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Nazwa przedmiotu
Geografia osadnictwa

Kod ECTS
7.1.0111

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Katedra Geografii Ekonomicznej

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Magdalena Szmytkowska; mgr Klaudia Nowicka

Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr
Wydział Biologii Przyroda wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 5

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geografia pierwszego
stopnia

stacjonarne wszystkie wszystkie 5

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG, zajęcia w sali
dydaktycznej

Liczba godzin
Ćw. laboratoryjne: 15 godz., Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS
3
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego:
udział w wykładach 30 godzin;
udział w ćwiczeniach 15 godzin;
udział w egzaminie 2 godziny;
udział w konsultacjach 23 godzin;
Łączna liczba godzin 70 godzin,
Liczba punktów ECTS: 2

Praca własna studenta:
przygotowanie do egzaminu
(studiowanie literatury)
zajęcia praktyczne
(przygotowywanie się do zajęć, samodzielne
wykonywanie prac, zadań projektowych,
badawczych itp.)
20 godzin,
Liczba punktów ECTS: 1

Sumaryczny nakład pracy studenta: 90 godzin.
Cykl dydaktyczny

2014/2015 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy
Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną-
Ćwiczenia
•ćwiczenia laboratoryjne

-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin-
Zaliczenie na ocenę-

Formy zaliczenia
Wykład
•egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Ćwiczenia
•kolokwium
•ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny
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Wykład: ocena uzyskana na egzaminie pisemnym
Ćwiczenia:
• ocena uzyskana z kolokwium
• oceny cząstkowe za wykonane ćwiczenia indywidualne (analiza artykułu
naukowego, rozpoznawanie typów morfogenetycznych wsi obliczanie wskaźnika
urbanizacji, klasyfikacja funkcjonalna miast w oparciu o strukturę pracujących,
charakterystyka stopnia zurbanizowania gmin przy pomocy normalizacji cech, baza
ekonomiczna miast)
• oceny cząstkowe za wykonane ćwiczenia grupowe: wnioski po obejrzeniu filmu o
problemach wielkich miast, urbanizacja oraz jej aspekty (prezentacja
multimedialna), analiza dokumentów polityki przestrzennej i planowania
przestrzennego
• obecność na ćwiczeniach

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
znajomość podstawowych metod badań statystycznych oraz kartograficznych prezentacji danych

Cele kształcenia
Poznanie podstawowych pojęć i koncepcji geografii osadnictwa
Rozumienie wpływu czynników historycznych, przyrodniczych i społeczno-gospodarczych na kształtowanie sieci osadniczych
Zapoznanie studentów ze współczesnymi procesami urbanizacyjnymi oraz głównymi formami osadnictwa miejskiego

Treści programowe
A. Problematyka wykładu
A.1 Istota geografii osadnictwa i czynniki kształtujące osadnictwo (przyrodnicze, historyczne, ekonomiczne, społeczne)
A.2 Historyczny rozwój form osiedli ludzkich
A.3 Morfologia i typy osadnictwa wiejskiego
A4. Rozwój i funkcje miast
A5. Struktury przestrzenne i społeczno-przestrzenne miast
A6. Współczesne procesy urbanizacyjne na świecie i w Polsce
A7. Sieci i systemy osadnicze
A.8 Procesy metropolizacji
B. Problematyka ćwiczeń
B.1 Podstawowe terminy, definicje i metody stosowane w geografii osadnictwa
B.2 Morfogeneza osiedli wiejskich
B.3 Procesy urbanizacji
B.4 Struktura i klasyfikacja funkcjonalna miast
B.5 Baza ekonomiczna miast
B.6 Struktura przestrzenna miast
B.7 Aktualne problemy i trendy badawcze geografii osadnictwa

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa
Liszewski S., Maik W., 2000, Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Węcławowicz G., 2003. Geografia społeczna miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna. Wyd. UŁ, Łódź.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa
Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa
Liszewski S., Maik W., 2000, Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, PWN Warszawa
B. Literatura uzupełniająca
Dziewoński K., 1990, Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne nr 154, IGIPZ PAN Warsza-wa
Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa
Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się Wiedza
K_W05++ Wymienia, definiuje, klasyfikuje, analizuje i wartościuje czynniki z zakresu
nauk społecznych i ekonomicznych, wpływające na rozwój sieci osadniczej (treści
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programowe: A.1-A.2; B.2-B.7)
Sposób weryfikacji:  egzamin pisemny; kolokwium, ćwiczenie pisemne z elementami
opisu statystycznego, prezentacja multimedialna

