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A. Cel przedmiotu

Przekazanie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć z zakresu problematyki osadniczej oraz zasad, zadań i
znaczenia polityki osadniczej. Pokazanie konieczności rozpatrywania zagadnień osadniczych w sposób systemowy,
zgodny z koncepcją rozwoju zrównoważonego w perspektywie długookresowej przy udziale interwencji publicznej.
Zapoznanie studentów z zasadami i przebiegiem planowania oraz wyznacznikami potrzeb i infrastrukturalnego
zagospodarowania przestrzennego w sferze osadnictwa. Przedstawienie genezy i ewolucji oraz współczesnych wyzwań
w zakresie przebiegu procesów osadniczych w gospodarczo rozwiniętych państwach świata i w Polsce. Sfera osadnictwa
rozciąga się od mieszkania do granic zamieszkiwania wyznaczanych trójwymiarową przestrzenią geodezyjną. Sferę tę
identyfikować można jako proces osiedlania się i jego rezultaty. W sensie pragmatycznym polityka osadnicza oznacza
ogólny kierunek i sposoby oddziaływania na system osadniczy zmierzające do osiągnięcia postawionych celów w danym
czasie i przestrzeni. Jako specjalizacja naukowa, polega na badaniu prawidłowości i związków występujących w
procesach osadniczych oraz na wskazywaniu celów i metod wpływania na kształtowanie się systemu osadniczego. W
odróżnieniu od gospodarki, polityki i planowania przestrzennego zajmujących się przemianami przestrzeni w wyniku
ogólnej aktywności społeczno-gospodarczej, polityka osadnicza interesuje się obszarami stanowiącymi bezpośredni
wyraz osadnictwa.
B. Program przedmiotu

Patrz semestralny plan zajęć.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia
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Wiedza

Wkład z polityki osadniczej powinien przede wszystkim dać słuchaczowi
wiadomości pozwalające na zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu problematyki
osadniczej, prawidłowości, mechanizmów oraz płaszczyzn przebiegu procesów osadniczych,
jak również zasad, zadań i znaczenia zintegrowanej polityki osadniczej w Polsce i
współczesnym świecie. Student uczęszczający na wykład z polityki osadniczej winien opanować
wiedzę dotyczącą relacji sfery osadnictwa ze środowiskiem zamieszkiwania człowieka. Poznać
strukturę współczesnych układów osadniczych oraz uwarunkowania i czynniki kształtujące ich
rozwój. Znać powinien także podstawy teoretyczne planowania miast i wsi, ich przemiany oraz
współczesne osiągnięcia w tej dziedzinie. Zdobyte przez słuchacza wykładu informacje pozwolą
mu na zrozumienie istoty interwencjonizmu państwowego w sferze osadnictwa łączącego się z
miejscem struktur osadniczych w systemie planowania przestrzennego w różnych wymiarach
przestrzennych...

Umiejętności

Słuchacz wykładu z polityki osadniczej poznaje podstawy teoretyczne oraz nabywa umiejętności
potrzebne do samodzielnego interdyscyplinarnego analizowania zjawisk i procesów
osadniczych oraz roli założeń i kierunków polityki czynnika publicznego w tym zakresie.
Umiejętności te są niezbędne i ułatwiają studia na poziomie I i II na kierunku Gospodarka
Przestrzenna.

Kompetencje
społeczne

Słuchacz wykładu z polityki osadniczej staje się kompetentny w zakresie
selekcji i interpretowania danych liczbowych statystycznych i innych charakteryzujących procesy
i struktury osadnicze. N tej podstawie potrafi także formułować własne sądy dotyczące istotnych
kwestii społeczno-gospodarczych związanych ze sfera osadnictwa.

D. Semestralny plan zajęć

1

Sfera osadnictwa i polityka osadnicza - pojęcia podstawowe i problematyka.

2

Osadnictwo a środowisko przyrodnicze zamieszkiwania człowieka.

3

Jednostki i zespoły osadnicze oraz ich hierarchia.

4

Struktura układów osadniczych - uwarunkowania i czynniki rozwoju.

5

Infrastruktura osadnicza - koncepcja, miary i czynniki kształtowania potrzeb

6

Planowanie infrastruktury miast i wsi podstawy teoretyczne oraz zasady współczesne

7

Rozwiązania modelowe w zakresie polityki mieszkaniowej.

8

Osadnictwo na ziemiach polskich do 1939 r. - wymiar demograficzny

9

Procesy osadnicze w Polsce w okresie powojennym - wymiar demograficzny

10

Sytuacja mieszkaniowa i inne standardy infrastruktury osadniczej w Polsce okresu
międzywojennego.

11

Rozwój i standardy mieszkalnictwa i infrastruktury osadniczej w Polsce w okresie powojennym.

12

Trwały i rozwój polskich struktur osadniczych i problemy jego równoważenia.

13

Planowanie jednostek osadniczych w polskim systemie planowania przestrzennego po 1989r. rola i znaczenie planów miejscowych.

14

System osadniczy w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

15

System osadniczy Polski w świetle integracji europejskiej - rola i znaczenie UE.
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H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

16

30

Wykład

30

16

30

J. Elementy oceny końcowej

egzamin ustny

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Kolejność zgłoszeń

100%
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M. Metody prowadzenia zajęć

dyskusje

