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Wprowadzenie

Wa¿nym wyzwaniem stoj¹cym przed instytucjami odpowiedzialnymi za wdra¿anie infra-
struktur informacji przestrzennej (IIP) jest zwiêkszanie stopnia wykorzystania zasobów IIP
w ró¿nych dziedzinach, na przyk³ad: w planowaniu przestrzennym, ochronie œrodowiska,
nauce. IIP zosta³a powo³ana na obszarze Unii Europejskiej w wyniku procesu prowadz¹cego
do przyjêcia dyrektywy INSPIRE w 2007 roku (GaŸdzicki, 2009). Realizacja zapisów
dyrektywy (w tym tak¿e przepisów krajowych wynikaj¹cych z koniecznoœci transpozycji
dyrektywy do prawa krajowego) skutkowa³a rosn¹c¹ poda¿¹ danych przestrzennych na
rynku europejskim, w tym w Polsce, a tak¿e coraz bardziej elastycznymi formami ich udo-
stêpniania. Zgodnie ze zmianami w przepisach dotycz¹cych udostêpniania danych, mog¹ one
byæ wykorzystywane do celów edukacyjnych i badawczych nieodp³atnie (Ustawa, 2014).
Przyk³ady nowych zbiorów danych to Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000
(BDOT10k), czyli wspó³czesna cyfrowa mapa topograficzna Polski (Chrobak i in., 2013)
lub dane ze skaningu laserowego Polski zbierane w ramach projektu Informatyczny System
Ochrony Kraju przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami (ISOK; Wê¿yk, 2015). Dane mog¹ byæ
udostêpniane w postaci surowej (oryginalnej), ale tak¿e na przyk³ad przez us³ugi Web Map
Service (WMS), pozwalaj¹ce na podgl¹d danych przestrzennych w postaci kartograficznej
i ich wizualn¹ interpretacjê.
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Rosn¹ca poda¿ danych przestrzennych jest zjawiskiem bez w¹tpienia pozytywnym, ale
wymagaj¹cym równie¿ odpowiednich dzia³añ s³u¿¹cych coraz bardziej efektywnemu ich
wykorzystaniu. Jednym z takich dzia³añ jest kszta³cenie specjalistów potrafi¹cych u¿ytko-
waæ dane przestrzenne do rozwi¹zywania problemów praktycznych ró¿nego rodzaju. Taki
postulat – w kontekœcie œrodowiskowych celów dyrektywy INSPIRE – by³ wysuwany ju¿
wczeœniej (Kozak, 2008). W pierwszej fazie prac nad wdra¿aniem tej dyrektywy by³o doœæ
jasne, ¿e nie ma specjalnych problemów w kszta³ceniu specjalistów – producentów danych
przestrzennych i rozwi¹zañ. By³o to i jest domen¹ uczelni technicznych, które skupiaj¹ siê na
kszta³ceniu w zakresie geoinformatycznym (narzêdziowym). Natomiast w naukach o Ziemi,
zarówno przyrodniczych jak i spo³ecznych (np. w geografii) ci¹gle wystêpuje rozdŸwiêk
w kszta³ceniu w zakresie tematycznym (dziedzinowym) i geoinformatycznym (narzêdzio-
wym). To drugie czêsto stanowi odrêbn¹ œcie¿kê kszta³cenia, lepiej lub gorzej zintegrowan¹
z reszt¹, co jest doœæ dobrze widoczne na kierunkach studiów prowadzonych przez ró¿ne
jednostki geograficzne (Kozak i in., 2009). Na przyk³ad, na studiach drugiego stopnia kierun-
ku geografia prowadzonych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Jagielloñskiego (IGiGP UJ) specjalnoœæ „Systemy informacji geograficznej” (GIS) jest jedn¹
z piêciu oferowanych specjalnoœci. Jakkolwiek studenci innych specjalnoœci maj¹ prawo
(a nawet obowi¹zek) wybierania w swoim programie zajêæ z oferty specjalnoœci GIS, to
jednak nie jest to oferta stworzona pod k¹tem ich specyficznych potrzeb. W zwi¹zku z tym
mo¿na spotkaæ siê z opini¹ studentów, którzy uwa¿aj¹, ¿e treœci kszta³cenia w zakresie
specjalnoœci GIS s¹ trudne i hermetyczne. Taka formu³a nauczania prowadzi wiêc do odtworze-
nia podzia³u na kszta³cenie dziedzinowe i narzêdziowe, wyraŸnie zaznaczonego pomiêdzy uniwer-
sytetami i uczelniami technicznymi, tak¿e na poziomie jednostek prowadz¹cych kszta³cenie w
okreœlonej dziedzinie nauk przestrzennych (np. w geografii, gospodarce przestrzennej).

Aby zniwelowaæ ten podzia³ niezbêdne jest nowe podejœcie do kszta³cenia na poziomie
wy¿szym, w którym na pierwszy plan wysuwaj¹ siê wiedza i umiejêtnoœci w³aœciwego
stosowania danych przestrzennych w ró¿nego typu zagadnieniach œrodowiskowych i spo-
³ecznych. Wymaga ono ³¹czenia treœci tradycyjnie przypisywanych do odrêbnych dyscyplin
akademickich i przekraczania barier dziedzinowych. Na przyk³ad praca z bazami danych
przestrzennych mo¿e odbywaæ siê nie tylko w ramach kursów z zakresu GIS, ale przede
wszystkim w czasie zajêæ problemowych, poœwiêconych zagadnieniom, których analiza
i zrozumienie wymaga umiejêtnoœci korzystania z okreœlonego typu danych przestrzennych.