K_W09++ Wymienia, opisuje i krytycznie analizuje podstawowe zależności

zachodzące pomiędzy środowiskiem naturalnym i antropogenicznym w kontekście

kierunków rozwoju sieci osadniczej (treści programowe: A.1-A.2, A.6; B.2-B.3, B.6)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny; kolokwium, ćwiczenie z mapą, prezentacja
multimedialna

K_W10+++ Listuje i klasyfikuje podstawowe czynniki różnicujące rozmieszczenie

ludności na świecie w kontekście kształtujących się sieci osadniczych (treści

programowe: A.1-A.4, A.7)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_W10+++Wyjaśnia związki pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi,

społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi a rozmieszczeniem poszczególnych

jednostek osadniczych (treści programowe: A.1; A.6)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_W10+++Wymienia obszary największej koncentracji skupisk ludzkich na świecie,

ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju metropolii (treści programowe: A.4, A.6-

A.8)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_W10+++Wymienia, klasyfikuje i wyjaśnia główne zróżnicowania społeczno-

przestrzenne w miastach (treści programowe: A.5)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_W14++ Przywołuje i klasyfikuje główne uwarunkowania rozwoju sieci osadniczej

(treści programowe: A.1-A.2, A.7)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_W14++Formułuje wnioski odnośnie wpływu czynników historycznych na rozwój

wiejskich i miejskich jednostek osadniczych w wybranych regionach świata i Polski

(treści programowe: A.2-A.4)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_W14++Wymienia i interpretuje problemy społeczne i gospodarcze miast

wynikające ze złego zagospodarowania i planowania przestrzennego wybranych

jednostek osadniczych (treści programowe: A.6; B.6)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny; analiza dokumentów, udział w dyskusji,
kolokwium

Umiejętności
K_U01++ Identyfikuje, uzasadnia i wiąże podstawowe definicje zjawisk i procesów
typowych dla geografii osadnictwa, wykorzystując literaturę przedmiotu w języku
polskim lub angielskim (treści programowe: A.1-A.8; B.1, B.7)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny kolokwia pisemne

K_U02++ Wybiera i gromadzi dane z różnorodnych źródeł, w tym: z literatury
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fachowej, map, zasobów GUS oraz Banku Danych Lokalnych (B.2-B.7) ćwiczenie

pisemne z elementami opisu statystycznego,

Wyraża opinie, inicjuje dyskusję i konstruuje ocenę przydatności informacji z

literatury fachowej oraz innych źródeł z punktu widzenia opracowywanego

zagadnienia (treści programowe: B.2-B.7)
Sposób weryfikacji: wykonanie prezentacji multimedialnej

K_U18++ Rozróżnia i wyjaśnia podstawowe problemy z dziedziny geografii

osadnictwa przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł literatury, danych liczbowych

oraz z zachowaniem zasad edycji (treści programowe: B.3, B.4, B.5)
Sposób weryfikacji: ćwiczenie pisemne z elementami opisu statystycznego

K_U18++ Rewiduje problemy wybranych jednostek osadniczych i konstruuje własne

wnioski oraz krytyczne analizy w formie tekstu naukowego (treści programowe: B.3,

B.4, B.5)
Sposób weryfikacji: ćwiczenia pisemne z elementami opisu statystycznego

K_U19++ Identyfikuje podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w środowisku

geograficznym w kontekście zagadnień z zakresu geografii osadnictwa (treści

programowe: A1; B7)
K_U19++ Wybiera, identyfikuje oraz konstruuje wnioski odnośnie procesów i zjawisk
zachodzacych w wybranych jednostkach osadniczych (treści programowe: A1, B7)
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny wykonanie prezentacji multimedialnej

Kompetencje społeczne (postawy)
K_K04++ Proponuje i formułuje, a następnie integruje i porządkuje przebieg
wspólnie realizowanego zadania (B.3, B.6)
Przestrzega reguł podczas realizacji pracy, zaproponowanych przez innych
członków zespołu (B.3, B.6)
Stosuje się do wskazanych terminów realizacji prac indywidualnych i zespołowych
(treści programowe: B.3-B.7)
Sposób weryfikacji: obserwowanie pracy na zajęciach

K_K05++ Rozróżnia obszary odmienne kulturowo w różnych skalach

przestrzennych
Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Kontakt
geoms@univ.gda.pl
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