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Opis poszczególnych przedmiotów dla studiów podyplomowych „Rozwój obszarów                

wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami” prowadzonych              

na Wydziale Geodezji i Kartografii 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 01: 

WYBRANE PODSTAWY 

PRAWNE I 

ADMINISTRACYJNE 

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy przedmiotów 1 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                        

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 4 godz. 

Ćwiczenia  

audytoryjne – 6 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów:  

 prawo krajowe (wybrane akty prawne), 

 prawo unijne (wybrane akty prawne), 

 podstawy prawa rzeczowego – geneza stosunków własnościowych na obszarach wiejskich                             

w Polsce 

 określenie zasięgu prawa własności, nabywanie nieruchomości na drodze sądowej, 

 rola i zadania wybranych instytucji publicznych w rozwoju obszarów wiejskich – organy centralne                  

i wojewodowie – samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 zasady podziału terenów rolniczych, 

 służebność drogi koniecznej – zasady projektowania, 

 służebność przesyłu podstawowych sieci uzbrojenia terenu, 

 zasiedzenie uwłaszczenie gruntów i wywłaszczenie.   

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu uczenia 

się dla przedmiotu  

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 

Symbol efektu uczenia się  

dla programu studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

WPPA_W01 

w pogłębionym stopniu zna przepisy prawne                

w zakresie prawa rzeczowego krajowego             

oraz podstawy prawa unijnego. 

ROW_W02 

Umiejętności 
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WPPA_U01 

potrafi opisywać elementy przestrzeni obszarów 

wiejskich, z uwzględnieniem procedur 

dotyczących określania zasięgu prawa własności 

nieruchomości w postępowaniach 

administracyjnych i sądowych 

ROW_U01 

Kompetencje społeczne 

WPPA_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania 

swojej wiedzy i kompetencji w zakresie 

aktualnie obowiązującego prawa rzeczowego              

z uwzględnieniem prawa obowiązującego                    

w przeszłości. 

ROW_K01 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 02: 

GOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENIĄ                     

NA OBSZARACH 

WIEJSKICH 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu z 

przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 7 godz. 

Ćwiczenia  

audytoryjne – 7 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce, plany urządzeniowo-rolne (programy 

prac urządzeniowo-rolnych) gmin oraz projekty urządzeniowo-rolne wsi, 

 przestrzeń w strategii rozwoju gminy, 

 zagospodarowanie przestrzenne a ochrona przyrody i krajobrazu, 

- dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dobre praktyki, 

 plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego a decyzje o warunkach zabudowy, 

 plany/programy i strategie w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach wiejskich. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia audytoryjne:  

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                   

dla przedmiotu             

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                      

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 
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GPOW_W01 
w pogłębionym stopniu zna system planowania                               

i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. 
ROW_W02 

GPOW_W02 
w pogłębionym stopniu zna programy prac urządzeniowo – 

rolnych. 
ROW_W03 

Umiejętności 

GPOW_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać narzędzia 

związane z tworzeniem planów urządzeniowo – rolnych oraz 

projektów urządzeniowo – rolnych wsi. 

ROW_U01 

GPOW_U02 
potrafi tworzyć projekty z uwzględnieniem ochrony przyrody 

i krajobrazu. 
ROW_U03 

GPOW_U03 
potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role 

zgodnie ze strategią rozwoju gminy. 
ROW_U04 

Kompetencje społeczne 

GPOW_K01 

jest gotów do podejmowania działań                                               

w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz                                   

z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 03: 

GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

NA OBSZARACH 

WIEJSKICH 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                      

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 4 godz. 

Ćwiczenia  

projektowe – 4 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- wybrane działy ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi skarbu państwa, o lasach, prawo wodne, prawo ochrony środowiska i inne, 

- gospodarowanie w zakresie terenów: leśnych, terenów pod wodami płynącymi, drogami               

oraz terenami należącymi do skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 

- podziały nieruchomości oraz inne prace geodezyjne na terenach rolnych i leśnych, 

 wydzielanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

- analiza danych na potrzeby inwestycji gminnych, 

- strategia rozwoju gminy, 

- geoinformacja w zakresie gospodarowania nieruchomościami. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 
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Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% 

poprawnych odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie 

ćwiczeń oraz wykładów. 

