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Wprowadzenie
W efekcie przeprowadzanej w 2018 r. w Polsce reformy szkolnictwa wyższego 
geografia społeczno-ekonomiczna wraz z gospodarką przestrzenną stała się od-
rębną dyscypliną naukową. Jest to zupełnie nowa sytuacja prawna, dająca z jednej 
strony szanse na rozwój tej nowo utworzonej dyscypliny, w tym także w zakre-
sie kształcenia, z  drugiej zaś stawia przed nią liczne wyzwania, którym musi 
sprostać. Rozpoznanie tych szans i wyzwań, zestawienie ich z dotychczasowymi 
doświadczeniami środowisk akademickich oraz problemami, z którymi musiały 
i nadal muszą się borykać, prowadząc proces dydaktyczny w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej, stanowić powinno punkt wyjścia do wypracowania no-
wych rozwiązań. Winny one być satysfakcjonujące dla uczelni, szkół wyższych 
i ich pracowników, atrakcyjne dla obecnych i przyszłych studentów oraz wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. 

Niniejsza publikacja poświęcona jest określeniu miejsca i  roli geografii spo-
łeczno-ekonomicznej w kształceniu geografów, a także rozważaniom nad przy-
szłością i kształtem geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej 
w procesie dydaktyki geografii w kontekście wyzwań przed nią stawianych. Na-
wiązuje przy tym do najnowszych wyzwań, także tych, które pojawiły się w ostat-
nim roku w efekcie pandemii Covid-19.

Monografię otwiera artykuł pt. Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekono-
micznej na polskich uczelniach publicznych – diagnoza i nowe perspektywy, autorstwa 
Anny Tobolskiej i Anny Kołodziejczak. Diagnozy dokonano z punktu widzenia 
pracowników instytutów i wydziałów prowadzących kierunek studiów geografia 
oraz pełniących funkcje związane z zarządzaniem i dbałością o jakość kształcenia, 
przy wykorzystaniu narzędzia badawczego, którym był kwestionariusz wywiadu. 
Na podstawie uzyskanych wyników badań nakreślono także nowe perspektywy 
rozwoju. Szans na rozwój upatruje się w poszerzaniu oferty nowych specjalno-
ści na studiach geograficznych, tworzeniu studiów na kierunkach multidyscypli-
narnych oraz dbałości o spójność kierunku studiów, wyrażającą się w bardziej 
wyważonych proporcjach pomiędzy zagadnieniami fizycznogeograficznymi i spo-
łeczno-ekonomicznymi. Do zidentyfikowanych w tym rozdziale szans nawiązują 
w mniejszym lub większym stopniu pozostałe rozdziały książki.

O  powstaniu jedynego kierunku geografii społeczno-ekonomicznej w  Pol-
sce pisze Tomasz Michalski w artykule pt. Przesłanki utworzenia na Uniwersytecie 
Gdańskim kierunku studiów geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. Autor, 
nawiązując do historii geografii społeczno-ekonomicznej, podkreśla szanse, ja-
kie niesie jej wyodrębnienie jako nowej dyscypliny naukowej. Zwraca przy tym 
uwagę na zmiany organizacyjne na polskich uczelniach, następujące w  konse-
kwencji powstania tej nowej dyscypliny, w tym także w zakresie dydaktyki. Taka 
właśnie zmiana doprowadziła na Uniwersytecie Gdańskim do rozdziału kształ-
cenia w zakresie geografii na poziomie magisterskich studiów uzupełniających 
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na dwa odrębne kierunki, z których jeden związany jest z geografią społeczno-
-ekonomiczną, a drugi z geografią fizyczną – i uruchomienia nowej specjalności, 
przypisanej do geografii społeczno-ekonomicznej. Autor opisuje następnie trzy 
etapy tworzenia podstaw programowych nowego kierunku studiów, obejmujące 
określenie podstaw filozoficznych kierunku, spośród których za wiodący obrano 
nurt krytycznego racjonalizmu, prowadzony w  konsultacji ze studentami etap 
profilowania tematycznego oraz etap techniczny, jakkolwiek w bardzo ograniczo-
nym zakresie. Rozdział kończą refleksje na temat wyzwań, w obliczu których stoi 
nowo uruchomiony kierunek studiów, w tym związanych ze zmianami demogra-
ficznymi oraz pandemią Covid-19.

Paweł Czaplińskiego i Igor Kavetskye przedstawiają artykuł Specjalność marke-
ting miejsc jako sposób na podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia w zakresie geo-
grafii społeczno-ekonomicznej. W tym artykule wskazano na potencjał dydaktyczny 
tkwiący w marketingu miejsc jako międzydyscyplinarnej dziedzinie wiedzy i dzia-
łalności praktycznej, a jednocześnie sposób na uatrakcyjnienie kształcenia w za-
kresie geografii. Autorzy opisali okoliczności utworzenia i przesłanki do podjęcia 
działań związanych z przygotowaniem specjalności marketing miejsc w ramach 
modernizacji programu studiów II stopnia na kierunku geografia na Uniwersy-
tecie Szczecińskim oraz zaprezentowali ogólną charakterystykę tej specjalności 
w świetle aktualnie obowiązującego programu kształcenia. Na końcu rozdziału 
wymienione zostały dylematy związane z realizacją przedmiotowej specjalności, 
a wynikające w pierwszej kolejności ze zmian organizacyjnych dokonanych na 
Uniwersytecie Szczecińskim w konsekwencji wprowadzenia w życie nowej usta-
wy o szkolnictwie wyższym wraz z listą nowych dyscyplin naukowych, ale i na-
dzieje na merytoryczne wzmocnienie i przeformułowanie specjalności marketing 
miejsc w nowy kierunek studiów.

Artykuł pt. Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach 
geografia oraz gospodarka przestrzenna – szanse i wyzwania w świetle oczekiwań stu-
dentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autorstwa Tomasza Rachwała, po-
święcony jest określeniu znaczenia geografii społeczno-ekonomicznej w kształ-
ceniu na podstawie udziału tej subdyscypliny geografii w efektach uczenia się na 
kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna I i II stopnia, na przykładzie 
programów realizowanych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W roz-
dziale tym zaprezentowano także opinie studentów na temat postrzegania przez 
nich roli geografii społeczno-ekonomicznej w kształceniu oraz ich oczekiwania 
co do treści kształcenia realizowanych na wymienionych kierunkach studiów. 
Wyniki badań opinii studentów na temat przydatności w życiu zawodowym wie-
dzy i umiejętności w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej skonfrontowano 
z danymi dotyczącymi rynku pracy. Na podstawie analiz dokonano identyfikacji 
wyzwań i  szans, jakie stoją przed geografią społeczno-ekonomiczną, upatrując 
szans w zakresie kształcenia w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych stu-
dentów oraz umiejętności wykorzystania technik geoinformacyjnych.

Kolejny artykuł, autorstwa Katarzyny Kulczyńskiej i Barbary Koneckiej-Szy-
dłowskiej, nosi tytuł Kształcenie na kierunku geografia o specjalności geoanaliza spo-
łeczno-ekonomiczna w  Poznaniu – pierwsze doświadczenia. Opisano w  nim genezę 
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i doświadczenia płynące z kształcenia na relatywnie nowej, uruchomionej w roku 
akademickim 2016/2017 specjalności geografia – geoanaliza społeczno-ekono-
miczna (studia pierwszego stopnia), realizowanej na Wydziale Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych w Poznaniu, oraz ocenę procesu kształcenia z perspektywy 
studentów. Podkreślono, że utworzenie tej specjalności stanowi odpowiedź na 
wyzwania dynamicznie zmieniającej się polskiej gospodarki oraz nawiązuje do 
międzynarodowych trendów w badaniach geograficznych i  rozwoju społeczno-
-gospodarczym, zwiększając w ten sposób szanse absolwentów na rynku pracy. 
Oprócz analizy programu kształcenia, naborów i absolwentów zaprezentowano 
bardzo interesujące wyniki badań ankietowych przeprowadzonych ze studenta-
mi tej specjalności, a dotyczące motywów wyboru specjalności geografia – geo-
analiza społeczno-ekonomiczna, oceny programu studiów, efektów kształcenia 
i kompetencji nauczycieli akademickich, a także ogólnej aktywności studentów 
oraz ich planów na przyszłość. Rozdział zamyka identyfikacja wyzwań i proble-
mów związanych z kształceniem na tej specjalności, do których zaliczono m.in. 
konkurowanie o studentów między specjalnościami funkcjonującymi w ramach 
kierunku geografia, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia oraz zwiększenie 
atrakcyjności studiowania.

Artykuł pt. Znaczenie treści nauczania związanych z geografią społeczno-ekonomiczną 
w programach studiów na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku 
UJK w Kielcach napisany został przez Wiolettę Kamińską i Mirosława Mularczyka. 
Dokonano w nim analizy i oceny miejsca oraz znaczenia treści kształcenia zwią-
zanych z nową dyscypliną naukową, którą jest geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, w modyfikowanych programach studiów I i II stopnia 
na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach 
w  latach 2017–2020, a  także motywów wprowadzenia tych modyfikacji. Wśród 
motywów zmian wymieniono nowe miejsce geografii w systemie nauk, zmienia-
jące się uwarunkowania prawne, a także konieczność dostosowania programów 
studiów do realizowanych na uczelni programów dydaktycznych współfinansowa-
nych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Same modyfikacje miały 
natomiast na celu przede wszystkim doskonalenie programów studiów w nawią-
zaniu do analizy ankiet studentów, opinii samorządu studenckiego, pracowników 
Instytutu oraz podmiotów zewnętrznych. Z analiz programów studiów wynika, 
że w strukturze przedmiotów, liczbie godzin i punktów ECTS w kształceniu geo-
grafów na tej uczelni zarówno przed modyfikacjami, jak i po nich dominuje dys-
cyplina nauki o  środowisku. Biorąc jednak pod uwagę grupy przedmiotów roz-
szerzających zainteresowania studentów/specjalnościowe, podlegające wyborowi, 
a także tematykę prac magisterskich, należy stwierdzić, że dominują treści zwią-
zane z geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną. Świadczy to 
o zainteresowaniu studentów nową dyscypliną naukową, co potraktować można 
jako przesłankę do dalszych modyfikacji programów studiów.

W rozdziale autorstwa Gabrieli Czapiewskiej, zatytułowanym Rola kół nauko-
wych w procesie kształcenia, poruszana jest ważna, jednak niezbyt często podejmo-
wana problematyka badawcza. Zaprezentowana w nim została historia kół nauko-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem kół geograficznych, zagadnienia formalne 
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ich funkcjonowania, zadania, jakie są przed nimi stawiane, problemy, z którymi 
się borykają, oraz kwestia zaangażowania studentów w proces kształcenia. Zwró-
cona została przy tym uwaga na znaczenie tego typu organizacji, umożliwiających 
studentom nie tylko poszerzanie wiedzy (także w procesie samokształcenia), ale 
też pozwalających swoim członkom rozwijać warsztat badawczy, umiejętności or-
ganizacyjne i  relacje interpersonalne. Te właśnie przesłanki decydują o wzroście 
w ostatnich latach popularności kół naukowych w obrębie ruchów naukowych stu-
dentów i sprawiają, że stanowią one coraz ważniejszy element szkolnictwa wyż-
szego w Polsce. W rozdziale tym zidentyfikowane zostały także szanse, jakie stoją 
przed kołami naukowymi, których upatrywać można w poszukiwaniu nisz, budo-
waniu porozumień branżowych oraz rozwijaniu kontaktów międzynarodowych.

Monografię zamyka artykuł pt. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompeten-
cji absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej, napisany we współautorstwie Li-
dii Mierzejewskiej, Krystiana Kolińskiego i Aleksandry Gałki. Podkreślana jest 
w  nim potrzeba eliminowania rozdźwięku pomiędzy edukacją formalną a  za-
potrzebowaniem rynku pracy, wymagająca wprowadzania zmian w  programie 
edukacyjnym, które uwzględniać będą zarówno misję uczelni, własne zaintere-
sowania i  aspiracje studenta, jak i  potrzeby rynku pracy. Zatrudnienie nie ma 
być oczywiście traktowane jako cel studiowania, ale jako jeden z ważnych jego 
efektów. Głównym celem badań, których wyniki zaprezentowane zostały w tym 
rozdziale, było jednak rozpoznanie oczekiwań potencjalnych pracodawców ab-
solwentów geografii społeczno-ekonomicznej wobec nowych pracowników. Na-
rzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Identyfikacja tych oczekiwań 
wykorzystana być może (a nawet powinna) w modyfikacjach programu studiów 
i w efekcie służyć lepszemu dopasowaniu sylwetki absolwenta do wymogów ryn-
ku pracy. Kształtowanie kompetencji w nawiązaniu do oczekiwań zgłaszanych 
przez potencjalnych pracodawców postrzegane jest przy tym nie tylko jako spo-
sób zwiększenia zainteresowania studiowaniem na kierunku geografia społecz-
no-ekonomiczna, co przełożyć się powinno na wzmocnienie pozycji geografii 
społeczno-ekonomicznej i  gospodarki przestrzennej jako nowej dyscypliny na-
ukowej, ale także jako szansa na wzmocnienie pozycji danej uczelni. 

Niniejsza monografia ma więc nie tylko charakter informacyjny. Ze względu 
na fakt, że prezentowane są w niej doświadczenia wielu polskich uczelni, ale 
także wyzwania, nadzieje i obawy, związane z kształceniem w zakresie geogra-
fii społeczno-gospodarczej, stać się może inspiracją dla zespołów dokonujących 
zmian w programach studiów, mających na celu uatrakcyjnienie kształcenia na 
kierunkach geograficznych, zwiększenie zaangażowania studentów w proces sa-
mokształcenia oraz lepsze dopasowanie sylwetki absolwenta do wymogów ryn-
ku pracy.

Anna Kołodziejczak, Lidia Mierzejewska
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Anna Tobolska, Anna Kołodziejczak

Kształcenie w zakresie geografii   
społeczno-ekonomicznej na polskich uczelniach 
publicznych – diagnoza i nowe perspektywy

Zarys treści: Geografia społeczno-ekonomiczna od 2018 r. znalazła się na liście nowych 
dyscyplin naukowych, ogłoszonych przez MNiSW. Oznacza to, że jako nauka zaczęła funk-
cjonować w odrębnej dziedzinie nauk społecznych i formalnie została oddzielona od pozo-
stałych subdyscyplin geografii, związanych z badaniami środowiska przyrodniczego, należą-
cych do dyscypliny nauki o Ziemi. Nadal jednak geografia jako tradycyjny kierunek studiów 
oferowana jest na wielu uniwersytetach, a proces kształcenia przebiega ciągle według dość 
spójnego wzorca programowego, łączącego treści zarówno fizycznogeograficzne, jak i spo-
łeczno-ekonomiczne. Podjęto próbę diagnozy, jak rozwija się ten kierunek studiów na pol-
skich uczelniach po 2018 r. i jakie są jego perspektywy w nowych uwarunkowaniach for-
malnych. Diagnozę tę przedstawiono z punktu widzenia samych geografów – pracowników 
instytutów i wydziałów prowadzących kierunek studiów geografia oraz pełniących funkcje 
związane z  zarządzaniem i  dbałością o  jakość kształcenia. Nasze dociekania skupiły się 
na następujących zagadnieniach: czy nowa dyscyplina nauki powinna zaowocować większą 
ofertą studiów prowadzonych jako odrębne kierunki i specjalności związane bezpośrednio 
z geografią społeczno-ekonomiczną, jakie specjalizacje warto oferować studentom w zakre-
sie studiów na kierunkach związanych bezpośrednio z geografią społeczno-ekonomiczną 
w perspektywie ich przyszłych karier zawodowych, czy istnieje potrzeba tworzenia studiów 
multidyscyplinarnych, tj. takich, w których geografia społeczno-ekonomiczna byłaby jedną 
z kilku dyscyplin tworzących taki kierunek. Odpowiedzi na postawione pytania badawcze 
zebrano podczas wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzonych drogą elektroniczną 
na 14 uczelniach publicznych w Polsce. Na podstawie postawionej diagnozy stwierdzono, 
że potencjał kształcenia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej opiera się na ośmiu 
dużych ośrodkach akademickich w Polsce, oferujących specjalności, ale i kierunki studiów 
związane bezpośrednio z nową dyscypliną nauki. Największe możliwości rozwoju kształce-
nia upatrywane są w opinii uczelni raczej w ofercie nowych specjalności niż nowych kierun-
ków studiów, ale także pewne szanse należy wiązać z tworzeniem studiów na kierunkach 

AT – dr hab. prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznei i Gospodarki Przestrzennej, 
ul. B. Krygowskiego 10, 60-680 Poznań; anna.tobolska@amu.edu.pl; ORCID: 0000-0002-7410-4465 
AK – dr hab. prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 
ul. B. Krygowskiego 10, 60-680 Poznań; anna.kolodziejczak@amu.edu.pl; ORCID: 0000-0003-1223-9708
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multidyscyplinarnch, które dawałyby studentom i absolwentom szersze perspektywy anali-
zy i rozwiązywania problemów badawczych. Stwierdzono, że geografia powinna być tak jak 
dotychczas spójnym kierunkiem studiów, lecz z bardziej wyważonymi proporcjami pomię-
dzy zagadnieniami fizycznogeograficznymi i społeczno-ekonomicznymi.

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, kształcenie uniwersyteckie, uczelnie 
publiczne, Polska

Wstęp

Geografia społeczno-ekonomiczna wraz z gospodarką przestrzenną znalazła się 
na liście nowych dyscyplin naukowych, ogłoszonych przez MNiSW w  2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1818). Oznacza to, że jako nauka o określonym zakresie wie-
dzy zaczęła funkcjonować w odrębnej dziedzinie nauk społecznych i  formalnie 
została oddzielona od pozostałych subdyscyplin geografii, związanych z badania-
mi środowiska przyrodniczego, należących do dyscypliny nauk o Ziemi i środo-
wisku. Warto też zauważyć, że nowa klasyfikacja dyscyplin naukowych wskazuje 
już w sposób sformalizowany na odrębność pól badawczych geografii fizycznej 
i geografii społeczno-ekonomicznej, z których ta pierwsza ma większy związek 
z naukami przyrodniczymi, a druga z dziedziną nauk społecznych. W pewnym 
zakresie dotyczy to również odrębności metodologicznej podejmowanych i roz-
wiązywanych problemów poznawczych. 

Od wielu lat toczyła się dyskusja związana z  istotą i  dualizmem geografii 
w sferach badawczej, organizacyjnej, dydaktycznej i praktycznej. Przedstawiano 
wówczas obraz polskiej geografii oraz proponowano kilka rozwiązań na utrzyma-
nie związków naukowych i instytucjonalnych pomiędzy geografią fizyczną a geo-
grafią społeczno-ekonomiczną, wzrost polaryzacji ośrodków akademickich oraz 
rosnące znaczenie dyscypliny geografia w zastosowaniach praktycznych (Choj-
nicki 2004, Bański 2013, Kostrzewski i in. 2015, Degórski 2016, Suliborski 2016, 
Śleszyński 2020). 

Ten nowy, formalny rozdział na dwie odrębne dyscypliny, a nawet dziedziny 
nauk, z pewnością pozwala spojrzeć z nowej perspektywy na obszar naukowo-ba-
dawczy geografii społeczno-ekonomicznej, natomiast kwestią otwartą pozostaje 
perspektywa kształcenia w nowej dziedzinie. Ciągle bowiem geografia jako tra-
dycyjny kierunek studiów oferowana jest na wielu uczelniach w Polsce, a proces 
kształcenia przebiega według dość spójnego wzorca programowego, łączącego 
treści zarówno fizycznogeograficzne, jak i społeczno-ekonomiczne. W artykule 
podjęto więc próbę diagnozy rozwoju tego kierunku studiów na polskich uczel-
niach po 2018 r. oraz nakreślenia dalszych jego perspektyw w nowych uwarunko-
waniach formalnoprawnych.  

Podjęta analiza skupiła się na poszukiwaniach odpowiedzi na następujące 
pytania: 
 – czy nowa dyscyplina nauki powinna zaowocować większą ofertą studiów, 

prowadzonych jako odrębne kierunki i specjalności, związane bezpośrednio 
z geografią społeczno-ekonomiczną, 
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 – jakie specjalizacje warto oferować studentom w zakresie studiów związanych 
bezpośrednio z geografią społeczno-ekonomiczną w perspektywie ich przy-
szłych karier zawodowych, 

 – czy istnieje potrzeba tworzenia studiów multidyscyplinarnych, tj. takich, 
w których geografia społeczno-ekonomiczna byłaby jedną z kilku dyscyplin 
tworzących taki kierunek.
Badania diagnostyczne przeprowadzono we wrześniu 2020 r. w  oparciu 

o kwestionariusz ankiety rozesłany drogą elektroniczną do 14 uczelni publicz-
nych w Polsce, prowadzących kierunek studiów geografia. Adresatami ankiety 
byli geografowie – pracownicy instytutów i wydziałów, pełniący funkcje związane 
z zarządzaniem i systemami zapewnienia jakości kształcenia (najczęściej dzieka-
ni lub prodziekani, albo dyrektorzy instytutów). Rozesłany kwestionariusz zawie-
rał 7 pytań otwartych o charakterze problemowym, a także dwa pytania bardziej 
ustrukturyzowane, dotyczące aktualnie prowadzonego kierunku oraz funkcjo-
nowania kół naukowych z sekcjami wyspecjalizowanymi w geografii społeczno-
-ekonomicznej. Uzyskane odpowiedzi od przedstawicieli geografów z 13 uczelni 
(tylko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nie otrzymano od-
powiedzi) stanowiły podstawę przedstawionej diagnozy. Wstępne wyniki badań 
zostały zreferowane podczas konferencji naukowo-dydaktycznej w  Poznaniu, 
w listopadzie 2020 r.1 

Charakterystyka prowadzonych studiów w zakresie geografii społeczno- 
-ekonomicznej na kierunku geografia na uczelniach publicznych w Polsce
Wśród 14 uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku geografia tylko jedna, 
tj. Uniwersytet Gdański, oferuje wyspecjalizowany i odrębny kierunek pod nazwą 
geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, przy czym oferta ta dotyczy 
wyłącznie studiów II stopnia. Z  kolei na Uniwersytecie Warszawskim oferowa-
ny jest interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich II stopnia pod nazwą 
studia miejskie, który związany jest w dużej mierze z programem geografii spo-
łeczno-ekonomicznej. Natomiast na wielu uczelniach prowadzone są specjalności 
z dziedziny geografii społeczno-ekonomicznej na kierunku geografia, przy czym 6 
uczelni oferuje takie specjalności (albo ścieżki specjalizacyjne) zarówno na I stop-
niu studiów, jak i na II stopniu, a 3 uniwersytety tylko na II stopniu. Na 5 uczel-
niach nie oferuje się takich specjalności w ramach kierunku geografia (ryc. 1).

Szczegółowa analiza umiejscowienia studiów na kierunku geografia w struk-
turach poszczególnych 14 uczelni wskazuje w pierwszym rzędzie różnorodność 
jednostek organizacyjnych i ich nazw, często niezwiązanych bezpośrednio z geo-
grafią, co wynika w  dużej mierze z  dość radykalnych zmian restrukturyzacyj-
nych uczelni w Polsce po wprowadzeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

1 Konferencja pt. Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia 
odbyła się w dniu 19 listopada 2020 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodar-
ki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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i nauce w 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Na kilku uczelniach 
(np. Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) restruk-
turyzacja polegała na stworzeniu macierzowej struktury organizacyjnej i wyod-
rębnieniu dwóch równolegle funkcjonujących pionów organizacyjnych – jeden 
powołano do celów organizacji i prowadzenia działalności badawczej w ramach 
określonej dyscypliny, a drugi do prowadzenia i koordynacji procesu kształcenia 
na kierunkach studiów przyporządkowanych do określonych dyscyplin. Tak więc 
pracownicy badawczo-dydaktyczni pracują w  dwóch równoległych strukturach 
organizacyjnych, np. z  jednej strony są pracownikami instytutów badawczych, 
a  z  drugiej strony prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów przy-
pisanych do określonych wydziałów. Kolejną zmianą wynikającą z  nowelizacji 
prawodawstwa jest obowiązkowe przypisanie kierunków do jednej dyscypliny 
wiodącej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861), co decyduje o ich umiejscowieniu w struktu-
rach uczelni. Zazwyczaj studia na kierunku geografia są przypisane do wiodącej 
dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, co z kolei implikuje ich przypisanie do 
wydziałów związanych z dziedziną nauk przyrodniczych. Przykładem może być 
kierunek geografia na UAM w Poznaniu, przypisany do Wydziału Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych ze względu na dyscyplinę wiodącą, ale zajęcia z geogra-
fii społeczno-ekonomicznej prowadzą pracownicy badawczo-dydaktyczni z Wy-
działu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Podobnie 
na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek geografia przynależy do Wydziału Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych, ale zajęcia prowadzą również pracownicy z Instytutu 
Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, znajdującego się 
w strukturze Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Ponadto – jak wynika 
z analizy stron internetowych uczelni – na większości kierunek geografia wpisa-
ny jest w struktury odrębnych wydziałów, a w trzech przypadkach, tj. Akademii 
Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek geografia prowadzony jest 
na poziomie odrębnych instytutów (tab. 1). Z kolei patrząc z perspektywy nazw, 
należy stwierdzić, że tylko jeden wydział jest bezpośrednio związany swoją nazwą 
z nową dyscypliną, tj. Wydział Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki 

6
 

9  

6
 

5
 

I stopnia   II stopnia   I i II stopnia  brak oferty
specjalności

Ryc. 1. Liczba uczelni w Polsce, na których oferowany jest kierunek studiów geografia ze 
specjalnościami (lub ścieżkami specjalizacyjnymi) w zakresie geografii społeczno-ekono-
micznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet.
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Przestrzennej UAM w Poznaniu. Funkcjonuje natomiast 5 instytutów, których 
nazwy wskazują na nową dyscyplinę: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicz-
nej i Gospodarki Przestrzennej UŚ w Katowicach, Instytut Geografii Społeczno-
-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Instytut Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i  Organizacji Przestrzeni na Uniwersytecie Łódzkim, 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki na Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicz-
nej na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Rozpoznano też inne jednostki or-
ganizacyjne niższego rzędu, typu ka-
tedry, zakłady, pracownie, które mają 
w swoich nazwach bezpośredni zwią-
zek z geografią społeczno-ekonomicz-
ną – jest ich 35 (por. tab. 1). 

O sile i pozycji studiów na kierun-
ku geografia świadczy też studenc-
ki ruch naukowy – na 12 uczelniach 
(na 13 respondentów ankiety, ryc. 2) 
funkcjonują koła naukowe geografów 
(nie ma koła na Uniwersytecie Szcze-
cińskim), w tym na trzech istnieją wy-
odrębnione sekcje geografii społecz-
no-ekonomicznej (UAM w  Poznaniu, 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Wrocławski).

Nowa dyscyplina a nowe możliwości studiów na odrębnych kierunkach 
i specjalnościach 
Wydzielenie geografii społeczno-ekonomicznej wraz z gospodarką przestrzenną 
jako samodzielnej dyscypliny naukowej wskazuje w sposób sformalizowany na od-
rębność pól badawczych i odrębność metodologiczną tej części geografii, dotych-
czas traktowanej integralnie z pozostałymi subdyscyplinami ze sfery fizycznoge-
ograficznej, czyli całościowo jako dyscyplina przyrodnicza. W związku z nową 
klasyfikacją nauki w Polsce warto więc rozpatrzyć nowe możliwości kształcenia 
na poziomie szkolnictwa wyższego na wyspecjalizowanych kierunkach studiów 
(bądź specjalnościach), związanych bezpośrednio z geografią społeczno-ekono-
miczną. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami prawnymi, każdy kieru-
nek studiów powinien być przypisany do co najmniej jednej dyscypliny naukowej, 
co w praktyce oznacza, że jest z nią związany poprzez odpowiednio zdefiniowane 
efekty uczenia się, poprzez wykorzystanie charakterystycznego warsztatu meto-
dycznego i terminologii, a także poprzez wykładowców oraz pracowników badaw-
czo-dydaktycznych, publikujących swoje prace naukowe w tej dyscyplinie. A za-
tem nowa klasyfikacja nauki stwarza podstawy formalnoprawne do rozwijania 

3

10

Tak

Nie

Ryc. 2. Studenckie Koła Naukowe i sekcje 
geografii społeczno-ekonomicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie da-
nych z ankiet.
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studiów na kierunkach bądź specjalnościach związanych z tą nowo wyodrębnio-
ną dyscypliną. Z przeprowadzonych badań wynika, że takie możliwości rozwoju 
odrębnych kierunków studiów i specjalności powiązanych z dyscypliną geografia 
społeczno-ekonomiczna jednoznacznie pozytywnie postrzega 8 przedstawicieli 
uczelni, odpowiadających na pytania kwestionariusza. Jednak u  podstaw tych 
opinii leżą dość zróżnicowane argumenty, np. ważne wydaje się odróżnienie geo-
grafii społeczno-ekonomicznej od studiów na kierunku gospodarka przestrzenna 
oraz jeszcze silniejsze uwypuklenie jej pól badawczych charakterystycznych dla 
geografii człowieka. Ponadto zauważono, że gospodarka przestrzenna może być 
postrzegana jako „groźna konkurencja” dla studiów z geografii społeczno-ekono-
micznej. Podkreślano również, że tworzenie odrębnych kierunków i specjalności 
jest możliwe tylko w większych ośrodkach akademickich, co wiąże się z dużym 
potencjałem zarówno po stronie podaży (a więc odpowiednio dużych zasobów 
wyspecjalizowanych pracowników dydaktycznych), jak i popytu (tj. potencjalnie 
większego zainteresowania odpowiednio dużej grupy kandydatów). Wskazywano 
też na konieczność zintensyfikowania procesu dyfuzji informacji o możliwościach 
wykorzystania w praktyce gospodarczej zdobytej wiedzy i umiejętności przez ab-
solwentów kierunków czy specjalności związanych z geografią społeczno-ekono-
miczną. Żeby jednak ten argument mógł być wykorzystany, należy w programach 
studiów zaplanować odpowiednio więcej zajęć dotyczących zastosowania narzę-
dzi i technik GIS, a także zajęć z zakresu metodyki badań społecznych i anali-
zy statystycznej danych. Trzeba zaznaczyć, że w opinii przedstawicieli 3 uczelni 
z tej grupy warto rozwijać jedynie specjalności geografia społeczno-ekonomiczna 
(a nie kierunki), i to przede wszystkim na II stopniu studiów. Natomiast 5 uczel-
ni opowiedziało się jednoznacznie za utrzymaniem spójnego kształcenia na kie-
runku geografia i nierozwijaniem dwóch odrębnych kierunków, odpowiadających 
dwóm różnym dyscyplinom. Te opinie odwoływały się głównie do argumentu 
utrzymania jedności geografii i  niedoprowadzania do głębokich rozłamów, co 
wiąże się z utratą prestiżu geografii jako nauki i  jej postrzegania społecznego. 
Zostały również wyartykułowane pewne dodatkowe refleksje, m.in. zauważono 
pilną potrzebę przemodelowania programu kształcenia z zachowaniem większej 
równowagi pomiędzy treściami fizyczno-geograficznymi i  społeczno-gospodar-
czymi (choć ten problem dostrzegany był już od dawna, o  czym świadczą np. 
artykuły Maika 2012, Groenwald 2015 czy Bańskiego 2016). Jedną z propozycji 
modyfikujących dotychczasowe klasyczne programy kształcenia było zwiększenie 
oferty specjalności, dość „wąskich” i dość precyzyjnie formujących sylwetki absol-
wentów w zakresie zdobytych umiejętności. Próba syntetycznego ujęcia wyników 
tej części badań wskazuje, że uczelnie na ogół są zainteresowane rozwijaniem 
kształcenia w  zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, lecz raczej w  formie 
wyodrębnionych specjalności w ramach podstawowego kierunku geografia. 
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Rozwój oferowanych specjalności w zakresie studiów z geografii 
społeczno-ekonomicznej

Ważnym kierunkiem rozwoju studiów w  zakresie geografii społeczno-ekono-
micznej jest tworzenie nowych i  oczekiwanych specjalności, które zyskałyby 
zainteresowanie kandydatów, a później, po skończeniu studiów, okazały się zna-
czącym atutem absolwentów na rynku pracy (por. Tobolska 2016). Wśród wielu 
propozycji ze strony poszczególnych uczelni biorących udział w badaniu ankieto-
wym najczęściej wskazywano takie, które związane są z analizą społeczno-eko-
nomiczną i z zastosowaniem narzędzi GIS, a więc o zdecydowanym charakterze 
aplikacyjnym (np. analityka przestrzenna, GIS i  geoinfromacja, geoanalityka 
społeczno-gospodarcza, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, analiza demogra-
ficzna, analiza rynku pracy). Ponadto dwie uczelnie wskazały na specjalności 
jeszcze silniej związane z zastosowaniem metod statystycznych oraz z modelo-
waniem i prognozowaniem ekonometrycznym. Równie często wymieniane były 
specjalności odnoszące się do rozwoju regionalnego i lokalnewgo, co świadczy 
o  pokrywaniu się pól badawczych geografii społeczno-ekonomicznej i  gospo-
darki przestrzennej – wśród przykładów takich specjalności znalazły się m.in.: 
gospodarka/rozwój regionalny i  lokalny, rozwój regionalny, gospodarka prze-
strzenna, planowanie regionalne i  lokalne, polityka rozwoju regionalnego i  lo-
kalnego. Należy jednak zauważyć, że takie możliwości otwierania specjalności 
mogą być wykorzystane przede wszystkim na uczelniach, na których nie prowa-
dzi się odrębnego kierunku studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, aby nie 
wywoływać efektu „kanibalizmu własnych kierunków”. Podobnie w przypadku 
propozycji specjalności geografia turyzmu czy geografia turystyczna lub tury-
styka i krajoznawstwo trudno byłoby je rozwijać, gdyby na uczelni prowadzono 
studia na odrębnym kierunku turystyka i  rekreacja. Wśród innych propozycji 
specjalności znalazły się także takie z  pogranicza, tj. wskazujące na związek 
z subdyscypliną geografii osadnictwa, ale również z gospodarką przestrzenną, 
np.: rozwój miast i  obszarów wiejskich, studia miejskie/wiejskie, zarządzanie 
miastami i regionami, zarządzanie miastem, zarządzanie obszarami wiejskimi, 
geografia miasta. Do bardziej oryginalnych propozycji, tj. niepowtarzających się 
i  podanych przez pojedyncze uczelnie, można zaliczyć takie specjalności, jak: 
gospodarka nadmorska i morska (jako specyficzne dla ośrodków akademickich 
w  północnej Polsce, tj. Szczecinie, Trójmieście, Słupsku), marketing miejsc, 
przedsiębiorczość, kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego, zarządza-
nie środowiskiem człowieka w warunkach ekorozwoju (ta ostatnia specjalność 
wyłoniła się z dyskusji ze studentami). Nie zabrakło również propozycji specjal-
ności związanych z  tradycyjnym polem badawczym geografii gospodarczej, tj. 
geografii transportu, geografii przemysłu i usług, co wskazuje na pewien rene-
sans zainteresowania tymi zagadnieniami, odzwierciedlający tendencje wzrostu 
znaczenia tych sektorów w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Podsumowując 
tę część analizy, należy zauważyć, że proponowane specjalności są silnie związa-
ne z pożądanymi umiejętnościami, poszukiwanymi na rynku pracy przez różne 
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instytucje i pracodawców, a wyróżniającą się kompetencją absolwentów takich 
specjalności jest umiejętność zastosowania perspektywy przestrzennej w anali-
zach gospodarczych i społecznych. 

