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Zamierzone dla programu studiów podyplomowych pn. ”Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią 

i nieruchomościami” efekty uczenia się z uwzględnieniem najważniejszych sposobów weryfikacji osiągnięcia tych efektów przez 

uczestnika studiów podyplomowych 

 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

Najważniejsze sposoby weryfikacji 

osiągnięcia efektu uczenia się przez 

uczestnika studiów podyplomowych 

1 2 3 4 

Wiedza 

1 ROW_W01 
w pogłębionym stopniu zna procesy związane z rozwojem obszarów 

wiejskich oraz czynniki na ten rozwój wpływające 

egzamin w formie testowej po pierwszym 

semestrze. Egzamin w formie testowej 

po drugim semestrze. Weryfikacja i obrona 

pracy końcowej 

2 ROW_W02 

w pogłębionym stopniu zna metody rozwoju obszarów wiejskich 

w ujęciu kompleksowego kształtowania przestrzeni oraz zna zasady 

pozyskiwania gruntów i gospodarowania nieruchomościami oraz zasady 

korzystania z różnych zasobów informacji  

ocena projektu. Egzamin w formie testowej 

po pierwszym semestrze. Weryfikacja 

i obrona pracy końcowej 

3 ROW_W03 

w pogłębionym stopniu zna metody racjonalnego gospodarowania 

i kształtowania zasobów przestrzeni obszarów wiejskich, 

uwzględniając aspekty prawne, finansowe, instytucjonalne i społeczne  

egzamin w formie testowej po pierwszym 

semestrze. Egzamin w formie testowej 

po drugim semestrze. Weryfikacja i obrona 

pracy końcowej 

Umiejętności 

4 ROW_U01 

w zaawansowanym stopniu wykorzystuje metody i zasady planowania, 

analizowania, interpretowania i opisywania elementów przestrzeni 

obszarów wiejskich  

egzamin w formie testowej po pierwszym 

semestrze. Egzamin w formie testowej 

po drugim semestrze. Weryfikacja i obrona 

pracy końcowej 

5 ROW_U02 

stosuje złożone metody i zasady kompleksowego kształtowania 

i urządzania przestrzeni obszarów wiejskich w branżowych procesach 

decyzyjnych  

ocena projektu. Egzamin w formie testowej 

po pierwszym semestrze. Egzamin 

w formie testowej po drugim semestrze. 

Weryfikacja i obrona pracy końcowej 
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uczenia się  
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uczestnika studiów podyplomowych 
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6 ROW_U03 

wykorzystuje metody oraz wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, 

potrafi oceniać przydatność różnych informacji i możliwość 

wykorzystania efektu synergii, potrafi stosować podejście systemowe 

uwzględniające także aspekty i interesy innych branż oraz dokonać 

krytycznej analizy przyjętych rozwiązań 

ocena projektu. Egzamin w formie testowej 

po pierwszym semestrze. Egzamin 

w formie testowej po drugim semestrze. 

Weryfikacja i obrona pracy końcowej. 

7 ROW_U04 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role 

ocena projektu. Egzamin w formie testowej 

po pierwszym semestrze. Egzamin 

w formie testowej po drugim semestrze. 

Weryfikacja i obrona pracy końcowej 

Kompetencje społeczne 

8 ROW_K01 

dostrzega konieczność ciągłego rozwijania swojej wiedzy 

i kompetencji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w różnych 

aspektach działalności gospodarczej 

Egzamin w formie testowej po pierwszym 

semestrze. Egzamin w formie testowej 

po drugim semestrze. Weryfikacja i obrona 

pracy końcowej 

9 ROW_K02 

jest gotów do podejmowania działań w zakresie propagowania 

nowoczesnych metod kształtowania przestrzeni i gospodarowania 

nieruchomościami na obszarach wiejskich 

Ocena projektu.  Egzamin w formie 

testowej po pierwszym semestrze. 

Egzamin w formie testowej po drugim 

semestrze. Weryfikacja i obrona pracy 

końcowej 
 

 

 

 