Ćwiczenia projektowe:  

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                       

dla przedmiotu               

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                    

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

GNOW_W01 
w pogłębionym stopniu zna podstawy prawne 

gospodarowania nieruchomościami na obszarach wiejskich. 
ROW_W01 

GNOW_W02 

w pogłębionym stopniu zna rolę scaleń gruntów oraz innych 

prac geodezyjnych związanych z rozwojem obszarów 

wiejskich w ujęciu kompleksowego kształtowania przestrzeni. 

ROW_W02 

GNOW_W03 

w pogłębionym stopniu zna zasady racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni 

obszarów wiejskich, uwzględniające aspekty prawne, 

finansowe, instytucjonalne i społeczne, w szczególności, 

mające wpływ na wzrost wartości nieruchomości. 

ROW_W03 

Umiejętności 

GNOW_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi analizować dane 

niezbędne do prowadzenia inwestycji gminnych oraz tworzyć 

strategie rozwoju gmin z wykorzystaniem geoinformacji. 

ROW_U01 

Kompetencje społeczne 

GNOW_K01 

jest gotów do podejmowania działań w zakresie 

propagowania nowoczesnych metod kształtowania 

przestrzeni i gospodarowania nieruchomościami                               

na obszarach wiejskich. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 04: 

PODSTAWY 

GOSPODARKI ROLNEJ              

I LEŚNEJ 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu z 

przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 8 godz. 

Ćwiczenia           

audytoryjne – 10 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji oraz podstawowe zasady gospodarowania 

zasobem własności rolnej skarbu państwa, 

 zasady prowadzenia produkcji rolniczej, roślinnej i zwierzęcej, 

 agrotechnika proekologiczna i uprawy specjalne, 

 podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów oraz gospodarowanie nieruchomościami leśnymi 

będącymi w zarządzie lasów państwowych, 
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 przestrzenny podział lasów oraz zasady ochrony, 

 grunty zadrzewione i zakrzewione oraz ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi. 

Tematyka ćwiczeń: 

 dobór wybranych gatunków roślin do uprawy w zależności od warunków siedliskowych oraz zasady 

agrotechniki, 

 plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu, 

 opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej i przedwczesnego wyrębu drzewostanów. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się              

dla przedmiotu 

 lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                      

dla programu studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

PORL_W01 

w pogłębionym zna procesy związane z rozwojem obszarów 

wiejskich oraz czynniki na ten rozwój z uwzględnieniem zasad 

ochrony gruntów rolnych i zapobiegania ich degradacji. 

ROW_W01 

PORL_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów obszarów rolnych                  

i leśnych, z wykorzystaniem narzędzi agrotechniki ekologicznej. 

ROW_W03 

Umiejętności 

PORL_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać metody                   

i zasady planowania, analizowania, interpretowania i opisywania 

elementów przestrzeni obszarów wiejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedniego doboru gatunków roślin                    

do uprawy w zależności od warunków siedliskowych. 

ROW_U01 

PORL_U02 

potrafi wykorzystać metody oraz wiedzę pochodzącą z różnych 

źródeł, oceniać przydatność różnych informacji przy tworzeniu 

planów urządzania lasu. 

ROW_U03 

Kompetencje społeczne 

PORL_K01 

jest gotów do podejmowania działań w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod prowadzenia produkcji rolniczej, roślinnej 

i zwierzęcej, w poszanowaniu zasad ładu społecznego. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 05: 

ŹRÓDŁA INFORMACJI             

O OBSZARACH 

WIEJSKICH 

2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów. 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                       

z przypisaną liczbą godzin.  

Wykłady – 3 godz. 

