Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka,
chemia, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie
Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

język
obcy:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
posiadający dyplom inżyniera z kierunku gospodarka przestrzenna
albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach
pokrewnych .

Dział Organizacji Studiów:
rekrutacja@up.lublin.pl; 81 445 66 45, 445 68 85
Wydział Agrobioinżynierii: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl/gospodarka-przestrzenna

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
studia stacjonarne I i II stopnia
i niestacjonarne I i II stopnia

perspektywy zawodowe
Absolwenci są przygotowani do pracy jako
specjaliści od gospodarki na obszarach
przyrodniczych, a także zurbanizowanych,
zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami
cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi
oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju
zrównoważonego.

Kształcimy praktycznie!
Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci
poznają sposoby racjonalnego wykorzystania
przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami
społeczeństwa.
Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na
obszarach przyrodniczych, a także
zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi,
wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami
technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego
i rozwoju zrównoważonego.

Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:
ź administracji regionalnej i instytucjach
samorządowych (planiści, urbaniści, specjaliści
do spraw gospodarki gruntami, rozwoju
regionalnego);
ź firmach konsultingowych i doradczych
ź agencjach rozwoju rynku i agencjach
nieruchomości (w tym jako zarządcy
nieruchomościami)
ź oraz jako rzeczoznawcy majątkowi
i pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

stawiamy na praktykę
· zajęcia terenowe i praktyczne

przykłady przedmiotów
rysunek techniczny i planistyczny, podstawy
gospodarki przestrzennej, ochrona środowiska,
grafika inżynierska, geografia ekonomiczna, fizyka,
kształtowanie przestrzeni, planowanie
zintegrowane, demografia, systemy informacji
przestrzennej, instrumenty analiz przestrzennych,
zasady projektowania przestrzennego.

· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

· praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,

staże i praktyki zagraniczne

· wymiana międzynarodowa w ramach programu

Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR

· wsparcie Biura Karier Studenckich

· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo

specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

· szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których

można rozwijać swoje zainteresowania