Prób¹ takiego nowego podejœcia jest opracowany w IGiGP UJ nowy kierunek studiów
drugiego stopnia: „e–gospodarka przestrzenna”1 , który zosta³ zainaugurowany w paŸdzier-
niku 2015 roku. Gospodarka przestrzenna – jako pewna dziedzina badañ i edukacji – zosta³a
tu wybrana œwiadomie, z uwagi na potencjalnie du¿e mo¿liwoœci integracji z geoinforma-
tyk¹, silnie aplikacyjn¹ orientacjê tego kierunku, o du¿ym znaczeniu praktycznym, a tak¿e
oczekiwan¹ ch³onnoœæ rynku pracy. Uzasadnieniem takiego rozumowania mog¹ byæ te¿ po-
dejmowane prace zwi¹zane z tematem za³¹cznika III dyrektywy INSPIRE „Zagospodarowa-
nie przestrzenne” (Ministerstwo Rozwoju, 2015), które wskazuj¹ na to, ¿e przysz³oœæ plano-
wania przestrzennego i dzia³añ zwi¹zanych z gospodarowaniem przestrzeni¹ bêdzie wyma-

1 Kierunek studiów „e–gospodarka przestrzenna” zosta³ utworzony w ramach projektu „Technologie
Informacji Geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby ryn-
ku” finansowanego ze œrodków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodz¹cych z Islandii, Lichtenste-
inu i Norwegii, oraz œrodków krajowych.
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ga³a specjalistów potrafi¹cych skutecznie ³¹czyæ kompetencje w zakresie: geoinformatyki,
przyrodniczo-œrodowiskowe, ekonomiczne i prawne.

Celem kszta³cenia na kierunku e-gospodarka przestrzenna w IGiGP UJ jest wiêc zintegro-
wane rozwijanie wiedzy i umiejêtnoœci studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geo-
informatyki. Nacisk po³o¿ony zosta³ na zajêcia specjalistyczne, prezentuj¹ce metody wyko-
rzystywania nowoczesnych narzêdzi i technologii informacji geograficznej oraz zasobów
danych przestrzennych w praktycznych dzia³aniach na rzecz spo³eczeñstwa i œrodowiska
przyrodniczego. Za³o¿ono, ¿e tego typu wiedza i umiejêtnoœci zwiêksz¹ szanse absolwentów
kierunku na rynku pracy. Bêd¹ oni mieli kompetencje do podjêcia pracy w instytucjach,
przedsiêbiorstwach i jednostkach administracji pañstwowej zajmuj¹cych siê gospodark¹ prze-
strzenn¹, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i re-
gionalnym, przedsiêwziêciami rewitalizacyjnymi, ochron¹ przyrody oraz analiz¹ przyrodni-
czych i spo³eczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

Koncepcja studiów

Wstêpna koncepcja studiów powsta³a w 2013 roku, w czasie przygotowywania wniosku
o dofinansowanie projektu w konkursie Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE)
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). We wstêpnej koncepcji wyró¿-
niono trzy istotne cechy nowego programu studiów:

1) du¿e znaczenie kompetencji geoinformatycznych i integracja treœci nauczania w tym
zakresie z innymi treœciami nauczania w czasie studiów,

2) wprowadzenie do programu studiów modu³ów kszta³cenia podnosz¹cych szanse
absolwentów na rynku pracy,

3) mo¿liwie szerokie wykorzystanie w kszta³ceniu e-learningu.
Te elementy stanowi³y wytyczne do pierwszej fazy prac szczegó³owych, których wstêpnym

etapem by³y analizy studiów na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonych
w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Cecha pierwsza i trzecia wp³ynê³y równie¿ na
przyjêcie nowej nazwy kierunku – s¹ one wyró¿nione przez dodanie litery ‘e’
w nazwie studiów, wskazuj¹cej niejako na istotn¹ nowoœæ proponowanego programu. Po przy-
jêciu programu studiów i zatwierdzeniu kierunku przez Senat UJ (grudzieñ 2014), rozpoczêto
drug¹ fazê dzia³añ, zwi¹zan¹ przede wszystkim z przygotowaniem treœci szczegó³owych i ich
zamieszczeniem na platformie e-learningowej oraz logistycznym przygotowaniem studiów.

Wa¿n¹ cech¹ prac nad programem by³o tak¿e za³o¿enie, ¿e studia e-gospodarka  prze-
strzenna maj¹ byæ zaprojektowane ca³oœciowo od podstaw jako nowe studia, w których
mog¹ byæ wykorzystane treœci i kursy ju¿ istniej¹ce, o ile pasuj¹ do nowego programu, ale
treœci te nie mog¹ przes¹dzaæ o jego kszta³cie. Studia przygotowywa³ zespó³ o du¿ym do-
œwiadczeniu dydaktycznym, realizuj¹cy zajêcia na dotychczas prowadzonym kierunku geo-
grafia, które – w razie potrzeby – po pewnych modyfikacjach by³y wykorzystywane tak¿e
na nowym kierunku studiów.

Tworz¹c nowy kierunek studiów, nale¿y liczyæ siê z koniecznoœci¹ przygotowania doœæ
rozbudowanej dokumentacji, wynikaj¹cej ze stosownego rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego (Rozporz¹dzenie, 2014) oraz zarz¹dzeñ macierzystej uczelni. Zwykle
powinny byæ one gotowe co najmniej dziesiêæ miesiêcy przed planowanym rozpoczêciem
rekrutacji. Z uwagi na dwustopniowy system kszta³cenia (studia pierwszego i drugiego stop-



378 J. KOZAK, J. BALON, K. GWOSDZ, K. PIOTROWICZ, A. SZABLOWSKA-MIDOR, P. TRZEPACZ

nia) oraz ró¿ne formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) w planowaniu uruchomienia
danego kierunku nale¿y rozwa¿yæ tak¿e optymaln¹ liczbê kandydatów, w tym przewidywa-
ny limit przyjêæ wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjêtych, warunkuj¹cej urucho-
mienie kierunku. W przypadku e-gospodarki przestrzennej na UJ zdecydowano, ¿e bêd¹ to
stacjonarne studia drugiego stopnia, z limitem przyjêæ okreœlonym na 50 osób. Limit by³
determinowany koniecznoœci¹ zapewnienia mo¿liwoœci wyboru studentom promotora pracy
magisterskiej, z uwagi na to, ¿e w IGiGP UJ, w celu zapewnienia wysokiej jakoœci kszta³ce-
nia, samodzielny pracownik naukowy mo¿e mieæ nie wiêcej ni¿ szeœciu magistrantów na
danym roku akademickim (³¹cznie nie wiêcej ni¿ 12 studentów na studiach stacjonarnych).