Ćwiczenia                    

projektowe – 5 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów. 
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Tematyka wykładów: 

 księgi wieczyste (działy ksiąg wieczystych, zasady wieczysto-księgowe, wpisy deklaratoryjne                 

i konstytutywne, odpisy z ksiąg wieczystych, hipoteka), 

 ewidencja gruntów i budynków (zakres przedmiotowy i podmiotowy, prowadzenie i aktualizacja 

operatu ewidencyjnego, trendy rozwoju katastru nieruchomości), 

 zintegrowany system informacji o nieruchomościach, 

 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (krajowa i powiatowa baza GESUT, narada 

koordynacyjna), 

 kartograficzne opracowania tematyczne,  

 nowoczesne źródła informacji o przestrzeni i nieruchomościach (obrazy satelitarne, ortofotomapy, 

systemy informacji przestrzennej). 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 stan prawny nieruchomości (badanie ksiąg wieczystych), 

 jakość danych zgromadzonych w bazie ewidencji gruntów i budynków (analiza i ocena danych 

katastralnych na wybranym przykładzie), 

 kartograficzne opracowania tematyczne (projekt realizowany w zespołach). 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia projektowe: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się              

dla przedmiotu              

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

ZIOW_W01 

w pogłębionym stopniu zna procesy związane z rozwojem 

obszarów wiejskich oraz czynniki na ten rozwój wpływające,             

z uwzględnieniem baz danych zawierających informacje 

o nieruchomościach. 

ROW_W01 

ZIOW_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni obszarów 

wiejskich, uwzględniające aspekty prawne, finansowe, 

instytucjonalne i społeczne, z uwzględnieniem informacji             

o nieruchomościach zawartych w rejestrach publicznych. 

ROW_W03 

Umiejętności 

ZIOW_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi badać jakość danych 

zgromadzonych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków 

oraz w księgach wieczystych.  

ROW_U01 

ZIOW_U02 

potrafi wykorzystać metody oraz wiedzę pochodzącą z różnych 

źródeł, oceniać przydatność różnych informacji przy tworzeniu 

kartograficznych opracowań tematycznych. 

ROW_U03 

Kompetencje społeczne 

ZIOW_K01 

jest gotów do podejmowania działań w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni                                       

i gospodarowania nieruchomościami na obszarach wiejskich,                 

z uwzględnieniem nowoczesnych źródeł informacji o przestrzeni 

i nieruchomościach. 

ROW_K02 
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1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 06: 

GLEBOZNAWCZA 

KLASYFIKACJA 

GRUNTÓW 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                        

z przypisaną liczbą godzin 

Wykłady – 2 godz. 

Ćwiczenia                

projektowe – 4 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

 podstawy prawne i zasady przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

 kompleksy przydatności rolniczej gleb, bonitacja gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy, 

 podstawowej pojęcia (kontur klasyfikacyjny, klasy bonitacyjne), 

 systematyka użytków gruntowych ujmowanych w ewidencji gruntów i budynków, 

 mapa glebowo-rolnicza, mapa klasyfikacyjna. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

Ocena stanu faktycznego użytków gruntowych na wybranym przykładzie w oparciu o wysokorozdzielczą 

ortofotomapę cyfrową, ustalenie zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia projektowe: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu uczenia 

się dla przedmiotu              

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                       

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

 

GKG_W01 

w pogłębionym stopniu zna podstawy prawne i zasady 

prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów ROW_W01 

GKG_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody rozwoju obszarów 

wiejskich w ujęciu kompleksowego kształtowania 

przestrzeni z uwzględnieniem kompleksów przydatności 

rolniczej i bonitacji gleb. 

ROW_W02 

Umiejętności 

GKG_U01 

potrafi wykorzystać metody oraz wiedzę pochodzącą                      

z różnych źródeł, szczególnie na podstawie wyników 

analizy map glebowo – rolniczych i map klasyfikacyjnych 

oraz oceniać przydatność pozyskanych informacji,                  

w szczególności w zakresie identyfikacji czynników 

wpływających na trudności w uprawie. 