Multidyscyplinarne kierunki studiów – nowe perspektywy kształcenia 
z uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej
Nowe usytuowanie geografii społeczno-ekonomicznej jako odrębnej dyscypliny 
w  klasyfikacji nauki w  Polsce podnosi jej rangę i  może skutkować nowym jej 
postrzeganiem z perspektywy innych dyscyplin i kierunków studiów. Do tej pory 
dało się zaobserwować, że treści geograficzne były często traktowane drugorzęd-
nie na takich kierunkach studiów, jak np. międzynarodowe stosunki gospodar-
cze, ekonomika turystyki czy politologia lub dziennikarstwo, choć relatywnie 
znaczna część wiedzy na tych studiach dotyczyła właśnie zagadnień z geografii 
politycznej, społecznej czy gospodarczej. 

Obecnie geografia społeczno-ekonomiczna może stać się jedną z dyscyplin uzu-
pełniających, tworzących strukturę dyscyplin, na których opierają się poszczególne 
kierunki studiów. Stwarza to większe możliwości podniesienia wagi tej dyscypliny 
i nową perspektywę postrzegania jej jako nauki tworzącej bazę wiedzy dla studiów 
na poszczególnych kierunkach. Nowa pozycja dyscypliny, uwypuklona z  nazwy 
w strukturze dyscyplin, może prowadzić również do uwzględnienia w strukturze 
kadrowej danego kierunku geografów społeczno-ekonomicznych jako niezbędnych 
specjalistów w kształceniu na takich studiach. Z drugiej strony można też zapropo-
nować pewne nowe multidyscyplinarne kierunki studiów, które w strukturze dys-
cyplin (do których są przypisane) mają nie tylko geografię społeczno-ekonomiczną, 
ale i dyscypliny wyspecjalizowane w innych obszarach wiedzy.

W  dyskusji nad tym zagadnieniem podjętej z  uczelniami biorącymi udział 
w badaniach ankietowych zaproponowano takie kierunki, jak: GIS w analizach 
społeczno-gospodarczych albo gospodarka i społeczeństwo w przestrzeni miast 
i  regionów czy międzynarodowe relacje gospodarcze lub społeczności multi-
kulturowe na świecie. Opinie uczelni na temat nowych możliwości były dość 
zróżnicowane, choć większość (11 na 13) oceniła je pozytywnie. Jako argumen-
ty wskazywano na liczne korzyści dla absolwentów wynikające z multidyscypli-
narnego wykształcenia, które pozwala na szerszą interpretację wielu problemów 
społecznych i gospodarczych. Wyrażono także opinię, że transdyscyplinarność 
(tego terminu oraz interdyscyplinarność użyto w odpowiedziach na ankietę jako 
alternatywnych dla multidyscyplinarności) jest to jedyna droga rozwoju kształ-
cenia na studiach wyższych, znana i praktykowana już na całym świecie. Zwró-
cono również uwagę, że nowe, atrakcyjne („chwytliwe”) nazwy kierunków mogą 
zaowocować większym zainteresowaniem kandydatów na studia. Jednak część 
respondentów odniosła się bezpośrednio do podanych propozycji, wskazując, że 
nie są one zbyt oryginalne i raczej kopiują istniejące już kierunki pod nieco tylko 
zmienioną nazwą, np. międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzone są od 
lat tradycyjnie na uczelniach ekonomicznych. 
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Ponadto podniesiono kwestię interdyscyplinarności wpisanej w zakres badaw-
czy oraz samą istotę geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzen-
nej, na co wskazują różnorodne pola badawcze geografów i przedstawicieli tej dys-
cypliny. Podkreślono, że ze względu na specyfikę uprawianych pól badawczych są 
oni kompetentni w realizacji programów studiów na wymienionych kierunkach, 
bez konieczności uzupełniania składu kadrowego przedstawicielami innych dys-
cyplin. Dwie uczelnie zwróciły również uwagę na potencjalne problemy wynika-
jące z tworzenia wspólnych kierunków studiów, zazwyczaj związane z brakiem 
przejrzystych reguł zarządzania takim kierunkiem i w konsekwencji rywalizacją 
o godziny dydaktyczne. Wydaje się, że jednym z najistotniejszych argumentów, 
który został podniesiony przeciwko multidyscyplinarności kierunków studiów, 
jest niebezpieczeństwo rozmycia podstawowych celów i idei konstytuujących geo-
grafię społeczno-ekonomiczną, co w konsekwencji może prowadzić do utraty jej 
tożsamości i pól badawczych, a więc zatarcia jej oryginalności. Tak więc diagnoza 
wynikającą z tej części dyskusji w ramach przeprowadzonych badań wskazuje na 
nowe możliwości konstruowania oferty studiów w oparciu o nową dyscyplinę. 
Jednak część uczelni przejawia sporą ostrożność w podejmowaniu takich wyzwań 
ze względu na pewne negatywne doświadczenia oraz obawy zatarcia granic ory-
ginalnych obszarów badawczych, ale także w przekonaniu o sile własnych kom-
petencji. Pomimo tych uwag krytycznych należy jednak podkreślić, że odrębność 
dyscypliny jest istotnym atutem wzmacniającym jej rolę i znaczenie w tworzeniu 
nowych kierunków studiów, również multidyscyplinarnych. 

Programy studiów w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej 
na kierunku geografia
Dualizm w ujmowaniu aktualnych problemów dydaktyki geografii należy do zde-
cydowanie najczęściej pojawiających się w opracowaniach naukowych i  przeja-
wia w paradygmatycznie zopozycjonowanych stanowiskach: przyrodniczym po-
zytywistycznym versus humanistycznym. Jest on obecny w  obrębie wszystkich 
dyscyplin budujących podstawy dydaktyki geografii. Zmiana istoty geografii, jej 
rozdzielenie na niezależne od siebie dyscypliny badawcze ma określone konse-
kwencje dla edukacji geograficznej (Suliborski, Wójcik 2011). Geografia fizyczna 
rozwija się przez intensywnie pogłębiane specjalizacje, co prowadzi do większego 
dorobku pod względem parametrycznym, natomiast geografia społeczno-ekono-
miczna rozwija się inaczej niż dyscyplina społeczna i doświadcza trudności in-
stytucjonalno-organizacyjnych oraz teoretyczno-metodologicznych. Znajduje to 
odzwierciedlenie w programach studiów na kierunku geografia. W programach 
powinno się zwrócić uwagę na zrozumienie istoty, sensu i specyfiki geografii oraz 
na jej odmienność teoretyczno-metodologiczną od innych nauk szczegółowych, 
po to aby u absolwentów geografii, niezależnie od specjalizacji, jaką zrealizują 
na studiach magisterskich, wykształcić świadomość i  tożsamość geograficzną. 
Poza zmianami programowymi powinny zostać napisane nowoczesne podręczni-
ki akademickie (Stryjakiewicz 2016).
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Zdaniem Maika (2012) w  programie studiów geograficznych powinny być 
obecne w odpowiedniej równowadze cztery sektory tematyczne:
1) „środowisko”, obejmujący przedmioty, które umożliwiają poznanie material-

nych i społecznych uwarunkowań życia i działalności człowieka oraz zróżni-
cowania sfery przyrodniczej i społecznej,

2) „przestrzeń”, który grupuje przedmioty umożliwiające zrozumienie roli prze-
strzeni w kształtowaniu wzajemnych związków między zjawiskami oraz spe-
cyfiki przestrzeni jako dobra o charakterze ograniczonym, podlegającym ra-
cjonalnemu kształtowaniu (ład przestrzenny),

3) „społeczeństwo i gospodarka”, reprezentowany przez przedmioty kształcenia 
ogólnego i geograficzne, umożliwiające zdobycie wiedzy na temat głównych 
procesów i mechanizmów społeczno-ekonomicznych,

4) „metody”, obejmujący szerokie spektrum metod i technik analizy, klasyfiko-
wania, regionalizacji, modelowania, wizualizacji oraz zapisu danych. 
Opinie uczelni na temat realizacji treści w zakresie geografii społeczno-eko-

nomicznej na kierunku geografia są podzielone. Na studiach I stopnia przeważają 
treści z nauk o Ziemi i środowisku. Wynika to z tego, że dominacja geografów 
fizycznych jest tak silna, iż kształcenie z zakresu geografii społeczno-ekonomicz-
nej jest ograniczone. Dwie uczelnie wprowadziły zasadę, że mniej więcej połowa 
godzin zajęć i punktów ECTS przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich jest 
związana z kształceniem w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Wynika 
to z przyjętego założenia, że obydwie dyscypliny w równym stopniu (formalnie 
49%/51% na I stopniu i odwrotnie na II stopniu) mają wkład w kierunek geogra-
fia, co uznano za jedyne sensowne pod względem merytorycznym (wykształce-
nia geografa w pełnym rozumieniu tego słowa) i zarazem „sprawiedliwe” wobec 
przedstawicieli obydwu dyscyplin rozwiązanie. Pozostałe sześć uczelni potwier-
dziło, że program studiów na kierunku geografia w dostateczny sposób realizuje 
treści z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

Sytuacja ta znajduje odbicie w specjalnościach w ramach programu geogra-
fii, w którym generalnie jest ich brak, a program odzwierciedla dawny podział 
branżowy. Jedna uczelnia stwierdziła, że specjalności w ramach realizowanego 
programu geografii były tworzone z myślą o integrowaniu nauk geograficznych 
i  problemowym łączeniu treści z  różnych subdyscyplin. Na sześciu uczelniach 
na studiach I lub II stopnia są takie specjalności, jak geoanaliza społeczno-eko-
nomiczna, geografia turystyczna, geografia człowieka, studia miejskie, analizy 
regionalne i lokalne. Podsumowując, należy dążyć do zmiany tej sytuacji poprzez 
gruntowne zmiany programów kształcenia na kierunku geografia, a dopiero na 
tej podstawie zastanowić się, jakie powinny być realizowane specjalności. 

Rynek pracy a absolwenci kierunku geografia

Kształtowanie profilu edukacyjnego geografii społeczno-ekonomicznej powinno 
uwzględniać: monitoring rynku pracy, znajomość oczekiwań pracodawców, współ-
pracę z  dyscyplinami pokrewnymi oraz z  praktykami (firmami, instytucjami). 
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Badania Piróg (2015, 2016) wskazują na bardzo zróżnicowane losy absolwentów 
geografii, którzy generalnie dobrze odnajdują się na rynku pracy, choć nie zawsze 
są to zawody kojarzone z geografią. Poza szkołami i jednostkami naukowymi lub 
naukowo-dydaktycznymi (np. uniwersytetami) znajdują zatrudnienie w sektorze 
turystycznym, urzędach administracji państwowej i  samorządowej związanych 
z gospodarowaniem przestrzenią, a także we własnym biznesie. Przeciętni absol-
wenci często pracują w usługach, nie wykorzystując niestety zdobytego wykształ-
cenia. Większość uczelni potwierdziła opinię, że absolwenci kierunku geografia 
dobrze odnajdują się na rynku pracy, bowiem posiadają umiejętności warszta-
towe oraz specyficzny (kompleksowy, przestrzenny) sposób myślenia geografa, 
który elastycznie potrafi się dostosować do oczekiwań rynku pracy. 

Osiem uczelni przyznało, że absolwenci kierunku geografia dobrze odnajdują 
się na rynku pracy, natomiast cztery uznały, że raczej tak, a jedna – że trudno po-
wiedzieć. Zwrócono również uwagę, że kształcenie akademickie nie przygotowu-
je do konkretnego zawodu czy zawodów. Losy absolwentów pokazują, że wybór 
specjalności de facto rzadko determinuje wybory zawodowe.

Zauważono, że z roku na rok sytuacja ta się poprawia i obecnie coraz łatwiej 
absolwenci specjalności związanej z geografią społeczno-ekonomiczną znajdują 
zatrudnienie „w zawodzie” (jako analitycy). Sprzyjają temu też staże, organizo-
wane dla studentów studiów magisterskich, po których szereg osób znalazło za-
trudnienie w instytucjach, do których trafiły na staż. Pracodawcy zwracają uwagę 
zwłaszcza na umiejętności analityczne studentów.

Zdaniem Piróg (2016) istnieje zatem zwiększone zapotrzebowanie na takie 
koncepcje studiów geograficznych, by promowały one specjalistów gotowych 
holistycznie rozwiązać problemy środowiskowe i  przestrzenne, współpracować 
z przedstawicielami wielu innych dyscyplin i  tą drogą promować absolwentów 
jako kompetentnych praktyków o szerokich horyzontach i bogatej palecie kom-
petencji. Obecna sytuacja geografii w Polsce wydaje się jednoznacznie sugerować 
potrzebę wyjątkowej dbałości o to, by ukończenie tego kierunku studiów umoż-
liwiało absolwentom jak najlepszy start zawodowy, a przez to kreowało pożądany 
wizerunek geografii jako współpracy dwóch dyscyplin naukowych. Jest to zarów-
no doskonała droga do rozwoju intelektualnego, zaspokajania zainteresowań oraz 
pasji badawczych, jak i do pozyskania satysfakcjonującej pracy.

Rozwój studiów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej – kierunki 
dyskusji i namysłu
Bardzo ważnym aspektem o znaczeniu funkcjonalnym dla geografii są interakcje 
pomiędzy częścią przyrodniczą a społeczno-gospodarczą, choć ten dychotomicz-
ny charakter jest przyczyną wielu problemów obu dyscyplin naukowych. Uczelnie 
wskazały na problemy z punktu widzenia funkcjonalności i przyszłości jej rozwo-
ju do dyskusji i wypracowania korzystnych działań w tym zakresie. Jedną z pro-
pozycji jest potrzeba przywrócenia równowagi między treściami geografii spo-
łeczno-ekonomicznej i geografii fizycznej (jak się wydaje, w wielu jednostkach 
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kształci się praktycznie geografów fizycznych w wyniku marginalizacji treści spo-
łeczno-ekonomicznej, co nie jest dobre dla przyszłości geografii, bo spowoduje, 
że studia z  zakresu geografii społeczno-ekonomicznej będą uruchamiane jako 
osobne kierunki).

Istotne jest utrzymanie odrębności geografii społeczno-ekonomicznej od go-
spodarki przestrzennej (jako kierunku studiów). Stąd proponuje się rozważenie, 
który z podanych nurtów powinien być promowany: (1) technokratyczny (GIS 
i geoinformacja), (2) kulturowy (gentryfikacja, feminizm, wielokulturowość itd.) 
czy (3) gospodarczy (ale tutaj na razie nie ma pomysłu, jak odróżnić geografię 
społeczno-ekonomiczną od gospodarki przestrzennej). 

Powinniśmy dyskutować w  ramach nauk społecznych przede wszystkim 
o  wspólnej ofercie studiów II stopnia. Takie dyskusje musiały się odbyć przed 
stworzeniem szkół doktorskich, jednak odnosi się wrażenie, że obecność naszej 
dyscypliny jest tam deprecjonowana. Musimy zadać sobie pytanie, jak wzmocnić 
pozycję geografii społeczno-ekonomicznej w obrębie nauk społecznych wobec in-
tensywnie postępującego zwrotu przestrzennego, np. w socjologii. 

Po pojawieniu się geografii jako dwóch dyscyplin naukowych następują obawy 
wśród geografów co do wykrystalizowania się w przyszłości odrębnych kierun-
ków kształcenia. Istotną sprawą jest czas i strategia do wypracowania programów 
studiów i  wskazania na odrębności od gospodarki przestrzennej. W  związku 
z  tym nasuwają się pytania do dalszej dyskusji: (1) czy kształcenie na kierun-
kach wyspecjalizowanych w  treściach z  geografii społeczno-ekonomicznej nie 
zubaża kompetencji absolwentów w radzeniu sobie z problemami zachodzącymi 
w  przestrzeni geograficznej, (2) w  jaki sposób zorganizować kształcenie przy-
szłych nauczycieli geografii w sytuacji prowadzenia odrębnych kierunków zwią-
zanych z  geografią społeczno-ekonomiczną i  geografią fizyczną. Najważniejsze 
jest zmodernizowanie kształcenia na kierunku geografia, a nie dążenie do two-
rzenia odrębnych geografii. Aby tak się nie stało, trzeba dobrej woli i współpracy 
przedstawicieli obu dyscyplin. Nie jest to łatwe, ale należy wierzyć, że możliwe! 

Podsumowanie

Na podstawie postawionej diagnozy należy stwierdzić, że potencjał kształcenia 
w  zakresie geografii społeczno-ekonomicznej opiera się na dziesięciu dużych 
ośrodkach akademickich w Polsce, oferujących specjalności, ale i kierunki stu-
diów związane bezpośrednio z nową dyscypliną nauki. Największe możliwości 
rozwoju kształcenia upatrywane są według opinii uczelni raczej w ofercie nowych 
specjalności niż nowych kierunków studiów, ale pewne szanse należy także wią-
zać z tworzeniem studiów na kierunkach multidyscyplinarnych, które dawałyby 
studentom i absolwentom szersze perspektywy analizy i rozwiązywania proble-
mów badawczych. Ważnym głosem jest też ten płynący z pięciu uczelni, że geo-
grafia powinna być tak jak dotychczas spójnym kierunkiem studiów, lecz z bar-
dziej wyważonymi proporcjami pomiędzy zagadnieniami fizycznogeograficznymi 
i społeczno-ekonomicznymi. Przywrócenie właściwych proporcji w programach 
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kształcenia znajduje silne uzasadnienie w nowej klasyfikacji nauki poprzez wy-
odrębnienie geografii społeczno-ekonomicznej jako oddzielnej dyscypliny, a więc 
instytucjonalnie została uznana jej odrębność metodologiczna w  stosunku do 
subdyscyplin fizycznogeograficznych. Jednym z  najistotniejszych ustaleń wyni-
kających z postawionej diagnozy wydaje się identyfikacja pewnych kluczowych 
kompetencji geografii społeczno-ekonomicznej w zakresie kształcenia studentów, 
na które wskazują specjalności określone przez uczelnie jako najbardziej pożą-
dane i z największym potencjałem aplikacyjnym – do nich należą: statystyczna 
analiza danych społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi GIS, anali-
zy dotyczące rozwoju lokalnego i regionalnego, studia obszarów miejskich i wiej-
skich, geografia turyzmu oraz kształtowanie i ochrona krajobrazów kulturowych, 
a także ekorozwój środowiska życia człowieka. 
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Education in the field of socio-economic geography in Polish public universities – 
a diagnosis and new perspectives

Since 2018 socio-economic geography has been on the list of new scientific disciplines 
announced by the Ministry of Science and Higher Education. This means that it began 
functioning as a part of science in a different field of social sciences and was formally 
separated from the other geographic subdisciplines related to research on the natural envi-
ronment, which are part of the Earth science discipline. However, geography is still offered 
at many universities as a traditional course of studies (major) and the education process 
takes place invariably according to a fairly consistent curriculum pattern combining both 
the physical-geographical content and socio-economic one. An attempt has been made to 
diagnose the development of this course of study at Polish universitie’s after 2018 and 
its perspectives in new formal circumstances. This analysis has been presented from the 
viewpoint of geographers themselves – members of institutes and faculties supervising 
the major in geography and performing functions related to its management and attention 
to the education quality. Our investigation focused on the following issues: should a new 
scientific discipline result in a larger offer of studies provided as separate majors and spe-
cialisations directly related to socio-economic geography, what specialisations are worth 
offering to students within majors directly related to socio-economic geography from the 
perspective of their future professional careers, is there a need for multidisciplinary stud-
ies, i.e., studies in which socio-economic geography would be one of a  few disciplines 
forming such a course of study? The answers for the addressed research questions were 
collected during the questionnaire interviews carried out online in 14 public universities 
in Poland. Based on the given diagnosis, it has been stated that the education potential of 
socio-economic geography rests on eight large academic centres in Poland, offering spe-
cialisations, but also majors directly related to a new scientific discipline. The greatest pos-
sibilities of education development are perceived, in the opinion of universities, in the of-
fer of new specialisations rather than new majors, but there are also certain opportunities 
related to the establishment of multidisciplinary studies which would provide students 
and graduates with a broader perspective of analysing and solving research problems. It 
has been concluded that geography should continue to be a coherent course of studies, but 
with a more even balance between physical-geographical issues and socio-economic ones.

Keywords: socio-economic geography, university education, public universities, Poland
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Tomasz Michalski

Przesłanki utworzenia  
na Uniwersytecie Gdańskim kierunku studiów 
geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Zarys treści: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmie-
niła klasyfikację dyscyplin naukowych w  Polsce. Tym samym spowodowała różnorakie 
zmiany na poziomie szkolnictwa wyższego. Geografia została podzielona na dwie odrębne 
dyscypliny. Za tymi zmianami w  sferze naukowej mogą także iść zmiany na płaszczyź-
nie dydaktycznej. Zespół geografów na Uniwersytecie Gdańskim postanowił, zachowując 
studia I  stopnia z  geografii, stworzyć dwa odrębne kierunki II stopnia nawiązujące do 
wprowadzonych przez ustawodawcę zmian. Celem niniejszego opracowania jest przed-
stawienie przesłanek utworzenia nowego kierunku studiów II stopnia na Uniwersytecie 
Gdańskim, który ostatecznie przyjął nazwę geografia społeczno-ekonomiczna z elementa-
mi GIS i jest pierwszym tego typu kierunkiem studiów na polskiej uczelni.

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka, Uniwersytet Gdański

Wstęp – uwarunkowania

Badania, które możemy uznać za mieszczące się w przedmiocie geografii spo-
łeczno-ekonomicznej, prowadzono w Polsce od dawna. Niemniej oficjalne jej po-
wstanie jako dyscypliny naukowej oraz przedmiotu wykładanego na uniwersy-
tetach sięgają czasów Wincentego Pola, który w 1849 r. objął kierownictwo nad 
nowo utworzoną, pierwszą na ziemiach polskich, Katedrą Geografii powołaną 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (Fleszar 1956). Przez większość okresu wspólne-
go funkcjonowania geografia społeczno-ekonomiczna była zdominowana przez 
geografię fizyczną. Wyraźne zmiany nastąpiły po 1980 r. Doszło do momentu, 
w  którym Degórski (2004) przewidywał, że koegzystencja geografii fizycznej 
i społeczno-ekonomicznej jako „związku z rozsądku” może ewoluować w stronę 
separacji (lub odnowy tego związku). O tym, że koegzystencja geografii fizycznej 
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i społeczno-ekonomicznej w wielu przypadkach nie jest korzystna dla tej drugiej, 
pisał Lisowski (2012, s. 190), podając następujący przykład: „Jak może być obec-
nie na zewnątrz komentowana informacja o obronie pracy doktorskiej z zakresu 
geografii, scharakteryzowanej w następujący sposób: obszar – nauki przyrodni-
cze, dziedzina – nauki o Ziemi, dyscyplina – geografia, specjalność – geografia 
kultury?”.

Przyjęcie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) spowodowało bardzo duże zmiany w funkcjonowaniu 
polskiej nauki. Natomiast zmiany w  jej klasyfikacji wprowadziło rozporządze-
nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w spra-
wie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1818). W jej efekcie zamiast dotychczasowego trójstopniowego po-
działu nauki (obszar, dziedzina, dyscyplina) wprowadzono podział dwustopnio-
wy (dziedzina, dyscyplina). Oprócz tego rewolucyjne zmiany dotknęły geografię. 
Podzielono ją na dwie części. Geografia fizyczna została przeniesiona do nowo 
utworzonej dyscypliny nauki o Ziemi i  środowisku (w  ramach dziedziny nauk 
przyrodniczych), a geografia społeczno-ekonomiczna do nowo utworzonej dys-
cypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (w ramach 
dziedziny nauk społecznych). Drogę ku nowej dyscyplinie oraz konsekwencje jej 
wyodrębnienia wyczerpująco opisał Stryjakiewicz (2020).

W związku ze wspomnianymi aktami prawnymi dotychczas na Uniwersyte-
cie Gdańskim w sferze organizacyjnej nie przeprowadzono żadnych zmian: nadal 
w ramach Wydziału Oceanografii i Geografii istnieją dwa instytuty: Instytut Geo-
grafii oraz Instytut Oceanografii. Ponadto nie nastąpił instytucjonalny podział 
Instytutu Geografii na dwa osobne (jeden dla geografii społeczno-ekonomicznej 
i drugi dla geografii fizycznej). Lecz obecnie (stan na maj 2021 r.) trwają prace 
nad podziałem dotychczasowego Instytutu Geografii na dwie osobne jednostki. 
Według projektu nowo powstały instytut zawierający osoby, które zadeklarowa-
ły geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną jako dyscyplinę 
podstawową – zostanie przyporządkowany do Wydziału Nauk Społecznych. A za-
kłady, których pracownicy zadeklarowali dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku, 
pozostać mają w strukturze Wydziału Oceanografii i Geografii. Nowa organizacja 
instytucjonalna ma obowiązywać od roku akademickiego 2021/2022.

Natomiast duże zmiany zaszły w zakresie uprawnień naukowych. Przed re-
formą zarówno w ramach dyscypliny geografia (na poziomie rady wydziału), jak 
i oceanografia (na poziomie rady instytutu) posiadano prawa do doktoryzowania 
i  habilitowania. Po reformie uprawnienia z  zakresu oceanografii „przeszły” na 
Radę Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku, a uprawnienia z zakresu geografii 
na Radę Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzen-
na. W ujęciu zasobów ludzkich: pracownicy Instytutu Oceanografii oraz czterech 
zakładów fizycznogeograficznych Instytutu Geografii zadeklarowali jako swoją 
dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku, natomiast pracownicy pozostałych czte-
rech zakładów Instytutu Geografii – dyscyplinę geografia społeczno-ekonomicz-
na i gospodarka przestrzenna. Ponadto na Uniwersytecie Gdańskim nie wystą-
piła sytuacja zauważalna na niektórych innych uczelniach wyższych, związana 
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z przypisywaniem niektórych ekonomistów do dyscypliny geografia społeczno-
-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W przypadku dydaktyki postanowiono zostawić licencjat z geografii (w imię 
jedności geografii), natomiast na poziomie magisterskich studiów uzupełniają-
cych dokonać rozdziału na dwa odrębne kierunki kształcenia: jeden związany 
z geografią społeczno-ekonomiczną, a drugi z geografią fizyczną. Właśnie podział 
geografii i przyporządkowanie jej do osobnych dyscyplin naukowych dało asumpt 
do takiego działania. Jednocześnie na Uniwersytecie Gdańskim powołano szkoły 
doktorskie. Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna otrzy-
mała jedno miejsce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych 
w zakresie dziedziny nauk społecznych.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest dylematom tworzenia kierunku stu-
diów II stopnia z geografii społeczno-ekonomicznej.

Harmonogram prac

Prace koncepcyjne nad nowym kierunkiem studiów magisterskich z zakresu geo-
grafii społeczno-ekonomicznej rozpoczęto już w 2018 r. Obejmowały one 3 etapy. 
Pierwszy i drugi miały charakter koncepcyjny, natomiast trzeci bardziej technicz-
ny. W ich ramach praca postępowała w sekwencjach. Poniżej w punktach przed-
stawiono cały algorytm postępowania:
1. Wybór podstaw metodologicznych:

1.1. Wybór wiodącej orientacji filozofii nauki.
1.2. Położenie nacisku na systemowe postrzeganie otaczającej rzeczywistości.

2. Profilowanie tematyczne:
2.1. Opracowanie potencjalnych zakresów tematycznych nowego kierunku.
2.2. Analiza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.
2.3. Wybór wiodącej tematyki kształcenia.

3. Wdrożenie opracowanego kierunku studiów:
3.1. Operacjonalizacja.
3.2. Implementacja.

Opis etapu pierwszego – koncepcyjnego

Pierwszy etap opierał się na wyborze podstaw metodologicznych nowego kie-
runku. W początkowej fazie prac oparto się na publikacji Chojnickiego (2000), 
w której wyróżnił on siedem głównych orientacji filozofii nauki: konwencjonali-
styczne ujęcie nauki, analityczną filozofię nauki, nurt krytycznego racjonalizmu, 
orientację socjologiczno-historyczną, orientację neoanalityczną, orientacje esen-
cjalistyczne i  system filozofii Bungego. Jako najbardziej odpowiednią podstawę 
filozoficzną nowego kierunku studiów przyjęto nurt krytycznego racjonalizmu. 
Za szczególnie istotną uznano implementację do sylabusów zasad: (1) falsyfika-
cjonizmu, który polega na stawianiu hipotez, a następnie wyprowadzaniu z nich 
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dedukcyjnych konsekwencji i empirycznym ich sprawdzaniu po to, aby te hipote-
zy obalić lub przyjąć oraz (2) podziału otaczającej rzeczywistości na trzy światy: 
stanów fizycznych, stanów umysłowych, intelligibiliów, czyli idei ujmowanych 
w obiektywnym sensie (Popper 1992, Chmielewski 2003). Oczywiście oparcie 
się w warstwie filozoficznej na nurcie krytycznego racjonalizmu nie oznacza za-
mknięcia się na inne orientacje filozofii nauki. Zresztą sam ten nurt także ulega 
przemianom, o czym najdobitniej świadczy metodologia naukowych programów 
badawczych (Lakatos 1995).

Mając na względzie przemiany w świecie nauki polegające na przejściu od me-
chanicyzmu kartezjańskiego do podejścia systemowego – za oczywistą uznano 
potrzebę utrwalenia u  studentów systemowego postrzegania świata. Podstawą 
jest tutaj ogólna teoria systemów (por. Laszlo 1978, Bertalanffy 1984), rzecz jasna 
– po uwzględnieniu specyfiki nauk geograficznych w tej materii (por. Chojnicki, 
Dziewoński 1978, Lipko 1978, Haggett 1980). To uwzględnienie specyfiki polega 
przede wszystkim na szerokim wzięciu pod uwagę, w systemowym postrzeganiu 
świata, komponentu przestrzennego oraz interakcji ze środowiskiem przyrodni-
czym. Przykładem pierwszego może być wykorzystanie w procesie dydaktycznym 
modelu terytorialnego systemu społecznego Chojnickiego (1988a, b), a drugiego 
– model rozwiniętego systemu środowiska życia człowieka Paryska (1985). Oczy-
wiście nie oznacza to w żadnym wypadku, że zrezygnowano z implementacji in-
nych modeli koncepcyjnych oraz teorii sformalizowanych.

W ramach tego etapu nie zdecydowano się na analizę problemów metodolo-
gicznych odnoszących się do struktury poznawczej geografii (por. Chojnicki 1984, 
1999) i ich włączenia w prace przygotowawcze nad opracowaniem nowego kie-
runku studiów. Tak więc nie analizowano założeń przyszłego kierunku studiów 
geograficznych pod kątem celu badawczego geografii (stanowisko kognitywizmu 
bądź praktycyzmu), jej odrębności (stanowisko separatyzmu przedmiotowego 
bądź podmiotowego) oraz rezultatów badawczych (stanowisko deskrypcjonizmu 
lub teoretyzmu) i  wreszcie charakteru wyjaśniania (eksplanacjonizm nomolo-
giczny względnie pozanomologiczny).

Opis etapu drugiego – profilowanie tematyczne

Po zakreśleniu ram metodologicznych nowego kierunku studiów przyszedł czas 
na drugi etap, czyli jego sprofilowanie tematyczne. Pomocne w tej materii okazało 
się odwołanie do koncepcji czterech tradycji w geografii (Pattison 1964, Robinson 
1976). Na etap ten składały się trzy sekwencje. Pierwsza polegała na opracowaniu 
potencjalnych profili tematycznych. Omówiono ją szczegółowo w dalszej części. 
W drugiej sekwencji przeprowadzono analizę podmiotową i przedmiotową (por. 
Woźniak 2006) w  ramach czterech zakładów Instytutu Geografii UG, których 
pracownicy zadeklarowali przynależność do dyscypliny geografia społeczno-eko-
nomiczna i gospodarka przestrzenna. Trzecia sekwencja to ewaluacja ex ante za-
kwalifikowanych profil tematycznych zakończona wyborem jednego z nich.
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Opierając się na wspomnianych powyżej czterech tradycjach geografii oraz 
wyzwaniach stojących przed geografią społeczno-ekonomiczną (Bański 2013, 
Maik 2014, Lisowski 2016, Śleszyński 2016), opracowano wstępne koncepcje 
trzech potencjalnie pożądanych profili kształcenia: klasycznego (w  odmianie 
przedmiotowej bądź regionalnej), silnie uwzględniającego nadmorskie położenie 
regionu oraz tzw. praktycznego.