We wstêpnych za³o¿eniach kszta³towania studiów nale¿y okreœliæ tak¿e profil oraz obszar
kszta³cenia. Profil kszta³cenia mo¿e byæ ogólnoakademicki (s³u¿¹cy zdobywaniu przez
studenta pog³êbionych umiejêtnoœci teoretycznych) lub praktyczny (obejmuj¹cych zajêcia
praktyczne, w tym trzymiesiêczne praktyki zawodowe). Ustawa Prawo o szkolnictwie
wy¿szym (Ustawa, 2005) doœæ œciœle okreœla warunki jakie musi spe³niaæ uczelnia chc¹ca
kszta³ciæ w danych profilu. W rozporz¹dzeniu Ministra Nauki w Szkolnictwa Wy¿szego
(Rozporz¹dzenie, 2011) okreœlono tak¿e obszary kszta³cenia, odnosz¹ce siê do zasobów
wiedzy i umiejêtnoœci jakie uzyska student koñcz¹cy dany kierunek studiów. W przypadku
planowanego kierunku by³o oczywiste od pocz¹tku, ¿e student powinien uzyskaæ wiedzê
i umiejêtnoœci z zakresu kilku obszarów kszta³cenia, w szczególnoœci nauk przyrodniczych,
spo³ecznych oraz technicznych. Wœród zagadnieñ wa¿nych dla gospodarki przestrzennej s¹
te¿ treœci wchodz¹ce w zakres nauk rolniczo-leœnych. Te obszary kszta³cenia powinny
z jednej strony byæ uwzglêdnione w programie studiów w okreœlonych proporcjach, a
z drugiej odwo³ywaæ siê do kompetencji kadry akademickiej, która musi mieæ dorobek
naukowy w ka¿dym z uwzglêdnionych obszarów.

Ocena studiów prowadzonych w Polsce

i w wybranych krajach europejskich

Ocenê studiów z gospodarki przestrzennej w Polsce i w wybranych krajach europejskich
prowadzono na podstawie analizy opisów studiów zamieszczonych na ogólnodostêpnych
stronach uczelni prowadz¹cych studia na tym kierunku, skupiaj¹c siê na studiach magister-
skich (drugiego stopnia). Ocenê tê przeprowadzono wiosn¹ 2014 roku, w zwi¹zku z czym
opierano siê w wiêkszoœci wypadków na danych dla roku akademickiego 2013/2014.
W Polsce badaniem objêto wszystkie uczelnie prowadz¹ce studia drugiego stopnia na kierun-
ku gospodarka przestrzenna, natomiast poza Polsk¹ przeanalizowano 44 aktualnie realizowane
programy w zakresie odpowiadaj¹cym szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej. S¹
one prowadzone miêdzy innymi przez Technical University of Munich, University College
London, Delft University of Technology lub London School of Economics, a zatem przez
uczelnie uznawane za najlepsze na œwiecie (np. w œwietle rankingu szanghajskiego). W ra-
mach analizy programów zwracano uwagê zarówno na treœæ merytoryczn¹, relacje miêdzy
kszta³ceniem ukierunkowanym na zdobywanie umiejêtnoœci i zdobywanie wiedzy, z uwzglêd-
nieniem kszta³cenia w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej (geoinformatyki),
a tak¿e na cechy czysto organizacyjne.



379NOWE STUDIA Z GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W INSTYTUCIE GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UJ

Studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna by³y prowadzone na 17
uczelniach wy¿szych w Polsce, z czego 16 to uczelnie publiczne. Gospodarka przestrzenna
w Polsce prowadzona jest jako studia o profilu ogólnoakademickim, tylko w jednym przy-
padku (uczelnia niepubliczna) profil ich okreœlono jako praktyczny. Wiêkszoœæ uczelni prowadzi
studia drugiego stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (Staszewska,
Szczepañska, 2013).

Wprawdzie program studiów z gospodarki przestrzennej nawi¹zuje w sposób wyraŸny
do Krajowych Ram Kszta³cenia (KRK), niemniej jednak zaznacza siê w wielu przypadkach
wyraŸna specjalizacja w wybranej grupie treœci podstawowych KRK. Jako najbardziej skon-
centrowane na wybranych aspektach gospodarki przestrzennej (o du¿ym stopniu specjaliza-
cji) jawi¹ siê studia prowadzone przez Uniwersytet Warszawski – Centrum Europejskich
Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) (rozwój regionalny), Uniwersytet Warmiñ-
sko-Mazurski (rynek nieruchomoœci) oraz Politechnikê Wroc³awsk¹ (planowanie przestrzen-
ne). Z kolei najbardziej zró¿nicowany program, bez wyraŸnej specjalizacji, posiada Uniwer-
sytet Gdañski. Dwie trzecie uczelni prowadz¹cych studia drugiego stopnia na kierunku
gospodarka przestrzenna wprowadzi³a co najmniej jedn¹ specjalnoœæ. Najczêœciej programy
studiów przewiduj¹ wybór jednej z dwóch specjalnoœci, rzadziej jednej z trzech. Liczb¹
specjalnoœci wyró¿nia siê Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studentom
oferuje siê ich a¿ piêæ.

Zró¿nicowanie liczby kursów oferowanych na poszczególnych uczelniach jest doœæ du¿e.
Ró¿ne s¹ te¿ modele – od du¿ej liczby kursów wycenianych na 1-2 punkty European Credit

Transfer and Accumulation System (ECTS) po niewielk¹ liczbê du¿ych kursów o du¿ej
wycenie ECTS. Zauwa¿alna jest jednak tendencja do ograniczania liczba kursów koñcz¹-
cych siê egzaminem. Niektóre uczelnie maj¹ w programie nie wiêcej ni¿ trzy egzaminy na
koniec ka¿dego semestru (np. Politechnika Wroc³awska, Politechnika Warszawska, Uniwer-
sytet £ódzki). Na niektórych uczelniach studia podzielono na trzy semestry, zaœ czwarty
(tzw. semestr zerowy) ma charakter uzupe³niaj¹cy dla absolwentów studiów licencjackich
lub in¿ynierskich (studiów pierwszego stopnia).

