
PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA  

OBOWIĄZUJĄCY  

W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE  

 

 

I.  Założenia ogólne  

1. Studenckie praktyki zawodowe dla kierunku Gospodarka przestrzenna obowiązują 

studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.  

2. Czas realizacji praktyk zawodowych na kierunku Gospodarka przestrzenna 

zgodnie z Nowelizacją Ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym z dn. 05.09.2014  dla 

studiów pierwszego stopnia na wyżej wymienionym kierunku wynosi nie krócej niż 3 

miesiące, co daje 12 tygodni (360h). Student posiada możliwość odbycia praktyk 

zawodowych w trzech modułach po 120h, uwzględniając konieczność zrealizowania 

w całości programu praktyk.  

3. Student może rozpocząć odbywanie praktyk zawodowych po ukończeniu drugiego 

semestru studiów i powinien rozliczyć się z praktyk nie później niż do końca 

siódmego semestru studiów.  

 

 

II. Cel i zakres praktyk 

1. Celem ogólnym praktyki zawodowej jest wprowadzenie studentów w tematykę 

szeroko pojętej gospodarki przestrzennej: 

a. poszerzanie zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w czasie trwania 

studiów oraz umiejętność ich wykorzystania i rozwijania w czasie trwania 

praktyk zawodowych; 

b. nabycie podstawowej wiedzy niezbędnej do rozumienia społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 

działalności inżynierskiej; 

c. nabywa wiedzę na temat różnych ścieżek własnego rozwoju oraz 

możliwości uczestnictwa w różnych firmach aktywności naukowej i 

profesjonalnej, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochroną 

środowiska, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami;  

d. kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy 

zawodowej tj.: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność 



nawiązywania kontaktów oraz pracy w grupie przyjmując w niej różne role, 

potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób, 

umiejętność samodzielnej pracy; 

e. pogłębianie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi gospodarki 

przestrzennej, 

2. Cele szczegółowe: 

a. zapoznanie się ze specyfiką działalności i warunkami pracy instytucji 

administracji państwowej i przedsiębiorstw działających w obszarze 

planowania i zagospodarowania w Polsce.  

b. potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 

zawodowym oraz w innych środowiskach; 

c. zdobywa umiejętność przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 

inżynierskich dostrzegania aspektów pozatechnicznych, środowiskowych, 

ekonomicznych, społecznych i prawnych,  

d. potrafi zgodnie z zasadami planowania i zagospodarowania 

przestrzennego z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych 

zaprojektować złożone urządzenia, obiekty, systemy oraz zrealizować ten 

projekt przynajmniej w części używając właściwych metod, technik i 

narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące,  

e. dokonuje oceny ekonomicznych skutków decyzji z zakresu gospodarki 

przestrzennej, w tym działań inżynierskich, w zwłaszcza ich wpływu na 

rynek nieruchomości,  

f. zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych zadań oraz 

stosowaniu technologii właściwych dla gospodarki przestrzennej, zdobyte 

w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską oraz 

związane z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi,   

g. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 

działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związane  z 

tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie gospodarki 

przestrzennej;  

 

 

 

 

3. Zakres praktyk 

a. zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej oraz podczas badań 

terenowych związanych z pozyskiwaniem informacji i danych pierwotnych 

do realizacji tych zadań; 

b. zapoznanie z działalnością gospodarcza dowolnie wybranego 

przedsiębiorstwa, 

c. poznanie struktury organizacji przedsiębiorstwa bądź samorządu 

terytorialnego oraz szczegółowe zapoznanie z funkcjami organów 

administracji publicznej, struktura terenowej administracji publicznej, 



kompetencje samorządu terytorialnego, podstawowe zadania gminy, 

struktura organizacyjna urzędu gminy, 

d. poznanie procesu wydawania decyzji administracyjnych w jednostkach 

gospodarki przestrzennej  

e. inwentaryzacja przyrodnicza wybranej gminy pod kątem oceny i 

waloryzacji przestrzeni na cele rekreacyjne z wykorzystaniem informacji i 

baz danych instytucji, w których zostanie zaplanowana ta część praktyki 

terenowej, 

f. prowadzenie obserwacji obejmujące elementy środowiska naturalnego: 

(krajobraz, rzeźba terenu, wody powierzchniowe, szata roślinna, świat 

zwierzęcy), oraz obejmujące elementy infrastruktury takie jak: (drogi 

transportu rolnego, wyposażenie w infrastrukturę energetyczną, 

wyposażenie w infrastrukturę wodociągową, wyposażenie w infrastrukturę 

kanalizacyjną), 

g. szczegółowa analiza dokumentacji planistycznej w gminie i konfrontacja 

założeń z ich realizacją w terenie: ( Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, Realizacja polityki przestrzennej 

gminy na podstawie ustaleń wywiadu terenowego), 

h. zapoznanie z zasadami obrotu nieruchomościami, zasadami obrotu 

przetargowego, poznanie funkcjonowania obrotu nieruchomościami, 

poznanie roli aparatu szacunkowego w obrocie nieruchomościami, układu i 

treści ksiąg wieczystych i ich treści oraz ich znaczenia w obrocie 

nieruchomościami, analiza treści aktu notarialnego).  

 

 

III. Miejsce praktyk 

1. Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna mogą odbywać praktyki zawodowe 

w następujących jednostkach:  

- wydziałach finansowego planowania zagospodarowania przestrzennego w 

jednostkach administracji publicznej,  

- firmach audytorskich, - sektorze bankowym, w jednostkach skupiających się na 

rynku nieruchomości,  

- spółkach developerskich,  

- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  

- firmach konsultingowych, 

- agencjach nieruchomości,  

- spółkach zarządzającymi nieruchomościami mieszkalnymi; 

- firmach specjalizujących się zarządzaniem nieruchomością komercyjną,  

- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkalnej, w jednostkach 

współtworzących plany rozwojowe i projekty przebudowy,  



- jednostkach administracji państwowej między innymi w wydziałach: 

architektury, infrastruktury, nadzoru budowlanego, nadzoru prawno –

właścicielskiego,  

- agencji rozwoju lokalnego i regionalnego  

-   instytucjach nadzoru architektoniczno – budowlanego,  

- pracowniach urbanistycznych,  

- biurach projektowych.  

 

 

 

IV. Zaliczenie praktyk 

       Student kierunku Gospodarka Przestrzenna może zaliczyć w części lub 

całość bez obowiązku jej odbywania jeśli: 

- jest zatrudniony w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną  prze 

okres nie krótszy niż 6 miesięcy; 

- prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów;  

- odbył staż lub praktyki gwarantujące uzyskanie umiejętności związanych z 

kierunkiem studiów,  

- jest absolwentem innej uczelni wyższej i odbył praktyki zawodowe zgodne z 

regulaminem dla kierunku Gospodarka Przestrzenna w WSIiZ. 

W celu uzyskania zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia 

bądź prowadzonej działalności gospodarczej student składa podanie kierowane 

do Dziekana Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury oraz dołączyć 

zakres wykonywanych obowiązków.  

 

 