Pierwsze podejście można nazwać klasycznym. W  jego ramach zdiagnozo-
wano dwa możliwe podejścia szczegółowe: przedmiotowe oraz regionalne (por. 
Harsthorne 1961, Leszczycki 1969). W obu przypadkach na pierwszym miejscu 
byłaby realizacja funkcji informacyjnej geografii, natomiast pozostałe  miałyby 
znaczenie drugorzędne. Podejście przedmiotowe byłoby zgodne z klasycznym już 
podziałem geografii społeczno-ekonomicznej na subdyscypliny (por. Kiełczew-
ska-Zaleska 1958, Leszczycki 1958, Maryański 1969, Kostrzewski i  in. 2015). 
Gdyby je przyjęto, to z oczywistych względów układ nauczanych przedmiotów 
byłby zgodny z tym podziałem. W przypadku każdego przedmiotu oprócz kom-
ponentu teoretyczno-metodologicznego znalazłby się obszerny składnik informa-
cyjny obejmujący skale ogólnopolską, unijną oraz globalną. Zakładano podział 
przedmiotów (poza seminariami itp.) na dwie grupy. Pierwsza to byłyby obszerne 
godzinowo przedmioty obligatoryjne. Odpowiadałyby one dużym subdyscypli-
nom geografii społeczno-ekonomicznej, takim jak chociażby geografia rolnictwa, 
przemysłu, usług, ludności, osadnictwa czy polityczna. Druga grupa zawierałaby 
mniej obszerne godzinowo przedmioty obligatoryjne lub przedmioty fakultatyw-
ne – w zamyśle odpowiadające mniejszym subdyscyplinom – takie jak np. geo-
grafia turyzmu, religii, kultury itd. Taki podział sprzyjałby większej elastyczności 
programu kształcenia i  zarazem częściowo spełniałby wymóg dużego odsetka 
przedmiotów do wyboru.

Jak podaje Hibszer (2004), idea edukacji regionalnej w  polskiej myśli geo-
graficznej ma długie tradycje. Podstawy koncepcyjne takiego kształcenia są za-
warte w opracowaniach wielu dyscyplin naukowych, zwłaszcza w geografii (por. 
Mordawski 1999) oraz pedagogice (por. Petrykowski 2003). W  ramach podej-
ścia regionalnego uwaga skierowana zostałaby na Pomorze. Zakres przestrzenny 
komponentu regionalnego ograniczałby się do współczesnych województw po-
morskiego i  zachodniopomorskiego oraz ewentualnie podregionu elbląskiego. 
Tradycja badań regionalnych tak rozumianego Pomorza sięga zasadniczo okresu 
po II wojnie światowej. Dotyczy to zarówno opracowań o charakterze komplekso-
wym (por. Kryński 1954, Barciński i in. red. 1965, Myślenicki 1965, Moniak red. 
1974), jak i szczegółowych odnoszących się np. do rolnictwa (Laskowski 1969), 
transportu (Parteka, Szydarowski red. 2003), ludności (Szmelińska-Pietraszek, 
Szymańska red. 2012), osadnictwa (Rydz 1994) itd.

Drugi profil tematyczny częściowo może być traktowany jako uszczegółowie-
nie zaprezentowanego powyżej podejścia regionalnego – polega bowiem na bar-
dzo silnym nacisku na nadmorskie położenie regionu. Także w przypadku tego 
profilu wiodąca byłaby funkcja informacyjna w kształceniu. Byłyby tu w szero-
kim zakresie poruszane zagadnienia związane z geografią morza (por. Cedro red. 
2019). W rzeczywistości nie byłoby to nic innego, jak badania z zakresu geografii 
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społeczno-ekonomicznej, ale odnoszące się do problematyki morskiej bądź nad-
morskiej. Za przykład mogą służyć opracowania z zakresu geografii transportu 
(Połom 2020), przemysłu (Czapliński 2020), usług (Tarkowski 2016a), turysty-
ki (Pirozhnik, Zagożdżon 2019), osadnictwa (Rydz 2008), ochrony środowiska 
(Tarkowski 2016b) itd. Oczywiście konieczne byłoby także w programie studiów 
odnoszenie się do ekonomii (zwłaszcza ekonomiki transportu morskiego) oraz 
oceanologii (Łomniewski i in. 1975).

Trzeci profil tematyczny byłby nastawiony bardzo aplikacyjnie. Podstawą jego 
zaproponowania jest podejście do geografii społeczno-ekonomicznej jako nauki 
stosowanej (por. Cezak 1928, Wysocki 1973, Parysek 1990, 2007, Parysek, Mi-
zgajski 1991). Uwzględnia on także zarzut Maika (1999), że proces akademickie-
go nauczania geografii na polskich uczelniach jest zdominowany przez heurysty-
kę. Zatem w profilu tym nacisk powinien być położony na pracę własną studenta. 
W jego ramach na pierwszym miejscu znalazłoby się nauczanie geograficznych 
systemów informacyjnych. Największy nacisk położony byłby na następujące 
grupy zagadnień: pozyskiwanie i  edycja różnorodnych danych przestrzennych, 
analizy przestrzenne oparte na bazach danych i automatyzacje procesów anali-
tycznych, a także metody wizualizacji treści kartograficznych. Związane jest to 
z wyraźnie zauważalnym upowszechnianiem się gromadzenia danych w formie 
cyfrowej o otwartym dostępie. W efekcie otrzymujemy coraz większe możliwo-
ści stosowania wielokryterialnych analiz i porównywania różnych zasobów prze-
strzennych, co jest istotne w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej. Dużą 
wagę należy też przykładać do kwestii prezentacji danych w  formie kartogra-
ficznej oraz wnioskowania z wyników analiz (realizowanych zarówno w oparciu 
o dane ilościowe, jak i  jakościowe). Tym dwóm zagadnieniom były poświęcone 
dodatkowe przedmioty. W  konsekwencji efektem kształcenia powinno być nie 
tylko sprawne posługiwanie się oprogramowaniem, ale także umiejętność wyko-
rzystania jego możliwości do prowadzenia praktycznych analiz (np. opartych na 
studium przypadku lub metodzie problemowej) czy pozyskiwanie różnorodnych, 
wtórnych danych o charakterze społeczno-ekonomicznym (Drennon 2005, Şere-
met, Chalkley 2015, Bearman i in. 2016).

W  ramach etapu określonego jako „2.2. Analiza środowiska zewnętrznego 
i wewnętrznego” przeprowadzono rozeznanie odnośnie do oczekiwań wśród stu-
dentów III roku studiów licencjackich z geografii oraz gospodarki przestrzennej. 
Dodatkowo przeprowadzono analizę losów absolwentów dotychczasowych stu-
diów II stopnia z geografii oraz rozeznanie wśród potencjalnych pracodawców. 
Zakończeniem tego etapu była ewaluacja ex ante sformułowanych profili tema-
tycznych nowego kierunku studiów.

Prace koncepcyjne zakończył etap wyboru wiodącej tematyki nowego kierun-
ku. Zdecydowano się na formę mieszaną zawierającą głównie elementy podejścia 
pierwszego i drugiego oraz w mniejszym stopniu trzeciego.

Wprawdzie w  dyskusji podkreślano istotność podejścia trzeciego, ale były 
także poważne obawy, czy kierunek studiów oparty w całości na trzecim pro-
filu tematycznym nie będzie zbyt podobny do oferowanych studiów II stopnia 
z gospodarki przestrzennej w zakresie specjalności rozwój regionalny i lokalny. 
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Dlatego zdecydowano, że przedmiotów bezpośrednio dotyczących metod analizy 
ilościowej i jakościowej oraz GIS będzie mniej, natomiast wiedza i umiejętności 
wyniesione z tych przedmiotów będą wykorzystywane na innych przedmiotach.

Opis etapu trzeciego – wdrożeniowego

W rezultacie powstał kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie geografia spo-
łeczno-ekonomiczna z  elementami GIS o  profilu ogólnoakademickim. W  jego 
toku student odbywa łącznie 1095 godzin zajęć i uzyskuje 120 punktów ECTS, 
z tego 600 godzin i 60 punktów na pierwszym roku oraz 495 godzin i również 60 
punktów na drugim. W rozbiciu na formy kształcenia 45,2% jest przeznaczone 
na ćwiczenia (zarówno audytoryjne, jak i  laboratoryjne), na drugim miejscu są 
wykłady (38,3%), za nimi seminaria (11,0%) i ćwiczenia terenowe (5,5%).

Przedmioty przypisane do kierunku studiów możemy zgrupować w trzy bloki. 
Pierwszy nawiązuje do trzeciego profilu tematycznego. Wprawdzie na przedmioty 
bezpośrednio odnoszące się do tej problematyki (np. zaawansowany GIS w geo-
grafii społeczno-ekonomicznej, metody analizy i wizualizacji społeczno-gospodar-
czych danych przestrzennych) przypada zaledwie 13,7% godzin i 13,3% punktów 
ECTS, ale wiedza i umiejętności, które nabędą podczas tych zajęć studenci, są wy-
korzystywane także na innych przedmiotach. Drugi blok nawiązuje do pierwszego 
profilu tematycznego. Obejmuje on 67,1% godzin i 55,8% punktów ECTS. Wybie-
rając przedmioty, starano się, aby: (1) zawierały one silny komponent nawiązujący 
do regionalnej gospodarki (np. gospodarka morska, transport a zagospodarowanie 
przestrzenne, nowe kierunki rozwoju turystyki), (2) nawiązywały do relacji czło-
wiek–środowisko, gdyż zmiany klimatyczne najprawdopodobniej spowodują sze-
reg poważnych zmian na Pomorzu  (przedmioty: sozologiczne aspekty zrównowa-
żonego rozwoju kraju, przyrodnicze uwarunkowania relacji człowiek–środowisko, 
programowanie i planowanie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady 
i planowanie gospodarki niskoemisyjnej). Oczywiście są też przedmioty nawiązu-
jące do modnej obecnie tematyki, takiej jak np. rozwój współczesnych miast czy 
przestrzeń kulturowa. Trzeci blok (19,2% godzin i 30,8% punktów ECTS) dotyczy 
bezpośrednio procesu tworzenia pracy magisterskiej.

Etap związany z wdrożeniem opracowanego kierunku studiów miał charakter 
techniczny, jest on bardzo zbliżony na wszystkich uczelniach, stąd pominięto 
jego szczegółowy opis. Składał się z  fazy operacjonalizacji, w której stworzono 
konkretne przedmioty wraz z przypisaniem ich niezbędnych atrybutów (zawar-
tych w  sylabusach), oraz z  fazy implementacji, która polegała na skutecznym 
przeprowadzeniu całego procesu legislacyjnego na Uniwersytecie Gdańskim.

Zamiast podsumowania

Na kierunek studiów geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS pierw-
szy nabór odbył się w 2019 r. Obecnie na drugim roku studiów jest 25 osób, a na 
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pierwszym 22 osoby (do studiów przystąpiło 26 osób). Przy limicie 25 osób nie-
zbędnym, aby uruchomić kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim – widać, 
że nowy kierunek balansuje na granicy uruchomienia. Ponadto biorąc pod uwa-
gę niekorzystne perspektywy demograficzne (Prognoza... 2014), które z powodu 
pandemii COVID-19 ulegają jeszcze większemu pogorszeniu, emigrację zagra-
niczną młodych Polaków, w tym na studia (Sytuacja... 2020), oraz postępujące 
rozczarowanie studiami jako przepustką do kariery (Nie chcemy... 2019) – można 
spodziewać się narastania problemów z naborem.

Jest oczywiste, że młodzi ludzie, idąc na studia, mają określone wobec nich 
oczekiwania (por. Wroczyńska 2013). Druga grupa problemów z naborem może 
wynikać z tego, czy zaproponowana tematyka studiów i forma ich realizacji za-
spokajają te oczekiwania w stopniu satysfakcjonującym. Istotne jest także, czy 
zdobywana w trakcie studiów wiedza oraz nabywane kompetencje i umiejętności 
społeczne realnie zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy.

Dlatego też po pierwszym zakończeniu całego cyklu kształcenia (najpewniej 
pod koniec 2021 r. lub na początku 2022 r.) planowane jest przeprowadzenie 
ewaluacji ex post, która powinna dostarczyć wartościowych informacji. Zestawie-
nie wyników tej ewaluacji z (miejmy nadzieję) postpandemiczną rzeczywistością 
w Polsce będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia zmian w dotychczaso-
wym programie studiów.
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Rationale for opening the field of study socio-economic geography with elements 
of GIS at the University of Gdańsk

The Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science adopted in Poland changed 
the classification of scientific disciplines in this country. This results in a whole series of 
changes both in Polish science and in higher education. The so far existing discipline of 
geography has been divided into two separate disciplines: (1) Earth and environmental 
sciences, and socio-economic geography and spatial management. Inspired by this law, 
a team of geographers from the University of Gdańsk decided to create two separate sec-
ond-cycle programs referring to the changes introduced by the legislator, while keeping the 
first-cycle studies in geography. The aim of this study is to present the rationale for open-
ing a new second-cycle program at the University of Gdańsk, which eventually was given 
the name socio-economic geography with elements of GIS and is the first programme of 
this type at a Polish university.

Keywords: socio-economic geography, didactics, University of Gdańsk
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Specjalność marketing miejsc jako sposób na 
podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia 
w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej

Zarys treści: Marketing miejsc to domena aktywności społecznej, która pozostaje w polu 
zainteresowań naukowych i dydaktycznych wielu dyscyplin. Należy do nich także geogra-
fia społeczno-ekonomiczna, która podejmując problematykę korzyści określonych miejsc 
dla określonych działalności, w sposób zasadniczy wpisuje się w dyskurs naukowy i edu-
kacyjny dotyczący tego rodzaju marketingu. Celem niniejszej pracy jest ukazanie poten-
cjału dydaktycznego tkwiącego w marketingu miejsc jako międzydyscyplinarnej dziedzinie 
wiedzy i działalności praktycznej, rozpatrywanego jako jeden ze sposobów na uatrakcyj-
nienie akademickiego kształcenia w zakresie geografii. Opierając się na doświadczeniach 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w kolejnych częściach pracy zaprezentowano okoliczności 
utworzenia specjalności marketing miejsc w  ramach modernizacji programu studiów 
geograficznych, dokonano analizy przyczynowo-skutkowej przesłanek do podjęcia dzia-
łań związanych z przygotowaniem tej specjalności oraz przedstawiono jej ogólną charak-
terystykę w świetle aktualnie obowiązującego programu kształcenia. Ożywiona dyskusja 
głównie w mediach społecznościowych, mnogość kursów, szkoleń i konferencji na temat 
marketingu miejsc utożsamianego potocznie z marketingiem terytorialnym wskazuje na 
duże zainteresowanie tym rodzajem marketingu sektorowego. Można zatem przyjąć, że 
z naukowego i dydaktycznego punktu widzenia otwiera się nowe pole aktywności, które 
w ocenie autorów jest także szansą dla geografów społeczno-ekonomicznych. 

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, kształcenie geograficzne, marketing 
miejsc, specjalność studiów geograficznych, Uniwersytet Szczeciński
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Wstęp

Wzrost zainteresowania marketingiem miejsc, sprowadzonym w  zasadzie do 
marketingu terytorialnego, możemy łączyć w  Polsce z  transformacją społecz-
no-gospodarczą, w  wyniku której podstawowe jednostki terytorialne, przede 
wszystkim gminy, stały się samodzielnymi podmiotami rynkowymi mającymi 
uprawnienia decyzyjne. Ta nowa sytuacja spowodowała powolny, ale sukcesyw-
ny wzrost świadomości społeczności lokalnych, w tym władz samorządowych, 
także w dziedzinie rozpoznawania, przewidywania i zaspokajania potrzeb i pra-
gnień zarówno interesariuszy wewnętrznych gminy (głównie mieszkańców), jak 
interesariuszy zewnętrznych (m.in. inwestorów, turystów, osób odwiedzających 
itp.). Omawiany proces stosunkowo szybko znalazł się w polu zainteresowania 
wielorakich jednostek edukacyjnych różnych szczebli kształcenia przygotowu-
jących odpowiednich specjalistów, a  za wyraźnie dominujące dyscypliny, któ-
rych przedstawiciele narzucili dyskurs w tym zakresie, uznać należy ekonomię 
oraz (a może przede wszystkim) nauki o zarządzaniu. Liczne publikacje w tym 
zakresie (m.in. Markowski 2006, Koszałka 2010, Florek 2013, Szromnik 2016, 
Wawrzyniec 2016), mający taki właśnie rodowód, w  sposób bardzo szeroki 
koncentrują się na istocie marketingu, natomiast w  znacznie węższym, skró-
towym i powierzchownym zakresie odnoszą się do samego pojęcia terytorium 
lub/i  miejsca. Za powszechne można wręcz uznać utożsamianie pojęcia mar-
keting terytorialny z pojęciem marketingu miejsc, a samo miejsce z jednostka-
mi podziału administracyjnego (gmina, miasto, powiat, województwo-region, 
kraj). Być może to instrumentalne traktowanie obszaru z punktu widzenia za-
rządzania terytorialnego wydaje się właściwe, jednak z punktu widzenia nauk 
o przestrzeni, w tym geografii społeczno-ekonomicznej, budzi sporo wątpliwo-
ści, ponieważ wiele zjawisk i procesów wymyka się ze stosunkowo sztywnych 
podziałów administracyjnych.

To właśnie z tych przesłanek wynika konieczność bardziej aktywnego udziału 
geografów społeczno-ekonomicznych w  obszarze marketingu miejsc na płasz-
czyźnie poznawczej, metodologicznej i aplikacyjnej. Nie bez znaczenia pozostaje 
również edukacja w tym zakresie. Wydaje się bowiem, że rosnącym wyzwaniom 
związanym z komercjalizacją przestrzeni nie da się sprostać bez geograficznego 
punktu widzenia, który utrzymany jest w  nurcie holistycznym i  nawiązuje do 
koncepcji całościowego ujęcia w geografii (Chojnicki 1999), co pozwala postrze-
gać problematykę przestrzennej organizacji i  funkcjonowania zintegrowanego 
systemu środowisko geograficzne–społeczeństwo jako naczelny problem i głów-
ne zadanie badawcze geografii. W związku z powyższym celem niniejszej pra-
cy jest ukazanie potencjału dydaktycznego tkwiącego w marketingu miejsc jako 
międzydyscyplinarnej dziedzinie wiedzy i działalności praktycznej, rozpatrywa-
nego jako jeden ze sposobów na uatrakcyjnienie akademickiego kształcenia w za-
kresie geografii. Opierając się na doświadczeniach Uniwersytetu Szczecińskiego, 
w kolejnych częściach pracy zaprezentowano okoliczności (kontekst historyczny) 
utworzenia specjalności marketing miejsc w ramach modernizacji programu stu-
diów geograficznych, dokonano analizy przyczynowo-skutkowej przesłanek do 
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podjęcia działań związanych z  przygotowaniem tej specjalności oraz przedsta-
wiono jej ogólną charakterystykę w świetle aktualnie obowiązującego programu 
kształcenia.

Kształcenie geograficzne na Uniwersytecie Szczecińskim 

Przedstawiciele nauk geograficznych byli obecni w  życiu naukowym szczeciń-
skich uczelni od dawna (m.in. Bronisław Dziedziul, Eugeniusz Mazur), jednak 
dopiero rok 1990 można uznać za początek formowania się szczecińskiego ośrod-
ka geograficznego. To wtedy na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Morzu 
(od 1992 r. – Wydział Nauk Przyrodniczych) Uniwersytetu Szczecińskiego rozpo-
czął swoje funkcjonowanie Instytut Nauk o Morzu, w którym w 1991 r. podjęto 
kształcenie w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku geografia 
(tab. 1). W ten sposób Szczecin stał się jednym z najmłodszych miast akademic-
kiego kształcenia geograficznego w Polsce.

Od początku w zamyśle twórców szczecińska geografia miała być wyjątkowa 
w skali kraju, kładąc szczególny akcent na problematykę obszarów morskich i stre-
fy brzegowej. Dlatego też kształcenie odbywało się zasadniczo w oparciu o jedną 
specjalność, tj. geografię morza, z  czym wiązała się wyraźna dominacja treści 
o charakterze fizycznogeograficznym. Należy jednak podkreślić, że w ramach kie-
runku istniały tzw. specjalizacje, mocno związane z zainteresowaniami naukowo-
-dydaktycznymi pracowników, w tym geografów społeczno-ekonomicznych. Za-
tem konsekwencją wyboru przez studentów specjalizacji był wybór przedmiotów 
specjalizacyjnych korespondujących z  owymi zainteresowaniami. Mimo dalsze-
go rozwoju kadrowego szczecińskiej geografii społeczno-ekonomicznej sytuacja 
w tym zakresie nie uległa zasadniczym zmianom przez następne 16 lat.

Pierwsze reformy w ofercie kształcenia na kierunku geografia nastąpiły w la-
tach 2007–2009. Miały one charakter egzogeniczny, ponieważ były następstwem 
przyjętej w 1999 r. przez wiele państw europejskich, w tym także przez Polskę, 
Deklaracji Bolońskiej. Reformy były więc zbieżne czasowo z działaniami prowa-
dzonymi we wszystkich polskich ośrodkach geograficznych, a ich najbardziej wi-
doczną konsekwencją było przejście na trzystopniowy system kształcenia (studia 
licencjackie, magisterskie, doktoranckie). Niezależnie od wprowadzania kolejnych 
nowości do systemu kształcenia na kierunku geografia wynikających z procesu 
bolońskiego, poszukiwano również nowych obszarów dla działalności edukacyj-
nej, które w sposób naturalny będą nawiązywać do treści geograficznych i rozsze-
rzających się zainteresowań badawczych pracowników, zapewniając jednocześnie 
pensum, które pozostawało podstawą zatrudnienia. Działania te można uznać za 
endogeniczne, chociaż były one wynikiem trendu ogólnopolskiego. Efektem tych 
zabiegów było m.in. uruchomienie w 2003 r. kierunku turystyka i rekreacja oraz, 
już w  ramach nowo utworzonego Wydziału Nauk o  Ziemi, nieco spóźnionych 
względem konkurencji oceanografii w 2010 r. i gospodarki przestrzennej w 2011 r. 

Dywersyfikacja oferty kształcenia spowodowała, przynajmniej początko-
wo, dość znaczący przyrost liczby studentów na wydziale. Niestety stosunkowo 
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Tabela 1. Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie geografii i kierun-
ków pokrewnych w latach 1991–2020
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WBiNoM* 1991/1992 ×

Wydział 
Nauk Przy-
rodniczych

1992/1993 ×
1993/1994 ×
1994/1995 ×
1995/1996 ×
1996/1997 ×
1997/1998 ×
1998/1999 ×
1999/2000 ×
2000/2001 ×
2001/2002 ×
2002/2003 ×
2003/2004 × ×
2004/2005 × ×
2005/2006 × ×
2006/2007 × × ×
2007/2008 × × ×

Wydział 
Nauk 
o Ziemi

2008/2009 × × ×
2009/2010 × × ×
2010/2011 × × × × ×
2011/2012 × × × × × ×
2012/2013 × × × × × ×
2013/2014 × × × × × × × ×
2014/2015 × × × × × × × ×
2015/2016 × × × × × × × ×
2016/2017 × × × × × × × × × ×
2017/2018 × × × × × × × × ×
2018/2019 × × × × × × × × ×

WNŚiP/
WEFiZ**

2019/2020 × × × × × × × × ×
2020/2021 × × × × × × × × ×

„×” oznacza przystąpienie do rekrutacji na studia w danym roku akademickim
*Wydział Biologii i Nauk o Morzu; **Wydział Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych/Wydział Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania 
Źródło: opracowanie własne.
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szybko uwidocznił się też efekt kanibalizmu. Nowe kierunki studiów okazały się 
bowiem bardziej atrakcyjną alternatywą wobec geografii, której program uległ 
tylko niewielkim przekształceniom od czasu jego powstania. Malejące zaintere-
sowanie studiowaniem geografii, które pokryło się z wejściem w życie nowych 
regulacji prawnych dopuszczających znaczną swobodę w zakresie definiowania 
kierunków studiów, dało asumpt do wprowadzenia pewnych eksperymentalnych 
rozwiązań w  postaci uruchomienia w  2013 r. kierunków geoanalityka (studia 
I stopnia) oraz geografia morza i wybrzeża (studia II stopnia). Założono, że mają 
one docelowo zastąpić kierunek geografia, co pośrednio wynikało również z co-
raz mniejszej identyfikacji pracowników wydziału z geografią na polu naukowym, 
dydaktycznym oraz organizacyjnym. Niestety ten eksperyment okazał się całko-
wicie nieudany, a nadmierna liczba kierunków na stosunkowo małym kadrowo 
wydziale nie dość, że wymagała dużej sprawności organizacyjnej związanej z ów-
cześnie obowiązującymi minimami kadrowymi, to jeszcze powodowała znaczne 
rozproszenie kandydatów, co nierzadko prowadziło do konieczności wygaszania 
rekrutacji.

W  2017 r. podjęto prace nad nowym programem kształcenia dla kierunku 
geografia. Z formalnego punktu widzenia była to konieczność związana z wdro-
żeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji w miejsce dotychczasowych Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Było to samo w sobie dobrą okazją do 
podniesienia atrakcyjności kształcenia geograficznego, a de facto heroiczną pró-
bą ratowania kierunku. Nowy program studiów zakładający możliwość wyboru 
wielu zróżnicowanych specjalności (wśród których znalazł się również marketing 
miejsc) został wdrożony w roku akademickim 2017/2018 i szybko zaobserwowa-
no pierwsze pozytywne efekty podjętych starań o utrzymanie kierunku.

Od 2019 r., na skutek głębokich przekształceń organizacyjnych Uniwersytetu 
Szczecińskiego, geografowie fizyczni i społeczno-ekonomiczni funkcjonują w cał-
kowicie odrębnych strukturach badawczych i dydaktycznych nawiązujących do 
najnowszej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz spowodowanej przez 
nią dezintegracji wcześniejszej wspólnej dyscypliny. Kierunek geografia znalazł 
się na nowo utworzonym Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (obsługują-
cym wszystkie kierunki przyporządkowane do dyscyplin z dziedziny nauk ści-
słych i przyrodniczych) z  racji uznania dyscypliny nauki o Ziemi i  środowisku 
za wiodącą dla tego kierunku. Drugą dyscypliną, do której przyporządkowany 
został kierunek, była naturalnie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna. Dzięki temu geografowie społeczno-ekonomiczni, mimo formal-
nego powiązania z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania (obsługującym 
wszystkie kierunki, dla których wiodącą rolę pełnią tzw. ekonomiczne dyscypli-
ny z dziedziny nauk społecznych), są bezpośrednio zaangażowani w  realizację 
programu studiów geograficznych, który bez większych zmian został utrzymany 
w dotychczasowym kształcie.
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Przesłanki uzasadniające potrzebę utworzenia specjalności

Jak już wspomniano, w 2017 r. w ramach istniejącego wówczas Wydziału Nauk 
o Ziemi podjęto prace nad gruntowną modernizacją programu studiów na kie-
runku geografia. Została ona poprzedzona głęboką refleksją nad współczesną 
edukacją geograficzną, a zwłaszcza nad rolą i miejscem w niej geografii społecz-
no-ekonomicznej dotąd skutecznie marginalizowanej w programie studiów. Za 
warunek sine qua non uznano wypracowanie konsensusu pomiędzy wszystkimi 
pracownikami zaangażowanymi w proces dydaktyczny (głównie geografami) tak, 
aby nowy program nawiązywał do właściwej tożsamości kierunku, która w swej 
istocie jest nawiązaniem do korzeni geografii jako nauki. Przez aklamację przy-
jęto pięć podstawowych zasad mających stanowić fundament nowego programu, 
w tym efektów uczenia się. Pierwsza z nich to zasada proporcjonalności rozumia-
na jako harmonijne zdobywanie wiedzy geograficznej. Zarówno geografię fizycz-
ną, jak i geografię społeczno-ekonomiczną uznano za równoprawne w kształce-
niu geograficznym, co miało skutkować zachowaniem proporcji we wszystkich 
wymaganych w  programie wskaźnikach. Druga z  przyjętych zasad to zasada 
integracji, która miała być realizowana poprzez niwelowanie dualizmu geogra-
ficznego. Zaakceptowano, że przynajmniej na płaszczyźnie dydaktycznej należy 
przyjąć jedność geografii. Za kolejną ważną zasadę uznano zasadę komplekso-
wości, wychodząc z założenia, że tylko holistyczne i systemowe podejście może 
pomóc w zrozumieniu współczesnych relacji człowiek–środowisko. Również za-
sada utylitaryzmu okazała się szczególnie istotna w kontekście prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, które powinny być ukierunkowane nie tylko na wiedzę geogra-
ficzną, ale przede wszystkim na rozwój umiejętności i kompetencji społecznych. 
Wreszcie za istotną przyjęto zasadę materializmu funkcjonalnego w nauczaniu, 
wedle której należy łączyć poznanie z działaniem.

Kolejnym krokiem w  modernizacji programu studiów było zdefiniowanie 
profilu absolwenta i próba odpowiedzi na pytanie o jego miejsce na rynku pracy. 
Za istotne uznano poszukiwanie potencjalnych nisz na rynku pracy, które teo-
retycznie mogłyby być wypełnione absolwentami geografii o  dopasowanej do 
niszy specjalności. Punktem wyjścia do takiego myślenia był fakt, że ogólny wi-
zerunek geografii jako kierunku studiów w opinii społecznej jest niekorzystny. 
Dlatego należy podjąć działania, aby go poprawić (z naciskiem na aplikacyjność 
kształcenia geograficznego), tworząc nowe marki, utożsamiane z proponowany-
mi specjalnościami. W tym duchu zdefiniowano nowe specjalności na poziomie 
licencjackim i magisterskim, pamiętając wszakże o tym, aby wszystkie one miały 
charakter integrujący społeczność wydziału zarówno po stronie pracowników 
(ich zainteresowań naukowych i dydaktycznych), jak i studentów. W pierwszej 
wersji programu zdecydowano się na trzy specjalności na poziomie studiów 
licencjackich:
• geomonitoring, który powiązano z monitoringiem środowiska, oceną oddzia-

ływania na środowisko oraz konsultingiem środowiskowym;
• geoinformacja, dla której za najważniejsze przyjęto gromadzenie i zarządzanie 

danymi przestrzennymi oraz upowszechnianie informacji geograficznej;
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• edukacja środowiskowa, związana z działalnością instytucji i organizacji zaj-
mujących się edukacją środowiskową, w tym propagowaniem idei zrównowa-
żonego rozwoju oraz planowaniem działań służących upowszechnianiu wie-
dzy o środowisku.
Na poziomie studiów magisterskich zaproponowano natomiast pięć 

specjalności:
• geozagrożenia – utożsamiane głównie z zagrożeniami naturalnymi z uwypu-

kleniem rekonstrukcji, monitoringu, modelowania i  prognozowania geoza-
grożeń;

• gospodarka przestrzenna – nawiązująca do treści z zakresu planowania rozwo-
ju miast i regionów oraz szeroko pojętego projektowania przestrzeni;

• marketing miejsc – związany z budową marki miejsca w administracji publicz-
nej, agencji kreatywnej oraz zakorzenionym lokalnie biznesie, a także ze stwo-
rzeniem kompleksowej „opowieści” o miejscu;

• specjalność nauczycielska – ściśle związana z nauczaniem geografii w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych;

• zintegrowane zarządzanie środowiskiem, w  którym za szczególnie istotne 
przyjęto problemy warunkujące aktualny stan środowiska oraz umiejętności 
podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji pro-
cesów biznesowych, zarządzanie rozwojem zrównoważonym i zdolnościami 
oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.
W 2019 r. zmiany przepisów dotyczących kształcenia nauczycieli wymusiły 

korektę oferty specjalności. Ostatecznie więc zrezygnowano z edukacji środowi-
skowej na rzecz specjalności nauczycielskiej, która powinna być realizowana inte-
gralnie na obu stopniach kształcenia.

Ta stosunkowo szeroka oferta rekrutacyjna miała dać szansę nie tylko na 
wzrost zainteresowania tym kierunkiem studiów, ale także umożliwić pozyska-
nie znacznie szerszego strumienia osób zainteresowanych (potencjalnych studen-
tów). Odnosi się to zarówno do I stopnia kształcenia, jak i przede wszystkich do 
II stopnia, który w skali ogólnopolskiej cieszy się słabnącym zainteresowaniem. 
Założenie było takie, że na studia magisterskie mogliby być rekrutowani nie tylko 
absolwenci I stopnia geografii, ale także absolwenci kierunków pokrewnych po-
przez nauki przyrodnicze oraz nauki społeczne. Założenie to było zgodne i silnie 
związane z przesłankami rynkowymi, które przyświecały pracom nad wyborem 
nowych specjalności. Kluczowe na tym etapie było bowiem wyraźne rozróżnienie 
korzyści, jakie mają płynąć dla usługobiorców i  usługodawców z  nowej oferty 
kształcenia. Przy czym należało pamiętać, że ów usługobiorca znacząco zmie-
nia się w  procesie edukacji, tj. od kandydata poprzez dojrzewającego studenta 
po absolwenta, a rosnąca świadomość kształcenia, determinowana wymaganiami 
docelowego rynku pracy, stosunkowo szybko pozwala na weryfikację programu 
studiów, który sam w sobie może być powodem wręcz zarzucenia kształcenia. 
Przy wyborze specjalności od strony usługodawców twórcom programu przy-
świecała idea, aby wykorzystać nie tylko nominalną wiedzę i umiejętności wy-
nikające z podstawowego (głównie geograficznego) wykształcenia oraz dorobku 
naukowego pracowników wydziału, ale również z dodatkowego wykształcenia, 
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uzyskanych uprawnień i  certyfikatów oraz szeroko pojętej praktyki. Wszystko 
to pozwoliło na zbudowanie banku kompetencji, który stał się bazą i granicą na-
szych ówczesnych możliwości.