ROW_U03 

Kompetencje społeczne 

GKG_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania swojej wiedzy                

i kompetencji w zakresie systematyki użytków gruntowych 

i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

ROW_K01 
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1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 07: 

WIELOFUNKCYJNY 

ROZWÓJ OBSZARÓW 

WIEJSKICH 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
1 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                      

z przypisaną liczbą godzin  
Wykłady – 8 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

 dywersyfikacja ekonomiczna wsi, 

 wielofunkcyjność rolnictwa jako zagadnienie społeczno-ekonomiczne, 

 identyfikacja i klasyfikacja wybranych nietowarowych efektów działalności rolniczej w sferze 

gospodarczej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej, 

 kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego, współdziałanie w utrzymaniu obszarów chronionych, 

 podtrzymanie tożsamości wsi, ochrona tradycji i kultury ludowej, 

 rozwój produkcji i usług bezpośrednio związanych z rolnictwem, podtrzymanie i rozwój infrastruktury 

gospodarczej, 

 zapewnienie wysokiej jakości zdrowej żywności, zapewnienie różnorodności żywności, wytwarzanie 

żywności funkcjonalnej, produkcja rolna na potrzeby farmaceutyczne, 

 agroturystyka i turystyka wiejska. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                  

dla przedmiotu              

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                 

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

WROW_W01 

w pogłębionym stopniu zna procesy związane                        

z rozwojem obszarów wiejskich związane                             

z dywersyfikacją ekonomiczną wsi oraz czynnikami 

wpływającymi na wielofunkcyjność rolnictwa,                

z uwzględnieniem zapewnienia wysokiej jakości 

zdrowej żywności, różnorodności żywności, 

wytwarzania żywności funkcjonalnej, produkcji rolnej 

na potrzeby farmaceutyczne, a także w zakresie 

agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

ROW_W01 

WROW_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni 

obszarów wiejskich, uwzględniające rozwój produkcji              

i usług bezpośrednio związanych z rolnictwem, 

podtrzymaniem i rozwojem infrastruktury gospodarczej. 

ROW_W03 

Kompetencje społeczne 

WROW_K01 

dostrzega konieczności ciągłego rozwijania swojej 

wiedzy i kompetencji w zakresie identyfikacji                          

i klasyfikacji wybranych nietowarowych efektów 

działalności rolniczej w sferze gospodarczej, społecznej, 

ROW_K01 
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kulturowej i przyrodniczej. 

WROW_K02 

jest gotów do podejmowania działań w zakresie 

propagowania nowoczesnych metod kształtowania 

przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem podtrzymywania 

tożsamości wsi oraz ochrony tradycji i kultury ludowej. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 08: 

POPRAWA STRUKTURY 

PRZESTRZENNEJ 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

W PROCESIE SCALEŃ 

GRUNTÓW 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
3 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                    

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 14 godz. 

Ćwiczenia                 

projektowe – 14 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- historyczne uwarunkowania realizacji prac scaleniowych w Polsce, 

- przepisy prawne regulujące proces scalenia gruntów w Polsce, 

- identyfikacja obszarów do scaleń gruntów, 

- założenia do projektu scalenia gruntów, 

- szacunek gruntów w procesie scalenia, 

- techniczne aspekty realizacji kluczowych etapów postępowań scaleniowych, 

- zagospodarowanie poscaleniowe, 

- specyfika scaleń infrastrukturalnych, 

- metody oceny efektów scalenia gruntów. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 ocena zapotrzebowania na prace scaleniowe na przykładzie wybranego obszaru, 

- tworzenie mapy szacunku porównawczego, 

- tworzenie rejestru szacunku porównawczego przed scaleniem, 

 zaprojektowanie nowego układu granic w procesie scalenia, 

- wybrane aspekty oceny efektywności scaleń gruntów. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia projektowe:  

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                     

dla przedmiotu              

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się              

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 



Załącznik nr 4 do załącznika do uchwały nr 139/L/2021 Senatu PW 

z dnia 22 września 2021 r. 

Strona 10 z 18 

PSPOW_W01 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni obszarów 

wiejskich, wykorzystywane do tworzenia projektu scalenia 

gruntów, szacunku porównawczego oraz zagospodarowania 

poscaleniowego. 

