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14. Język prowadzenia zajęć:
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
 Podstawy wiedzy o państwie i prawie, znajomość systemu politycznego i prawnego RP - zdolność do
zdefiniowanie pojęcia państwo, administracja publiczna, instytucje bezpieczeństwa publicznego, administracja
rządowa oraz samorządowa;
16. Cel przedmiotu:
Założone cele kształcenia:
- poznanie zróżnicowań regionalnych Polski na tle międzynarodowym; [w]
- nabycie umiejętności oceny pozytywnych i negatywnych następstw działalności człowieka i zagospodarowania
przestrzeni w naturalnym środowisku; [u]
- świadomość konieczności stałego uaktualniania wiedzy,
- postępowanie zgodnie z zasadami etyki wynikającymi z zasad rozwoju zrównoważonego; [k]
17. Efekty kształcenia:
Odniesienie
Metoda
Metoda
Forma
do efektów
realizacji
sprawdzenia
prowadz
dla
Ozn.
Opis efektu kształcenia
efektu
efektu
enia
specjalnośc
kształcenia
kształcenia
zajęć
i/ kierunku
studiów
Pisemne i
Kolokwium
ma podstawową wiedzę o głównych ustne formy
S1A_W01
zaliczeniowe
Wykład /
K1_W05
kierunkach rozwoju społeczeństwa i polityki
kontroli
S1A_W08
ustne lub
ćwiczenia
na płaszczyźnie europejskiej i globalnej
nabywania
S1A_W09
pisemne
wiedzy
K1_W01
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk
o bezpieczeństwie, a zwłaszcza z zakresu
Pisemne i
Kolokwium
bezpieczeństwa państwa i potrafi ją ustne formy
zaliczeniowe
Wykład /
S1A_W01
zidentyfikować w systemie nauk o
kontroli
ustne lub
ćwiczenia
charakterze społecznym, a także wskazać
nabywania
pisemne
relacje jakie zachodzą w stosunku do
wiedzy
innych nauk i dziedzin wiedzy
K1_U29
potrafi identyfikować i analizować konkretne Obserwacja
Ocena
problemy z obszaru bezpieczeństwa
studentów
aktywności
Wykład /
S1A_U07
państwa oraz proponować, a także
podczas
podczas
ćwiczenia
wdrażać
odpowiednie
rozwiązania
i
pracy w
dyskusji i

rozstrzygnięcia w tym zakresie

K1_U15

K1_K15

K1_K25

ramach
prowadzonyc
h ćwiczeń

potrafi analizować przyczyny sukcesów i
porażek w tworzeniu i umacnianiu
państwowości oraz bezpieczeństwa Polski,
w ujęciu historycznym

rozumie
potrzebę
opisu,
analizy
i
interpretacji
zjawisk
towarzyszących
polityce bezpieczeństwa, a także relacji
pomiędzy teorią a praktyką polityki
bezpieczeństwa państwa
ma świadomość szybkiego rozwoju nauk z
zakresu bezpieczeństwa i rozumie potrzebę
uzupełniania i doskonalenia wiedzy i
umiejętności w zależności od oczekiwań
społecznych

18. Formy i wymiar zajęć:

Obserwacja
studentów
podczas
pracy w
ramach
prowadzonyc
h ćwiczeń
Obserwacja
studentów
podczas
pracy w
ramach
prowadzonyc
h ćwiczeń
Obserwacja
studentów
podczas
pracy w
ramach
prowadzonyc
h ćwiczeń

zaangażowanie
w prezentacje
multimedialne
wykonywane
przez
studentów
Ocena
aktywności
podczas
dyskusji i
zaangażowanie
w prezentacje
multimedialne
wykonywane
przez
studentów
Ocena ćwiczeń
– prezentacji
multimedialnych
–
wykonywanych
przez
studentów
Ocena ćwiczeń
– prezentacji
multimedialnych
–
wykonywanych
przez
studentów