Powyższe przesłanki były również motywowane obserwowanym w literaturze 
przedmiotu, przynajmniej od kilkunastu lat, niepokojem intelektualnym bardzo 
wielu wybitnych polskich (i  nie tylko polskich) geografów odnoszącym się do 
ogólnego spadku prestiżu geografii, w tym zauważalnego przejmowania proble-
matyki badawczej i dydaktycznej tradycyjnie przypisywanej geografii przez inne 
dyscypliny (m.in. Suliborski 2016). Zwłaszcza ten drugi element wymusił poszu-
kiwanie i podjęcie takich działań, które pozwoliłyby zaznaczyć swoją obecność 
(dydaktyczną i naukową) w miejscach, gdzie widzimy ich uzasadnioną potrzebę. 
Stąd ówczesny postulat o konieczności poszukiwań i przynajmniej próbie wej-
ścia w nowe, a być może po prostu zarzucone pola badawcze, oraz przyjmowanie 
postawy koncyliacyjnej wobec przedstawicieli innych dyscyplin, ale jednocze-
śnie dostrzeganie faktu, że geografia społeczno-ekonomiczna to nauka stykowa, 
a  granice z  innymi dyscyplinami naukowymi w  wielu przypadkach są bardzo 
umowne i sukcesywnie ulegają zatarciu. 

W świetle wszystkich powyższych przesłanek każda z wytypowanych specjal-
ności została opatrzona komentarzem uzasadniającym udział geografów, w tym 
geografów społeczno-ekonomicznych, w kształceniu specjalistów. 

Marketing miejsc – geograficzna specjalność 

Próba uzasadnienia udziału geografów społeczno-ekonomicznych w kształceniu 
specjalistów z zakresu marketingu miejsc z geograficznego punktu widzenia wy-
daje się oczywistością, jest jednak słabo akcentowana przez środowisko samych 
geografów. Jednocześnie utrwalone stereotypowe schematy myślowe faworyzują 
inne dyscypliny naukowe w teorii i praktyce dotyczącej tej problematyki. W pod-
jętych rozważaniach na temat marketingu miejsc za punkt wyjścia należy przyjąć 
założenie, że marketing miejsc to domena aktywności społecznej, która pozostaje 
w polu zainteresowań naukowych i dydaktycznych wielu dyscyplin, w tym geo-
grafii społeczno-ekonomicznej. Wynika to przede wszystkim z pojęcia miejsce, 
które od bardzo dawna i na stałe zadomowiło się w badaniach polskich geografów 
społeczno-ekonomicznych, i to zarówno w orientacji scjentystycznej, jak i anty-
scjentystycznej (m.in. Zioło 1996, 2003, Chojnicki 1999, 2004, Lisowski 2003, 
Wójcik 2008), nie wykluczając także zainteresowań przestrzenią cyfrową (Janc 
2019). Nie wdając się w szczegółową analizę wielu funkcjonujących w geografii 
koncepcji miejsca, należy podkreślić ich bogactwo treściowe, które traktowane 
łącznie (holistycznie) daje dopiero pełne wyobrażenie o złożoności relacji prze-
strzennych, ich strukturze (strukturach) i organizacji, a ponadto materialności 
i tożsamości (Jałowiecki 2011). Skoro więc miejsce, przyjmując za kryterium za-
sięg przestrzenny, to nie tylko określone swymi granicami jednostki administra-
cyjne, ale też ze względu na skalę przestrzenną obszary znacznie większe, sięga-
jące swym zakresem ujęcia globalnego, oraz znacznie mniejsze, kojarzone wręcz 
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z punktem w przestrzeni, to utożsamianie marketingu miejsca z marketingiem 
terytorialnym jest zbytnim zawężeniem (ryc. 1).

Wynika ono zapewne z przyjmowanych przez wielu autorów restrykcyjnych 
założeń, jakie powinien spełniać określony obszar, aby mógł być zarządzany na 
zasadach marketingu, takich jak: wyodrębnienie przestrzenne, instytucjonaliza-
cja funkcjonowania, całościowa koncepcja organizacyjna i orientacja na własne 
cele (m.in. Szromnik 2016). Takie podejście mocno akcentuje elementy związane 
z zarządzaniem, a zdawkowo samą przestrzeń, chociaż ta stanowi podstawowy 
czynnik strukturyzujący relacje społeczne. Wydaje się to zasadne w przypadku 
jednostki administracyjnej, którą można utożsamiać z miejscem wyznaczonym 
granicami. Jednak nie wszystkie miejsca mają jednoznacznie określone granice. 
Można wręcz przyjąć, że ich wytyczenie jest trudne lub wręcz niemożliwe, co wy-
nika z faktu, że wiele zjawisk i procesów, w tym także tych z zakresu marketingu 
miejsc, wymyka się ze stosunkowo sztywnych podziałów administracyjnych. Sko-
ro więc wyodrębnienie przestrzenne w określonych przypadkach jest utrudnione, 
to pozostałe elementy mają charakter względny, umowny. Nie oznacza to jednak, 
że marketing w takich miejscach nie może być realizowany. Będzie on miał cha-
rakter mniej formalny, a  jego zwykle oddolna animacja będzie w rękach grupy 
inicjatywnej lub nawet pojedynczej osoby. W  tym przypadku nie jest również 
konieczna zwierzchność administracyjna, ponieważ doraźne działania mogą być 
inicjowane, realizowane i finansowane ze źródeł własnych. Taka forma działań 

Ryc. 1. Miejsce marketingu terytorialnego w marketingu miejsc
Źródło: opracowanie własne. 
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z zakresu marketingu miejsc nie wymusza również całościowej koncepcji orga-
nizacyjnej ze względu na czasem spontaniczny, doraźny, jednorazowy charakter 
przedsięwzięcia w konkretnym miejscu (lub jego części, a nawet punktu) oraz na 
nierzadko uznaniowy zasięg przestrzenny jego oddziaływania. 

Z  geograficznego punktu widzenia warto także zwrócić uwagę na fakt, że 
miejsca, a w niektórych przypadkach pojedyncze miejsce może budować wize-
runek całej jednostki administracyjnej, nie stanowiąc istotnego odsetka jego po-
wierzchni. W przypadku większej liczby takich miejsc warto podkreślić, że nie 
tworzą one zwykle zwartej całości i nie wykazują ciągłości przestrzennej, chociaż 
mogą do siebie przylegać, przenikać się bądź pozostawać w odległości, czasem 
znacznej, kształtując niejako przestrzeń miejsc (ryc. 2a). Ich liczba, powierzchnia 
i  rozmieszczenie mogą być istotnie zróżnicowane względem przyjętych granic 
administracyjnych (ryc. 2b, c, d). Musi to rodzić szereg trudności, których funda-
mentem jest owa nieciągłość przestrzenna (dotarcie do miejsca, przemieszczanie 
się pomiędzy miejscami) oraz sygnalizowany przebieg granic, w tym granic pań-
stwowych, który może dzielić lub rozdzielać miejsca. 

Ryc. 2. Przykłady zależności przestrzennych marketingu miejsc i marketingu terytorial-
nego
Źródło: opracowanie własne. 
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Zasygnalizowane powyżej przesłanki merytoryczne, będące subiektywną ob-
serwacją geografa, powinny stać się impulsem do rozpoczęcia dyskursu naukowe-
go dotyczącego marketingu miejsc na gruncie geografii społeczno-ekonomicznej. 
W tym kontekście warto przypomnieć opinię Domańskiego (1996, s. 49), który 
stwierdził, że to właśnie „geografia tradycyjnie zajmuje się porównawczymi ko-
rzyściami określonych miejsc (lokalizacji) dla określonych działalności i ludzi”.

Być może w kontekście powyższego wywodu należy również postawić pytanie, 
czy przynajmniej część geografów społeczno-ekonomicznych nie prowadzi badań 
w celu rozpoznania lub/i przewidywania potrzeb oraz nie proponuje działań ad-
resowanych do wielorakich grup interesantów w różnych skalach przestrzennych. 
Czy geografowie jako grupa społeczna, w  tym geografowie społeczno-ekono-
miczni, nie promują określonych miejsc w sposób świadomy lub nie? Czy zatem 
geografowie nie uprawiają marketingu miejsc? Pytania te wydają się retoryczne. 
Kwestią problematyczną pozostaje jedynie nierynkowe podejście geografów do 
samych badań oraz ich wyników, w tym ich użyteczności.

Warto również podkreślić, że o  ile reprezentanci innych nauk społecznych, 
przede wszystkim nauk o zarządzaniu i jakości, z dużą swobodą operują w grani-
cach wskazanej problematyki, wkraczając niejednokrotnie także w obszar uznany 
zwyczajowo za geograficzny, to geografowie rzadziej podejmują próby zaznacze-
nia tam swojej obecności naukowej, przy całkowitym braku aktywności w sfe-
rze dydaktyki (Czapliński 2008). Tymczasem geograficzna aktywność i geogra-
ficzny punkt widzenia byłby doskonałym pretekstem do wprowadzenia szeregu 
uściśleń, m.in. terminologicznych, w  zakresie marketingu miejsc i marketingu 
terytorialnego. 

Nie mniej istotny wydaje się również potencjał kształcenia geograficznego 
w odniesieniu do kompetencji oczekiwanych od specjalistów w zakresie szeroko 
rozumianego gospodarowania przestrzenią i zarządzania różnego rodzaju miej-
scami. Unikatowy zestaw umiejętności warsztatowych – obejmujący podstawo-
we narzędzia gromadzenia, przetwarzania i analizy danych przestrzennych, ich 
wizualizacji graficznej i kartograficznej, metody pracy laboratoryjnej i terenowej, 
techniki skutecznej komunikacji oraz współpracy zespołowej – czyni z geografów 
osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które są niezastąpione na 
współczesnym rynku pracy.

Specjalność marketing miejsc w ofercie kształcenia geograficznego 
na Uniwersytecie Szczecińskim 
Marketing miejsc to jedna z kilku specjalności proponowanych przez Uniwersy-
tet Szczeciński w ramach studiów II stopnia na kierunku geografia. Kształcenie 
w zakresie tej specjalności ma na celu wyposażenie studentów w fachową wiedzę, 
umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne istotne dla kreowania proce-
sów rozwojowych społeczności lokalnych i regionalnych w warunkach konkuren-
cji o ograniczone zasoby ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki konkretnych 
miejsc oraz ich użyteczności dla obecnych i potencjalnych interesantów. Jak już 
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wspomniano, w kształceniu specjalnościowym nacisk położono przede wszyst-
kim na rozwój konkretnych kompetencji oczekiwanych przez przyszłych praco-
dawców. Nieprzypadkowo więc wśród efektów uczenia się osiąganych w ramach 
poszczególnych przedmiotów najczęściej pojawiają się te, związane z biegłością 
w doborze i krytycznej selekcji wielorakich źródeł informacji oraz posługiwaniu 
się adekwatnymi metodami i narzędziami, w tym zaawansowanymi technikami 
informacyjno-komunikacyjnymi, do rozwiązywania problemów z zakresu bran-
dingu i marketingu miejsc. Równie ważne są umiejętności odnoszące się do przy-
gotowywania specjalistycznych opracowań diagnostycznych, projektowych i stra-
tegicznych oraz planowania i realizowania właściwych przedsięwzięć i kampanii 
marketingowych wraz z organizacją niezbędnego wsparcia finansowego i  infor-
macyjnego. Akcentowane są także zdolności w zakresie komunikacji z różnymi 
grupami interesantów, prowadzenia debat i  moderowania dyskusji, skutecznej 
współpracy zespołowej oraz kształtowania gotowości do wspierania i inicjowania 
działań na rzecz społeczności lokalnych i przedsiębiorczego, kreatywnego działa-
nia w wykonywaniu zadań z przedmiotowego zakresu.

Realizacja założonej koncepcji kształcenia wiąże się z  odpowiednią organi-
zacją procesu dydaktycznego, w  ramach którego oferowane są różnorodne for-
my zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich w połączeniu ze 
stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta. Kadrę 
dydaktyczną specjalności tworzą w głównej mierze geografowie społeczno-eko-
nomiczni, których dorobek naukowy koresponduje z właściwymi treściami pro-
gramowymi. Ponadto kilkoro z nich posiada dodatkowe przygotowanie meryto-
ryczne w zakresie zarządzania i marketingu.

Podobnie jak w  przypadku pozostałych specjalności, kształcenie w  ramach 
specjalności marketing miejsc jest realizowane od początku studiów (tab. 2), za-
czynając od ogólnego wprowadzenia do problematyki (przedmiot wprowadzenie 
do marketingu miejsc) w I semestrze, poprzez rozwinięcie najważniejszych treści 
teoretycznych i metodologicznych w II semestrze (przedmioty zasoby środowi-
ska geograficznego w marketingu miejsc, marka miejsca, strategia marketingowa 
w marketingu miejsc), na wybranych zagadnieniach szczegółowych i specyficz-
nych w III semestrze kończąc (m.in. przedmioty badania marketingowe w mar-
ketingu miejsc, narzędzia internetowe w marketingu miejsc, finansowanie dzia-
łalności promocyjnej miejsc, kreowanie efektu pochodzenia – budowa produktu 
lokalnego).

W  ramach przygotowania specjalnościowego program studiów umożliwia 
zdobycie przez studenta 28 pkt ECTS (23,3% ogółu), a na właściwe zajęcia dy-
daktyczne przypada 290 godzin (31,5% całości). Zajęcia są realizowane w czte-
rech podstawowych formach: wykłady (31% wszystkich godzin), konwersatoria 
(31%), laboratoria (22,5%) oraz ćwiczenia (15,5%). Oprócz przedmiotów wprost 
oznaczonych w  programie studiów jako specjalnościowe, realizacja treści pro-
gramowych i  efektów uczenia się o  charakterze specjalnościowym wiąże się 
również z przygotowaniem pracy magisterskiej. Należy zatem wspomnieć dodat-
kowo o takich elementach programu studiów, jak seminarium dyplomowe oraz 
towarzysząca mu pracownia dyplomowa (w semestrach II–IV) pozwalających na 
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zdobycie kolejnych 32 pkt ECTS. W  ten sposób łączny nakład pracy studenta 
związanej z kształceniem specjalnościowym zamyka się de facto w 60 pkt ECTS, 
czyli stanowi połowę całkowitej liczby punktów ECTS koniecznej do zdobycia 
kwalifikacji magistra geografii.

Zakończenie

Zawartą w tytule artykułu tezę wstępnie możemy uznać za prawdziwą w przy-
padku Uniwersytetu Szczecińskiego, biorąc pod uwagę, że w okresie 2017–2020 
specjalność marketing miejsc była najliczniej reprezentowana wśród absolwentów 
geografii oraz jedyną uruchomioną specjalnością na studiach geograficznych II 
stopnia w roku akademickim 2020/2021. Wydaje się jednak za wcześnie na jakieś 
dalekosiężne przewidywania w tym zakresie wobec dużej niepewności aktualnej 
sytuacji.

Na zakończenie chcielibyśmy się więc podzielić naszymi dylematami, któ-
re w pierwszej kolejności wynikają z istotnych zmian organizacyjnych przepro-
wadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim. Spowodowały one m.in. likwida-
cję Wydziału Nauk o Ziemi. Zatem utrzymywanie dotychczasowego status quo 
także w odniesieniu do kierunku geografia, w tym do omawianej specjalności, 
w dłuższej perspektywie jest niepewne. Przesunięcie geografów społeczno-go-
spodarczych na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania i połączenie z czę-
ścią pracowników byłego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług o  różnych 
rodowodach naukowych, z jednej strony nie musi sprzyjać dalszemu rozwojowi 
naszej idei kształcenia geograficznego. Z drugiej zaś strony może dawać nadzieję 
na merytoryczne wzmocnienie i przeformułowanie marketingu miejsc w nowy 
kierunek studiów. Nie będzie to jednak obojętne wobec całościowej oferty dydak-
tycznej wydziału. Ożywiona dyskusja głównie w mediach internetowych, mno-
gość kursów, szkoleń i konferencji na temat marketingu miejsc utożsamianego 
potocznie z marketingiem terytorialnym wskazuje na duże zainteresowanie tym 
rodzajem marketingu. Czy oznacza to szansę naukowo-dydaktyczną dla geogra-
fów społeczno-ekonomicznych? Odpowiedź na tak postawione pytanie w dużej 
mierze zależy od samych geografów, ich aktywności, otwartości na nowe wy-
zwania, ale nade wszystko prawdziwej integracji w  działaniach na polu nauki 
i edukacji.
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Implementation of the Place Marketing Specialization as a way to increase  the 
attractiveness of the education offer in the field of socio-economic geography 

Place Marketing is a domain of social activity that remains of scientific and didactic inter-
est in many disciplines. One of them is socio-economic geography which, devoted to the 
issue of the benefits of specific places for certain activities, substantially fits in the scientif-
ic and educational discourse related to such type of marketing. The aim of this study is to 
present the didactic potential of place marketing as an interdisciplinary field of knowledge 
and practical activity, considered as one of the ways to make academic geography pro-
grams more attractive. Based on the previous experience of the University of Szczecin, the 
subsequent parts of this paper unveil the circumstances of the establishment of the Place 
Marketing Specialization as part of the modernization of the Geography study programs, 
a cause-and-effect analysis of the premises for taking actions related to the arrangement of 
this specialization, as well as present its general characteristics in the light of the current 
curriculum. What indicates a great interest in this type of sector marketing, commonly 
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recognized as territorial marketing, are lively discussions mainly in social media, a mul-
titude of courses, trainings and conferences on place marketing. Thus, it can be assumed 
that from the scientific and didactic point of view a new field of activity is being opened 
up, and which, in the authors’ opinion, also constitutes an opportunity for socio-economic 
geographers.

Keywords: socio-economic geography, geographic education, place marketing, specializa-
tion in geographic studies, University of Szczecin
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Kształcenie w zakresie geografii  
społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia 
oraz gospodarka przestrzenna –  
szanse i wyzwania w świetle opinii studentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zarys treści: W rozdziale przedstawiono wyniki badań nad określeniem udziału geografii 
społeczno-ekonomicznej w efektach uczenia się na kierunkach geografia oraz gospodarka 
przestrzenna I i II stopnia na przykładzie programów realizowanych na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym w Krakowie w celu ustalenia znaczenia tej subdyscypliny geografii w kształ-
ceniu. Analiza programów kształcenia została skonfrontowana z  opiniami studentów 
(w świetle wyników badań ankietowych). Określono także szanse i wyzwania kształcenia 
w  zakresie geografii społeczno-ekonomicznej w  świetle dynamicznych przemian rynku 
pracy. W  końcowej części podjęto próbę identyfikacji szans, jakie stoją przed geografią 
społeczno-ekonomiczną, zwracając szczególną uwagę na rolę treści kształcenia w zakresie 
kształtowania kompetencji przedsiębiorczych i  analizy relacji między elementami prze-
strzeni geograficznej oraz traktowania geografii społeczno-ekonomicznej jako nauki o za-
rządzaniu przestrzenią w układach różnej skali, co – jak się wydaje – pozwoli podnieść jej 
pozycję konkurencyjną na rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego. 

Słowa kluczowe: edukacja geograficzna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka 
przestrzenna, kształcenie uniwersyteckie, studia geograficzne

Wstęp

Dynamiczne przemiany społeczno-gospodarcze związane w  Polsce głównie 
z procesami transformacji systemowej i integracji europejskiej, przebiegające pod 
wpływem impulsów z  otoczenia międzynarodowego, wymuszają konieczność 
ciągłej modernizacji celów, treści i  metod kształcenia geograficznego. Spadek 
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atrakcyjności studiów na kierunku geografia w  ostatnich latach, szczególnie 
studiów w specjalności nauczycielskiej, związany z wieloma czynnikami (Piróg 
2018a), spowodował konieczność otwarcia się jednostek geograficznych na nowe, 
bardziej interdyscyplinarne kierunki kształcenia, takie jak gospodarka prze-
strzenna. Powstaje więc istotne pytanie, jaki jest udział geografii, w tym nowej 
dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w pro-
gramach kształcenia na tych kierunkach.

W  świetle przedstawionych przesłanek w  rozdziale podjęta zostanie próba 
określenia udziału geografii społeczno-ekonomicznej w  efektach uczenia się 
oraz liczbie godzin zajęć i liczbie punktów ECTS na przykładzie programów re-
alizowanych w  Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w  Krakowie w  celu ustalenia znaczenia tej subdyscypliny 
geografii w kształceniu. Analiza programów kształcenia została skonfrontowana 
z analizą uwarunkowań kształcenia geograficznego na poziomie wyższym zwią-
zanych w ostatnich latach głównie z reformą nauki i szkolnictwa wyższego oraz 
z opiniami studentów w świetle wyników badań, które przeprowadzono meto-
dą kwestionariusza ankiety obejmującego 15 pytań, w  tym 4 pytania otwarte. 
W dalszej części określono także szanse i wyzwania kształcenia w zakresie geo-
grafii społeczno-ekonomicznej w świetle dynamicznych przemian rynku pracy. 
W odniesieniu do identyfikacji szans szczególną uwagę zwrócono na rolę treści 
kształcenia w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych i analizy relacji mię-
dzy elementami przestrzeni geograficznej oraz traktowania geografii społeczno-
-ekonomicznej jako nauki o zarządzaniu przestrzenią w układach różnej skali, 
co – jak się wydaje – pozwoli podnieść jej pozycję konkurencyjną na rynku edu-
kacyjnym szkolnictwa wyższego.

Należy podkreślić, że badacz tej problematyki napotyka na szereg trudności. 
Podstawowa kwestia brzmi, czy nową dyscyplinę o nazwie geografia społeczno-
-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna można utożsamiać z geografią społecz-
no-ekonomiczną. Jak powszechnie bowiem wiadomo, problematyka gospodarki 
przestrzennej od lat jest przedmiotem zainteresowania geografii społeczno-eko-
nomicznej. Jeśli jednak nie, to jakie są relacje między gospodarką przestrzenną 
i geografią społeczno-ekonomiczną? Jest to pytanie dyskusyjne i wymaga szer-
szego omówienia, nie jest więc przedmiotem niniejszego rozdziału. Przy pró-
bach odniesienia do rynku pracy napotyka się na problem danych o rynku pracy 
i  losach absolwentów studiów geograficznych, którzy wymykają się oficjalnym 
statystykom ze względu na brak wyróżnienia zawodu „geograf”, a tym bardziej 
„geograf społeczno-ekonomiczny” w barometrze zawodów, czyli monitoringu za-
wodów deficytowych i nadwyżkowych. Nad problemem określenia zawodu geo-
grafa toczy się od wielu lat szeroka dyskusja (zob. m.in. Gierańczyk, Duży 2012). 
Dlatego oprócz zawodu nauczyciela geografii należy brać pod uwagę wiele innych 
zawodów, z którymi studenci kierunków geograficznych wiążą swoją przyszłość 
(Awramiuk-Godun, Mularczyk 2012).
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Uwarunkowania kształcenia w zakresie geografii  społeczno-ekonomicznej 
w świetle literatury przedmiotu

Na proces kształcenia na poziomie uniwersyteckim wpływa wiele czynników. 
Można je podzielić na czynniki ogólne, odnoszące się do systemu kształcenia 
w ogóle, oraz szczegółowe, determinujące kształcenia na poszczególnych kierun-
kach. Piróg (2018a) określa je jako makrotrendy (procesy oddziałujące na szkol-
nictwo wyższe jako takie) i mikrotrendy. Do pierwszych należy zaliczyć przede 
wszystkim procesy przechodzenia do fazy informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego, 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz w warunkach polskich transformacji 
gospodarczej i  integracji ze strukturami europejskimi. W gospodarce, w której 
wiedza staje się podstawowym czynnikiem rozwoju, to kompetencje człowieka, 
na które składa się właśnie jego wiedza, umiejętności i postawy, są podstawą jego 
wydajności pracy i źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Jednocze-
śnie, jak zauważa Piróg (2016, 2018a), wykształcenie zostało uznane za zasadniczy 
mechanizm awansu społecznego oraz materialnego. Stąd duże zainteresowanie 
podejmowaniem studiów wśród społeczeństwa oraz urynkowienie szkolnictwa 
wyższego, które przejawiało się w  dynamicznym rozwoju szkół prywatnych, 
szczególnie w drugiej połowie lat 90. XX w. i pierwszej dekadzie XXI w., oraz 
konkurowaniu uniwersytetów na rynku edukacyjnym. Uczelnie muszą rywalizo-
wać ze sobą na wielu płaszczyznach, nie tylko w zakresie zdobywania środków fi-
nansowych na badania, ale także na kształcenie studentów oraz o kandydatów do 
studiowania (Piróg 2014a, 2018a). Nasiliło się to szczególnie w okresie kryzysu 
demograficznego, jaki uwidocznił się w drugiej dekadzie XXI w. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie przekształcenie szkół wyższych w jednostki badawcze i ich funk-
cjonowanie bez studentów. Dlatego też część szkół wyższych, nie będąc w sta-
nie zapewnić sobie odpowiedniej bazy kandydatów, obniża wymagania stawiane 
przyszłym studentom podczas procesu rekrutacji, zwłaszcza na kierunki cieszące 
się mniejszym zainteresowaniem. Do takich kierunków, które tracą popularność, 
należy niestety zaliczyć geografię. Dodatkowo kierunek ten funkcjonuje w wa-
runkach silnej konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej (czyli innych atrakcyjnych, 
podobnych pod względem programu kierunków). Przyczyn mniejszego zainte-
resowania młodzieży studiami geograficznymi jest wiele (Tracz, Hibszer 2013, 
Piróg 2018), choć jeszcze na przełomie wieków geografia była chętnie wybierana 
na maturze i stosunkowo bardzo popularna jako kierunek studiów, szczególnie 
w ośrodkach, które oferowały specjalności nauczycielskie. Obecnie zaintereso-
wanie studiami geograficznymi spada, co nasila sytuacja związana z pogłębiają-
cym się niżem demograficznym (Tracz, Hibszer 2013). Próbę wyjaśnienia tego 
zjawiska podejmują badacze, którzy starają się rozpoznać motywy wyboru geo-
grafii na maturze i studiów geograficznych (Awramiuk-Godun, Mularczyk 2012, 
Hibszer i  in. 2012, Piróg 2018b). Wśród tych motywów ważną rolę odgrywają 
zainteresowania wynikające z pasji do geografii, zainteresowania przedmiotem 
w związku z uczeniem się go w szkole, podróże i zajęcia terenowe w trakcie stu-
diów oraz interesujące specjalizacje na studiach (Hibszer i in. 2012). Jest to dobra 
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wiadomość w  tym sensie, że ciągle istnieje coś takiego jak pasja geograficzna, 
której nie przesłaniają kwestie finansowe związane z potencjalnie niezbyt wyso-
kim zarobkami absolwentów kierunków geograficznych. Być może wynika to fak-
tu, że studenci podejmujący edukację na studiach geograficznych zwykle nie mają 
pełnej świadomości sytuacji geografów na rynku pracy (Gierańczyk, Duży 2012). 
Niestety, jak zauważyła Piróg (2018a, b), w ostatnich dwudziestu latach bada-
nia wskazują na zdecydowany spadek znaczenia zainteresowań geograficznych 
jako motywu wyboru studiów oraz przesunięcie kwestii zainteresowań z miejsca 
pierwszego na drugie w hierarchii najistotniejszych powodów wyborów studiów. 
Młodzież zwraca więc coraz większą uwagę na przydatność dyplomu na rynku 
pracy, co stanowi poważne wyzwanie dla jednostek geograficznych, kształtują-
cych programy studiów. Z drugiej strony wyniki badań Piróg (2012) wskazują, że 
szkolnictwo jest dla studentów geografii istotnym obszarem poszukiwania pra-
cy po zakończeniu nauki, gdyż zajmuje trzecie miejsce w hierarchii pożądanych 
miejsc zatrudnienia, po administracji państwowej i samorządowej oraz biurach 
planowania przestrzennego. Jest to oczywiście zróżnicowane w poszczególnych 
ośrodkach geograficznych, niemniej odpowiedzi respondentów wskazują, że zde-
cydowanie największe zainteresowanie pracą w  zawodzie nauczyciela geografii 
ujawniają studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uczelni specjali-
zującej się w kształceniu przyszłych nauczycieli. Jest to jednak ciągle duża szansa 
dla geografii jako kierunku studiów, zwłaszcza w obliczu ujawniającej się luki 
pokoleniowej w zawodzie nauczycielskim. 

Poziom zainteresowania kształceniem akademickim na kierunku geografia 
jest także częściowo konsekwencją pozycji geografii w  strukturze przedmio-
tów szkolnych i percepcją tego przedmiotu wśród uczniów (Piróg 2018). Nieste-
ty można zaobserwować negatywną ewolucję postaw uczniów wobec geografii 
szkolnej, choć stało to nieco w sprzeczności z utrzymującym się przez wiele lat 
wysokim zainteresowaniem wyboru geografii jako przedmiotu maturalnego. Być 
może sytuacja ta ulegnie zmianie w wyniku wdrażania od 2018 r. nowej pod-
stawy programowej. Wyjściowym założeniem podstawy programowej z geografii 
zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum jest przyjęcie, że główny cel edu-
kacyjny geografii to integrowanie wiedzy ucznia o  środowisku przyrodniczym 
z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną; jest to walor geografii zbyt 
mało eksponowany i wykorzystywany w argumentowaniu rangi geografii na po-
ziomie edukacji szkolnej oraz, co niezwykle istotne, na poziomie akademickim 
(Szkurłat i  in. 2018). Dlatego w nowej podstawie programowej treści z  zakre-
su geografii społeczno-ekonomicznej i geografii fizycznej zostały zbalansowane 
(w obliczu wcześniejszej dominacji treści z zakresu geografii fizycznej w gimna-
zjum i w zakresie rozszerzonym geografii na poziomie ponadgimnazjalnym, przy 
niedowartościowaniu treści fizycznogeograficznych na poziomie podstawowym 
w pierwszej klasie liceum i technikum) i w dużym zakresie zintegrowane. Ma to 
na celu rozwijanie myślenia relacyjnego (o wzajemnym oddziaływaniu elemen-
tów przestrzeni geograficznej) i kształtowanie „zmysłu geograficznego” w ujęciu 
W. Nałkowskiego (Wilczyński 2011). Geografia w nowej koncepcji edukacji szkol-
nej winna sprzyjać poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania, odnoszące się do 
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problemów współczesnej egzystencji człowieka, jego funkcjonowania w środowi-
sku przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i  politycznym, tak aby zapewnić 
orientację młodych ludzi w narastających powiązaniach we współczesnym świe-
cie (Szkurłat i in. 2018). Jest to duża szansa dla geografii społeczno-ekonomicz-
nej, której rola w kształtowaniu umiejętności odnalezienia się we współczesnym 
świecie powinna rosnąć. 

Na atrakcyjność kierunków geograficznych wpływają także metody kształ-
cenia. Jak zauważyła Szkurłat (2012), stosowana najczęściej w  geograficznym 
kształceniu akademickim tradycyjna forma wykładów informacyjnych oraz pro-
wadzonych w bardzo licznych grupach zajęć ćwiczeniowych nie stwarzają wa-
runków do aktywnego udziału studentów w procesie kształcenia i kształtowania 
kompetencji tak istotnych dla funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 
Wydaje się, że szczególnie w przypadku geografii społeczno-ekonomicznej sto-
sowanie metod podających, głównie wykładów z dużą dawką danych statystycz-
nych o procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, może skutecznie zniechęcić 
uczniów i  studentów do zainteresowania kierunkami geograficznymi. Stanowi 
to wyzwanie dla geografii społeczno-ekonomicznej, dla której współczynnik 
koszto chłonności prowadzenia kształcenia wynosi (wg stanu na 2021 r.) tylko 
1,5 w skali 1–4, co nie pozwala z reguły na tworzenie planów studiów z domina-
cją małych grup ćwiczeniowych. W nieco lepszej sytuacji są kierunki oparte na 
naukach o Ziemi i środowisku, których kosztochłonność wynosi 2,5. 

Czynnikiem, który zaczął zdecydowanie wpływać na studia geograficzne 
w  ostatnich latach, jest reforma szkolnictwa wyższego i  związany z  nią nowy 
podział nauki na dziedziny i dyscypliny naukowe (Piróg 2018). Miejsce geografii 
w systemie nauki jest ważnym czynnikiem, który od wielu lat dostrzegają bada-
cze. Maik (2012) zwrócił uwagę, że siła i możliwości geografii w procesie kształce-
nia społeczeństwa są osadzone mocno w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
geografii jako dyscypliny naukowej. W wyniku reformy systemu nauki i szkolnic-
twa wyższego przyszłość ta związana jest z dwoma dyscyplinami geograficznymi. 
Od 2018 r. są to geografia społeczno-ekonomiczna i  gospodarka przestrzenna, 
która została zakwalifikowana do dziedziny nauk społecznych, oraz dyscyplina 
nauki o Ziemi i  środowisku zaliczona do dziedziny nauk ścisłych i  przyrodni-
czych. Sprawa wyodrębnienia dwóch dyscyplin nie jest przedmiotem dyskusji 
w niniejszej pracy, niemniej należy zauważyć, że w środowisku geografów wy-
woływała one ożywione dyskusje. Z jednej strony zwracano uwagę na zagroże-
nia jedności geografii i tym samym niepewność co do dalszego trwania studiów 
geograficznych w wyniku braku jednej dyscypliny, z drugiej zaś podkreślano, że 
dualizm geografii, jako nauki przyrodniczej, a  jednocześnie społecznej, nie po-
zwalał na utrzymanie jednej dyscypliny ze względu na konieczność przypisania 
jej do jednej z dziedzin (przyrodniczej lub społecznej – ta decyzja sama w sobie 
budziłaby kontrowersje) i  brak praktycznych możliwości „wywalczenia” przez 
geografów powołania odrębnej dziedziny nauk geograficznych czy przestrzen-
nych w trakcie reformy, co wynika m.in. ze stosunkowo małego potencjału geo-
grafii mierzonego liczbą badaczy w stosunku do innych dyscyplin (np. ekonomii 
i finansów). Czy jednak powstanie i dalszy rozwój dwóch dyscyplin nie może być 
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oznaką siły geografii? Na pewno stanowi to duże wyzwanie dla władz jednostek 
geograficznych i samych badaczy. Jak zauważyła Piróg (2018, s. 21): „tak głębokie 
zmiany dotyczące organizacji procesu dydaktycznego pracy naukowej nauczycieli 
akademickich oraz jej nowego klasyfikowania rodzą obawy, że przez najbliższe 
lata pracownicy uczelni skupią swoje wysiłki na instytucjonalnym oraz indywidu-
alnym zaadaptowaniu się do nowej rzeczywistości. Może to doprowadzić do tego, 
że zabraknie im czasu, energii i motywacji do modernizacji programów studiów 
geograficznych i do badań nad optymalizacją procesu kształcenia geograficznego 
na szczeblu akademickim”. W tej nowej sytuacji tym bardziej istotne wydaje się 
pytanie, jaka jest rola geografii społeczno-ekonomicznej, stanowiącej z gospodar-
ką przestrzenną odrębną dyscyplinę naukową, w kształceniu akademickim. 

