
Pytania na egzamin dyplomowy 

kierunek Gospodarka Przestrzenna 

 

1. Rodzaje organów administracji państwowej ze względu na terytorialny zasięg 

działania 

2. Administracja rządowa w województwie  

3. Zasady projektowania obiektów energooszczędnych 

4. Znaczenia małej architektury w planowaniu przestrzennym 

5. Rewitalizacja i jej znaczenie w Polsce 

6. Przesłanki powstania marketingu terytorialnego 

7. Cele promocji jednostki terytorialnej 

8. Programy operacyjne realizowane w latach 2014-2020 w Polsce 

9. Podstawy polityki rozwoju regionalnego 

10. Przedmiot badań fizjografii urbanistycznej 

11. Kwalifikacja terenu do potrzeb planowania urbanistycznego 

12. Jednostki architektoniczno-krajobrazowe – podstawy wyróżniania i zastosowanie 

13. Elementy warunkujące potencjał turystyczny terenu 

14. Odnawialne i nieodnawialne zasoby i ich znaczenie w planowaniu przestrzennym 

15. Modele struktury funkcjonalno-przestrzennej miast 

16. Antropopresja jej formy i skutki ekonomiczne i społeczne 

17. Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze decydujące o rozmieszczeniu ludności 

18. Podmioty rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej i lokalnej 

19. Teorie gospodarki przestrzennej według Löscha, Thunena, Webera, Isarda 

20. Dokumenty planistyczne na poziomie gminy i powiatu 

21. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i procedura jego uchwalania 

22. Czynniki kształtujące ład przestrzenny 

23. Cele i zadania planowania przestrzennego 

24. Źródła prawa unijnego i jego relacje wobec prawa krajowego 

25. Rodzaje map ze względu na treść i skalę 

26. Typy odwzorowań kartograficznych 

27. Wykorzystanie systemów pozycjonowania (typu GPS) w gospodarce przestrzennej 

28. Główne zasady gospodarowania i planowania przestrzennego w UE 

29. Główne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego 

30. Elementy globalizacji w gospodarce przestrzennej 

31. Cele i zasady rozwoju zrównoważonego 

32. Najważniejsze akty prawne związane z gospodarką przestrzenną 

33. Źródła pozyskiwania  oraz metody, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie 

na potrzeby planowania przestrzennego 

34. Urbanizacja – pojęcie, rodzaje, stadia 

35. Procesy migracji na świecie, przyczyny, rodzaje skutki 

36. Procedura uzyskania decyzji środowiskowej 

37. Mapa zasadnicza – definicja, treść, skale, forma sporządzania, przeznaczenie 

38. Zastosowanie techniki GPS w pomiarach inżynierskich 

39. Cechy obszarów metropolitalnych  



40. Klasyfikacja NUTS i jej znaczenie w polityce regionalnej UE  

41. Pojęcie regionu i jego najważniejsze typy 

42. Cele i kryteria oceny planu miejscowego  

43. Podstawowe metody analiz regionalnych i przestrzennych 

44. Przedsiębiorstwo jego rola i funkcjonowanie w układach przestrzennych 

45. Przestrzeń jej rodzaje i sposoby zagospodarowania 

46. Konflikty i kolizje przestrzenne sposoby ich zapobiegania i rozwiązywania 

47. Teoria ośrodków centralnych i teoria rdzenia i peryferii 

48. Typy procesów przestrzennych i ich istota 

49. Układ osadniczy i jego struktura 

50. Teoria bazy ekonomicznej miasta 

 

 

Specjalność Rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych 

1. Scenariusz procesów rewitalizacji (omówić znany przykład lokalnego programu 

rewitalizacji) 

2. Modele procesów rewitalizacji i zarządzanie odnową przestrzeni 

3. Innowacyjne miasto w rozwoju regionalnym kraju 

4. Miasta przyszłości – eksperymenty i utopie 

5. Teoria wizualnej percepcji miasta Lyncha 

6. Zieleń miejska i zasoby przyrody w przestrzeni miejskiej 

7. Kryteria i mierniki wyróżnienia miast w systemie osadniczym 

8. Znacznie rozwoju strefy podmiejskiej 

9. Wymienić i scharakteryzuj dwie wybrane teorie kapitału kulturowego 

10. Czym jest kodyfikacja przestrzeni? 

11. Znaczenie innowacji w procesie rewitalizacji 

12. Rewitalizacja a polityka społeczna i ekonomia społeczna  

13. Dominanty, punkty węzłowe i znaki szczególne w mieście XXI wieku 

14. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

15. Elementy stanowiące tworzywo kompozycji urbanistycznej 

16. Oświetlenie sztuczne i barwa w komponowaniu przestrzeni miasta 

17. Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji 

18. Pasma graniczne, ulice, rejony – element krajobrazu miasta 

19. Wpływ miasta na środowisko przyrodnicze 

20. Infrastruktura techniczna występująca w ośrodkach miejskich: pojęcie, rola i rodzaje 

 

 

Specjalność Inwestycje i szacowanie nieruchomości 

1. Ewidencja gruntów i budynków, cele i zadania 

2. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu; cele i zadania 

3. Zasiedzenie nieruchomości 

4. Finansowanie rozwoju lokalnego 

5. Źródła finansowania przedsiębiorstw proekologicznych 

6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu 



7. Rewitalizacja a rozwój lokalny 

8. Procedury przygotowawcze przed uruchomieniem inwestycji 

9. Prowadzenie inwestycji w jednostkach samorządowych 

10. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko 

11. Specyfika zarządzania nieruchomościami 

12. Księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków, i ich rola w pracy 

rzeczoznawcy majątkowego 

13. Wymień prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego 

14. Znaczenie wartości użytkowej nieruchomości 

15. Specyfika rynku nieruchomości 

16. Sektor publiczny i sektor prywatny. Różnice i podobieństwa 

17. Podstawowe formy władania nieruchomościami – wymień i scharakteryzuj 

18. Podstawowe podejścia stosowane przy wycenie nieruchomości 

19. Wyjaśnij znaczenie nieruchomości jako towaru – podaj przykłady 

20. Wymień obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z przepisów prawa i norm 

zawodowych 

 

 

 