Obecnoœæ treœci z zakresu teorii i technologii informacji geograficznej (geoinformatyki)
w programach studiów jest bardzo zró¿nicowana – na niektórych uczelniach zajmuj¹ one
istotne miejsce, na innych nie poœwiêca siê im wiêkszej uwagi. Na przyk³ad w programie
kszta³cenia Akademii Ekonomicznej w Katowicach znaczenie geoinformatyki znalaz³o
odzwierciedlenie miêdzy innymi w efektach kszta³cenia. Wskazuj¹ one na podbudowanie
narzêdziami z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS) wszystkich umiejêtnoœci
zwi¹zanych z technikami programowania rozwoju infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych gospodarki nieruchomoœciami lub zarz¹dzania œro-
dowiskiem. Szerok¹ ofertê kursów z zakresu geoinformatyki oferuje tak¿e Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie (np. „Technologia tworzenia modeli 3D i wizualizacji”, „Mapy dla celów
prawnych”, „Zaawansowane techniki GIS”).

W zdecydowanej wiêkszoœci analizowanych przypadków w wybranych krajach europej-
skich zauwa¿ono dominacjê treœci wyznaczaj¹cych praktyczny charakter studiów. Najczê-
œciej funkcjonuj¹ one pod nazw¹ planowanie (przestrzenne, miejskie i regionalne), niekiedy
z wyraŸnie wskazanym komponentem geoinformatycznym (np. planowanie miast i GIS,
zarz¹dzanie œrodowiskiem i GIS). Mo¿na zatem zauwa¿yæ, ¿e w studiach z zakresu gospo-
darki przestrzennej miejsce teoretycznych rozwa¿añ nad funkcjonowaniem cz³owieka
w przestrzeni, które s¹ w du¿ej mierze domen¹ studiów geograficznych zajmuje kszta³towa-
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nie zdolnoœci studentów do podejmowania decyzji, które interakcje cz³owiek-œrodowisko
czyni¹ mniej szkodliwymi zarówno dla œrodowiska, jak i dla samego cz³owieka. WyraŸne
nastawienie na mo¿liwoœæ pozyskania przez uczestnicz¹cych w nich studentów kompetencji
niezbêdnych dla wykonywania konkretnych obowi¹zków zawodowych mo¿na odczytaæ nie
tylko w merytorycznej zawartoœci programu studiów. Œwiadczy o tym bowiem ju¿ sam fakt
uwzglêdnienia na etapie przygotowawczym oraz w toku prowadzenia studiów opinii praco-
dawców – potencjalnie zainteresowanych zatrudnianiem absolwentów.

Analizowane studia obejmuj¹ najczêœciej nastêpuj¹ce bloki zagadnieñ:
m podstawy prawa, które reguluj¹ mo¿liwoœci gospodarowania zasobami w przestrzeni,
m prognozowanie jako narzêdzie niezbêdne w sytuacji, gdy nadrzêdnym celem jest roz-

wój zrównowa¿ony,
m umiejêtnoœci tworzenia i obs³ugi baz danych przestrzennych – ich wykorzystywania

w procesach decyzyjnych.
Modu³y inne ni¿ te z zakresu metod i geoinformatyki odnosz¹ siê najczêœciej do konkret-

nych wyzwañ planowania przestrzennego, na przyk³ad: transport, budownictwo, rewitaliza-
cja. Podkreœla siê uniwersalnoœæ przekazywanej wiedzy i ogranicza siê bezpoœrednie odnie-
sienia do uwarunkowañ lokalnych i regionalnych zwi¹zanych z oœrodkiem, w którym studia
s¹ realizowane. W konstrukcji programów mo¿na wyró¿niæ dwa podejœcia:
m programy silnie odnosz¹ce siê do krajowego systemu planowania przestrzennego (du¿e

znaczenie zagadnieñ prawnych i administracyjnych),
m programy skoncentrowane na rozwi¹zywaniu problemów w gospodarowaniu prze-

strzeni¹ (zajêcia w formie debaty nad konkretnym pomys³em rozwi¹zywania konflik-
tu przestrzennego).

Wiêkszoœæ programów zak³ada zajêcia terenowe (wizja lokalna) – miejscem ich realizacji
jest najczêœciej du¿e miasto, pozwalaj¹ce pokazaæ ró¿norodnoœæ wyzwañ stoj¹cych przed
specjalistami z zakresu gospodarki przestrzennej.

Pod wzglêdem organizacji procesu dydaktycznego w grupie analizowanych programów
studiów mo¿na zauwa¿yæ dwa dominuj¹ce trendy: modularn¹ strukturê programu studiów,
z modu³ami od 6 do 15 ECTS oraz projektowy charakter pracy nad zadaniami realizowanymi
przez studenta w toku studiów. Modularna struktura studiów oznacza nie tylko pewn¹
wygodê o charakterze czysto organizacyjnym (choæby przy konstrukcji harmonogramu stu-
diów), ale ma swoje g³êbsze uzasadnienie. Interdyscyplinarny charakter studiów wymaga
anga¿owania do ich realizacji specjalistów reprezentuj¹cych ró¿ne obszary wiedzy i praktyki.
Tym samym modu³y, które obejmuj¹ szerszy zakres problemowy przeciwdzia³aj¹ rozdrob-
nieniu programu, który bez nich musia³by byæ realizowany przez du¿¹ liczbê drobnych kur-
sów. Taka struktura jest doœæ typowa dla studiów magisterskich prowadzonych w wielu
oœrodkach (np. Karlsruhe Institute of Technology, University of Amsterdam, University of
Copenhagen, University College London, University of Dundee, London South Bank Univer-
sity, Cardiff University i University College Dublin).