Studia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna w Instytucie 
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w  Krakowie od 1946 r., czyli niemal od momentu 
powstania, prowadzi studia geograficzne, początkowo jako Państwowa Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna (a później WSP), przygotowując kadrę nauczycieli geografii. 
Od lat 70. XX w. jednostką odpowiedzialną za studia geograficzne jest Instytut 
Geografii (Zioło, Rachwał 2010). Transformacja systemu społeczno-gospodarcze-
go i konieczność większego otwarcia się na potrzeby rynku pracy spowodowały, 
że w latach 90. XX w. zainicjowano tworzenie specjalności nienauczycielskich na 
kierunku geografia oraz nowych specjalności nauczycielskich – geografia z przy-
rodą, geografia z  podstawami przedsiębiorczości i  geografia z  wiedzą o  społe-
czeństwie. W związku z dynamicznym rozwojem instytutu pod względem liczby 
studentów i  kadrowym oraz poszerzeniem pól badawczych w  kolejnych latach 
uruchamiano nowe kierunki: turystykę i rekreację oraz gospodarkę przestrzenną, 
a także z Instytutem Biologii – ochronę środowiska. W efekcie instytut prowadzi 
obecnie 3 kierunki studiów na poziomie I i II stopnia oraz ma znaczący udział 
w funkcjonowaniu czwartego kierunku, którego jednostką prowadzącą formalnie 
jest inny instytut. W toku wieloletnich dyskusji wypracowano koncepcję wielu 
specjalności na kierunku geografia celem poszerzenia jego atrakcyjności. Specjal-
ności te nawiązują do kierunków badań pracowników poszczególnych katedr. Są 
to na studiach licencjackich z geografii następujące specjalności do wyboru (od 
trzeciego semestru):
•  geografia z  przyrodą (nauczycielska), przy czym od roku akademickiego 

2019/2020 realizowana jest w  formie specjalnego pilotażowego programu 
GeoEtos, współfinansowanego z grantu na kształcenie nauczycieli udzielone-
go przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

•  geografia fizyczna,
•  geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,
•  geoinformacja,
•  geomonitoring,
•  geoturystyka,
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•  przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna,
•  zarządzanie środowiskiem geograficznym.

W ostatnich latach największą popularnością wśród studentów cieszy się spe-
cjalność nauczycielska geografia z przyrodą oraz geoinformacja i geomonitoring. 
Wcześniej, zanim uruchomiony został kierunek gospodarka przestrzenna, du-
żym zainteresowaniem cieszyła się specjalność przedsiębiorczość i  gospodarka 
przestrzenna. 

W związku ze spadkiem zainteresowania (z wyjątkiem studentów specjalno-
ści nauczycielskich) kontynuowaniem studiów na drugim kierunku oraz wobec 
zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, a tym samym możliwości 
prowadzenia studiów w szkole doktorskiej w dwóch dyscyplinach, wypracowa-
no nowy program studiów geograficznych II stopnia. Od roku akademickiego 
2020/2021 obowiązuje więc nowy program studiów i specjalności określany jako 
#NowaGeografiaMagisterska. Zredukowano w  nim liczbę specjalności i  posta-
wiono na bardziej specjalistyczne kształcenie od II semestru. Specjalność nauczy-
cielska oferowana jest w trzech wariantach:
•  geografia nauczycielska (bez II przedmiotu),
•  geografia z wiedzą o społeczeństwie (od lat ciesząca się niesłabnącą popular-

nością, ze względu na fakt, że pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania 
także WoS, będącego przedmiotem maturalnym),

•  geografia z podstawami przedsiębiorczości.
Specjalności nienauczycielskie zostały ujęte w dwóch ścieżkach, tj.:

•  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
•  nauki o Ziemi i o środowisku.

Koncepcja #NowaGeografiaMagisterska jest więc odpowiedzią na zmiany in-
stytucjonalne i otoczenia. W miejsce dotychczasowych dziewięciu specjalności 
wprowadzono trzy nowe, w tym dwie odpowiadające nowym dyscyplinom geogra-
ficznym (jako fundamentom kierunku geografia), oraz specjalność nauczycielską 
w trzech dotychczas oferowanych wariantach. W nowej koncepcji programowej 
przewidziano większy udział kursów specjalnościowych (co oznacza mocniejszą 
specjalizację niż do tej pory w zakresie jednej z dwóch dyscyplin geograficznych), 
w planie głównym są kursy bardziej ogólne (z przewagą wykładów), a bardziej 
specjalistyczne (przede wszystkim w formie ćwiczeń laboratoryjnych i konwersa-
toryjnych) w ramach specjalności od drugiego semestru studiów. Wydaje się też, 
że takie studia stanowią lepszą ścieżkę w kierunku studiów w szkole doktorskiej, 
gdyż Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ma uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora w obydwu dyscyplinach. Na efekty zmian trzeba będzie jednak po-
czekać, aż studia w ramach nowego programu skończą pierwsi absolwenci. Nie-
mniej daje to nadzieję, że do bardziej niż dotychczas elitarnych studiów w szkole 
doktorskiej będą trafiać dobrze przygotowani absolwenci geografii magisterskiej. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że nie do końca sprawdziła się strategia insty-
tutu z pierwszej dekady XXI w., w której przyjęto, że otwierając nowe kierunki 
(turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna) mocno osadzone w dyscyplinie 
geografia, celowo nie będzie się oferować na nich studiów magisterskich, aby ich 
absolwenci przechodzili na studia magisterskie geograficzne. Było to podejście 
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rzadko stosowane w  innych jednostkach geograficznych w Polsce, które miało 
na celu wzmocnienie bazy rekrutacyjnej na geografię magisterską i umożliwie-
nie późniejszych studiów doktoranckich z geografii. Wybory absolwentów tych 
kierunków, którzy często decydowali się na kontynuowanie studiów na innych 
uczelniach oferujących studia magisterskie z turystyki i rekreacji oraz gospodarki 
przestrzennej, spowodowały konieczność odejścia od tej koncepcji i zaoferowanie 
także studiów II stopnia na kierunkach innych niż geografia. 

Drugi kierunek studiów będący przedmiotem zainteresowania w  niniejszej 
pracy – gospodarka przestrzenna – jest najmłodszym kierunkiem prowadzo-
nym przez Instytut Geografii, początkowo tylko w  formie 3,5-letnich studiów 
inżynierskich, a  od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 także 
na 1,5-rocznych studiach magisterskich. Na studiach I stopnia studenci mają do 
wyboru następujące specjalności (od trzeciego semestru):
•  geoinformacja,
•  gospodarka odnawialnymi źródłami energii,
•  gospodarka przestrzenna obszarów miejskich,
•  przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej,
•  rozwój lokalny i regionalny,
•  zarządzanie środowiskiem geograficznym.

Największą popularnością od początku funkcjonowania kierunku cieszy się 
gospodarka przestrzenna obszarów miejskich oraz rozwój lokalny i  regionalny, 
a także geoinformacja, na którą jest mniejsza liczba chętnych, ze względu na to, 
że specjalność ta uchodzi w oczach studentów za trudniejszą. Niemniej ofero-
wanie pewnych specjalności zbliżonych programowo do specjalności na kierun-
ku geografia (np. geoinformacja) pozwala na łączenie grup zajęć w ramach nie-
których kursów i  tym samym zwiększa możliwość uruchomienia specjalności 
w  przypadku mniejszej liczby chętnych. Na projektowanie programu studiów 
i specjalności duży wpływ miały opinie interesariuszy procesu kształcenia. Ich 
poznanie jest istotnym elementem procesu oceny i podniesienia jakości kształ-
cenia na każdym kierunku, ale szczególnie ważne na tego typu kierunku jak go-
spodarka przestrzenna. Chodzi o opinie nie tylko interesariuszy wewnętrznych 
(studentów, nauczycieli akademickich i innych osób zaangażowanych w kształce-
nie w danej uczelni), ale przede wszystkim zewnętrznych, głównie absolwentów 
oraz potencjalnych pracodawców i specjalistów w zakresie problematyki danego 
kierunku. Badania opinii prowadzone są według wypracowanej autorskiej kon-
cepcji (Kilar i in. 2016). Kierunek ten uruchomiony został z inicjatywy Zakładu 
(obecnie Katedry) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej przy współpra-
cy z  Instytutem Nauk Technicznych, ze względu na chęć lepszej realizacji kur-
sów prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. Powstaniu kierunku 
przyświecała idea studiów międzyobszarowych. Jest to koncepcja zgodna z zale-
ceniami Unii Uczelni na rzecz Rozwoju Kierunku Studiów w zakresie Gospoda-
rowania Przestrzenią, której członkiem od początku jej powstania jest Uniwer-
sytet Pedagogiczny w  Krakowie. Program studiów zawierał więc od początku 
efekty kształcenia (uczenia się) w  ramach przyrodniczych, społecznych i  tech-
nicznych obszarów nauk, a także efekty prowadzące do uzyskania kompetencji 
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inżynierskich. Szczegółowo koncepcja została opisana w pracy Płaziak i Rachwa-
ła (2016). W koncepcji studiów magisterskich, ze względu na fakt, że trwają one 
tylko trzy semestry i są na podbudowie studiów inżynierskich 7-semestralnych, 
nie zdecydowano się na oferowanie specjalności. Zaproponowano szereg kursów 
do wyboru i większą swobodę w realizacji programu, gdyż studenci często mają 
już doświadczenie zawodowe lub pracują zawodowo w  instytucjach i przedsię-
biorstwach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. 

Rola geografii społeczno-ekonomicznej w programach studiów na 
kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna prowadzonych 
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Od początku funkcjonowania kierunku geografia w Instytucie Geografii starano 
się zachować odpowiednie proporcje między kształceniem w zakresie geografii 
fizycznej i geografii społeczno-gospodarczej oraz dyscyplin towarzyszących. Wy-
nikało to ze specyfiki studiów, które w początkowym okresie były oferowane jako 
studia nauczycielskie, więc musiały dobrze przygotować studentów – przyszłych 
nauczycieli geografii do nauczania problematyki obejmującej wszystkie subdyscy-
pliny geografii. Także w trakcie wprowadzania systemu bolońskiego i tym samym 
studiów I i II stopnia w miejsce wcześniejszych, 5-letnich studiów magisterskich, 
a także nowych specjalności nienauczycielskich, w projektowanych nowych pro-
gramach zachowano ten sposób myślenia, traktując to jako element dbałości 
o jakość kształcenia nie tylko nauczycieli geografii. (Osuch, Rachwał 2011). Na-
leży jednak podkreślić, że trudno jest jednoznacznie zakwalifikować wszystkie 
kursy do poszczególnych działów geografii, gdyż wiele kursów realizowanych 

Tabela 1. Miejsce geografii społeczno-ekonomicznej (jako dyscypliny naukowej) w pro-
gramach studiów na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna IG UP 

Dyscypliny
Geografia Gospodarka przestrzenna

I stopnia (lic.) II stopnia (mgr.) I stopnia (inż.) II stopnia (mgr.)
Dyscyplina 
wiodąca 
(udział %)

nauki o Ziemi 
i środowisku 
(51%)

geografia społecz-
no-ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
(51%)

geografia społecz-
no-ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
(85%)

geografia społecz-
no-ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
(70%)

Dyscyplina/y 
dodatkowe 
(udział %)

geografia 
społeczno-
-ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
(49%)

nauki o Ziemi 
i środowisku 
(49%) 

nauki o Ziemi 
i środowisku 
(7%) architektu-
ra i urbanistyka 
(4%)
nauki o zarządza-
niu i jakości (4%)

nauki o Ziemi 
i środowisku 
(12%) 
architektura 
i urbanistyka 
(10%) 
nauki o zarządza-
niu i jakości (8%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie programów studiów IG UP.
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jest w sposób holistyczny, obejmujący problematykę relacji między elementami 
przyrodniczymi oraz społeczno-gospodarczymi i kulturowymi przestrzeni geo-
graficznej. Niemniej na potrzeby przyporządkowania do nowych dyscyplin oraz 
określenia proporcji między geografią fizyczną i  geografią społeczno-ekono-
miczną dokonano takiego podziału, opierając się na analizie efektów kształcenia 
(obecnie „uczenia się” ). Według zapisów w programach studiów obydwie dyscy-
pliny geograficzne mają równy udział w studiach na kierunku geografia (tab. 1). 
Ze względu na formalny wymóg wskazania dyscypliny wiodącej na I stopniu jest 
nią dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku, a na II stopniu – geografia społeczno-
-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Na kierunku gospodarka przestrzenna 
z przyczyn oczywistych dominującą dyscypliną w świetle efektów uczenia się jest 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ale jako dyscypliny 
dodatkowe wskazane są także inne: nauki o  Ziemi i  środowisku, architektura 
i urbanistyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości, które zgodnie z koncepcją tego 
kierunku uznano za ważne w kształceniu.

Na udział geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej moż-
na także spojrzeć przez pryzmat jej udziału w liczbie godzin w planach studiów 
i punktach ECTS. Niestety występuje tu problem kryteriów wyodrębnienia kur-
sów zaliczanych do geografii społeczno-ekonomicznej, np. czy takie kursy, jak 
ekonomika miast i regionów, polityka regionalna, strategie rozwoju układów lo-
kalnych/regionalnych, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, należy zaliczyć 
do kursów geograficznych. Ponadto wiele kursów realizuje treści z różnych dys-
cyplin lub subdyscyplin geografii i nauk pokrewnych (np. wstęp do geografii, GIS, 
geodezja i kartografia). Traktując szeroko geografię społeczno-ekonomiczną (jako 
dyscyplinę GSEiGP) na studiach geograficznych I stopnia, należy stwierdzić, że 
niecałe 50% zajmują kursy z jej zakresu, na II stopniu jest to 50%. Dane te do-
tyczą przedmiotów w planie głównym, bo końcowy układ jest uzależniony od 
wyboru przez studenta danej specjalności lub jego preferencji w zakresie kursów 
do wyboru, dlatego w indywidualnych przypadkach proporcje te mogą być nieco 
inne. Z kolei na studiach z gospodarki przestrzennej dominują kursy z geografii 
społeczno-ekonomicznej, stanowiąc powyżej 70% liczby godzin i punktów ECTS. 
Duża rola geografii społeczno-ekonomicznej widoczna jest nie tylko w świetle za-
pisów formalnych w programie i planie studiów, ale też sylabusach realizowanych 
przedmiotów (określanych w UP jako „karty kursu”).

Warto zauważyć, że w  planach studiów obydwu kierunków wprowadzono 
specjalności i obowiązujące wszystkich studentów kursy z zakresu przedsiębior-
czości (na I roku studiów I stopnia) oraz zarządzania (na kierunku gospodarka 
przestrzenna na I  i  II stopniu), traktując to jako szansę na wzmocnienie atrak-
cyjności kierunków, poprzez przygotowanie studentów do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej o  profilu zbliżonym do ukończonego kierunku oraz 
zarządzania, w tym w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zarządza-
niem przestrzenią. Szczegółowa analiza roli przedsiębiorczości w kształceniu na 
tych kierunkach została przedstawiona we wcześniejszych pracach Płaziak i Ra-
chwała (2013, 2014).
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Opinie studentów na temat roli geografii społeczno-ekonomicznej 
w kształceniu

W celu poznania opinii studentów na temat ich postrzegania roli geografii spo-
łeczno-ekonomicznej w  kształceniu, które może się różnić od postrzegania jej 
przez nauczycieli akademickich i osób z zespołów kierunkowych ds. jakości, któ-
re odpowiadają za programy i plany studiów, przeprowadzono badania z wyko-
rzystaniem kwestionariusza ankiety. W  ankiecie wzięło udział 133 studentów 
z 3 kierunków, czyli około 17% studentów Instytutu Geografii, w  tym 67 stu-
dentów geografii (41) i gospodarki przestrzennej (26). Byli to głównie studen-
ci studiów stacjonarnych, a około 40% z nich stanowili studenci pierwszych lat 
studiów (przede wszystkim I stopnia). Jest to o tyle ważne, że możemy mówić 
w  przypadku ich wypowiedzi raczej o  oczekiwaniach czy wyobrażeniach, ze 
względu na małą jeszcze orientację w programie studiów od strony praktycznej, 
a tylko w formalnych zapisach efektów uczenia się w programie i rozkładzie kur-
sów w planie studiów. Należy też brać pod uwagę ograniczenia wnioskowania 
i możliwych uogólnień z powodu stosunkowo małej próby badawczej.

Opinie studentów obydwu kierunków (N=67) na nieco „prowokacyjne” py-
tanie na temat roli geografii społeczno-ekonomicznej w kształceniu w stosunku 
do geografii fizycznej (jako części dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku) wy-
kazały, że:
•  około 40% studentów zarówno geografii, jak i gospodarki przestrzennej uwa-

ża, że trudno jest to powiedzieć lub że geografia społeczno-ekonomiczna 
i geografia fizyczna są jednakowo ważne,

•  nieco więcej studentów geografii uznaje, że geografia fizyczna jest ważniejsza 
w kształceniu na tym kierunku,

•  studenci gospodarki przestrzennej są przekonani w zdecydowanej większości 
(blisko 70%), że ważniejsza w kształceniu na tym kierunku jest geografia spo-
łeczno-ekonomiczna, co nie dziwi ze względu na profil tego kierunku. 
Na uwagę zasługuje bardzo dojrzałe uzupełnienie odpowiedzi na to pytanie 

swobodnymi wypowiedziami studentów, np.: 
•  „Geografia to nauka, która ma charakter holistyczny, dlatego nie powinno się 

wartościować obu tych dyscyplin”. 
•  „Geografia zajmuje się tłumaczeniem zjawisk w kontekście przestrzeni, jaką 

jest nasza Ziemia, więc bez geografii fizycznej się nie obejdzie. Jednakże zja-
wiska fizyczne charakteryzują się mniejszą dynamiką od zjawisk społeczno- 
ekonomicznych (oraz pokrewnych). Zjawiska na tle społecznym zmieniają się 
szybciej, więc do ich właśnie studiowania powinna być przyłożona większa 
waga. Oczywiście nie można zapominać o geografii fizycznej...”

•  „Obie z tych części są ważne w ogólnym postrzeganiu geografii. Częstym przy-
padkiem jest również to, że na geografię społeczną wpływa geografia fizyczna”.
Widoczna jest więc świadomość powiązań i relacji między elementami prze-

strzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej, które są przedmiotem zaintere-
sowania geografii.
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Były także zauważalne głosy odnoszące się do większej nieco roli geografii 
społeczno-ekonomicznej ze względu na dynamiczne przemiany społeczne, kul-
turowe i gospodarcze, np.: „Zarówno geografia fizyczna, jak i społeczno-ekono-
miczna są tak samo ważne, ponieważ zajmują się odmiennymi aspektami. Mam 
wrażenie, że większy nacisk kładzie się na geografię fizyczną, dyscyplina ta jest 
traktowana bardziej «poważnie», jednak uważam to za spory błąd. Jeśli chcemy 
faktycznie poznać świat i zrozumieć wszystkie zależności, nie możemy pomijać 
roli geografii społeczno-ekonomicznej. Przedmioty takie, jak geografia ludności 
czy geografia ekonomiczna, dostarczają nam ogrom wiedzy o człowieku jako jed-
nostce, o całych społeczeństwach, kulturach, gospodarce itd.” Studenci są więc 
świadomi znaczenia geografii społeczno-ekonomicznej w poznawaniu współcze-
snego, dynamicznie zmieniającego się świata. 

Zdecydowana większość studentów obydwu kierunków uważa, że liczba go-
dzin przeznaczana na kursy z  zakresu geografii społeczno-ekonomicznej jest 
w sam raz (ryc. 1). Jednak około 20% studentów geografii i około 30% studentów 
gospodarki przestrzennej jest zdania, że jest ona za mała. Wskazuje to na oczeki-
wania w zakresie zwiększenia liczby godzin z tej problematyki.

Kolejnym zagadnieniem, o które byli pytani studenci, była trudność kursów 
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Widoczne są tutaj różnice między 
geografią a gospodarką przestrzenną (ryc. 2) – na ogół studenci gospodarki prze-
strzennej nie uważają ich ani za trudne, ani za łatwe. W przypadku studentów 
geografii odsetek ten jest mniejszy. Więcej studentów obydwu kierunków wska-
zuje na łatwość niż trudność kursów. Oczywiście odpowiedzi te są uwarunkowa-
ne konkretnymi wymaganiami na poszczególnych przedmiotach, niemniej zebra-
ne dane wskazują na to, że treści z zakresu geografii ekonomicznej nie sprawiają 
studentom trudności.
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Ryc. 1. Opinie studentów na temat liczby godzin kursów z geografii społeczno-ekonomicz-
nej w planach studiów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań opinii studentów.
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Bardzo optymistyczne są wyniki dotyczące oceny atrakcyjności treści kształ-
cenia (ryc. 3). Dla ponad 90% studentów gospodarki przestrzennej i ponad 70% 
studentów geografii są one ciekawe albo bardzo ciekawe. Tylko niewielki odsetek 
(poniżej 10%) z grupy studentów geografii uznaje je za nieciekawe.

Interesująca wydaje się również kwestia, na ile treści kształcenia (wiedza 
i  umiejętności) z  geografii społeczno-ekonomicznej są lub mogą być w  opinii 
studentów przydatne w  ich życiu zawodowym, tj. pracy etatowej lub własnym 

Ryc. 2. Opinie studentów na temat trudności treści kształcenia z  geografii społeczno-
-ekonomicznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań opinii studentów.

Ryc. 3. Opinie na temat treści kształcenia z geografii społeczno-ekonomicznej – czy są dla 
studentów ciekawe
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań opinii studentów.
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biznesie, a także życiu prywatnym, rozumianym jako życie rodzinne, realizacja 
swoich pasji itp. (ryc. 4). 

Opinie respondentów są w tym zakresie jednoznaczne – ponad 70% studen-
tów gospodarki przestrzennej i blisko 60% studentów geografii uważa je za przy-
datne w życiu zawodowym. Nieco mniejszy odsetek takich odpowiedzi dotyczy 
życia prywatnego, ale tu studenci mogli być zaskoczeni takim pytaniem, dlatego 
nieco więcej jest odpowiedzi „trudno powiedzieć/nie wiem”. Tylko bardzo nie-
wielka część studentów (kilka procent) uważa wiedzę i umiejętności z geografii 
społeczno-ekonomicznej za nieprzydatną w życiu zawodowym i prywatnym. 

Część studentów w swobodnej wypowiedzi rozwinęła swoją myśl na temat 
przydatności tej wiedzy. Przede wszystkim były to odniesienia do pracy (w tym 
pracy nauczyciela) i planowania biznesu, np.:
•  „Wiedza z tego zakresu znajduje odniesienie w prawdziwym życiu i daje po-

gląd na rynek pracy”.
•  „Treści są dla mnie bardzo ciekawe i uważam, że wszystko mi się kiedyś przy-

da w pracy zawodowej, nawet jeśli by tak nie było, to i tak samą wiedzę lubię 
wykorzystywać do obserwacji zjawisk dla siebie”.

•  „Wiedza o ludziach jest przydatna w planowaniu biznesu. Osobiście wiedzę 
chcę wykorzystać w pracy nauczyciela”.
Studenci specjalności nauczycielskiej wykazują z  kolei dużą świadomość 

w zakresie tego, że: „Specjalizacja nauczycielska wymaga poszerzonej wiedzy ze 

nieprzydatne trudno powiedzieć / nie wiem przydatne

A. W życiu zawodowym   B. W życiu prywatnym  
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Ryc. 4. Przydatność wiedzy i umiejętności z geografii społeczno-ekonomicznej w życiu 
zawodowym (A) i prywatnym (B)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań opinii studentów.
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wszystkich zakresów i nie wydaje mi się, abym miał możliwość niepoznania tre-
ści z geografii społeczno-ekonomicznej, więc siłą rzeczy będzie przydatna”.

Niektórzy zwracają uwagę na zjawisko „spychania na boczny tor” w szkole i na 
studiach geografii społeczno-ekonomicznej, która jest dla nich – subiektywnie 
ujmując – bardzo interesująca: „Zawsze bardziej interesowała mnie geografia spo-
łeczno-ekonomiczna, dlatego też ubolewałam nad spychaniem jej na boczny tor, 
czy to w szkole średniej, czy to już na studiach. Ciężko mi uzasadnić tak subiek-
tywną preferencję, jednak jeśli już musiałabym to zrobić, to po prostu posłużę 
się stwierdzeniem, iż zawsze bardziej fascynujący od samej planety był dla mnie 
człowiek i wszystko, co z nim związane”.

Były także wypowiedzi studentów uzasadniające przydatność wiedzy i umie-
jętności z geografii społeczno-ekonomicznej w życiu prywatnym, głównie w sen-
sie rozumienia procesów i zjawisk ekonomicznych, np.:
•  „Podstawowa wiedza z ekonomii, przedsiębiorczości [geografii ekonomicznej? 

– przyp. TR] pozwala na rozwijanie się i lepsze zrozumienie funkcjonowania 
współczesnego świata”.

• „Wiedza, jaką rozwinę z  lat wcześniejszych z przedsiębiorczości i ekonomii 
[geografii ekonomicznej? – przyp. TR] będzie przydatna w życiu dorosłym, 
chociażby po to, aby lepiej zrozumieć istniejące zjawiska ekonomiczne na 
świecie, czy być w stanie w dobry sposób stworzyć ekonomię mojego domu”.
Na marginesie należy zwrócić uwagę, że studenci albo zwracają szczególną 

uwagę na zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii (obowiązkowe na pierwszych 
latach obydwu kierunków), albo w taki sposób ujmują geografię ekonomiczną, co 
może wynikać z faktu, że na studiach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie, szczególnie z gospodarki przestrzennej, jest duży komponent wiedzy eko-
nomicznej i  z  zakresu przedsiębiorczości. Jest to, jak wcześniej wspomniano, 
cecha szczególna programu tych studiów na tej uczelni (Płaziak, Rachwał 2013, 
2014). 

Studenci widzą też przydatność geografii społeczno-ekonomicznej podczas 
podróży, realizacji pasji, a nawet „popisywania się” przed rodziną, o czym świad-
czą m.in. następujące wypowiedzi:
•  „Geografia społeczna pozwala na lepsze poznanie świata poprzez na przykład 

podróżowanie”.
•  „Tak [będzie przydatna – przyp. TR], ponieważ będzie to ważne podczas po-

dróży po świecie. Dzięki geografii społeczno-ekonomicznej można posiadać 
dużą wiedzę na temat panującej kultury i sytuacji danego kraju”.

•  „Wydaje mi się, że do realizacji swoich pasji wiedza ta mogłaby zostać wyko-
rzystana. Ale na tę chwilę nie wiem, w jaki sposób”.

•  „Przy rodzinnych spotkaniach warto się będzie czymś popisać. Poza tym wiem, 
gdzie jechać na wakacje, jakie kraje co mają do zaoferowania poza standardem 
ulotek turystycznych”.
Należy jednak podkreślić, że bardzo częste były odpowiedzi „nie wiem [dlacze-

go będzie przydatna]” lub brakowało odpowiedzi (pytanie było nieobowiązkowe).
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Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej a rynek pracy

Wyniki badań opinii na temat przydatności w życiu zawodowym wiedzy i umie-
jętności w  zakresie geografii społeczno-ekonomicznej próbowano skonfronto-
wać z danymi dotyczącymi rynku pracy. Pierwszym punktem odniesienia były 
raporty na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych – Barometr Zawodów 
( barometrzawodow.pl), publikowane także w formie rocznych raportów. Gene-
ralnie w latach 2016–2020 liczba zawodów nadwyżkowych (czyli tych, w których 
znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz 
wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania praco-
dawców) znacząco się zmniejszała, a powiększała liczba zawodów deficytowych, 
czyli takich, na które zapotrzebowanie wśród pracodawców jest duże, a podaż 
pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwa-
lifikacje – niewielka. Niestety obowiązująca w  tym badaniu klasyfikacja zawo-
dów nie obejmuje geografa społeczno-ekonomicznego. Posiłkując się kategorią 
„meteorolodzy, geolodzy, geografowie”, mamy raczej informację o specjalistach 
z zakresu nauk o Ziemi, czyli geografów fizycznych. Dane te na 2020 r. wskazują, 
że w tej kategorii specjalistów jest równowaga na rynku pracy, jedynie w dwóch 
powiatach w Polsce mamy deficyt poszukujących pracy, a w kilku nadwyżkę. Jak 
widać, nie są oni wyjątkowo poszukiwani na rynku pracy. 

Kompetencjom geografa społeczno-ekonomicznego odpowiadać może bar-
dziej zawód „ekonomista”, w tym wypadku nie ma dla absolwentów tego typu 
kierunków dobrych wiadomości, bo w znacznej części Polski, głównie południo-
wo-wschodniej i północnej, jest nadwyżka poszukujących pracy. Tylko pojedyn-
cze powiaty są deficytowe pod tym względem. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że kompetencje geografa społeczno-ekonomicznego i specjalisty od gospodarki 
przestrzennej są inne niż ekonomisty i zapewne bardziej przydatne na rynku pra-
cy, ale diagnoza wymaga dalszych pogłębionych badań. Przykładem takich badań 
są prace podejmowane przez Piróg (2014a, 2015, zob. także Piróg, Hibszer 2020 ) 
na temat losów absolwentów geografii i kierunków nauk o Ziemi. 

Należy zaznaczyć, że w tym zakresie możliwe jest wykorzystanie danych z ba-
dań absolwentów uczelni (własnych) oraz danych ELA (Ekonomicznych Losów 
Absolwentów), ale w  ograniczonym stopniu, dotyczącym kwestii zarobków po 
studiach i  czasu znalezienia pracy. Nie było to przedmiotem zainteresowania 
na tym etapie badań, poza stwierdzeniem oczywistych prawidłowości, że znale-
zienie lepiej płatnej pracy dla absolwentów tych kierunków jest uwarunkowane 
przede wszystkim sytuacją na lokalnym rynku pracy, stąd większe możliwości 
znalezienia pracy i wyższe pensje są w Warszawie i  innych, największych mia-
stach o niskiej stopie bezrobocia. 

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując, należy zauważyć dążenie władz Instytutu Geografii Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie i – po wielu dyskusjach na zebraniach w różnych 
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gremiach – także całej społeczności instytutowej do utrzymania jednego kierunku 
geografia (bez wyodrębnienia geografii społeczno-ekonomicznej jako osobnego 
kierunku studiów) oraz dużego, porównywalnego z geografią fizyczną znaczenia 
geografii społeczno-ekonomicznej w kształceniu na kierunku geografia, co jest 
zauważalne i doceniane przez studentów. Proporcje obu dyscyplin geograficznych 
w programie kierunku geografia są wyważone, geografia społeczno-ekonomicz-
na i  gospodarka przestrzenna jest dyscypliną wiodącą dla II stopnia geografii, 
studiów I  i  II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, a  także będących 
poza obszarem zainteresowania autora niniejszej pracy studiów I i II stopnia na 
kierunku turystyka i  rekreacja. Należy stwierdzić znaczący, dostrzegany przez 
studentów, udział geografii społeczno-ekonomicznej w treściach kształcenia na 
kierunku gospodarka przestrzenna, co wynika z samej istoty tych studiów, które 
trudno sobie wyobrazić bez wyraźnego udziału geografii. 

Badani studenci uznali treści kształcenia z zakresu geografii społeczno-ekono-
micznej za stosunkowo łatwo przyswajalne i ciekawe. Znikomy odsetek studen-
tów geografii uznaje geografię społeczno-ekonomiczną za trudną lub nieciekawą, 
na gospodarce przestrzennej takie poglądy w praktyce nie występują. Responden-
ci dostrzegają wyraźnie przydatność geografii społeczno-ekonomicznej, szczegól-
nie w życiu zawodowym, ale też prywatnym.

Z przeprowadzonych rozważań wyłania się konieczność prowadzenia badań 
w zakresie wchodzenia na rynek pracy absolwentów różnych kierunków zwią-
zanych z geografią społeczno-ekonomiczną ze względu na braki w tym zakresie 
w  oficjalnej statystyce Barometru Zawodów, ograniczoności wnioskowania na 
podstawie danych ELA i badań absolwentów przez uczelnie. Głównym proble-
mem w badaniach losów absolwentów jest niska zwrotność odpowiedzi na ankie-
ty, zwłaszcza kilka lat po studiach, poza tym charakterystyczna jest nadreprezen-
tacja błyskotliwych losów (karier) pojedynczych wybitnych absolwentów, często 
utrzymujących kontakt z uczelnią i chętniej odpowiadających na pytania, i mały 
udział absolwentów przeciętnych, którzy nie osiągnęli spektakularnych sukcesów 
w życiu zawodowym.

