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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Podstawy geografii ekonomicznej, PG_00049060

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Podstawy Geografii Ekonomicznej - Moodle ID: 18806
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=18806

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 6.0 34.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami geografii ekonomicznej z 
uwzględnieniem wpływu gospodarki międzynarodowej, a także zapoznanie studentów z czynnikami 
determinującymi poziom i dynamikę rozwoju różnych jednostek terytorialnych oraz wynikających stąd zmian 
przestrzennych systemów ekonomicznych.

 

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] właściwie analizuje 
przyczyny i przebieg procesów, 
zjawisk i problemów społecznych, 
kulturowych, politycznych, 
prawnych i gospodarczych 
mających wpływ na zmiany w 
przestrzeni, w tym wynikających z 
uwarunkowań historycznych; 
podejmuje decyzje projektowe w 
oparciu o uwarunkowania 
społeczne z
poszanowaniem potrzeb 
użytkowników, środowiska
kulturowego

Rozpoznaje czynniki rozwoju i 
potrafi je sklasyfikować oraz 
wykorzystywać w analizie 
geograficznej.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
w zakresie zarządzania rozwojem 
miasta i regionu oraz realizacją 
przedsięwzięć inwestycyjnych, a 
także zna zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej 
związanej z gospodarowaniem 
przestrzenią oraz ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości

Zna zasady zarządzania 
rozwojem i prowadzenia 
działalności gospodarczej 
związanej z gospodarowaniem 
przestrzenią.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu Geografia ekonomiczna:

 

-       Przedmiot geografii ekonomicznej

-       Kierunki rozwoju współczesnej myśli z zakresu geografii ekonomicznej, nowa geografia 
ekonomiczna.

-       Organizacja przestrzenna gospodarki

-       Analiza klastrów jako nurt nowej geografii ekonomicznej.

-       Kapitał ludzki, społeczny i intelektualny jako czynniki rozwoju. Ekonomiczne teorie migracji. 

-       Kapitałowe uwarunkowania rozwoju. Międzynarodowe przepływy kapitału.

-       Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju.

-       Popytowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego, lokalizacja i wzorce konsumpcji a rozwój.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z  geografii i nauki o społeczeństwie z liceum.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Geografia ekonomiczna - egzamin 50.0% 45.0%
Geografia ekonomiczna- ćwiczenia 50.0% 5.0%
Ekonomia - wykład - egzamin 50.0% 25.0%
Ekonomia - ćwiczenia - kolokwium 50.0% 25.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Kuciński K., 2009, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, 
Kraków

 

E. Wojnicka-Sycz 2013, Model terytorialnego bieguna wzrostu jako 
systemu czynników rozwojowych, WUG, Sopot

Coe M.N., Kelly F.P., Yeung H.W.C., 2013, Economic Geography. A 
contemporary introduction.

Uzupełniająca lista lektur Domański R., 2003, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, 
PWN, Warszawa

 

Zaucha Jacek, Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. 
Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie 
Bałtyckiej, FRUG, Gdańsk 2007

E.Wojnicka-Sycz (2018) The Successful Transition 
to a Knowledge-Based Development Path of a Less-
Developed Region. Growth and Change, vol 49., 
Issue 3, September 2018 

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Co to jest miejsce, przestrzeń ekonomiczna i geograficzna.

Model rdzeń-peryferie, bieguny wzrostu

Nowa geografia ekonomiczna

Klastry

Innowacje

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