Proponowany program studiów

Podobnie jak w wiêkszoœci innych programów studiów z zakresu gospodarki przestrzen-
nej, profil kszta³cenia nowych studiów z e-gospodarki przestrzennej zosta³ okreœlony jako
ogólnoakademicki. Analiza programów studiów w Polsce i Europie potwierdzi³a te¿ inne
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wstêpne za³o¿enia programu studiów (nacisk na ró¿norodne umiejêtnoœci praktyczne, w tym
w zakresie geoinformatyki, która stanowi wyró¿nik studiów na rynku polskim; powi¹zania
z rynkiem pracy). Dodatkow¹ rekomendacj¹, która zosta³a wykorzystana w dalszych pra-
cach by³o przyjêcie prostej struktury modu³owej programu studiów, przejrzystej dla studenta
i ³atwej z punktu widzenia zarz¹dzania studiami. W czasie wstêpnych prac koncepcyjnych
przyjêto te¿ rekomendacjê pracodawców odnoœnie po³o¿enia du¿ego nacisku na zajêcia typu
projektowego i zajêcia o charakterze praktycznym, odbywaj¹ce siê w niewielkich grupach
w laboratoriach komputerowych, w terenie, w ró¿nych instytucjach naukowych oraz przed-
siêbiorstwach i jednostkach administracji pañstwowej i samorz¹dowej.

W dyskusji dotycz¹cej obszarów kszta³cenia uznano od pocz¹tku, ¿e studia powinny
mieæ charakter miêdzyobszarowy (podobnie jak prowadzone w IGiGP UJ studia na kierunku
geografia). Udzia³ poszczególnych obszarów kszta³cenia ustalono ostatecznie nastêpuj¹co:
nauki przyrodnicze – 45%, nauki spo³eczne – 40%, nauki techniczne – 15%. Zrezygnowano
z uwzglêdniania kszta³cenia z zakresu nauk rolno-leœnych, zak³adaj¹c, ¿e istotne dla kierunku
treœci tego obszaru mieszcz¹ siê równie¿ w naukach przyrodniczych.

Koñcowym efektem prac koncepcyjnych by³o wypracowanie programu studiów (rys. 1),
na który sk³ada siê siedem grup modu³ów:
m modu³y zwi¹zane z przygotowaniem do realizacji pracy magisterskiej (M1), ³¹cznie 36 ECTS,
m modu³y zwi¹zane z kompetencjami miêkkimi (np. komunikatywnoœæ, kreatywnoœæ,

umiejêtnoœæ pracy w zespole, zarz¹dzanie czasem) istotnymi na rynku pracy (M2),
wybór 6 z 12 ECTS,

m modu³y geoinformatyczne (M3), ³¹cznie 18 ECTS,
m modu³y poruszaj¹ce podstawowe zagadnienia z gospodarki przestrzennej (M4), ³¹cznie

24 ECTS,
m modu³y poruszaj¹ce kwestie tworzenia ró¿nego typu opracowañ planistycznych (M5),

wybór 12 z 18 ECTS,
m modu³y kierunkowe do wyboru (M6), wybór 12 z 30 ECTS,
m modu³y do wyboru przez studenta i inne (w tym: jêzyk angielski, kursy terenowe)

(M7), ³¹cznie 12 ECTS.
Modu³y geoinformatyczne realizowane s¹ na pierwszym roku studiów, co pozwala na

wykorzystanie wykszta³conych u studentów umiejêtnoœci przy realizacji innych zajêæ prze-
widzianych w programie studiów, na przyk³ad projektów dotycz¹cych rewitalizacji, tworze-
nia dokumentów planistycznych lub ocen oddzia³ywania na œrodowisko. Ten element inte-
gracji umiejêtnoœci i wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej i geoinformatyki jest trakto-
wany jako kluczowy w programie studiów.

Program studiów oraz efekty kszta³cenia by³y analizowane w kontekœcie potrzeb poten-
cjalnych pracodawców, przez konsultacje prowadzone w ramach specjalnie powo³anej Rady
Pracodawców. Respondenci zwrócili uwagê na adekwatnoœæ programu studiów do potrzeb
zró¿nicowanego i stosunkowo nieprzewidywalnego rynku pracy, pozytywnie wypowiadaj¹c
siê tak¿e o uwzglêdnieniu w programie problematyki przygotowania absolwenta do wejœcia
na rynek pracy. Za niezwykle wa¿ne uznano tak¿e silne zaakcentowanie pracy zespo³owej
przy realizacji projektów, co sprzyja rozwijaniu umiejêtnoœci miêkkich. W ramach konsulta-
cji przekazano i przedyskutowano tak¿e wiele cennych uwag merytorycznych.
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Rola e-learningu w programie studiów

Podczas przygotowania treœci modu³ów kierunku e-gospodarka przestrzenna za³o¿ono,
¿e metoda e-learningu bêdzie wykorzystywana w trakcie wszystkich zajêæ przynajmniej
w zakresie podstawowym. W przypadku czêœci kursów bêdzie to zakres poszerzony lub
zaawansowany. Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoœæ treœci nauczania nie zdecydowano
o wprowadzeniu jednolitego standardu zajêæ e-learningowych, pozwalaj¹c koordynatorom
modu³ów na wypracowanie optymalnych rozwi¹zañ w toku wdra¿ania studiów. Na potrzeby
opracowania treœci na platformie e-learningowej przygotowane zosta³y szablony kursów
wykorzystuj¹cych e-learning w stopniu minimalnym (np. umieszczenie na platformie plików
zawieraj¹cych treœæ wyk³adów) oraz zaawansowanym (pe³ne opracowanie tematów zawie-
raj¹ce wyk³ady, æwiczenia, literaturê, odnoœniki do zasobów Internetu, mo¿liwoœæ prowa-
dzenia dyskusji i aran¿owania zadañ zespo³owych; rys. 2). Mo¿liwe by³o równie¿ przygoto-
wanie poszerzonej formy zajêæ e-learningowych wykorzystuj¹cych jedynie czêœæ aktywno-
œci za³o¿onych na poziomie zaawansowanym.