Do głównych wyzwań stojących przed jednostkami kształcącymi w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej należy zaliczyć:
•  zwiększenie zainteresowania studiowaniem na kierunkach geograficznych, 

szczególnie kierunku geografia, i  takie kształtowanie oferty edukacyjnej na 
innych kierunkach, aby nie wpływało to negatywnie na zainteresowanie kie-
runkami geograficznymi;

•  utrzymanie geografii jako kierunku z wyważonym (mniej więcej 50%) udzia-
łem dwóch dyscyplin geograficznych w kształceniu (szczególnie ważne w re-
alizacji „pełnych” studiów nauczycielskich z geografii), co jest trudne w sy-
tuacji oferowania nawet w  samych jednostkach geograficznych kierunków 
konkurencyjnych i  często mocnego nachylenia geografii w  stronę geografii 
fizycznej (rzadziej społeczno-ekonomicznej);

•  odpowiedź na pytania związane ze sprawami dydaktycznymi: ile „nauczania”, 
a  ile „uczenia się” powinno być w  procesie kształcenia, jakie należy przyj-
mować cele dydaktyczne (efekty kierunkowe), jakie dobierać treści i metody, 
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aby osiągać założone cele kształcenia (uczenia się); jest to szczególnie ważne 
zwłaszcza w warunkach pandemii, kiedy dominującą formą stało się kształce-
nie zdalne.
W zakresie identyfikacji szans należy zwrócić szczególną uwagę na:

•  rolę treści kształcenia w  zakresie kształtowania kompetencji przedsiębior-
czych, co pozwala nie tylko przygotowywać w ramach studiów nauczycielskich 
nauczycieli dwóch przedmiotów (geografii i podstaw przedsiębiorczości), ale 
też przygotować studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej po 
studiach oraz innych inicjatyw, które wiążą się z kompetencjami przedsiębior-
czymi;

•  kształtowanie umiejętności analizy relacji między elementami przestrzeni 
geograficznej w różnych układach przestrzennych z wykorzystaniem technik 
geoinformacyjnych, co wydaje się dużym atutem absolwentów kierunków 
geograficznych, szczególnie ciekawe może być tutaj przygotowanie ich z za-
kresu geomarketingu, gdyż przedsiębiorstwa w  coraz większym stopniu do 
swoich analiz ekonomicznych wykorzystują techniki geoinformacyjne.
Warto też wrócić do traktowania w kształceniu geografii społeczno-ekono-

micznej jako nauki o zarządzaniu przestrzenią w układach różnej skali (zob. Zio-
ło, Rachwał 2012, s. 147), co, jak się wydaje, pozwoli podnieść jej pozycję kon-
kurencyjną na rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego. Jak słusznie zauważył 
prof. T. Stryjakiewicz w trakcie dyskusji podczas poznańskiej konferencji (19 li-
stopada 2020 r.), nie jest to nowa koncepcja, ale taka idea, choć od lat dyskutowa-
na, często nie jest wdrażana na kierunku geografia (o czym świadczy choćby brak 
kursów czy specjalności z zakresu zarządzania, w tym zarządzania przestrzenią, 
z wyjątkiem niektórych ośrodków geograficznych – zob. Płaziak, Rachwał 2014) 
albo jest realizowana tylko na kierunku gospodarka przestrzenna. Wydaje się więc 
konieczne zwrócenie uwagi na to podejście i włączenie do programów studiów 
w większym stopniu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, w przeciwnym 
razie absolwenci geografii, a nawet geografii społeczno-ekonomicznej (zakładając 
powoływanie takie kierunku) mogą – z wyjątkiem absolwentów specjalności na-
uczycielskich – uchodzić za niezbyt potrzebnych na rynku pracy.
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Social and economic geography education in the fields of geography and spatial 
management – opportunities and challenges in the light of students’ opinions 
(based on the example of the Pedagogical University of Kraków)

The chapter presents the results of research on determining the share of socio-economic 
geography in learning outcomes in the fields of geography and spatial management of the 
1st and 2nd degree studies, using the example of programs implemented at the Pedagog-
ical University of Kraków in order to determine the importance of this sub-discipline of 
geography in education. The analysis of educational programs in this area was confronted 
with the opinions of students (in the light of survey). The opportunities and challenges of 
education in the field of socio-economic geography in the light of dynamic changes in the 
labour market were also determined. In the final part, an attempt was made to identify the 
opportunities facing socio-economic geography, paying special attention to the role of the 
content of education in development of entrepreneurial competences and analysing the 
relationships between elements of geographical space, and treating socio-economic geog-
raphy as a science of spatial management of various scale systems. It seems that this will 
help to raise the competitive position of the socio-economic geography in the educational 
higher education market.

Keywords: geographic education, socio-economic geography, spatial management, uni-
versity education, geography studies
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Kształcenie na kierunku geografia o specjalności 
geoanaliza społeczno-ekonomiczna w Poznaniu – 
pierwsze doświadczenia

Zarys treści: W rozdziale przedstawiono pierwsze doświadczenia w zakresie kształcenia 
na specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna realizowanej przez Wydział Nauk Geo-
graficznych i Geologicznych w Poznaniu. W pierwszej części skupiono się przede wszyst-
kim na charakterystyce programu kształcenia, a także zmianach w liczbie studentów oraz 
pierwszych absolwentów. Druga część zawiera ocenę procesu kształcenia z perspektywy 
studentów. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe, które zasadniczo dotyczyły 
opinii studentów specjalności geoanaliza na temat programu studiów i efektów kształce-
nia oraz kompetencji nauczycieli akademickich.

Słowa kluczowe: geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geneza specjalności, proces 
kształcenia

Wstęp: geneza specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna 

Uruchomiona po raz pierwszy w roku akademickim 2016/2017 nowa specjalność 
geoanaliza społeczno-ekonomiczna na kierunku geografia stanowi odpowiedź na 
wyzwania dynamicznie zmieniającej się polskiej gospodarki (w  tym programu 
reindustrializacji, budowy innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy itp.) oraz 
nawiązuje do międzynarodowych trendów w badaniach geograficznych i rozwo-
ju społeczno-gospodarczym. W geografii amerykańskiej geoanaliza i oferty pra-
cy z nią związane stanowiły około 20% ofert pracy akademickiej dla geografów 
(Franklin, Ketchum 2013). Należy również wspomnieć, że na arenie światowej 
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działa od kilku lat Międzynarodowe Stowarzyszenie Geoanalityków1, które zrze-
sza społeczność osób zajmujących się profesjonalnie i naukowo geoanalizą. Na 
uniwersytetach w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Niemczech do oferty dy-
daktycznej wprowadza się kierunki studiów bezpośrednio lub pośrednio przygo-
towujące do nowego zawodu, jakim jest geoanalityk. Powstała specjalność to tak-
że reakcja na sygnały samorządów terytorialnych i firm doradczych zgłaszających 
zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności analityczne z wy-
korzystaniem technologii wizualizacyjnych (w tym geoinformacyjnych). Podobne 
inicjatywy na poznańskim Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych były 
już wcześniej podejmowane w odniesieniu do utworzenia kierunków gospodarka 
przestrzenna (Churski 2013, 2017, Motek 2013, 2017, Tobolska 2013, Kulczyńska, 
Kisiała 2016, Parysek 2017, Stryjakiewicz 2017) i zintegrowane planowanie roz-
woju (Churski, Motek 2016).

Zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce, wpro-
wadzoną na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
20 września 2018 r., kierunek geografia przypisany jest do dwóch dziedzin, tj. 
nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych. Ponieważ nowa specjal-
ność geoanaliza społeczno-ekonomiczna utworzona na kierunku geografia opiera 
się na założeniach metodologicznych nauk społecznych, zaliczana jest do dyscy-
pliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

Celem opracowania jest przedstawienie pierwszych doświadczeń w zakresie 
kształcenia na specjalności geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna reali-
zowanej przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Pierw-
sza część skupia się na charakterystyce programu kształcenia, a także zmian liczby 
studentów oraz pierwszych absolwentów. W drugiej części zawarto ocenę proce-
su kształcenia z perspektywy studentów. W tym celu przeprowadzono badania 
ankietowe, które zasadniczo dotyczyły opinii studentów specjalności geoanaliza 
na temat programu studiów i efektów kształcenia oraz kompetencji nauczycie-
li akademickich. Ponadto przedstawiono przyczyny wyboru kierunków studiów 
przez studentów oraz ich ogólną aktywność w okresie trwania kształcenia.

Inicjatorem powstania nowej specjalności na kierunku geografia był dr Paweł 
Motek, ówczesny wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Geografii Społecz-
no-Ekonomicznej i  Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych 
i Geologicznych (WNGiG) UAM w Poznaniu, który na posiedzeniu Rady Instytu-
tu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 5 lutego 2016 
r. zaproponował nazwę specjalności (studia regionalne i lokalne) i skład komisji, 
mającej przygotować program studiów, a w dalszym etapie wniosek o utworze-
nie specjalności na kierunku studiów geografia (Protokół_1). W wyniku dyskusji 
prowadzonej w gronie pracowników instytutu ostatecznie przyjęto nazwę geo-
analiza społeczno-ekonomiczna, a  w  skład komisji weszli następujący pracow-
nicy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i  Gospodarki Przestrzennej: 
prof. UAM dr hab. Roman Matykowski – przewodniczący oraz członkowie w oso-
bach: dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Katarzyna Kulczyńska, dr Krzysztof 

1  http://www.geoanalyst.org/council/ (dostęp: 4.01.2021).
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Stachowiak, dr Beata Łodyga oraz dr Emilia Bogacka (Protokół_2). Na kolejnym 
posiedzeniu Rady Instytutu 15 kwietnia 2016 r. przyjęto – po wcześniejszych 
konsultacjach – program studiów na kierunku geografia – specjalność geoanaliza 
społeczno-ekonomiczna (Protokół_3), a kilka dni później, tj. 19 kwietnia, prze-
kazano wniosek o utworzenie tejże specjalności na posiedzenie Rady Wydziału 
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Ostateczną decyzję o uruchomieniu 
nowej specjalności podjął Senat UAM uchwałą 332/2015/2016 w dniu 30 maja 
2013 r.

Program kształcenia, studenci, pierwsi absolwenci

Program kształcenia

Program studiów na specjalności geografia – GSE realizuje zarówno przedmioty 
obowiązkowe, jak i do wyboru. Ich szczegółowy wykaz zawiera tabela 1. Łączna 
liczba godzin zajęć na poszczególnych latach studiów wynosi:
a. I rok studiów – 745 godzin przedmiotów obowiązkowych i 80 godzin przed-

miotów do wyboru, razem 825 godzin,
b. II rok studiów – 508 godzin przedmiotów obowiązkowych i 375 godzin przed-

miotów do wyboru, razem 883 godziny,
c. III rok studiów – 360 godzin przedmiotów obowiązkowych i  345 godzin 

przedmiotów do wyboru, razem 705 godzin.
W  realizowanym programie studiów dużą rolę odgrywają zajęcia o  charak-

terze praktycznym, kształtujące zdolności aktywnego wykorzystania nowocze-
snych metod i  narzędzi gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji danych, 
takie jak np. metody prezentacji danych, organizacja i  metody badania opinii 
społecznej, socjologia, statystyka, wskaźniki społeczno-ekonomiczne i ich zasto-
sowanie. Są to przede wszystkim ćwiczenia laboratoryjne, które uzupełniają wie-
dzę teoretyczną na temat przestrzennych aspektów funkcjonowania środowiska, 
gospodarki i społeczeństwa, a także zagospodarowania przestrzennego. Równie 
ważna w procesie kształcenia studentów jest grupa przedmiotów rozwijających 
umiejętności prezentacji kartograficznej i  wizualnej zjawisk społeczno-gospo-
darczych (np. kartografia społeczno-ekonomiczna, kartografia internetowa, geo-
wizualizacja zjawisk społeczno-gospodarczych) oraz grupa przedmiotów posze-
rzająca kompetencje w sferze administracji lokalnej (np. geografia administracji, 
e-administracja, marketing terytorialny, gospodarka i planowanie przestrzenne, 
konflikty społeczne w przestrzeni lokalnej, przestrzeń publiczna i krajobraz mia-
sta). Integralną częścią studiów I stopnia na specjalności GSE są przewidziane 
programem ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej i ćwiczenia 
terenowe regionalne, a  także praktyki zawodowe w  instytucjach administracji 
publicznej (m.in. w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach woje-
wódzkich czy urzędach marszałkowskich), pracowniach projektowych bądź jed-
nostkach badawczych. 



Katarzyna Kulczyńska, Barbara Konecka-Szydłowska 

80 

Od momentu uruchomienia specjalności GSE tylko jeden raz ingerowano 
w program studiów. Pierwotny program studiów z 19 kwietnia 2016 r., który zna-
lazł się we wniosku o utworzenie specjalności na kierunku studiów geografia, zo-
stał zmodyfikowany w nieznacznym stopniu i zatwierdzony przez Radę Wydziału 
NGiG w dniu 16 maja 2017 r. Zmiany, jakich wówczas dokonano w programie 
studiów, polegały na:
a. modyfikacji nazwy przedmiotu: 

 – podstawy ekonomii i przedsiębiorczości → ekonomia i przedsiębiorczość 
(I semestr);

 – organizacja i metody badań społecznych → organizacja i metody badania 
opinii społecznej (II semestr);

b. zmniejszeniu liczby punktów ECTS z 3 do 2 dla przedmiotu socjologia (III 
semestr);

c. zmianie kolejności realizacji przedmiotów:
 – socjologia: IV semestr → III semestr,
 – marketing terytorialny: III semestr → IV semestr;

d. zwiększeniu liczby godzin z 20 do 30 dla przedmiotu gospodarka kreatywna 
i innowacje w gospodarce (VI semestr).

Tabela 1. Program kształcenia na studiach I stopnia na specjalności geografia – geoanaliza 
społeczno-ekonomiczna w latach 2017–2020 (obowiązujący od 16 maja 2017 r.)

I rok – 2017/2018 II rok – 2018/2019 III rok – 2019/2020
semestr 1 semestr III semestr V

Podstawy geografii
Ekonomia i przedsiębior-

czość
Statystyka
Kartografia i topografia
Metody pracy naukowej 

i ochrona własności inte-
lektualnej

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy

Przysposobienie bibliotecz-
ne

Geografia fizyczna
Geografia polityczna
Wychowanie fizyczne
Technologie informacyjne

Region, regionalizacja i roz-
wój regionalny

Systemy informacji geogra-
ficznej

Geografia przemysłu
Geowizualizacja zjawisk 

społeczno-gospodarczych
Regionalna geografia fizycz-

na świata
Język obcy
Współczesne problemy rozwoju 

miast
Analiza środowiska przyrod-

niczego
Integracja europejska
Migracje w różnych układach 

terytorialnych
Geografia mediów
Socjologia
Geografia kultury

Gospodarka i planowanie 
przestrzenne

Przestrzenna analiza proce-
sów społeczno-gospodar-
czych

Geografia komunikacji
Język obcy
Laboratorium licencjackie
Seminarium licencjackie
Kartografia internetowa
Sport w przestrzeni miasta 

i regionu
Struktury przestrzenne miast
Rewitalizacja miast i obszarów 

wiejskich
Strategia rozwoju gminy
Geografia zmian
Geografia administracji
Konflikty społeczne w prze-

strzeni lokalnej
Analiza rynku nieruchomości
Analiza lokalizacji i funkcjo-

nowania podmiotu gospo-
darczego
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Studenci

Pierwsza rekrutacja na nową specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna odby-
ła się w 2016 r. Na studia przyjęto wówczas 22 osoby, co stanowiło 14,9% wszyst-
kich osób, które podjęły studia na kierunku geografia oraz specjalnościach funkcjo-
nujących w ramach kierunku geografia, czyli geoanalizie społeczno-ekonomicznej 
(GSE), ekologii miasta (EM), hydrologii, meteorologii i klimatologii (HMiK) oraz 
uruchomionej w 2018 r. geo-grafice, w trybie dziennym (ryc. 1). W kolejnych latach 
odsetek ten wynosił odpowiednio: 14,9%, 11,7%, 16,9% oraz 12,2%.

Choć na studia w roku akademickim 2016/2017 przyjęto 22 osoby, to na zaję-
cia w II semestrze uczęszczało tylko osiem osób (ryc. 2). W październiku 2017 r. 
okazało się, że z ośmioosobowej grupy na II roku studiów – z różnych przyczyn 
(skreślenie z  listy studentów, niezaliczenie przedmiotów, podjęcie studiów na 
innym wydziale) – pozostały już tylko trzy osoby. Decyzją ówczesnego prodzie-
kana prof. UAM dr. hab. Andrzeja Maciasa rozwiązano rok, dając jednocześnie 

I rok – 2017/2018 II rok – 2018/2019 III rok – 2019/2020
semestr II semestr IV semestr VI

Geografia osadnictwa
Metody prezentacji danych
Geografia ludności
Demografia 
Geografia rolnictwa
Geologia
Kartografia społeczno-eko-

nomiczna
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia terenowe z geo-

grafii społeczno-ekono-
micznej

Organizacja i metody badania 
opinii społecznej

E-administracja
Podstawy logiki
Wskaźniki społeczno-ekono-

miczne i ich zastosowanie
Turystyka i zagospodarowanie 

turystyczne

Systemy informacji geogra-
ficznej

Język obcy
Regionalna geografia fizycz-

na Polski
Regionalna geografia ekono-

miczna Polski
Ćwiczenia terenowe regio-

nalne
Teledetekcja
Marketing terytorialny
Geografia społeczna
Społeczno-ekonomiczne aspekty 

rozwoju obszarów przygra-
nicznych

Geografia ekonomiczna
Grafika wektorowa
Analiza poziomu i warunków 

życia
Analiza patologii społecznych 

i przestępczości
Analiza rynku pracy
Analiza społeczno-gospodarcza 

obszarów wiejskich

Geografia handlu i usług
Globalizacja społeczno-kul-

turowa
Globalne sieci produkcji 

i wymiany
Regionalna geografia ekono-

miczna świata
Formy organizacji prze-

strzennej działalności 
gospodarczej

Laboratorium licencjackie
Seminarium licencjackie
Projektowanie urbanistyczne
Ekonomika miast i regionów
Gospodarka kreatywna i inno-

wacje w gospodarce
Atrakcyjność inwestycyjna 

miast i regionów
Dziedzictwo kulturowe w re-

gionie
Geografia władzy
Przestrzeń publiczna i krajo-

braz miasta
Urbanizacja na świecie

825 godzin 883 godziny 
oraz praktyka zawodowa 

w instytucjach (3 tygodnie)

705 godzin

Pismem prostym oznaczono przedmioty obowiązkowe, kursywą – przedmioty do wyboru.
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu studiów.
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Ryc. 1. Zmiany liczby studentów na kierunkach geograficznych w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez dziekanat Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Ryc. 2. Studenci I roku specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna w roku akademic-
kim 2016/2017
Źródło: ulotka informacyjna: kierunek geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna, 
2017.
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możliwość kontynuacji studiów na kierunku geografia, po wcześniejszym złoże-
niu stosownego podania o przeniesienie na tenże kierunek studiów. Z propozycji 
tej skorzystały dwie osoby, ale tylko jedna z nich ukończyła studia licencjackie w 
roku akademickim 2018/2019, natomiast trzecia osoba zrezygnowała z kontynu-
owania studiów na kierunku geografia i  rozpoczęła siedmiosemestralne studia 
inżynierskie na kierunku geoinformacja na tym samym wydziale. 

Pierwsi absolwenci

Pierwsze egzaminy licencjackie na kierunku geografia specjalność geoanaliza 
społeczno-ekonomiczna odbyły się w 2020 r. Spośród 12 studentów, którzy roz-
poczęli studia licencjackie w 2017 r., po trzyletnim cyklu kształcenia ośmiu uzy-
skało tytuł licencjata. Pierwsza obroniona praca licencjacka na tej specjalności 
została przygotowana przez Kamila Misiaka pod kierunkiem dr Emilii Bogackiej 
i zatytułowana była Struktura geograficzna pochodzenia piłkarzy z Afryki w wybranych 
krajach Europy. 

Absolwenci sześciosemestralnych studiów I stopnia na specjalności geografia 
– geoanaliza społeczno-ekonomiczna uzyskują wiedzę i umiejętności umożliwia-
jące im pełnienie funkcji analityków zjawisk społeczno-ekonomicznych w wymia-
rze przestrzennym. Uzyskane przez nich wykształcenie pozwala na zatrudnienie 
ich w roli geoanalityków w następujących urzędach czy firmach: (a) jednostkach 
samorządu terytorialnego (np. urzędach gmin, urzędach wojewódzkich), (b) fir-
mach konsultingowych, zajmujących się doradzaniem podmiotom gospodarczych 
w  sprawach np. opracowywania strategii firmy, (c) firmach przygotowujących 
opracowania planistyczne (np. ocena oddziaływania na środowisko planowanej 
inwestycji, audyty krajobrazowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy), (d) firmach zajmujących się geomarketingiem 
(np. analizy przestrzenne lokalizacji konsumentów, studia lokalizacyjne centrów 
handlowych, analizy potencjału regionalnego rynku), (e) biurach badania opinii 
społecznych, (f) firmach zajmujących się tworzeniem map cyfrowych. 

Dla chcących kontynuować naukę na macierzystym wydziale istnieje moż-
liwość podjęcia studiów II stopnia na specjalności geografia – geografia spo-
łeczno-ekonomiczna lub gospodarce przestrzennej na Wydziale Geografii Spo-
łeczno-Ekonomicznej i  Gospodarki Przestrzennej UAM w  Poznaniu. Pierwsza 
sposobność kontynuowania studiów jest niestety ograniczona, gdyż nie w każ-
dym roku akademickim zostaje uruchomiona. Decyzja o uruchomieniu specjal-
ności uzależniona jest od liczby potencjalnych kandydatów na studia II stopnia.

Kształcenie na specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna – 
z perspektywy studentów
Narzędziem zastosowanym w  ocenie procesu kształcenia na specjalności geo-
analiza społeczno-ekonomiczna była technika badań ankietowych. Meto-
da ta, zapożyczona z  socjologii, często stosowana jest na gruncie geografii 
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społeczno-ekonomicznej (Taylor 1992). Kwestionariusz ankiety składał się z 20 
pytań zestawionych w trzy zasadnicze części, które dotyczyły: (1) przyczyn wyboru 
przez studentów kierunku studiów, (2) oceny programu studiów i efektów kształ-
cenia oraz oceny kompetencji nauczycieli akademickich, (3) ogólnej aktywności 
studentów oraz ich planów na przyszłość. Pytania zawarte w ankiecie miały cha-
rakter otwarty oraz zamknięty, w tym z możliwością wskazania jednej lub wielu 
odpowiedzi. W ankiecie m.in. zastosowano, wywodzącą się z nauk społecznych, 
metodę pięciostopniowej skali Likerta (1932) i przyjęto założenie, że wartość 1 
oznacza najsłabsze natężenie danej cechy, np. bardzo niski poziom satysfakcji ze 
studiowania na specjalności geoanaliza, a wartość 5 najmocniejsze i odpowiednio 
bardzo wysoki poziom satysfakcji ze studiowania na tej specjalności.

Ankiety przeprowadzono drogą elektroniczną w czerwcu 2020 r. Skierowano 
je do konkretnego odbiorcy, tj. do wszystkich studentów studiujących na trzech 
rocznikach poziomu licencjackiego kierunku geografia o specjalności geoanaliza 
społeczno-ekonomiczna. W celu przekazania ankiet respondentom wykorzystano 
pocztę elektroniczną studenta w systemie USOS UAM w Poznaniu (Uniwersytecki 
System Obsługi Studentów). Łączna liczba potencjalnych respondentów wynosiła 
34 studentów, otrzymano 26 wypełnionych ankiet, co stanowiło 76% ogółu. Naj-
więcej odpowiedzi zostało udzielonych przez studentów I roku (13 na 14 ogółem).

Przyczyny wyboru kierunku kształcenia

Pierwsze pytanie skierowane do studentów specjalności geoanaliza społeczno-
-ekonomiczna pozwoliło wskazać najważniejsze przyczyny wyboru tego kierun-
ku studiów (ryc. 3). Studenci mogli zaznaczyć kilka wskazań, lecz zdecydowanie 
dominowały dwie powiązane ze sobą odpowiedzi, które związane były z dotych-
czasowymi zainteresowaniami ankietowanych. Były to: zainteresowanie proble-
matyką z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej (18 wskazań) i interesujący 
program studiów, który bezpośrednio się do nich odnosi (10 wskazań). Wśród 
przyczyn wyboru tego kierunku nie wskazywano raczej możliwości podjęcia 

0 5 10 15 20

Interesuję się geografią społeczno-ekonomiczną

Interesujący program studiów

 

Nie dostałam/em się na studia na innym kierunku

 

Ciekawy kierunek z przyszłością

 

Koledzy/przyjaciele/rodzice zasugerowali mi studia 

  

Nie miałam/em innego pomysłu na studia
 

Duże możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów
 

Inny 

liczba wskazań

Ryc. 3. Przyczyny wyboru kierunku studiów na specjalności geoanaliza społeczno-eko-
nomiczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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ciekawej pracy po jego ukończeniu. O wyborze zadecydowały również czynni-
ki losowe: niepowodzenie w trakcie naboru na inny kierunek, sugestie rodziny 
lub znajomych będące wynikiem osobistego braku pomysłu odnośnie do wyboru 
kierunku studiów.

Ocena procesu kształcenia 

Zasadnicza część ankiety obejmowała pytania dotyczące oceny programu studiów 
i efektów kształcenia oraz oceny pracy i kompetencji nauczycieli akademickich. 
W  kontekście oceny programu studiów można wskazać elementy, które zda-
niem większości ankietowanych studentów wymagają zmian (tab. 2). Najczęściej 

Tabela 2. Ocena programu studiów na specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna 
(liczba wskazań)

Wyszczególnienie
zdecy-

dowanie 
tak

tak nie mam 
zdania nie

zdecy-
dowanie 

nie
Zbyt duża liczba przedmiotów, 

które trwają zbyt krótko (10 
godzin)

3 10 8 2 3

Zwiększenie liczby ćwiczeń 
terenowych 8 10 1 4 3

Wprowadzenie do programu 
studiów dodatkowych praktyk 
zawodowych

11 5 2 6 2

Zbyt duża liczba egzaminów 3 9 5 5 4
Powtarzanie tych samych treści 

na różnych zajęciach 12 5 6 3 0

Za dużo przedmiotów z zakresu 
geografii fizycznej (hydrologii, 
geomorfologii, klimatologii 
itp.)

15 6 3 2 0

Zbyt mało zajęć w sali 
komputerowej 3 3 5 13 2

Potrzeba zwiększenia liczby zajęć 
z zakresu GIS 4 8 6 5 3

Niezrozumiałe nazwy 
przedmiotów 1 2 5 10 8

Zbyt duże wymagania stawiane 
studentom przez nauczycieli 
akademickich

2 5 10 5 4

Prowadzenie wykładów 
w sposób zdalny 9 3 6 4 4

Zbyt mała liczba przedmiotów 
do wyboru 4 9 3 7 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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sugerowane zmiany odnoszą się do zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin 
w zakresie danego przedmiotu. Zdaniem studentów ich ewentualne uwzględnie-
nie w programie studiów mogłoby przyczynić się do poprawy jakości kształcenia 
na specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna. Wśród postulowanych mody-
fikacji wymienić należy: zmniejszenie liczby przedmiotów, które mają mały wy-
miar godzinowy, np. trwają tylko 10 godzin, i zmniejszenie liczby przedmiotów 
(godzin) z zakresu geografii fizycznej (hydrologii, geomorfologii, klimatologii itp.) 
oraz inne ich zaplanowanie w trakcie studiów. Zdaniem studentów: „Należy także 
dokonać zmian w programie studiów tak, aby przedmioty np. na pierwszym roku 
dotyczyły w większości części fizycznej, tj. geografia fizyczna, regionalna geografia 
fizyczna świata/Polski. A na kolejnych latach tylko części społeczno-ekonomicz-
nej” czy „Podstawy z geografii fizycznej na pewno są potrzebne, ale zajęcia te nie 
powinny być łączone z innymi, typowo fizycznymi kierunkami”.

Postulaty zwiększenia liczby godzin dotyczyły: zwiększenia liczby ćwiczeń te-
renowych: „Należy zwiększyć liczbę godzin zajęć praktycznych np. w  terenie”, 
liczby przedmiotów do wyboru i liczby zajęć z zakresu geograficznych systemów 
informacji (GIS): „Na pewno należy poświęcić więcej godzin na programy z typo-
wej analizy, w tym też więcej zajęć w sali komputerowej z zakresu GIS. Najlepiej, 
by takie zajęcia odbywały się w każdym semestrze”, nawet kosztem zmniejszenia 
liczby innych zajęć w sali komputerowej.

Ważną sugestią wskazywaną przez ankietowanych studentów podnoszącą ja-
kość kształcenia jest wprowadzenie w programie studiów dodatkowych praktyk 
zawodowych: „Jakość kształcenia można podnieść poprzez wprowadzenie dodat-
kowych praktyk w  instytucjach publicznych tak, aby można było nabyć dodat-
kowych kompetencji na przyszłość” czy „Praktyki zawodowe mogłaby wspierać 
uczelnia, a  dokładniej ich wybór, ponieważ ciężko jest znaleźć praktyki, które 
typowo pokazałyby, jakie możliwości daje ten kierunek i pozwoliłyby nabyć cen-
nego doświadczenia później w pracy”.

Do innych sugerowanych zmian należy zaliczyć przebudowę programów 
kształcenia związaną z redukcją liczby egzaminów (na korzyść zaliczeń), potrze-
bą aktualizacji programów kształcenia czy z wyeliminowaniem powtarzania tych 
samych zagadnień na kilku przedmiotach: „Należy uczyć konkretniejszych, ak-
tualniejszych rzeczy (teorii, obecnej sytuacji na świecie) niż nauczać na pamięć 
starych teorii (i to tych samych na kilku przedmiotach)”. 

Pozytywnie trzeba ocenić wypowiedzi studentów odnoszące się do wprowa-
dzonych nazw przedmiotów, które są dla nich zrozumiałe, oraz do prowadze-
nia zajęć w  sposób zdalny (początek pandemii), jednak postulowali oni, żeby: 
„Przede wszystkim wrócić na uczelnię, może zrobić wykłady online, a zajęcia/
laboratoria na uczelni”.

W zakresie oceny efektów kształcenia ponad połowa ankietowanych studen-
tów wyraziła opinię, że realizowany program studiów ma w zbyt dużym zakresie 
wymiar teoretyczny, co wymagałoby wprowadzenia pewnych zmian, gdyż: „Wie-
dzę trzeba utrwalić w praktyce” i „Student powinien po ukończeniu tych studiów 
mieć większe umiejętności pracy z danymi” czy „Po podstawie teoretycznej (któ-
ra jest w programie zapewniona), dobrze byłoby nabyć praktycznych umiejętności 
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na zajęciach komputerowych, by tę wiedzę dobrze wykorzystać i rozwinąć część 
analityczną kierunku”.

Ankietowanym studentom trudno było jednoznacznie stwierdzić, czy wyma-
gania stawiane studentom przez nauczycieli akademickich są zbyt duże, chociaż 
raczej skłaniali się do stwierdzenia, że nie są one przesadnie duże. Podobnie stu-
denci wypowiedzieli się w kwestii liczby przedmiotów do wyboru, dlatego można 
uznać, że ich liczba jest odpowiednia.

Istotną kwestią podjętą w trakcie badań była ocena pracy i kompetencji na-
uczycieli akademickich prowadzących zajęcia na specjalności geoanaliza społecz-
no-ekonomiczna. Zdecydowana większość studentów bardzo pozytywnie oceniła 
pracę i  kompetencje nauczycieli akademickich. Podkreślano rzetelne przekazy-
wanie wiedzy w ciekawy sposób, duże zaangażowanie i odpowiedni dobór pro-
wadzących do danego przedmiotu wynikający z zainteresowań i doświadczenia 
naukowego nauczyciela akademickiego. Potwierdzają to wybrane wypowiedzi re-
spondentów: „Z pojedynczymi wyjątkami kompetencje są zadowalające a sposób 
prowadzenia zajęć w większości ciekawy i pozwalający na dyskusję” czy „W więk-
szości osoby prowadzą zajęcia w sposób ciekawy. Posiadają odpowiednie kompe-
tencje” lub „Raczej każdy z nauczycieli przekazywał wiedzę rzetelnie i  zawsze 
oferował pomoc, co oceniam na plus” oraz „Zdecydowana większość nauczycieli 
akademickich jest dobrze przygotowana do zajęć, a  szczególnie da się zauwa-
żyć zaangażowanie i ciekawe prowadzenie wykładów i ćwiczeń przez prowadzą-
cych zajmujących się danym tematem zawodowo i  naukowo. Tak powinni być 
dobierani prowadzący do zajęć” i „Nauczyciele akademiccy w większości chętnie 
współpracują ze studentami, są otwarci na pytania oraz pokazują swoją postawą 
doświadczenie naukowe”.

Pojawiły się również nieco odmienne, bardziej krytyczne opinie na temat pra-
cy nauczycieli mówiące, że: „Kompetencje i  zaangażowanie nauczycieli akade-
mickich były bardzo zróżnicowane. Część z nich niestety nie wywiązywała się 
z obowiązków w należyty sposób”. Negatywne uwagi dotyczyły m.in. złego przy-
gotowania nauczycieli do zajęć, np. czytanie treści slajdów, braku dobrej komu-
nikacji ze studentami czy zbyt szybkiego przekazywania wiedzy: „Bardzo różnie, 
niektórzy prowadzący udowadniają, że mają obszerną wiedzę, inni czytają slajdy 
swoich prezentacji” lub „Jest różnie. Wydaje się, że niektórzy sami nie wiedzą, co 
robić na zajęciach, są problemy z komunikacją między wykładowcami a studenta-
mi” oraz „W przypadku zajęć na komputerze prowadzący sam się gubi w natłoku 
obliczeń, zbyt szybko tłumaczy, nie wszyscy są w stanie nadążyć wszystko wyko-
nać, więc to się przekłada na wzmożoną pracę w domu”.