Wykład /
ćwiczenia

S1A_U03

Wykład /
ćwiczenia

S1A_K02
S1A_K05

Wykład /
ćwiczenia

S1A_K06

1. Metoda oglądowa (prelekcja) – 15 godz.
2. Ćwiczenia – 15 godz..

19. Treści kształcenia:
1. Polityka przestrzenna i gospodarka przestrzenna – ich zakres, zasady i instrumenty, a także wzajemne relacje.
Gospodarowanie przestrzenią w gospodarce narodowej;
2. Współczesny system planowania przestrzennego w Polsce i w Unii Europejskiej – cele i zakres planowania.
Nowoczesne podstawy kształtowania przestrzeni miejskiej;
3. Zakres i układ przestrzennego zagospodarowania przestrzeni miejskiej i przestrzeni wiejskiej. Metodyka i tryb
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania oraz miejscowych planów
przestrzennych miast i gmin wiejskich;
4. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów metropolitalnych w Europie – obszary centralne i peryferyjne;
5. Elementy kompozycji przestrzeni – progi rozwojowe, dostępność funkcjonalna przestrzeni, konflikty interesów
użytkowników przestrzeni;
6. Teorie lokalizacji – podstawowe teorie i koncepcje. Społeczne, prawne i środowiskowe uwarunkowania
zagospodarowania przestrzeni;
7. Podmioty gospodarki i polityki przestrzennej oraz planowania przestrzennego w jednoczącej się Europie.
Administracja państwowa i samorządowa a realizacja polityki przestrzennej;
8. Dokumentacja planowania przestrzennego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
9. Determinanty i instrumenty polityki rozwoju przestrzennego. Polityka rozwoju przestrzennego w polityce
gospodarczej państwa;
10. Planowanie przestrzenne a planowanie zagospodarowania przestrzennego. Plany zagospodarowania
przestrzennego;
11. Planowanie przestrzenne w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Znaczenie gospodarowania
przestrzenią we współczesnej Europie;
12. Zagospodarowanie przestrzenne a rozwój przestrzenny. Przestrzenne zróżnicowanie aktywności społeczno –
gospodarczej;

13. Determinanty kierunków zagospodarowania przestrzeni: efekt integracji, globalizacji i centralizacji procesów
rozwojowych;
14. Kształtowanie się rozwoju przestrzennego w procesie integracji europejskiej. Kształtowanie polskiej przestrzeni
społeczno – gospodarczej;
15. Cechy i funkcje obszarów metropolitalnych: typologia obszarów metropolitalnych;
16. Światowy układ metropolitalny i jego przemiany. Układ metropolitalny Europy.
20. Egzamin:
tak, nie
21. Literatura podstawowa:
Z . Borcuch, Globalny system pieniężny, Warszawa 2009.
A. Chmielewski, Bezpieczeństwo energetyczne Świata: geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009.
E. Cziomer, Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku, Kraków 2009.
M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
A. Oleksiuk, M. Vaschenko, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. gospodarcze wyzwania XXI wieku, Warszawa
2010.
22. Literatura uzupełniająca:
F. Elżanowski, Polityka energetyczna: prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008.
W. M. Lewandowski, Proekologiczne, odnawialne źródła energii, Warszawa 2007.
E. Lorek, Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Katowice 2007.
L. Karczewski, H. A. Kretek (red.), Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku,
Racibórz 2013.
S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków,
Warszawa 2009.
R. Riedel, Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie: podejścia teoretyczne, Warszawa 2010.
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Liczba godzin
Lp.
Forma zajęć
kontaktowych / pracy studenta
15
1
Wykład
15
2
ćwiczenia
3
Konwersatoria
4
Laboratorium
5
Projekt
6
Seminarium
Inne: Prezentacja własna studenta;
30
7
Samokształcenie
Suma godzin
60
24. Suma wszystkich godzin:
25. Liczba punktów ECTS:
60
2
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
zajęciach z bezpośrednim udziałem
w wyniku samodzielnej pracy
1
1
studenta:
nauczyciela akademickiego:
Efekt kształcenia

Ocena

bdb
db
W 01
dst
ndst

U02

K03

bdb
db
dst
ndst
bdb
db

Opis wymagań

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 90%) i bardzo dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia podstawowe
pojęcia, procesy i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu dostatecznym
objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień
przedmiotu.
Posiada umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada umiejętności na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe umiejętności.
Nie posiada umiejętności w stopniu podstawowym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym.

04

dst
ndst
o.
no.

Posiada podstawowe kompetencje społeczne.
Nie posiada kompetencji społecznych w stopniu podstawowym.

28. Uwagi:

Zatwierdzono:
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)