ROW_W03 

Umiejętności 

 

 

PSPOW_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi oceniać stopień 

zapotrzebowania na prace scaleniowe oraz efektywność 

przeprowadzonych scaleń gruntów z uwzględnieniem zasad 

planowania elementów przestrzeni obszarów wiejskich. 

ROW_U01 

 

PSPOW_U02 

potrafi stosować złożone metody i zasady kompleksowego 

kształtowania i urządzania przestrzeni obszarów wiejskich                 

w procesach tworzenia mapy szacunku porównawczego, rejestru 

szacunku porównawczego oraz projektu scalenia gruntów. 

ROW_U02 

Kompetencje społeczne 

PSPOW_K01 

jest gotów do podejmowania działań w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni                                     

i gospodarowania nieruchomościami na obszarach wiejskich 

wraz oceną efektywności społecznej scaleń gruntów. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 09: 

ASPEKTY 

ŚRODOWISKOWO-

KRAJOBRAZOWE 

SCALEŃ GRUNTÓW 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                       

z przypisaną liczbą godzin  
Wykłady – 12 godzin 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

 koncepcja zielonej infrastruktury jako sieci obszarów naturalnych i półnaturalnych zapewniającą 

szeroką gamę usług ekosystemowych, 

 przeciwerozyjna funkcja scaleń, wybrane działania przeciwerozyjne, 

 zasady wyznaczania i kształtowania stref buforowych, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

przydrożnych i pasów wiatrochronnych, 

 tworzenie zalesień i realizacja granicy rolno-leśnej, 

 kształtowanie korytarzy ekologicznych i zachowanie bioróżnorodności, 

 znaczenie, ochrona i tworzenie trwałych użytków zielonych 

- rekultywacja gruntów zdegradowanych na terenach rolnych. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna).  

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                         

dla przedmiotu                 

lub grupy 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu                                 

lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                         

dla programu studiów 

podyplomowych 
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przedmiotów 

Wiedza 

ASKSC_W01 

w pogłębionym stopniu zna procesy związane z rozwojem 

obszarów wiejskich oraz czynniki na ten rozwój 

wpływające, z uwzględnieniem rozwiązań 

proekologicznych i ochrony użytków zielonych. 

ROW_W01 

ASKSC_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni 

obszarów wiejskich, przy zachowaniu bioróżnorodności, 

tworzeniu zadrzewień i zalesień oraz rekultywacji gruntów 

zdegradowanych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, 

finansowych, instytucjonalnych i społecznych. 

ROW_W03 

Kompetencje społeczne 

ASKSC_K01 

jest gotów podejmować działań w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni                               

i gospodarowania nieruchomościami na obszarach 

wiejskich, zgodnie z zasadami koncepcji zielonej 

infrastruktury. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 10: 

ASPEKTY WODNE 

SCALEŃ GRUNTÓW 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
3 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                     

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 18 godz. 

Ćwiczenia                

projektowe – 6 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

 podstawy prawne gospodarki wodnej: prawo własności wód i korzystanie z wód, linia brzegu, ochrona 

wód i ochrona przed powodzią i suszą, zgody wodnoprawne, 

 inżynieria rzeczna i ekohydraulika: retencja korytowa i dolinowa, przepływ środowiskowy, 

 wybrane elementy budownictwa wodnego w ochronie przeciwpowodziowej, 

 inwentaryzacja, odbudowa i konserwacja istniejących urządzeń melioracji wodnych, 

 gospodarka wodna na obiektach zmeliorowanych – zasięg oddziaływania urządzeń melioracyjnych; 

inwentaryzacja potencjalnych miejsc poboru wody do nawadniania, 

 mała retencja wodna. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 wyznaczenie linii brzegu, 

 wyznaczenie strefy bezpośredniego oddziaływania cieku, 

 kartowanie jednostek hydromorfologicznych. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia projektowe: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 
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6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                     

dla przedmiotu                

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

AWSG_W01 

w pogłębionym stopniu zna procesy związane z rozwojem 

obszarów wiejskich oraz czynniki na ten rozwój wpływające 

w zakresie gospodarki wodnej, inżynierii rzecznej                             

i ekohydrauliki. 