Wymienione powyżej uwagi studentów odnoszące się do pracy nauczycieli 
i programu nauczania na specjalności geoanaliza przełożyły się w dużym stopniu 
na ogólny poziom satysfakcji wszystkich ankietowanych studentów z odbytego 
kształcenia na tym kierunku. W pięciostopniowej skali Likerta (1 – najniższy, 
5 – najwyższy poziom satysfakcji) przyjął on średnią wartość 3,3, co oznacza, że 
większość ankietowanych oceniła poziom satysfakcji w badanym zakresie jako 
przeciętny. Najwyższy poziom satysfakcji odnotowano wśród studentów I roku 
studiów – średnia na poziomie 3,5, a najniższy na II roku – 3,1.
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Wizerunek studenta 

Ostatnia pula pytań dotyczyła ogólnego wizerunku (profilu) studenta studiują-
cego na specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna. Poszczególne pytania 
odnosiły się do jego aktywności, przede wszystkim w zakresie dodatkowej ak-
tywności naukowej oraz planów na przyszłość. 

Uzyskane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, że znikoma liczba studentów wy-
kazywała dodatkową aktywność związaną z płaszczyzną naukową. Potwierdze-
niem tego była działalność jedynie dwóch ankietowanych studentów w pracach 
Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego w sekcji 
geografia społeczno-ekonomiczna. Z kolei tylko trzech innych studentów brało 
udział w zajęciach w ramach bloku dydaktycznego przygotowującego do zawodu 
nauczyciela geografii lub przyrody oraz tylko jeden student uczestniczył w wy-
mianie w  ramach programu Erasmus (tab. 3). Brak zainteresowania studiami 
za granicą wynikał m.in. ze zbyt słabej znajomości języka obcego, z braku chęci 
wyjazdu, z ograniczeń finansowych czy z zaangażowania w pracę zarobkową, co 
mogło wpływać na niski poziom dodatkowej aktywności naukowej studentów. 
W  przeciwieństwie do wspomnianej formy aktywności, inną, tzw. zawodową 
aktywność studentów można ocenić jako relatywnie wysoką, gdyż prawie 50% 
ankietowanych podejmowało w  trakcie roku akademickiego pracę zarobkową, 
jednak w branżach zupełnie niezwiązanych z kierunkiem kształcenia: handlowej 
(sprzedawca), gastronomicznej (kelner) lub hotelarskiej (recepcjonista). 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że studenci przy wyborze pracy zarobkowej 
podejmowanej w trakcie studiów lub przy szukaniu przyszłej pracy w wyuczo-
nym zawodzie w sporadycznym zakresie korzystali z pomocy Biura Karier funk-
cjonującego w ramach UAM2.

2  https://biurokarier.amu.edu.pl/Panel-studenta-i-absolwenta (dostęp: 4.01.2021).

Tabela 3. Aktywność studenta (liczba wskazań)
Wyszczególnienie tak nie

Czy jest Pani/Pan członkiem Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. 
Stanisława Pawłowskiego w sekcji geografia społeczno-ekonomiczna? 2 24

Czy uczestniczy Pani/Pan w zajęciach przygotowujących do wykonywania 
zawodu nauczyciela przyrody lub geografii w szkole? 3 23

Czy w trakcie studiów korzystała Pani/Pan z programów edukacyjnych skie-
rowanych do studentów jak Erasmus+ (studia w innej uczelni za granicą) 
lub MOST (studia w innej uczelni w Polsce)?

1 25

Czy w trakcie roku akademickiego podejmuje Pani/Pan pracę zarobkową? 12 14
Czy planuje Pani/Pan kontynuację studiów na studiach magisterskich? 24 2
Czy przy wyborze pracy zarobkowej lub przyszłej pracy zawodowej korzysta-

ła Pani/Pan z pomocy Biura Karier funkcjonującego w ramach UAM? 3 23

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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W kontekście dalszego rozwoju naukowego pozytywnie ocenić należy wstęp-
ne plany większości studentów (24 wskazania) związane z chęcią kontynuowania 
nauki na poziomie studiów magisterskich, w tym na studiach niestacjonarnych, 
ale zazwyczaj poza macierzystym wydziałem, zarówno w Poznaniu, jak i w in-
nym ośrodku.

Podsumowanie

W ciągu minionego pięciolecia kształcenie na specjalności geografia – geoanaliza 
społeczno-ekonomiczna w UAM w Poznaniu nie podlegało większym zmianom. 
Te, które wprowadzono, miały wyłącznie charakter kosmetyczny i nie naruszały 
w żaden sposób struktury programu studiów, jaki zaproponowano we wniosku 
o utworzenie specjalności w 2016 r. Jednak szybko zmieniająca się rzeczywistość 
w aspekcie demograficznym (zmniejszająca się w Polsce liczba osób w wieku 19–
24 lata, co bezpośrednio przekłada się na spadek liczby studentów) oraz wzrost 
zapotrzebowania na pracowników z  branży geoanalitycznej, wręcz narzuca ko-
nieczność częstszego ingerowania w program studiów w taki sposób, aby podnieść 
kompetencje i umiejętności absolwenta tej specjalności. Zatem do najważniejszych 
wyzwań i problemów związanych z kształceniem na specjalności geografia – geo-
analiza społeczno-ekonomiczna w UAM w Poznaniu należałoby zaliczyć:
a. Konkurowanie o studentów między specjalnościami funkcjonującymi w ramach 

kierunku geografia. Średnioroczna liczba rekrutowanych na studia osób na spe-
cjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna w latach 2016–2020 utrzymywała 
się na poziomie 24. Natomiast na konkurencyjnych specjalnościach wartości te 
były wyższe – pomijając ekologię miasta (23) – i wynosiły: hydrologia, meteoro-
logia i klimatologia – 56, geo-grafika – 33 (lata 2018–2020). Również realizowa-
ny od wielu lat kierunek geografia miał tę wartość na poziomie 46 osób.

b. Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia na specjalności geografia – geoanali-
za społeczno-ekonomiczna poprzez systematyczne dostosowywanie programu 
kształcenia do zmieniających się warunków na rynku pracy, jak również pod-
noszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich, polegające na ich uczestnictwie 
w bogatej ofercie szkoleń, warsztatów, wykładów itp. oferowanych przez UAM.

c. Angażowanie studentów w prace mające na względzie podniesienie poziomu 
kształcenia na specjalności poprzez coroczne anonimowe badania ankietowe 
wszystkich przedmiotów realizowanych w programie studiów. Wnioski uzy-
skane z  takich badań pozwoliłyby zrozumieć potrzeby studentów z  jednej 
strony, z  drugiej zaś pokazywałyby kierunek, w  jakim powinny iść zmiany 
programu studiów.

d. Zwiększenie atrakcyjności studiowania poprzez udział studentów w zajęciach 
ponadprogramowych oferowanych przez uczelnię, takich jak chociażby Era-
smus+ czy Studenckie Koło Naukowe Geografów im. S. Pawłowskiego w Po-
znaniu. Odpowiedzialność za motywację studentów do działań ponadpro-
gramowych powinna spoczywać na opiekunie roku, którym jest nauczyciel 
akademicki.
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e. W ramach dbałości o rozwój studenta wskazane jest przybliżenie im, a w dal-
szej perspektywie korzystanie przez nich z oferty Biura Karier UAM, które 
oferuje optymalne wsparcie w procesie wejścia na rynek pracy. Funkcjonujące 
od 1997 r. biuro dysponuje codziennie aktualizowaną bazą ofert zarówno pro-
pozycji praktyk czy staży, jak i pracy, a ponadto dwa razy do roku organizuje 
akademickie targi pracy. Jako koordynatora tych działań należy wskazać – po-
dobnie jak wcześniej – opiekuna roku.
Specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna realizowana na Wydziale Nauk 

Geograficznych i Geologicznych jest zapewne oryginalną propozycją studiów wyż-
szych nie tylko w skali Poznania, ale również w skali kraju. Choć zapotrzebowanie 
na analityków z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej jest relatywnie duże, 
to – jak pokazuje ten artykuł – zainteresowanie studiowaniem na tej specjalności 
jest tak naprawdę niewielkie. Wydaje się, że wpływ na taki stan rzeczy mają trzy 
zasadnicze czynniki. Po pierwsze, zbyt szeroka oferta możliwości studiowania na 
jednym wydziale, co powoduje, że następuje rozproszenie studentów w ramach 
różnych specjalności. Po drugie, mimo informacji zawartych na stronach interne-
towych, w ulotkach informacyjnych czy przekazywanych w trakcie Dni Otwartych 
na temat oferty dydaktycznej wydziału potencjalni kandydaci na studia nie do-
strzegają zasadniczych różnic pomiędzy specjalnościami, zatem wybierają przyszły 
kierunek studiów na zasadzie domniemania lub zupełnego przypadku, co w przy-
szłości skutkuje rezygnacją ze studiów. Po trzecie, sukcesywnie kurczy się liczba 
absolwentów szkół średnich, którzy coraz częściej zamiast kontynuacji edukacji na 
studiach w trybie dziennym wybierają pracę, która pozwala zdobyć pierwsze do-
świadczenia zawodowe i wpłynąć na dalsze kształtowanie kariery. Wydaje się, że 
aby utrzymać tę specjalność, należy sukcesywnie dokonywać zmian w programie 
studiów w taki sposób, by jak najlepiej dostosować go do współczesnych wymo-
gów na rynku pracy oraz zwiększyć zaangażowanie kadry dydaktycznej w promo-
cję specjalności m.in. poprzez udział w spotkaniach z uczniami szkół średnich.

Literatura
Churski P. 2013. Modułowy program kształcenia – szansa na podniesienie jakości kształ-

cenia na kierunku gospodarka przestrzenna. Biuletyn KPZK PAN 251: 9–23.
Churski P., Motek P. 2016. Zintegrowane planowanie rozwoju – projekt przygotowania 

programu i uruchomienia kształcenia na nowym kierunku studiów w obszarze gospo-
darki przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN 260: 22–40.

Franklin R.S., Ketchum J. 2013. Working in a Landscape of Recession and Expansion: 
Academic Jobs in Geography in the United States, 1990–2011. The Professional Geo-
grapher 65(2): 205–220.

Kulczyńska K., Kisiała W. 2016. Gospodarka przestrzenna – specjalność: rozwój i rewita-
lizacja miast oraz obszarów wiejskich. [W:] Eksperyment i wiedza. 25 lat Collegium 
Polonicum. Piktogram Polska, Słubice, s. 77–79.

Likert R. 1932. A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology 
140, New York.

Motek P. 2013. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN 251: 38–52.



Kształcenie na kierunku geografia o specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna w Poznaniu 

  91

Motek P. 2017. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna – 25 lat doświadczeń 
UAM w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN 266: 37–61.

Parysek J.J. 2017. Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki prze-
strzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN 
266: 11–28.

Protokół_1 – Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej w dniu 5 lutego 2016 r. (materiały udostępnione przez 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Po-
znaniu).

Protokół_2 – Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej w dniu 11 marca 2016 r. (materiały udostępnione przez 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Po-
znaniu).

Protokół_3 – Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej w dniu 15 kwietnia 2016 r. (materiały udostępnione przez 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Po-
znaniu).

Stryjakiewicz T. 2017. Główne kierunki badawcze gospodarki przestrzennej w Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN 266: 62–72.

Taylor Z. 1992. O stosowaniu badań ankietowych w geografii społeczno-ekonomicznej. 
Przegląd Geograficzny 44(3–4): 261–276.

Tobolska A. 2013. Możliwości poszerzenia oferty programowej na kierunku gospodarka 
przestrzenna: nowy moduł specjalnościowy dla studentów UAM – ochrona europej-
skich dóbr kultury. Biuletyn KPZK PAN 251: 176–190.

Ulotka informacyjna: kierunek geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomicz-
na, 2017.

Strony internetowe
http://www.geoanalyst.org/council/ (dostęp: 4.01.2021).
https://wgseigp.amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci-ogolne/pierwszy-absolwent-kierun

ku-geografia-specjalnosc-geoanaliza-spoleczno-ekonomiczna?SQ _PAINT_LAYOUT_
NAME=gallery (dostęp: 4.01.2021).

https://biurokarier.amu.edu.pl/Panel-studenta-i-absolwenta (dostęp: 4.01.2021).

Education in the field of geography with a specialization in socio-economic 
geoanalysis in Ponań – first experiences

The chapter presents the genesis and first experiences in the field of education at the spe-
cialization of geography – socio-economic geoanalysis implemented by the Faculty of Ge-
ographical and Geological Sciences in Poznań. The first part focuses primarily on the char-
acteristics of the education program, and also presents changes in the number of students 
and first graduates. The second part describes the assessment of the learning process from 
the students’ perspective. For this purpose, a questionnaire study was conducted, which 
essentially concerned the opinions of students of the geoanalysis specialization on the 
curriculum, the effects of education and the competences of academic teachers.

Keywords: socio-economic geoanalysis, genesis of the specialization, educational process
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Znaczenie treści nauczania związanych z geografią 
społeczno-ekonomiczną w programach studiów na 
kierunku geografia w Instytucie Geografii i Nauk 
o Środowisku UJK w Kielcach

Zarys treści: Celem opracowania jest przedstawienie oraz ocena miejsca i znaczenia tre-
ści kształcenia związanych z geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną 
w modyfikowanych programach studiów I  i  II stopnia na kierunku geografia w Instytu-
cie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach w latach 2017–2020. W opracowaniu 
przedstawiono przesłanki modyfikacji programów studiów. Przeprowadzone analizy po-
zwoliły stwierdzić, że: w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach zacho-
wano jedność instytucjonalną geografii; w programach studiów I i II stopnia na kierunku 
geografia w  zakresie przedmiotów kierunkowych/podstawowych dominują treści zwią-
zane z naukami o Ziemi i  środowisku; w grupie przedmiotów podlegających wyborowi 
na studiach I stopnia w programach występuje równowaga treści reprezentujących nauki 
o Ziemi i środowisku z treściami z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 
przestrzennej, na studiach II stopnia dominują treści z zakresu geografii społeczno-eko-
nomicznej i gospodarki przestrzennej. Wybór przez studentów problematyki prac dyplo-
mowych świadczy o tym, że osoby podejmujące studia na kierunku geografia w Instytu-
cie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach są bardziej zainteresowane treściami 
z  zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i  gospodarki przestrzennej niż związanymi 
z naukami o Ziemi i środowisku.

Słowa kluczowe: modyfikacja programów studiów, treści kształcenia, geografia społecz-
no-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
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Wstęp

Początkiem akademickiego kształcenia geograficznego w Kielcach było utworze-
nie w 1969 r. Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W strukturze Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego funkcjonował wówczas Zakład Geografii. W 1973 r. WSN 
przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 1974 r. w ramach Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego zakład ten, po połączeniu z Zakładem Biologii, 
przekształcono w Instytut Biologii i Nauk o Ziemi. Dzięki rozwojowi kadry na-
ukowo-dydaktycznej w 1976 r. powołano do życia Instytut Geografii. Do 1995 r. 
prowadzono w  nim jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. W  roku akade-
mickim 1994/1995 opracowano nowy, dwustopniowy program studiów geogra-
ficznych, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa 
Wyższego. Był to pierwszy w WSP program studiów dwustopniowych, a także 
pierwszy program studiów dwustopniowych na kierunku geografia w  Polsce. 
W latach 2004, 2009, 2012 i 2017 Instytut Geografii uzyskał pozytywną ocenę 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie prowadzonego kształcenia na kie-
runku geografia. W 2007 r. instytut wkroczył w kolejny etap rozwoju. 25 czerwca 
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Radzie Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. W roku akademickim 2019/2020 In-
stytut Geografii połączono z Zakładem Ochrony Środowiska, które to jednostki 
jako Instytut Geografii i Nauk o Środowisku znalazły się w strukturze Wydziału 
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

Obecnie w  Instytucie Geografii i  Nauk o  Środowisku zatrudnionych jest 
28 pracowników badawczo-dydaktycznych. 17 z nich (w tym 11 samodzielnych) 
reprezentuje dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku. Funkcjonują oni w dwóch 
jednostkach organizacyjnych: Zakładzie Badań Środowiska i Geoinformacji oraz 
Zakładzie Geomorfologii i Geoarcheologii. 11 (w tym 3 samodzielnych) repre-
zentuje dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 
Pracują oni w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej. W instytucie prowadzone są studia na kierunkach: geografia (I, II i III 
stopnia, profil ogólnoakademicki), ochrona środowiska (I i II stopnia, profil inży-
nierski i ogólnoakademicki), turystyka i rekreacja (I stopnia, profil praktyczny). 
W  roku akademickim 2019/2020 na studiach I  stopnia na kierunku geografia 
było 19 studentów, na studiach II stopnia – 31, a III stopnia – 3. Ochronę środowi-
ska studiowało na I stopniu 38 osób, na drugim zaś 12. Najliczniejsza grupa stu-
dentów reprezentowała turystykę i  rekreację. W roku akademickim 2019/2020 
było ich 170. 

Celem opracowania jest przedstawienie oraz ocena miejsca i  znaczenia tre-
ści kształcenia związanych z  geografią społeczno-ekonomiczną i  gospodarką 
przestrzenną w modyfikowanych programach studiów I i II stopnia na kierunku 
geografia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach w latach 
2017–2020. W analizach uwzględniono program studiów obowiązujący studen-
tów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 oraz jego modyfi-
kację z roku 2019/2020. 
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Modyfikację programów studiów przeprowadzono w celu dostosowania ich do 
kolejnych ustaw o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z nimi rozpo-
rządzeń odpowiednich ministrów. Dokonując tego, brano także pod uwagę miej-
sce geografii w systemie nauk.

Modyfikacje miały również na celu doskonalenie i uatrakcyjnienie programów 
studiów oraz dostosowanie programów studiów do realizowanych na uczelni pro-
jektów dydaktycznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego: Nowe Perspektywy Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w  Kielcach (POWR.03.05.00-00Z225/17), Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach (POWR.03.05.00-00-Z212/18). 

Przesłanki modyfikacji programów

Systemowe przekształcenia szkolnictwa wyższego

W latach 1949–1989 polskie szkolnictwo wyższe, podlegające silnej kontroli pań-
stwa, nie ulegało istotnym, systemowym przekształceniom. Wdrożenie pierwszej 
potransformacyjnej reformy – ustawy o szkolnictwie wyższym – miało miejsce we 
wrześniu 1990 r. (Dziedziczak-Foltyn 2018). Ustawa ta wprowadziła autonomię 
instytucjonalną, wolność akademicką w  badaniach i  akademicką kolegialność 
w zarządzaniu. W dużej mierze przyczyniła się ona do przejścia od elitarnego do 
powszechnego szkolnictwa wyższego. Brakowało w niej jednak zapisów odno-
szących się do jakości kształcenia. Stwierdzono jedynie, że Rada Główna Szkol-
nictwa Wyższego ma obowiązek określić warunki, jakie musi spełniać uczelnia 
prowadząca kształcenie, w tym minima kadrowe dla kierunku studiów (Chmie-
lecka, Żurowski 2019). Więcej zapisów dotyczących jakości kształcenia znalazło 
się w ustawie po jej nowelizacji w 2001 r. Zgodnie z nią utworzono Państwową 
Komisję Akredytacyjną oraz wprowadzono standardy programowe dla poszcze-
gólnych kierunków studiów (Chmielecka, Żurowski 2019). 

W 2005 r. zapoczątkowano kolejny etap reformowania szkolnictwa wyższego, 
uchwalając kolejną ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jej głównym celem 
było przystosowanie polskich uczelni do wymagań procesu bolońskiego. 

W 2008 r. członkowie Unii Europejskiej zostali zobligowani zaleceniem Par-
lamentu Europejskiego do stworzenia i  rozwijania krajowych ram kwalifikacji 
w odniesieniu do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), obejmującej wszystkie 
poziomy edukacji. Dlatego z dniem 1 października 2011 r. znowelizowano usta-
wę Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. W rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowano Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkol-
nictwa Wyższego. Przedstawiono w  nich opis efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla profilu ogólnoakademickiego 
oraz praktycznego dla poszczególnych obszarów kształcenia. Nowelizacja nało-
żyła na uczelnie obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznych systemów 
zapewniania jakości kształcenia (Chmielecka, Żurowski 2019).
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Reformy szkolnictwa wyższego z  lat 2009–2011 wprowadziły nowe zasady 
pracy akademickiej. Państwo stało się oddzielnym, potężnym interesariuszem, 
mającym decydujący głos w  sprawach polityki szkolnictwa wyższego (Kwiek 
2017).

Po 2015 r. rozpoczęto prace nad kolejną ustawą regulującą prawo o szkolnic-
twie wyższym i  nauce. Wprowadzono ją w  życie 1 stycznia 2018 r. Znacznie 
więcej miejsca, w  stosunku do poprzednich ustaw, poświęcono w  niej jakości 
kształcenia. Wprowadzono m.in. rozporządzenie, w  którym określono efekty 
kształcenia w  zakresie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Rozporządzenie to wydano 
zgodnie z zaleceniami Rady Europy z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich 
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Głównymi celami zmian były 
promocja mobilności obywateli między krajami oraz ułatwienie kształcenia się 
przez całe życie1. 

Ustawa z  2018 r. poszerzyła autonomię programową, umożliwiła różnico-
wanie kierunków studiów w zależności od potrzeb społecznych, europejskiego, 
krajowego i  lokalnego rynku pracy oraz preferencji studentów, a  także rodzaju 
uczelni oraz jej misji. 

Przeprowadzone w Polsce kolejne reformy szkolnictwa wyższego dają obecnie 
możliwość uczelniom różnicowania form, treści i metod kształcenia, dzięki czemu 
mogą one modyfikować i wzbogacać swoją ofertę dydaktyczną (Dybaś i in. 2012). 
Można zaobserwować, jak stwierdza Kwiek (2012), przesunięcie w myśleniu o po-
lityce szkolnictwa wyższego polegające na odchodzeniu od modelu humboldtow-
skiej „republiki uczonych” w stronę modelu, w którym radykalnie wzrasta rola 
otoczenia zewnętrznego uczelni. Zmieniające się otoczenie szkolnictwa wyższego 
wymusza na uczelniach funkcjonowanie w stanie permanentnej adaptacji (Kwiek 
2017). Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia. 
Główny ciężar odpowiedzialności za nią spada na poszczególne uczelnie. W oce-
nie jakości kształcenia powinni uczestniczyć studenci i inni interesariusze, proce-
dury powinny być umiędzynarodowione, ocena zaś powinna koncentrować się na 
badaniu efektów (Kraśniewski 2009, Stachowiak-Kudła 2012).

Miejsce geografii w systemie nauk

Do 1 października 2018 r. geografia stanowiła oddzielną dyscyplinę nauki. Mimo 
dualnego charakteru przypisana była wraz z  geologią, geofizyką, oceanolo-
gią do dziedziny nauk o Ziemi w obszarze nauk przyrodniczych (Stryjakiewicz 
2020). Geografia społeczno-ekonomiczna cechowała się tylko pewną odrębno-
ścią (Lisowski 2012). Przez wiele lat podział geografii legimityzowany był jedy-
nie w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w której reprezentant geografii 
społeczno-ekonomicznej zwyczajowo przypisany był do Sekcji Nauk Ekonomicz-
nych, a nie jak geografowie fizyczni – do Sekcji Nauk Matematycznych, Fizycz-
nych, Chemicznych i Nauk o Ziemi (Lisowski 2012). Wielu polskich geografów 
traktowało jednak swoją dyscyplinę nauki jako całość, uznając za nadrzędny cel 

1 www.prk.men.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/01/ (dostęp: 12.11.2020).
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swoich badań określenie zależności: człowiek–środowisko przyrodnicze (Choj-
nicki, Kozarski 1995, Liszewski, Suliborski 2006, Rychling 2008). Inni natomiast 
dążyli do wydzielenia dwóch odrębnych dyscyplin: geografii fizycznej i geogra-
fii społeczno-ekonomicznej (Lisowski 2007, 2012). Zwracano również uwagę na 
konieczność zwiększenia praktycznej roli geografii w  kształtowaniu procesów 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i szerszego wykorzystania, 
a wręcz połączenia geografii społeczno-ekonomicznej z gospodarką przestrzenną 
(Kistowski 2007, Śleszyński 2020). 

Wyodrębnienie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i  gospodarka 
przestrzenna podczas prac prowadzonych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nad nową klasyfikacją nauki w Polsce, mających na celu dostosowa-
nie jej do klasyfikacji proponowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, postulowali przedstawiciele Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
Wniosek ten w  2017 r. uzyskał poparcie Komitetu Nauk Geograficznych oraz 
(mimo wątpliwości) konferencji kierowników jednostek geograficznych (Stryja-
kiewicz 2020). 

Postulaty podziału geografii na geografię fizyczną i  społeczno-gospodarczą 
oraz połączenia tej ostatniej z gospodarką przestrzenną zostały spełnione wraz 
z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dys-
cyplin artystycznych. W  wykazie dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna umieszczona została w dziedzinie nauk społecznych. 
Geografia fizyczna zaś jako nauki o Ziemi i środowisku w dziedzinie nauk ści-
słych i przyrodniczych. 

Nowy, obowiązujący od 2018 r., wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych nie 
zakończył jednak dyskusji nad miejscem geografii w systemie nauk. W ramach tej 
dyskusji pojawiają się nowe postulaty zmian w podziale nauk geograficznych. Np. 
Śleszyński (2020) proponuje wprowadzenie nowej dziedziny: nauki geograficzne 
lub regionalne, w  której znalazłyby swoje miejsce cztery dyscypliny: geografia 
fizyczna, społeczno-ekonomiczna, stosowana i humanistyczna. 

Doskonalenie i uatrakcyjnienie programów studiów

Modyfikując programy studiów I i II stopnia na kierunku geografia, realizowane 
w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach, starano się uwzględ-
nić opinie studentów, samorządu studenckiego, pracowników badawczo-dydak-
tycznych instytutu oraz interesariuszy zewnętrznych. Szczególnie ważne było 
zdanie studentów i absolwentów studiów I stopnia z kierunku turystyka i rekre-
acja. Absolwenci tych studiów stanowili bowiem większość kandydatów na studia 
II stopnia, kierunek geografia. Jednak z roku na rok ich zainteresowanie studiami 
geograficznymi zmniejszało się. W roku akademickim 2017/2018 z 45 absolwen-
tów studiów I  stopnia na kierunku turystyka i  rekreacja studia II stopnia na 
kierunku geografia podjęło 27 osób, w  roku akademickim 2018/2019 z 53 ab-
solwentów 16 osób, a w roku akademickim 2019/2020 z 41 absolwentów tylko 
8 osób. Poproszono je o wyrażenie opinii na temat realizowanego w Instytucie 
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Geografii i Nauk o Środowisku programu studiów II stopnia na kierunku geogra-
fia. Studenci stwierdzili przede wszystkim, że jest w nim zbyt dużo przedmiotów 
kierunkowych/podstawowych z zakresu geografii fizycznej. Przedmioty te uznali 
za bardzo trudne, wymagające znacznie więcej czasu na opanowanie ich treści 
niż przewidywano to w programie. Absolwenci studiów geograficznych I  stop-
nia uznali zaś, że zakres treści związanych z geografią fizyczną jest odpowiedni, 
choć trudny do opanowania. Zwrócili również uwagę, podobnie jak pracownicy 
badawczo-dydaktyczni Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku oraz interesariu-
sze zewnętrzni, na to, że w programie studiów I stopnia na kierunku geografia, 
obowiązującym w roku akademickim 2017/2018, powtarzane były niektóre treści 
realizowane w ramach przedmiotów podstawowych/kierunkowych na przedmio-
tach modułu specjalnościowego – geografia ogólna. Wskazywano np. na podo-
bieństwo treści przedmiotu z  modułu podstawowego/kierunkowego geografia 
fizyczna Polski z treściami przedmiotu z modułu specjalnościowego geografia 
fizyczna Polski – wybrane regiony. 

Miejsce treści reprezentujących geografię społeczno-ekonomiczną 
i gospodarkę przestrzenną w programach studiów na kierunku geografia 
w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK

W  latach 2017–2020 w  Instytucie Geografii i  Nauk o  Środowisku na kierunku 
geografia prowadzone były studia stacjonarne I i II stopnia o profilu ogólnoaka-
demickim, a także studia trzeciego stopnia. Studia pierwszego stopnia, zgodnie 
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trwają sześć semestrów. W ich 
ramach efektom kształcenia się przypisano 180 pkt ECTS. Studia II stopnia obej-
mują cztery semestry. W tym przypadku efektom uczenia się przypisano 120 pkt 
ECTS. Całkowita liczba punktów ECTS podczas modyfikacji programów studiów 
geograficznych w roku akademickim 2019/2020 nie uległa zmianie. Modyfikując 
programy, uwzględniono konieczność dostosowania ich do ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz realizowanych w UJK pro-
jektów dydaktycznych. Wzięto również pod uwagę sugestie studentów oraz in-
teresariuszy zewnętrznych. Jednak nie wszystkie ich postulaty możliwe były do 
spełnienia. Wynikało to przede wszystkim z ograniczeń formalnoprawnych. W In-
stytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach studia prowadzone są na 
podstawie pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego. Dlatego w programach studiów można dokonywać zmian łącznie do 
30% ogólnej liczby efektów uczenia się, określonych w programie aktualnym na 
dzień wydania tego pozwolenia. Jest to istotne ograniczenie możliwości modyfi-
kacji programów studiów. Ponadto w instytucie prowadzone są studia I i II stop-
nia na kierunku geografia, do których przyporządkowano dwie dyscypliny: nauki 
o Ziemi i środowisku oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę prze-
strzenną. W związku z tym, zgodnie z artykułem 53, pkt 2 ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, należało wskazać dyscyplinę wiodącą, w ramach której 
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studenci powinni uzyskać ponad połowę efektów kształcenia. Biorąc pod uwagę 
strukturę organizacyjną Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku oraz strukturę 
pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących poszcze-
gólne dyscypliny, jako wiodące w modyfikowanych programach studiów wskazano 
nauki o Ziemi i środowisku. Przyczyniło się to do tego, że w programach studiów 
I i II stopnia na kierunku geografia dominują treści związane z tą dyscypliną. 

Wyrazem dominacji treści związanych z naukami o Ziemi i środowisku nad 
treściami z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzen-
nej była dysproporcja w  liczbie przedmiotów, godzin i  punktów ECTS w  gru-
pie przedmiotów kierunkowych/podstawowych (tab. 1). Na studiach I  stopnia 

Tabela 1. Liczba przedmiotów, godzin i punktów ECTS w zakresie grupy przedmiotów 
kierunkowych/podstawowych według dyscyplin na studiach I  i  II stopnia na kierunku 
geografia

Dyscyplina

Rok akademicki 
2017/2018

Rok akademicki 
2019/2020
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TS

Studia I stopnia
Geografia społeczno-ekonomiczna i go-
spodarka przestrzenna 12 440 25 12 425 29 

Geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna (ćwiczenia 
terenowe)

3 60 5 3 60 5

Nauki o Ziemi i środowisku (w tym 
kartografia, GIS, teledetekcja) 15 730 48 15 745 48 

Nauki o Ziemi i środowisku (w tym 
kartografia, GIS, teledetekcja) (ćwiczenia 
terenowe)

6 156 13 6 156 13

Razem 36 1386 91 36 1386 95
Studia II stopnia

Geografia społeczno-ekonomiczna i go-
spodarka przestrzenna 6 235 13 5 230 15 

Geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna (ćwiczenia 
terenowe)

1 24 2 0 0 0

Nauki o Ziemi i środowisku (w tym 
kartografia, GIS, teledetekcja) 9 410 26 8 415 28 

Nauki o Ziemi i środowisku (w tym 
kartografia, GIS, teledetekcja) (ćwiczenia 
terenowe)

1 72 7 1 48 3

Razem 17 741 48 14 693 46

Źródło: obliczenia własne.
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zarówno w  programie obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018, jak 
i w programie zmodyfikowanym w roku akademickim 2019/2020 dyscyplinę geo-
grafia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna reprezentowało 15, gdy 
nauki o Ziemi i środowisku 21 z 36 przedmiotów (w tym ćwiczenia terenowe). 
Znaczącym zmianom w wyniku modyfikacji nie uległa również dysproporcja wy-
rażona liczbą godzin i możliwych do uzyskania punktów ECTS. 

Podobną sytuację odnotowano w odniesieniu do analizowanych programów 
studiów II stopnia. W roku akademickim 2017/2018 z 17 przedmiotów kierun-
kowych/podstawowych (w tym ćwiczeń terenowych) 7 reprezentowało geografię 
społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, 10 zaś nauki o Ziemi i śro-
dowisku. W wyniku modyfikacji programu zmniejszono liczbę przedmiotów kie-
runkowych/podstawowych do 14. Dysproporcje między dyscyplinami wyrażone 
liczbą godzin i punktów ECTS nie uległy jednak istotnym zmianom (tab. 1).

Inaczej kształtują się proporcje między treściami z  zakresu geografii spo-
łeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej a tymi z zakresu nauki o Ziemi 
i środowisku w modułach rozszerzających zainteresowania studentów/specjalno-
ściowych, które podlegają wyborowi studentów. 

