
Załącznik do Uchwały nr 96  

z dnia 20.09.2019 r. 
 

Plan studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego 
 

  

Wydział realizujący studia podyplomowe: Wydział Nauk o Ziemi 

Nazwa studiów podyplomowych: Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 135 

Łączna liczba punktów ECTS: 31 

  

I semestr* 
 

Kod przedmiotu w 

USOS 
Przedmiot 

Forma 

zajęć** 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia*** 

2200-PPPiR-1-SPPP Podstawy planowania 

przestrzennego i 
regionalnego 

wykład 10 2 Zaliczenie bez 
oceny  

2200-SKUPP-1-SPPP Społeczno-kulturowe 

uwarunkowania planowania 

przestrzennego 

wykład 5 1 Zaliczenie bez 

oceny  

2200-PUPP-1-SPPP Przyrodnicze 

uwarunkowania planowania 

przestrzennego 

wykład 5 1 Zaliczenie bez 
oceny  

2200-PPP-1-SPPP Prawo planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego 

wykład 5 1 Zaliczenie bez 
oceny  

2200-PPP-1-SPPP Prawo planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

2200-PU-1-SPPP Projektowanie 

urbanistyczne 

wykład 10 2 Zaliczenie bez 
oceny  

2200-RiR-1-SPPP Rewitalizacja i 

restrukturyzacja  

wykład 10 2 Zaliczenie bez 
oceny  

2200-PGN-1-SPPP Prawo gospodarki 
nieruchomościami 

wykład 5 1 Zaliczenie bez 
oceny  

2200-PGN-1-SPPP Prawo gospodarki 

nieruchomościami 

ćwiczenia 5 1 Zaliczenie na 

ocenę 

2200-POGRiL-1-

SPPP 
Prawo ochrony gruntów 

rolnych i leśnych 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 

ocenę 

Suma: x 75 15 x 
 

 
 

 

 

 

 

                                                        
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I 
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie 

rodzajów zajęć dydaktycznych. 
*** Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 



 

 

II semestr* 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Przedmiot 

Forma 

zajęć
**

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia
***

 

2200-SUiKZP-1-

SPPP 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

2200-MPZP-1-SPPP Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

2200-MPZP-1-IDP Infrastruktura danych 

przestrzennych 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

2200-PŚ-1-SPPP Prognozy środowiskowe ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

2200-PSKiIT-1-SPPP Projektowanie systemów 

komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

2200-PiFSMPZP-1-

SPPP 

Prawne i finansowe skutki 

uchwalania miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

ćwiczenia 10 2 Zaliczenie na 
ocenę 

 Egzamin końcowy   4 Egzamin 

Suma: x 60 16 x 
 

 

 

 

 Plan studiów obowiązuje od  semestru …I ….. roku akademickiego 2019/2020…………………………  

 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi  
                                                                                                       (nazwa wydziału)  
 

w dniu 20.09.2019 r.  r.  
            (data posiedzenia rady wydziału)   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I 
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad      

   ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków   

   oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
*** Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 