Do prowadzenia zajêæ zdalnych zosta³a wybrana platforma e-learningowa UJ o nazwie
Pegaz (http://pegaz.uj.edu.pl/index.html), bazuj¹ca na systemie Moodle (https://moodle.org/),
zarz¹dzana przez Centrum Zdalnego Nauczania (CZN UJ). We wspó³pracy z pracownikami
CZN UJ opracowano jednolit¹ szatê graficzn¹ dla wszystkich kursów oferowanych w ra-
mach kierunku e-gospodarka przestrzenna oraz rozpoczêto umieszczanie na platformie treœci
zajêæ (rys. 2). Funkcjonalnoœæ platformy Pegaz umo¿liwi³a równie¿ stworzenie wspólnej
przestrzeni dydaktycznej dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna oraz geografii
w przypadku realizowania tych samych kursów.

Rozwa¿aj¹c mo¿liwoœci wykorzystania w kszta³ceniu na kierunku studiów e-gospodarka
przestrzenna metody e-learningu wziêto pod uwagê oprócz istniej¹cej infrastruktury infor-
matycznej (platforma Pegaz) oraz instytucjonalnej (CZN UJ) równie¿ potrzebê przeprowa-
dzenia wœród kadry dydaktycznej nowego kierunku studiów szkoleñ dotycz¹cych zarówno
obs³ugi platformy e-learningowej, jak i prowadzenia zajêæ t¹ metod¹. Z kolei dla studentów
przewidziano wsparcie w postaci osobnego kursu obligatoryjnego pt. „Metody nauki na odle-
g³oœæ”, który przybli¿a tematykê nauki zdalnej, zarówno w formie indywidualnej jak
i grupowej (rys. 2). Dodatkowo ka¿dy ze studentów otrzyma³ na czas studiów tablet, który ma
pomóc mo¿liwie czêsto korzystaæ z treœci e-learningowych udostêpnianych w trakcie studiów.

Wybrane aspekty wdro¿enia kierunku

Nowy kierunek studiów „e-gospodarka przestrzenna” zosta³ zatwierdzony decyzj¹ Sena-
tu UJ w grudniu 2014 roku. W 2015 roku przyst¹piono do jego praktycznego wdro¿enia. Po
pierwsze, rozpoczêto opracowywanie materia³ów dydaktycznych, które stopniowo, zgodnie
z planem studiów, s¹ zamieszczane na platformie e-learningowej Pegaz. Drugi aspekt prac
wdro¿eniowych dotyczy³ szeroko rozumianej organizacji studiów.

E-gospodarka przestrzenna stanowi drugi po geografii, kierunek studiów w IGiGP UJ,
gdzie od wielu lat na drugim stopniu studiów realizowany jest program kszta³cenia na kilku
specjalnoœciach (w tym tak¿e na specjalnoœciach „gospodarka przestrzenna i rozwój regio-
nalny” oraz „systemy informacji geograficznej”). Z tego wzglêdu konieczne by³o dostoso-
wanie obu programów studiów tak, aby z jednej strony nie dopuœciæ do powtarzania zajêæ,
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a z drugiej wykorzystaæ mo¿liwoœci ich ³¹czenia w celu minimalizacji wysi³ku prowadz¹cych
te zajêcia. W pierwszej kolejnoœci dzia³ania polega³y na zmodyfikowaniu programu na spe-
cjalnoœci „gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny” na kierunku geografia, gdzie wiêk-
szy nacisk po³o¿ono na kszta³cenie w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, nie zaœ na
gospodarkê przestrzenn¹, stosownie do tego zmieniaj¹c równie¿ nazwê specjalnoœci. Zajêcia
z zakresu geoinformatyki na studiach drugiego stopnia na kierunku geografia zreorganizowano
w taki sposób, aby niektóre modu³y tworzone dla potrzeb kierunku e-gospodarka przestrzenna
by³y te¿ czêœci¹ programu specjalnoœci „systemy informacji geograficznej” oraz innych spe-
cjalnoœci na kierunku geografia. Poza uzgodnieniami merytorycznymi, pieczo³owitoœci wy-
maga³o tak¿e u³o¿enie nowego harmonogramu studiów, uwzglêdniaj¹cego mo¿liwoœci cza-
sowe i lokalowe IGiGP UJ. Te drugie istotnie zwiêkszono dziêki pracom remontowym prze-
prowadzonym w przerwie wakacyjnej w 2015 roku.

W lipcu i wrzeœniu 2015 roku przeprowadzono rekrutacjê na studia e-gospodarka prze-
strzenna, w wyniku której na I rok studiów przyjêto 38 osób. Kandydaci na studia e-gospo-
darka przestrzenna ukoñczyli najczêœciej studia licencjackie z geografii (z regu³y na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim lub na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie), gospodarki prze-
strzennej (g³ównie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz ochrony œrodowiska, spo-
radycznie na studia starali siê równie¿ absolwenci innych kierunków studiów. Wœród kandy-
datów na studia e-gospodarka przestrzenna byli te¿ absolwenci studiów drugiego stopnia na
kierunku geografia lub osoby studiuj¹ce ten kierunek równolegle – wybór ten, formalnie
mo¿liwy, by³ dla kieruj¹cych studiami e-gospodarka przestrzenna pewnym zaskoczeniem.
Zgodnie z oczekiwaniami, profil kandydatów na studia e-gospodarka przestrzenna by³ zbli¿ony
do profilu kandydatów na studia na kierunku geografia na specjalnoœci „gospodarka prze-
strzenna i rozwój regionalny” oraz „systemy informacji geograficznej”.

Podsumowanie

Jakkolwiek nie da siê dokonaæ pe³nej oceny studiów e-gospodarka przestrzenna z uwagi
na to, ¿e ich rozpoczêcie nast¹pi³o w paŸdzierniku 2015 roku, wstêpne konkluzje i rekomen-
dacje s¹ mo¿liwe ju¿ w tej chwili. Po pierwsze, uruchomienie studiów by³o doskona³ym
pretekstem do pog³êbionej dyskusji na tematy zwi¹zane z dydaktyk¹, nie tylko w kontekœcie
nowych studiów, ale te¿ studiów na kierunku geografia. Dyskusja anga¿owa³a przede wszyst-
kim pracowników IGiGP UJ, ale te¿ studentów oraz przedstawicieli pracodawców. Dysku-
sja ta trwa, a jej prawdopodobnym wynikiem bêdzie wprowadzenie na kierunku geografia
rozwi¹zañ, które sprawdz¹ siê na studiach e-gospodarka przestrzenna. Wa¿ne w tym kon-
tekœcie bêd¹ wyniki regularnych ocen zajêæ przez studentów. Pierwsze z nich zosta³y ju¿
przeprowadzone z koñcem pierwszego (luty 2016 r.) i drugiego semestru (maj 2016 r.), a
kolejne s¹ zaplanowane na drugim roku studiów. Ci¹g³a dyskusja zagadnieñ dydaktycznych
powinna byæ prowadzona nie tylko przed uruchomieniem studiów (w czasie prac programo-
wych), ale równie¿ w trakcie, prowadz¹c do sta³ego ich udoskonalania.

W przeciwieñstwie do geografii, na nowym kierunku wiêkszy nacisk po³o¿ono na zajêcia
æwiczeniowe, w mniejszych grupach studentów. W programie przewidziano du¿¹ liczb¹
prac projektowych i zajêæ praktycznych odbywaj¹cych siê w laboratoriach komputerowych,
których liczbê zwiêkszono i przygotowano do realizacji programu studiów pod k¹tem in-
stalacji odpowiedniego oprogramowania. Studia te sta³y siê wiêc bardziej wymagaj¹ce jeœli
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chodzi o nak³ad prac i czas, który nale¿y poœwiêciæ na studiowanie. Z jednej strony, powinno
to byæ z korzyœci¹ dla studentów, którzy maj¹ szansê na istotne powiêkszenie w³asnej wiedzy
i umiejêtnoœci, co wiêcej, to w³aœnie zajêcia typu projektowego pozwalaj¹ na pokazanie ró¿-
norodnych aspektów integracji zagadnieñ przyrodniczych, spo³ecznych z mo¿liwoœciami
narzêdzi geoinformatycznych. Z drugiej strony, intensywnoœæ pracy mo¿e byæ zaskocze-
niem dla osób, które studia e-gospodarka przestrzenna wybra³y jako drugi kierunek, albo
zak³ada³y, ¿e mo¿na je ³atwo pogodziæ z prac¹ zawodow¹. Tu z pewn¹ pomoc¹ powinny
przyjœæ zajêcia e-learningowe, pozwalaj¹ce na zwiêkszenie elastycznoœci gospodarowania
czasem.

Jeœli chodzi o korzystanie z e-learningu, IGiGP UJ ma pod tym wzglêdem bogate
doœwiadczenia, prowadz¹c od wielu lat e-learningowe podyplomowe studia z systemów
informacji geograficznej (UNIGIS, http://www.unigis.uj.edu.pl/), których absolwenci w³aœnie
zaletê elastycznoœci podkreœlaj¹ najczêœciej. Na kierunku e-gospodarka przestrzenna e-lear-
ning wykorzystywany jest w ró¿nym stopniu w ró¿nych modu³ach, ale jego udzia³ jest ju¿
w tej chwili znacz¹cy. Miêdzy innymi, wszystkie kursy z zakresu geoinformatyki, poza
treœciami na platformie Pegaz wykorzystuj¹ równie¿ zasoby Wirtualnego Kampusu Esri (http:/
/www.esri.com/training/main). Jest wskazane coraz szersze wykorzystywanie mo¿liwoœci
e-learningu, jednak¿e wymaga to stopniowego przezwyciê¿ania ró¿nego typu barier. Chyba
najpowa¿niejsz¹ jest nieufnoœæ wobec tej metody – wœród pracowników, ale te¿ studentów
– traktowanie e-learningu jako w najlepszym razie uzupe³nienia zajêæ prowadzonych trady-
cyjnie, a w najgorszym jako metody pozbawionej wartoœci dydaktycznej. Przek³ada siê to na
problemy natury formalnej, na przyk³ad w³aœciwe wycenienie czasu prowadzenia zajêæ przez
nauczyciela. O ile wycena czasu pracy studenta ma swoje odzwierciedlenie w punktach
ECTS, o tyle czas pracy nauczyciela jest nadal przeliczany na tradycyjne godziny kontakto-
we (wyk³ad, æwiczenia), a nie na realizacjê okreœlonych efektów kszta³cenia, bez wzglêdu na
formê. Czêsto zniechêca to nauczycieli akademickich do rozwijania nowatorskich form kszta³-
cenia. Problem ten by³ dyskutowany na spotkaniach programowych kierunku e-gospodarka
przestrzenna, w ich wyniku przyjêto wstêpne rozwi¹zania, ale niew¹tpliwie wymaga on
ponownej analizy po zebraniu odpowiedniej puli doœwiadczeñ w czasie realizacji studiów.

Doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹ nad kierunkiem e-gospodarka przestrzenna z pewnoœci¹
wykaza³y, ¿e tworzenie nowych studiów to ogromny wysi³ek. W praktyce akademickiej jest
on czêsto traktowany jako standardowe wykonywanie obowi¹zków i w zwi¹zku z tym nie
jest odpowiednio rekompensowany w praktyce dzia³ania uczelni. Wysi³ek ten obejmuje
zarówno kwestie czysto merytoryczne, które pracownicy uczelni podejmuj¹ na ogó³ chêtnie,
jak i kwestie formalne, wynikaj¹ce na przyk³ad z wymogów przedstawienia okreœlonej doku-
mentacji do uruchomienia nowego kierunku, które najczêœciej traktuje siê jako „z³o koniecz-
ne”. Ten wysi³ek, i du¿y w nim udzia³ kwestii formalnych, to zapewne zasadnicza bariera do
wprowadzania w Polsce innowacyjnych programów studiów. W omawianym przypadku
wysi³ek ten by³ uwzglêdniony w bud¿ecie projektu „Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku”. W in-
nym przypadku gdy takiego zewnêtrznego wsparcia nie ma, opracowanie nowego kierunku
studiów nawet dla tak du¿ej jednostki jak IGiGP UJ jest na granicy osobowych i organizacyj-
nych mo¿liwoœci, tym bardziej, ¿e na wspó³czesnym rynku edukacyjnym uruchomienie no-
wego kierunku studiów jest obarczone sporym ryzykiem pora¿ki.