W analizowanym okresie studenci studiów I stopnia mieli możliwość wybo-
ru jednej z dwóch specjalności (lub od roku akademickiego 2019/2020 bloków 
rozszerzających zainteresowania studentów): geografia ogólna, geografia z tury-
styką. Ta ostatnia ze względu na funkcjonowanie w Instytucie Geografii i Nauk 
o Środowisku kierunku turystyka i rekreacja nie cieszyła się popularnością. Ze-
staw przedmiotów z bloku geografia ogólna w wyniku konsultacji z pracowni-
kami badawczo-dydaktycznymi, studentami i  interesariuszami zewnętrznymi 
został mocno zmodyfikowany. W programie obowiązującym od roku akademic-
kiego 2017/2018 w  jego skład wchodziły następujące przedmioty: geografia fi-
zyczna Polski – wybrane regiony, geografia ekonomiczna Polski – wybrane regio-
ny, geografia fizyczna świata – wybrane regiony, geografia ekonomiczna świata 
– wybrane regiony, podstawy gospodarki wodnej, podstawy geoarcheologii, pod-
stawy ochrony przyrody, geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki, pod-
stawy geopolityki, planowanie przestrzenne, geografia regionalna Polski – Po-
jezierza lub Pobrzeże Bałtyku – ćwiczenia terenowe, geografia regionalna Polski 
– Góry (Tatry i Podhale lub Sudety) – ćwiczenia terenowe, obszary chronione (park 
narodowy lub park krajobrazowy) – ćwiczenia terenowe, praktyka zawodowa. 
Od roku akademickiego 2019/2020 moduł ten tworzyły następujące przedmio-
ty: zjawiska ekstremalne w przyrodzie, rozwój obszarów wiejskich, współczesne 
przemiany środowiska przyrodniczego, współczesne procesy urbanizacji, podsta-
wy geoarcheologii, procesy globalizacji, pustynie świata, podstawy geopolityki 
oraz ćwiczenia terenowe w niezmienionej formie, liczbie godzin i punktów ECTS 
w stosunku do poprzedniej wersji programu.

W  grupie przedmiotów rozwijających zainteresowania studentów/specjal-
nościowych (geografia ogólna – wybierany przez studentów od roku akademic-
kiego 2017/2018) nie było dysproporcji między treściami reprezentującymi geo-
grafię społeczno-ekonomiczną i  gospodarkę przestrzenną a  reprezentującymi 
nauki o  Ziemi i  środowisku. Równowaga między nimi występowała zarówno 
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w programie studiów obowiązujących od roku 2017/2018, jak i w obowiązującym 
od roku 2019/2020. W pierwszym z 14 przedmiotów (w tym ćwiczenia terenowe) 
7 związanych było z geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną 
oraz 7 z naukami o Ziemi i środowisku (tab. 2). Proporcje nie uległy zmianie po 
modyfikacji programu. Z 10 przedmiotów z grupy geografia ogólna 5 można przy-
pisać do geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz taką 
samą liczbę do nauk o Ziemi i środowisku. O zachowaniu proporcji między dys-
cyplinami w tym przypadku świadczą również liczby godzin oraz punktów ECTS.

Studenci studiów II stopnia na kierunku geografia mieli w stosunku do stu-
dentów studiów I stopnia więcej możliwości wyboru grup przedmiotów rozwija-
jących zainteresowania/specjalnościowych. W analizowanym okresie oferowano 
im następujące moduły do wyboru: geografia z gospodarką przestrzenną, geogra-
fia stosowana, turystyka międzynarodowa, gospodarka turystyczna. W analizo-
wanym okresie wybierano dwie spośród wszystkich ofert. Były to bloki przedmio-
tów z zakresu geografii z gospodarką przestrzenną oraz gospodarka turystyczna. 
W blokach tych zarówno przed modyfikacją programów, jak i  po dominowały 
treści związane z  dyscypliną geografia społeczno-ekonomiczna i  gospodarka 
przestrzenna (tab. 3). 

Tabela 2. Liczba przedmiotów, godzin i punktów ECTS w zakresie grupy przedmiotów 
rozwijających zainteresowania studentów/specjalnościowych (geografia ogólna) według 
dyscyplin na studiach I stopnia na kierunku geografia

Dyscyplina

Rok akademicki 
2017/2018

Rok akademicki 
2019/2020

lic
zb

a 
pr

ze
dm

io
tó

w

lic
zb

a 
 

go
dz

in

lic
zb

a 
pk

t 
EC

TS

lic
zb

a 
pr

ze
dm

io
tó

w

lic
zb

a 
 

go
dz

in

lic
zb

a 
 

pk
t 

EC
TS

Studia I stopnia

Geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna 5 135 12 3 135 10

Geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna 
(ćwiczenia terenowe)

2 62 5 2 62 6

Nauki o Ziemi i środowisku 
(w tym kartografia, GIS, teledetekcja) 5 150 14 3 135 11

Nauki o Ziemi i środowisku 
(w tym kartografia, GIS, teledetekcja) 
(ćwiczenia terenowe)

2 86 8 2 94 6

Razem 14 433 39 10 426 33

Źródło: obliczenia własne.
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W grupie przedmiotów rozwijających zainteresowania studentów/specjalno-
ściowych w zakresie geografii z gospodarką przestrzenną realizowano 8 przed-
miotów. Według programu obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018 
były to: podstawy gospodarki przestrzennej, uwarunkowania gospodarki prze-
strzennej, prawne aspekty gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i  re-
gionów, planowanie przestrzenne i  planowanie infrastruktury technicznej, 
projektowanie urbanistyczne, samorząd terytorialny, strategie rozwoju gminy. 
Wszystkie można było zaliczyć do dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna 
i  gospodarka przestrzenna (tab. 3). W wyniku modyfikacji programu studiów 

Tabela 3. Liczba przedmiotów, godzin i punktów ECTS w zakresie grupy przedmiotów 
rozwijających zainteresowania studentów/specjalnościowych (geografia z  gospodarką 
przestrzenną, gospodarka turystyczna), według dyscyplin na studiach II stopnia na kie-
runku geografia

Dyscyplina

Rok akademicki 
2017/2018

Rok akademicki 
2019/2020

lic
zb

a 
pr

ze
dm

io
tó

w

lic
zb

a 
 

go
dz

in

lic
zb

a 
pk

t 
EC

TS

lic
zb

a 
pr

ze
dm

io
tó

w

lic
zb

a 
 

go
dz

in

lic
zb

a 
 

pk
t 

EC
TS

Geografia z gospodarką przestrzenną

Geografia społeczno-ekonomiczna  
i gospodarka przestrzenna 8 345 30 7 300 23

Geografia społeczno-ekonomiczna  
i gospodarka przestrzenna  
(ćwiczenia terenowe)

0 0 0 0 0 0

Nauki o Ziemi i środowisku 
(w tym kartografia, GIS, teledetekcja) 0 0 0 1 45 4

Nauki o Ziemi i środowisku 
(w tym kartografia, GIS, teledetekcja)  
(ćwiczenia terenowe)

0 0 0 0 0 0

Razem 8 345 30 8 345 27
Gospodarka turystyczna

Geografia społeczno-ekonomiczna  
i gospodarka przestrzenna 7 300 26 7 300 24

Geografia społeczno-ekonomiczna  
i gospodarka przestrzenna  
(ćwiczenia terenowe)

1 45 4 1 45 3

Nauki o Ziemi i środowisku 
(w tym kartografia, GIS, teledetekcja) 0 0 0 0 0 0

Nauki o Ziemi i środowisku 
(w tym kartografia, GIS, teledetekcja)  
(ćwiczenia terenowe)

0 0 0 0 0 0

Razem 8 345 30 0 345 27

Źródło: obliczenia własne.
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przedmiot uwarunkowania gospodarki przestrzennej zastąpiono przedmiotem 
przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Pozwoliło to na uzupeł-
nienie modułu geografia z gospodarką przestrzenną o treści związane z dyscy-
pliną nauki o Ziemi i środowisku. 

Tabela 4. Liczba tematów prac licencjackich i magisterskich napisanych w Instytucie Geo-
grafii i  Nauk o  Środowisku reprezentujących poszczególne dyscypliny i  subdyscypliny 
w latach 2017–2020

Dyscyplina

Geografia społeczno- 
ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna

Nauki o Ziemi 
i środowisku

Geografia stosowana  
i użytkowa 

subdyscyplina liczba  
tematów subdyscyplina liczba  

tematów subdyscyplina liczba  
tematów

Studia I stopnia

geografia ludności
geografia  

transportu
geografia rolnictwa
geografia  

przemysłu
geografia turyzmu
dydaktyka  

geografii

2
 
1
1
 
1

23
 
1

geomorfologia/  
geologia

klimatologia/
meteorologia

geoekologia
geoarcheologia
 
 
 

 
5
 
1
3
2

kartografia,  
teledetekcja, GiS
 
 

 
1
 
 
 
 

Razem 29   11 1

Studia II stopnia

geografia ludności
geografia  

osadnictwa
geografia kultury
geografia  

krajobrazów  
kulturowych

geografia obszarów 
wiejskich

geografia turyzmu
gospodarka  

przestrzenna 
dydaktyka  

geografii

5
 
1
1
 
 
1
 
2

47
 
9
 
1

geomorfologia/  
geologia

hydrologia
geoekologia
geoarcheologia

 
7
2
3
1
 

kartografia,  
teledetekcja, GiS
 

 
1

Razem 67 13 1

Źródło: obliczenia własne.
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W grupie przedmiotów rozwijających zainteresowania studentów/specjalno-
ściowych w zakresie gospodarki turystycznej również realizowano 8 przedmio-
tów. W obu analizowanych programach były to: regionalne aspekty rozwoju tury-
styki, produkty turystyki międzynarodowej, touristic attractions of anglo-saxon 
countries, międzynarodowe centra turystyczne, międzynarodowe stosunki go-
spodarcze i polityczne, etykieta w turystyce międzynarodowej, międzynarodowe 
organizacje turystyczne, region turystyczny Europy – objazd studyjny. Podczas 
modyfikacji programu studiów nie uległy one zmianie. Wszystkie zaliczono do 
dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (tab. 3).

Należy jednak zauważyć, że wiele przedmiotów z programów studiów zarówno 
I, jak i II stopnia, zwłaszcza z grupy rozwijającej zainteresowania studentów, można 
zaklasyfikować do interdyscyplinarnych. W związku z tym bez wnikliwej analizy 
realizowanych w ich ramach treści jednoznaczne przyporządkowanie do określo-
nej dyscypliny może być utrudnione. Przykładem mogą być: touristic attractions 
of anglo-saxon countries czy region turystyczny Europy – objazd studyjny.
Znacząca ilość treści z  zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk 
o Ziemi i środowisku realizowana była w ramach przedmiotów związanych z pi-
saniem prac dyplomowych (zarówno na studiach I, jak i II stopnia – 18 pkt ECTS). 
W Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach studenci mają prawo 
do samodzielnego wyboru tematyki i opiekuna pracy. Decyzje studentów w tym 
względzie mogą świadczyć o tym, która z dyscyplin jest im bliższa.

W analizowanym okresie do egzaminów dyplomowych na kierunku geografia 
przystąpiło 41 studentów studiów I stopnia oraz 81 studiów II stopnia. Wśród 
piszących prace licencjackie dominowały osoby wybierające tematy reprezentują-
ce geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną (29 studentów). 
Największą popularnością cieszyły się zagadnienia związane z geografią turyzmu 
(23). Znacznie rzadziej wybierano tematy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku 
(11) (tab. 4). 

Wśród piszących prace magisterskie było podobnie. Z 81 prac 67 reprezen-
towało geografię społeczno-ekonomiczną i  gospodarkę przestrzenną. Studenci 
najczęściej wybierali jako problematykę swoich prac magisterskich zagadnienia 
związane z geografią turyzmu (47). Tematy reprezentujące nauki o Ziemi i środo-
wisku wybrało tylko 13 z 81 studentów (tab. 4).

Podsumowanie

W Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach zachowano jedność 
instytucjonalną geografii. Funkcjonują dwie dyscypliny: nauki o Ziemi i środowi-
sku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W programach studiów I i II stopnia na kierunku geografia w zakresie przed-
miotów kierunkowych/podstawowych dominują treści związane z  naukami 
o  Ziemi i  środowisku. Geografia społeczno-ekonomiczna reprezentowana jest 
przez mniejszą w stosunku do nauk o Ziemi i środowisku liczbę przedmiotów, 
godzin dydaktycznych i punktów ECTS. Dysproporcje między rozpatrywanymi 
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dyscyplinami występują zarówno w programie obowiązującym od roku akade-
mickiego 2017/2018, jak i  w  zmodyfikowanym w  2019 r. programie studiów. 
Wynika to z uwarunkowań formalnoprawnych, ze struktury organizacyjnej In-
stytutu Geografii i Nauk o Środowisku oraz struktury pracowników reprezentu-
jących poszczególne dyscypliny, w której dominują przedstawiciele nauk o Ziemi 
i środowisku.

Biorąc jednak pod uwagę grupy przedmiotów rozszerzających zainteresowa-
nia studentów/specjalnościowe, podlegające wyborowi, na studiach I  stopnia 
w programach występuje równowaga treści reprezentujących nauki o Ziemi i śro-
dowisku z  treściami z  zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i  gospodarki 
przestrzennej. Na studiach II stopnia, na których studenci mają większą możli-
wość wyboru grup przedmiotów rozszerzających ich zainteresowania/specjalno-
ściowych, wyraźnie dominują treści z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 
i gospodarki przestrzennej. Świadczy to o tym, że osoby podejmujące studia I i II 
stopnia na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK 
w Kielcach były bardziej zainteresowane treściami z zakresu geografii społeczno-
-ekonomicznej i  gospodarki przestrzennej niż związanymi z  naukami o  Ziemi 
i środowisku. Potwierdzeniem tego była duża dysproporcja w wyborze tematyki 
prac dyplomowych, zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Znacząco częściej 
wybierane były zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospo-
darki przestrzennej niż nauk o Ziemi i środowisku. W obecnej sytuacji formal-
noprawnej Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach utrudniona 
jest dalsza modyfikacja programów studiów I i II stopnia na kierunku geografia, 
tak aby w pełni odpowiadały one zainteresowaniom studentów. Pozostaje jednak 
możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej instytutu o nowe kierunki studiów, 
ściśle związane z geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną. 
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Significance of learning content in the field of socio-economic geography in 
programmes of Geography studies in Institute of Geography and Environmental 
Sciences of Jan Kochanowski University in Kielce

The aim of this analysis is to present and assess the position and significance of learning 
content in the field of socio-economic geography and spatial management in modified 
programmes of bachelor and master degrees studies of Geography in Institute of Geogra-
phy and Environmental Sciences of Jan Kochanowski University in Kielce between 2017 
and 2020. The analysis presents prerequisites to modify the programmes of studies. The 
conducted analysis shows that: institutional unity of geography is preserved in the Insti-
tute of Geography and Environmental Sciences of Jan Kochanowski University in Kielce; 
content in the field of Earth and environment studies dominate in core/major courses in 
programmes of bachelor and master studies of Geography; there is a balance of content 
representing Earth and environment studies and content of socio-economic geography 
and spatial management among the elective courses included in programmes of studies at 
bachelor level; content in the field of socio-economic geography and spatial management 
dominate at master level. The choices made by students regarding the issues for their 
theses show that people studying Geography in Institute of Geography and Environmental 
Sciences of Jan Kochanowski University in Kielce are more interested in content related 
to socio-economic geography and spatial management than that related to Earth and en-
vironment studies. 

Keywords: modification of studies programmes, learning content, socio-economic geog-
raphy and spatial management
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Gabriela Czapiewska

Rola kół naukowych w procesie kształcenia

Zarys treści: Studenckie koła naukowe stanowią najpopularniejsze podmioty organiza-
cyjne w obrębie ruchów naukowych studentów. Tworzą ważny element szkolnictwa wyż-
szego w Polsce. Oprócz poszerzania wiedzy pozwalają swoim członkom rozwijać warsztat 
badawczy, umiejętności organizacyjne i relacje interpersonalne. Celem niniejszego opra-
cowania jest zobrazowanie roli studenckich kół naukowych w rozwoju ruchu naukowego 
oraz procesie kształcenia studentów na wyższych uczelniach. W pracy przedstawiono hi-
storię kół naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem kół geograficznych, oraz kwestie 
zaangażowania studentów w proces kształcenia. Do realizacji tego celu posłużyła kweren-
da literatury z zakresu prezentowanej tematyki badawczej.

Słowa kluczowe: koła naukowe, studencki ruch naukowy, proces kształcenia, zaangażo-
wanie, studenci 

Wstęp

Zapewnianie jakości kształcenia jest obecnie zjawiskiem priorytetowym i oczy-
wistym zarówno na poszczególnych uczelniach, jak i na szczeblu ogólnokrajo-
wym czy międzynarodowym. U podstaw koncepcji zapewniania jakości kształ-
cenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego leży szereg założeń i zasad, 
zgodnie z którymi główny ciężar odpowiedzialności za jakość kształcenia spada 
na uczelnie. 

Studenckie koła naukowe stanowią najpopularniejsze podmioty organizacyj-
ne w obrębie ruchów naukowych studentów. Z reguły nie mają one osobowości 
prawnej i są w pełni zależne od administracji uczelni, na której funkcjonują. Jed-
nocześnie wykazują cechy wspólnoty – niski stopień sformalizowania relacji oraz 
emocjonalny stosunek członków względem siebie (Jakubowski 2015, Smużewska 
2015, Ciesiółka i  in. 2017). Mimo że przez wiele lat obserwowano wyciszanie 
tego rodzaju aktywności na polskich wyższych uczelniach, obecnie przeżywa ona 
„drugą młodość”, okres ponownego, intensywnego rozkwitu, w nowych – trud-
niejszych i konkurencyjnych – warunkach (Śnieżek 2017, s. 2).

GC – dr, Akademia Pomorska w  Słupsku, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i  Turystyki, ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk;  
gabriela. czapiewska@apsl.edu.pl; ORCID: 0000-0002-5638-9831
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Studenckie koła naukowe nie są częstym tematem podejmowanym w bada-
niach. Z reguły pojawiają się one na marginesie opracowań historycznych doty-
czących uczelni, wydziałów lub kierunków studiów. Wśród pozycji skupiających 
się na działalności studenckich ruchów naukowych na ziemiach polskich warto 
zwrócić uwagę na prace m.in: Kamińskiego (1959), Rolbieckiego (1972), Dziech-
ciarza i  Goduli (1979), Robińskiego (1981), Walczaka (1990), Kunikowskiego 
(1999), Hałonia (2003), Reizes-Dzieduszyńskiego (2005), Kruszewskiego (2014, 
2015), oraz serię wydawniczą pod redakcją Sordylowej (1990–2001, 2004).

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest zaakcentowanie znaczą-
cej roli studenckich kół naukowych w rozwoju ruchu naukowego oraz procesie 
kształcenia studentów na wyższych uczelniach. 

Studenckie koła naukowe w aspekcie historycznym

W historii kół studenckich wyróżnić można zasadniczo trzy okresy: przed I wojną 
światową, międzywojenny i po II wojnie światowej. W każdym z nich powstanie 
i formy działania kół naukowych zależały od stosunków politycznych i społecz-
nych w kraju.

Pierwsze organizacje zrzeszające studentów, nazywane wówczas kółkami, po-
wstały na ziemiach historycznie polskich już w drugiej połowie XI (Łopata 2008). 
X wieku (Tomaszewski 2013). Ich zasadniczym zadaniem było wspieranie w stu-
diach uniwersyteckich młodzieży tego samego pochodzenia etnicznego (Walczak 
1990). Za najstarsze w Polsce studenckie koło naukowe uważa się Towarzystwo 
Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego założone w  1851 r. 
W 1885 r. powstało Kółko Filologiczne, a w 1886 Koło Geografów. W następnych 
latach liczba tego typu stowarzyszeń systematycznie wzrastała. Powstały nowe 
uniwersytety, a wraz z nimi koła naukowe, kolejno w Warszawie (1916), Poznaniu 
(1919), Lublinie (1919) i Wilnie (1923). 

Po I wojnie światowej na pięciu polskich uniwersytetach odtworzono lub zor-
ganizowano od podstaw studia geograficzne. W ciągu paru lat po wznowieniu 
ich działalności studenci zaczęli odnawiać lub organizować od podstaw koła na-
ukowe. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się chęć i potrzeba współpracy mię-
dzy nimi. Po części wynikało to z przesłanek pragmatycznych, np. organizacje 
z mniejszych uniwersytetów kupowały dla swoich członków skrypty wydawane 
w Warszawie i Krakowie, po części była zaś wyrazem autentycznej ciekawości 
i rodzącego się poczucia wspólnoty (Budzyński 2019, s. 144). W czerwcu 1927 
r. z inicjatywy Koła Geografów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego (KGUUJ) 
zorganizowano pierwszy Zjazd Ogólny Kół Geografów Studentów Rzeczypospo-
litej Polskiej. Utworzono wówczas Związek Kół Geograficznych (ZKG), aby nadać 
nowo formującemu się ruchowi studenckiemu określoną formę organizacyjną. 
Przyjęto także regulamin i  powołano odpowiednie organy, m.in. zjazd ogólny 
i komitet wykonawczy wybierany przez zarząd koła, któremu powierzano organi-
zację zjazdu (Kaszowski 1981). Wszystkie te działania były niezależne od jakich-
kolwiek władz uczelnianych oraz państwowych. W zamyśle twórców miała to być 
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najlepsza forma współpracy, integrująca studenckie środowisko geografów (Jakiel 
2013, s. 12). Na III zjeździe, który odbył się w Poznaniu w 1929 r., postanowiono 
zlikwidować Związek Kół Geograficznych, jednak zobowiązano wszystkie obec-
ne na zjeździe koła, że nadal co roku jedno z nich będzie organizatorem zjazdu 
w niezmienionej jego formie, czyli z sesją terenową i referatową. 

W okresie międzywojennym istniało pięć kół geograficznych (Kraków, Lwów, 
Warszawa, Poznań, w późniejszych latach Wilno), a do końca 1930 r. koła geo-
grafów funkcjonowały już na wszystkich uniwersytetach, gdzie działały studia 
geograficzne (Jackowski i in. 2008). Podczas IV zjazdu we Lwowie w 1931 r. ZKG 
reaktywowano. W 1934 r. w Warszawie odbył się ostatni przedwojenny zjazd kół 
geograficznych. Warto podkreślić, że działalność zjazdów geografów i Związku 
Kół Geografów była ważnym czynnikiem organizującym studencki ruch geogra-
fów pod względem naukowym, społecznym, a także towarzyskim (Kostrzewski 
2003, Żurek 2004).

Od początku powstania kół naukowych utarł się pewien model ich działania, 
który obowiązywał nie tylko przed I wojną światową, lecz także w okresie mię-
dzywojennym. Do podstawowych zadań kół należało tworzenie bibliotek. Ważną 
działalnością w pracy kół były zebrania naukowe, a także – w zależności od ich 
specyfiki – wycieczki do zakładów produkcyjnych celem pogłębienia teoretycznej 
wiedzy studentów o aspekt praktyczny oraz możliwość realizacji praktyk waka-
cyjnych. Dość istotnym zadaniem stojącym wówczas przed kołami naukowymi 
była działalność związana ze zdobywaniem funduszy na zakup książek do bi-
blioteki, wydawanie skryptów, udzielanie pożyczek potrzebującym studentom, 
dofinansowanie do wycieczek i  bezpłatnych praktyk przemysłowych oraz pro-
wadzenie kursów. Dotacje uczelni dla kół naukowych były niewielkie i na ogół 
nieregularne. Największe dochody koła uzyskiwały ze sprzedaży skryptów wy-
dawanych we własnym zakresie. Dość duże dochody pochodziły z urządzanych 
przez koła zabaw i bali karnawałowych oraz niewielkie z działalności sklepików 
(Łopata 2008, s. 27).

W okresie międzywojennym obowiązywał podobny model organizacji kół na-
ukowych, jak przed I wojną światową. Aktyw stanowili prezes, wiceprezes, se-
kretarz, skarbnik oraz bibliotekarz. Zarząd poszerzył jednak swój skład o kierow-
ników sekcji, na przykład naukowej, handlowej, wydawniczej, praktyk i posad, 
towarzyskiej, wycieczkowej itp. Działała także komisja rewizyjna i sąd koleżeński 
(Łopata 2008, s. 28).

Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do odbudowy, a następnie 
szerokiej rozbudowy polskiego szkolnictwa, instytucji naukowych i przemysłu. 
Działo się to w nowych granicach państwa i nowych warunkach polityczno-spo-
łecznych. Trudny okres pierwszych lat po wojnie hamował i znacznie ograniczał 
funkcjonowanie uniwersytetów. Odbiło się to także na kołach naukowych, które 
powoli wznawiały swoją działalność. Młodzi ludzie masowo zaczęli wstępować 
na wyższe uczelnie, chcąc jak najszybciej nadrobić wywołane wojną zaległości. 
Wielu z nich garnęło się do pracy organizacyjnej i naukowej, widząc w niej moż-
liwość realizacji tłumionych w trakcie wojny pasji. W takich warunkach koła na-
ukowe odradzały się stosunkowo szybko (Budzyński 2019, s. 149). Poszczególne 
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koła prowadziły ożywioną działalność wydawniczą. Wydawano głównie skrypty, 
które uzupełniały dotkliwe braki w zakresie podręczników. Młodzieżowe Towa-
rzystwo Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR) organizowało odczyty popular-
nonaukowe (Łopata 2008). Koła geografów zaczęły odnawiać kontakty z innymi 
ośrodkami, a w 1948 r. w Poznaniu zorganizowano spotkanie kół geograficznych, 
na którym dyskutowano na temat reaktywowania działalności i legalizacji przed-
wojennego Związku Kół Geografów.

Cechą większości kół naukowych, szczególnie tych, których historia sięgała 
lat przedwojennych, była niezależność i apolityczność. Pod koniec lat 40. ubiegłe-
go wieku opracowano nowe struktury organizacyjne ruchu młodzieżowego, które 
nie przewidywały istnienia kół naukowych. Centralizowano wszystkie organi-
zacje i  podporządkowano je organizacjom politycznym. Działalność kół uległa 
silnym ograniczeniom, a w  roku 1950 zostały rozwiązane. Zlikwidowane koła 
próbowały działać, nieoficjalnie lub półoficjalnie, jako sekcje w ramach Zrzesze-
nia Studentów Polskich (ZSP), a niektóre zawiesiły swą działalność. Po roku 1956 
nastąpiła ich reaktywacja, jednakże w nowej formie, odmiennej od tej, która ist-
niała przez blisko 50 lat. Zgodnie ze stalinowskimi założeniami, koło studenckie 
miało stać się swoistym inkubatorem nowej kadry akademickiej. Chociaż praco-
wać mogli w nim wszyscy studenci, szczególnie chętnie widziane były osoby wy-
różniające się, planujące w przyszłości karierę naukową. Nowe organizacje miały 
zostać uwolnione od wszelkich obowiązków natury finansowej, skupiając się na 
pracy naukowej oraz zapewnieniu odpowiedniego przygotowania ideologicznego. 
Paradoksalnie takie koła, mimo większej ekskluzywności, stały się mniej atrak-
cyjne dla studentów. Ważna przemiana dokonała się również w zakresie podej-
ścia do pracy badawczej studentów. O ile jeszcze w pierwszych latach po wojnie 
powszechna była opinia, że nie powinni prowadzić własnych badań, teraz władze 
zaczęły domagać się włączania ich do planów badawczych poszczególnych zakła-
dów. Zaczęto również organizować, na wzór radziecki, uczelniane sesje naukowe, 
w trakcie których młodzi badacze mogli prezentować wyniki (Budzyński 2019, 
s. 152). Po 25-letniej przerwie w działalności zjazdów, z  inicjatywy studentów 
geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, reaktywowano Komitet Koordynacyjny 
Zjazdu Geografów. W maju 1959 r. odbył się pierwszy po wojnie zjazd, któremu 
nadano nazwę Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów (ZSKNG). Z cza-
sem zrezygnowano z niektórych rozwiązań okresu stalinowskiego, ale nie powró-
cono też do modelu przedwojennego. Koła poszerzyły swój program działania 
o przedsięwzięcia, mające charakter towarzyski (rajdy, wycieczki, bale), a nawet 
samopomocowy, np. biblioteki (Budzyński 2019). Na koniec 1975 r. w ZSP dzia-
łało łącznie blisko 1100 kół naukowych, które zrzeszały ponad 23 tys. studentów 
(9,1% ogółu wszystkich studentów). Corocznie organizowano ponad 300 semi-
nariów naukowych o  różnym zasięgu, na których prezentowano materiały ze-
brane w trakcie kilkuset obozów naukowych. Spora część prac była publikowana 
w dwumiesięczniku „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego”, ukazującym 
się w wydawnictwie PWN (Jakiel 2013, s. 19). 

Zatem do lat 50. ubiegłego wieku działalność kół charakteryzowała rozma-
itość spraw, którymi się zajmowały, a w latach 60. i 70. sprowadzała się przede 
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wszystkim do działalności naukowej i towarzyskiej. W porównaniu z minionym 
okresem studenci mieli o wiele więcej możliwości prowadzenia w kołach auten-
tycznej pracy badawczej. Organizowano obozy i sesje naukowe, prowadzono ba-
dania i wygłaszano referaty (Łopata 2008, s. 30). Na początku lat 80. w kraju 
działało 14 studenckich kół naukowych geografów w 11 ośrodkach akademickich. 

Zmiany systemowe, jakie dokonały się po 1989 r., spowodowały spadek ak-
tywności kół. Zmieniło się bezpośrednie finansowanie większości z  nich. Nie 
mogły one już liczyć na większe dotacje państwowe, z uczelni oraz ze związków 
zrzeszających organizacje studenckie. Na dodatek nowa rzeczywistość wpłynęła 
na rozprężenie społeczne, które osłabiło współpracę między kołami. Stały się one 
na tyle niezależne, że zaczęły działać indywidualnie (Jakiel 2013, s. 24).

Koła naukowe a zaangażowanie studentów w proces kształcenia

Z perspektywy teoretycznej studencki ruch naukowy to zorganizowane działanie 
zbiorowe (Gliński 1996, Locher 2002), o dyskusyjnym poziomie podmiotowości 
(Archer 2007), nakierowane na rozwój osobisty i cele ogólnoakademickie. Do-
minującą formą (choć nie jedyną) w obrębie studenckiego ruchu naukowego są 
koła naukowe (Smużewska 2015, s. 217). Są to formy zrzeszeniowe, działające 
w obrębie szkoły wyższej, których celem jest działalność naukowa i samokształ-
ceniowa jej członków (Kromolicka 2016). Koło naukowe istnieje wówczas, kiedy 
grupa zainteresowanych studentów spotyka się poza obowiązującymi zajęciami, 
aby dyskutować na tematy naukowe, lub kiedy włączy się aktywnie do badań na-
ukowych prowadzonych w zakładzie czy katedrze. Koła naukowe powstają endo-
gennie, z inicjatywy samych studentów i mają wytyczony konkretny cel. Grupy te 
mają swoich opiekunów – pracowników naukowych, którzy pomagają studentom 
w merytorycznej realizacji zadań i w kontaktach z organami uczelni. W dużej 
mierze to od opiekunów zależy kierunek i tempo rozwoju grupy, którą się zajmują. 
Rola, zadania i osobowość opiekuna są bardzo ważne, ponieważ nawet najlepszą 
inicjatywę studencką można zaprzepaścić przez nieprawidłową opiekę. Studenci 
przychodzą na studia, podejmują pracę w kołach naukowych i odchodzą, kończąc 
edukację wyższą. Opiekun pozostaje, budząc pasje naukowe w przedstawicielach 
następnych roczników (Kurcz, Gołdasz 2010, Śnieżek 2017). 

Każde koło naukowe ma zarząd, składający się z przewodniczącego, zastępcy, 
skarbnika i 2–3 dodatkowych członków zarządu. Nieobligatoryjnie i coraz rza-
dziej występują też komisja rewizyjna, sąd koleżeński i sekcje (Kość 2018). Ramy 
aktywności kół naukowych są obwarowane quasi-formalnym statusem.

Cechą charakterystyczną współczesnych studenckich kół naukowych jest ich 
elitarność i względna hermetyczność. Nakierowane są one na dostarczanie korzy-
ści własnym członkom, studenci działają w nich przede wszystkim na rzecz siebie 
samych. Współczesne koła są rozproszone i różnią się między sobą wielkością, 
aktywnością i pomysłami na odnalezienie się w rzeczywistości szkolnictwa wyż-
szego. Niechętnie się też stowarzyszają, bo są przeświadczone o własnej wyjąt-
kowości. Są niesamoistne, co wynika ze statusu prawnego, ale też z historii. Koła 
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naukowe zawsze były pod czyimiś strefami wpływów, czy to organizacji młodzie-
żowych, ideowo-wychowawczych, administracji uczelni, czy wreszcie organizacji 
partyjnej (Smużewska 2015, s. 228). 

Studencki ruch naukowy od początku swego istnienia ma tendencję do zwięk-
szania liczby organizacji. Pomijając kryzysy (zwłaszcza polityczne) i jednostkowe 
załamania działalności, nigdy jeszcze nie był tak liczny. Według analiz Funduszu 
Pomocy Studentom zarejestrowanych kół w Polsce jest 17,5 tys., z czego może 
działać 13,2 tys. Oznacza to, że jedno koło przypada na 1–2 tys. studentów. Prze-
ciętnie na szkołę wyższą przypada prawie 30 kół naukowych (Smużewska 2015, 
s. 219). Dla porównania w okresie II RP funkcjonowało 100 kół naukowych (dane 
Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych z 1931 r.), a w latach 
60. XX w. (w ramach ZSP) działało 300 kół, z czego 110 było zarejestrowanych 
na uniwersytetach klasycznych. Jednocześnie warto wspomnieć, że do ruchu na-
ukowego studentów w II RP należało niemal 100% ówczesnych studentów. W la-
tach 70. XX w. odsetek ten spadł już do 30%, w 1987 r. wynosił niecałe 14%, 
a w 1990 r. – zaledwie 6% spośród ogółu studentów (Kulpińska i in. 1992). Na 
niemal wszystkich uniwersytetach klasycznych liczba kół naukowych w stosunku 
do liczby studentów nie przekracza 1%. