



■ bo w gospodarce przestrzennej nie ma dwóch takich samych zadań    
do rozwiązania i praca nigdy Ci się nie znudzi

■ bo brakuje odpowiednio wykształconych specjalistów 
a Ty będziesz jednym z pierwszych na rynku

■ bo praca nad najważniejszą tkanką miast nigdy się nie skończy

■ bo gospodarka przestrzenna tworzy miejsca pracy, których nie można 
przenieść do innego kraju ☺
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    Dlaczego właśnie studia Gospodarka Przestrzenna?
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