Rozwijanie oferty dydaktycznej jest tymczasem koniecznoœci¹ dla uczelni. Z punktu wi-
dzenia jednostek zajmuj¹cych siê dydaktyk¹ w zakresie nauk przestrzennych (geografia,
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gospodarka przestrzenna) sam fakt zmian zwi¹zanych z przeorganizowaniem rynku danych
przestrzennych, jakie przynios³o ze sob¹ wprowadzenie infrastruktur informacji przestrzen-
nej, a tak¿e lawinowo rosn¹ca poda¿ danych przestrzennych, wymusza reakcjê g³êbsz¹ ni¿
tylko  powierzchowna modyfikacja programu nauczania. Poszerzenie programu nauczania
w zakresie geoinformatyki, nad¹¿aj¹ce za rozwojem tej dziedziny wiedzy to jedno – tê œcie¿-
kê przesz³a wiêkszoœæ polskich uczelni kszta³c¹cych studentów na kierunku geografia (Ko-
zak i in., 2009) i zmiany w tym zakresie by³y w ostatnich latach bardzo szybkie, dziêki
wprowadzeniu nowych kierunków studiów w zakresie geoinformatyki (np. £ódŸ, Toruñ,
Poznañ). Propozycja utworzenia czegoœ nowego dziêki integracji geoinformatyki z innymi
dziedzinami wiedzy, tak jak przedstawiono to na przyk³adzie nowych studiów e-gospodarka
przestrzenna w IGiGP UJ, to kolejny logiczny krok, otwieraj¹cy mo¿liwoœci nowego typu
i próbuj¹cy wykreowaæ wiedzê i umiejêtnoœci, które w zasadzie nie istniej¹ jeszcze na rynku
pracy, a o których twórcy studiów s¹ przekonani, ¿e bêd¹ wkrótce niezbêdne.
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trzeby rynku (e-Geo)” oraz pomoc w przygotowaniu koncepcji studiów „e-gospodarka prze-
strzenna” Pani Marii Andrzejewskiej (Centrum UNEP/GRID-Warszawa), Pani Dagmarze Bieñ-
kowskiej (Centrum Doradztwa Strategicznego), Panu Wojciechowi Jarczewskiemu (Insty-
tut Rozwoju Miast w Krakowie), Panu Antoniemu £abajowi (SmallGIS), Panu Paw³owi
Mleczce (Urz¹d Miasta Krakowa) oraz Panu Józefowi Partyce (Ojcowski Park Narodowy).
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Streszczenie

Wa¿nym wyzwaniem stoj¹cym przed instytucjami odpowiedzialnymi za wdra¿anie infrastruktur infor-

macji przestrzennej (IIP) jest zwiêkszanie stopnia wykorzystania zasobów IIP w ró¿nych dziedzinach,

na przyk³ad w planowaniu przestrzennym, ochronie œrodowiska, nauce. W tym celu niezbêdne jest

nowe podejœcie do kszta³cenia na poziomie wy¿szym, w którym na pierwszy plan wysuwaj¹ siê wiedza

i umiejêtnoœci w³aœciwego stosowania danych przestrzennych w ró¿nego typu zagadnieniach œrodowi-

skowych i spo³ecznych, wymagaj¹ce ³¹czenia treœci tradycyjnie przypisywanych do odrêbnych dyscy-

plin akademickich i przekraczania barier dziedzinowych. Prób¹ takiego nowego podejœcia jest opra-

cowany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloñskiego nowy kieru-

nek studiów magisterskich: „e–gospodarka przestrzenna”, który zosta³ zainaugurowany w paŸ-

dzierniku 2015 roku. Celem kszta³cenia na tym kierunku jest zintegrowane rozwijanie wiedzy i umie-

jêtnoœci studentów z zakresu gospodarki przestrzennej i geoinformatyki. Nacisk po³o¿ony zosta³ na

zajêcia specjalistyczne, prezentuj¹ce metody wykorzystywania nowoczesnych narzêdzi geoinforma-

tycznych i zasobów danych przestrzennych w praktycznych dzia³aniach na rzecz spo³eczeñstwa

i œrodowiska przyrodniczego. Zak³ada siê, ¿e tego typu wiedza i umiejêtnoœci zwiêksz¹ szanse absol-

wentów tego kierunku na rynku pracy, który obejmowaæ bêdzie instytucje, przedsiêbiorstwa i jednostki

administracji pañstwowej zajmuj¹ce siê gospodark¹ przestrzenn¹, planowaniem przestrzennym, roz-

wojem lokalnym i regionalnym, przedsiêwziêciami rewitalizacyjnymi, ochron¹ przyrody oraz analiz¹

przyrodniczych i spo³eczno-ekonomicznych danych przestrzennych. W artykule omówiono szczegó³o-

wo koncepcjê studiów, sposób budowania programu oraz napotkane w czasie prac problemy.

Abstract

For all institutions responsible for the implementation of spatial information infrastructures (SII) it is

important to maximise the use of SII resources in various domains, like spatial planning, nature

conservation, science. One of necessary actions to meet this goal is to develop new approaches in

higher education that integrate traditionally distinct disciplines, and in which knowledge and skills in

proper use of spatial information in environmental and socio-economic problems are at the core. A

new study programme “e-spatial management”, initiated in October 2015 at the Institute of Geogra-

phy and Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland, is such an attempt. An

overall learning goal for this study programme is the integration of knowledge and skills in geogra-

phic information science and technology (GIS&T), and spatial management. We have emphasized

classes that present how GI tools and new spatial data resources may be used in practical actions for

society and environment. We assume that knowledge and skills of this type may increase chances of the

alumni for the employment in institutions, companies and governmental entities that work in the field

of spatial management, spatial planning, local and regional development, revitalisation, nature con-

servation and analysis of environmental and socio-economic spatial data. The paper presents a

detailed overview of the study programme, its development and problems encountered in the concep-

tual and preparatory phases.
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Rysunek 1. Schemat programu studiów na kierunku „e-gospodarka przestrzenna” w IGiGP UJ



Rysunek 2. Strona kursu „Metody nauki na odleg³oœæ” na platformie Pegaz


