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 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna – kierunek 
międzywydziałowy (Wydział Architektury – Wydział Inżynierii Lądowej – 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) 
studia stacjonarne 

 
Uprawnieni kandydaci: 
O przyjęcie na kierunek studiów gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci 
posiadający: 

 tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku 
architektura lub architektura i urbanistyka lub 

 tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany 
na kierunku architektura krajobrazu lub 

 tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka 
przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria 
środowiska, geodezja, górnictwo i geologia lub kartografia. 

 
Kryteria kwalifikacyjne: 
Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek gospodarka przestrzenna jest: 

1. złożenie dokumentów, 
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, 

pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc określonej w uchwale Senatu PK dla studiów 
na kierunku gospodarka przestrzenna. 

 
Wymagane dokumenty: 

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, 
2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, obliczonej do dwóch miejsc po 

przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena 
z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS, jest średnią ważoną 
obliczoną według wzoru: 
 
 
 

 
gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom 

danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, 
jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5. 

3. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 1. 
  
Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów II stopnia gospodarka 
przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej 

oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, odbywać się będą w ramach 
międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc. Kandydaci będą się 
rejestrować elektronicznie w systemie rekrutacyjnym bez podawania preferencji w zakresie 
wyboru wydziału prowadzącego. 
 
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna rozpoczynają się 

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20. 

 
 