ROW_W01 

AWSG_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni 

obszarów wiejskich, w zakresie budownictwa wodnego                    

i retencji wodnej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, 

finansowych, instytucjonalnych i społecznych. 

ROW_W03 

Umiejętności 

AWSG_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać metody                

i zasady wyznaczania linii brzegu, strefy bezpośredniego 

oddziaływania cieku, w planowaniu, analizowaniu, 

interpretowaniu i opisywaniu elementów przestrzeni 

obszarów wiejskich. 

ROW_U01 

AWSG_U02 

potrafi wykorzystać metody oraz wiedzę pochodzącą                

z różnych źródeł, oceniać przydatność różnych informacji 

oraz dokonać krytycznej analizy przyjętych rozwiązań                   

przy kartowaniu jednostek hydromorfologicznych. 

ROW_U03 

Kompetencje społeczne 

AWSG_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania swojej wiedzy                

i kompetencji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich             

w aspektach związanych z gospodarką wodną. 

ROW_K01 

AWSG_K02 

jest gotów podejmować działania w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni                              

z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpowodziowej                     

i konserwacji urządzeń wodnych. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 11: 

OCENA 

ODDZIAŁYWANIA 

SCALENIA GRUNTÓW 

NA ŚRODOWISKO 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
1 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                      

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 2 godz. 

Ćwiczenia                 

audytoryjne – 4 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- podstawy prawne, 

- procedury administracyjne, 

- rola starosty i wykonawcy scalenia, 

- analiza wpływu inwestycji na środowisko, 
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- raport środowiskowy, 

- udział społeczeństwa przy tworzeniu raportu. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: szczegółowy opis planowanego 

przedsięwzięcia i technologia, 

 opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania,  

 wyniki inwentaryzacji przyrodniczej; opis krajobrazu; opis wariantów planowanego przedsięwzięcia; 

opis metod prognozowania zastosowanych na etapie sporządzania raportu; opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko; propozycje monitoringu. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się              

dla przedmiotu 

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                  

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

OOSGS_W01 

w pogłębionym stopniu zna procesy związane z rozwojem 

obszarów wiejskich oraz czynniki na ten rozwój wpływające, 

w szczególności w zakresie podstaw prawnych                          

i uwarunkowań związanych z oddziaływaniem scalenia 

gruntów na środowisko przyrodnicze. 

ROW_W01 

OOSGS_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego 

gospodarowania i kształtowania zasobów przestrzeni 

obszarów wiejskich, tworzenia raportu środowiskowego,                

z uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych, 

instytucjonalnych i społecznych. 

ROW_W03 

Umiejętności 

OOSGS_U01 

potrafi stosować złożone metody i zasady kompleksowego 

kształtowania i urządzania przestrzeni obszarów wiejskich                

w branżowych procesach decyzyjnych związanych                            

z procedurami administracyjnymi scalania gruntów. 

ROW_U02 

OOSGS_U02 

potrafi wykorzystać metody oraz wiedzę pochodzącą                       

z różnych źródeł, oceniać jej przydatność oraz dokonać 

krytycznej analizy przyjętych rozwiązań podczas analizy 

wpływu inwestycji na środowisko 

ROW_U03 

Kompetencje społeczne 

OOSGS_K01 

jest gotów podejmować działania w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni                        

i gospodarowania nieruchomościami na obszarach wiejskich 

z bezpośrednim udziałem lokalnego społeczeństwa przy 

tworzeniu raportu środowiskowego. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 
Przedmiot nr 12: 

WYBRANE DZIAŁY 
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WYCENY 

NIERUCHOMOŚCI NA 

OBSZARACH 

WIEJSKICH 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
3 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                     

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 8 godz. 

Ćwiczenia               

projektowe – 10 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- metodologia wyceny nieruchomości w Polsce, 

 zasady wyceny nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego, 

 zasady wyceny nieruchomości rolnych i leśnych zbywanych na realizację celów innych niż rolne                    

i leśne, zasady wyceny nieruchomości położonych na obszarach wiejskich, przeznaczonych na cele 

inne niż rolne i leśne, 

- forma i treść operatu szacunkowego. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 zastosowanie podejścia porównawczego i mieszanego w wycenie nieruchomości rolnych – zadania 

obliczeniowe, 

 zastosowanie podejścia kosztowego i mieszanego w wycenie plantacji kultur wieloletnich – zadania 

obliczeniowe, 

 wycena gruntów pod stawami i rowami melioracyjnymi – zadania obliczeniowe, 

- wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych – zadania obliczeniowe. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia projektowe:  

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                 

dla przedmiotu                           

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                 

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

WDWN_W01 

w pogłębionym stopniu zna metody wyceny 

nieruchomości, stosowane w racjonalnym 

gospodarowaniu i kształtowaniu zasobów przestrzeni 

obszarów wiejskich, z uwzględnieniem aspektów 

prawnych, finansowych, instytucjonalnych i społecznych. 

ROW_W03 

Umiejętności 

WDWN_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać 

metody wyceny nieruchomości w planowaniu, 

analizowaniu, interpretowaniu i opisywaniu elementów 

przestrzeni obszarów wiejskich. 

ROW_U01 

WDWN_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, 

oceniać przydatność różnych informacji, w procesie 

tworzenia operatu szacunkowego, stosując odpowiednie 

metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości. 

ROW_U03 
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Kompetencje społeczne 

WDWN_K01 

jest gotów podejmować działania związane z wyceną 

nieruchomości w zakresie propagowania nowoczesnych 

metod kształtowania przestrzeni i gospodarowania 

nieruchomościami na obszarach wiejskich. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 13: 

PROGRAMY I 

FUNDUSZE NA RZECZ 

ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                      

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 8 godz. 

Ćwiczenia                  

audytoryjne – 8 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów oraz ćwiczeń: 

- Krajowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, 

- wybrane działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

- Fundusz Spójności, 

- regionalne programy operacyjne województw, 

- wybrane działania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 

- założenia Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2021 – 2027. 

5.  Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady:  

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                  

dla przedmiotu            

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się              

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 

PFROW_W01 

w pogłębionym stopniu zna procesy związane z rozwojem 

obszarów wiejskich, uwzględniające Krajową Strategię 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa oraz inne 

programy wspierające rozwój rolnictwa. 

ROW_W01 

PFROW_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego gospodarowania 

i kształtowania zasobów przestrzeni obszarów wiejskich,                      

w zakresie programów operacyjnych polityki rolnej,                                

z uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych, 

instytucjonalnych i społecznych. 

ROW_W03 

Umiejętności 

PFROW_U01 
potrafi stosować złożone metody i zasady kompleksowego 

kształtowania i urządzania przestrzeni obszarów wiejskich                    
ROW_U02 
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w branżowych procesach decyzyjnych, związanych                               

z wykorzystaniem środków finansowych z programów                           

i funduszów służących rozwojowi obszarów wiejskich. 

PFROW_U02 

potrafi wykorzystać metody oraz wiedzę pochodzącą z różnych 

źródeł, oceniać przydatność różnych informacji podczas tworzenia 

programów rozwojowych dla rolnictwa. 

ROW_U03 

Kompetencje społeczne 

PFROW_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania swojej wiedzy                       

i kompetencji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich                            

z wykorzystaniem programów i funduszów celowych. 

ROW_K01 

PFROW_K02 

jest gotów podejmować działania w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych z odpowiednich programów i funduszów w 

celu propagowania nowoczesnych metod kształtowania 

przestrzeni i gospodarowania nieruchomościami na obszarach 

wiejskich. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 14: 

ODNOWA, ROZWÓJ I 

REWITALIZACJA WSI 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                       

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 4 godz. 

Ćwiczenia                   

projektowe – 8 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- odnowa i rozwój wsi (rewitalizacja), 

- geneza odnowy wsi w Polsce, 

- wyprane zapisy ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; o rewitalizacji, 

- działania PROW w zakresie odnowy i rozwoju wsi, 

- podstawy analizy architektoniczno-urbanistycznej, 

- zasady kształtowania przestrzeni publicznej wsi. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

- opracowanie studium do projektowania procesu rewitalizacyjnego wybranej wsi w Polsce. 

5. Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia projektowe: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                     

dla przedmiotu              

lub grupy 

przedmiotów 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się                     

dla programu 

studiów 

podyplomowych 

Wiedza 
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ORRW_W01 
w pogłębionym stopniu zna procesy związane z odnową, 

rozwojem i rewitalizacją obszarów wiejskich.  
ROW_W01 

Umiejętności 

ORRW_U01 

w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać 

odpowiednie metody i podejmować działania w zakresie 

odnowy i rozwoju wsi, z uwzględnieniem podstaw analizy 

architektoniczno-urbanistycznej. 

ROW_U01 

ORRW_U02 
potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role,                      

w procesach kształtowania przestrzeni publicznej wsi. 
ROW_U04 

Kompetencje społeczne 

ORRW_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania swojej wiedzy                   

i kompetencji w zakresie odnowy, rozwoju i rewitalizacji 

obszarów wiejskich. 

ROW_K01 

ORRW_K02 

jest gotów podejmować działania w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni                                 

i gospodarowania nieruchomościami na obszarach wiejskich,               

z uwzględnienie, ochrony zabytków. 

ROW_K02 

 

 

1. Nazwa przedmiotu lub grupy przedmiotu 

Przedmiot nr 15: 

SOCJOLOGIA WSI              

I SZTUKA 

ARGUMENTACJI 

2. 
Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu lub grupy 

przedmiotów 
2 ECTS 

3. 
Formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu lub grupy przedmiotu                    

z przypisaną liczbą godzin  

Wykłady – 4 godz. 

Ćwiczenia                  

audytoryjne – 8 godz. 

4. Treści programowe dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Tematyka wykładów: 

- problemy demograficzno-społeczne polskiej wsi, 

- zasoby ludzkie oraz kapitał społeczny obszarów wiejskich w Polsce. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

- partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych/planistycznych, 

- zasady procesu negocjacji – jak negocjować skutecznie, 

- rodzaje zachowań nieasertywnych; definicje i fundamenty zachowania asertywnego, 

- komunikacja perswazyjna, strategie zachowań perswazyjnych. 

5. Formy weryfikacji i oceny osiąganych efektów kształcenia (warunki i sposób zaliczenia) 

Wykłady: 

Egzamin pisemny. Do zdania egzaminu (zaliczenia wykładów) wymagane jest osiągnięcie 50% poprawnych 

odpowiedzi (ocena dostateczna). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz wykładów. 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania określonych zadań w trakcie zajęć. 

6. 
Efekty uczenia się przypisane do tych przedmiotów lub grup przedmiotów i ich odniesienie 

do efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych 

Symbol efektu 

uczenia się                    

dla przedmiotu             

lub grupy 

Opis efektu uczenia się dla przedmiotu lub grupy przedmiotów 

Symbol efektu 

uczenia się              

dla programu 

studiów 
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przedmiotów podyplomowych 

Wiedza 

SWSA_W01 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego gospodarowania 

i kształtowania zasobów przestrzeni obszarów wiejskich,                       

w zakresie problemów demograficzno-społecznych polskiej wsi,          

z uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych, 

instytucjonalnych i społecznych. 

ROW_W03 

Umiejętności 

SWSA_U01 

potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role                            

i wykorzystując zasady negocjacji, w procesach decyzyjnych / 

planistycznych. 

ROW_U04 

Kompetencje społeczne 

SWSA_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania swojej wiedzy                         

i kompetencji w zakresie komunikacji i strategii zachowań,                     

w procesach rozwoju wsi. 

ROW_K01 

 

 


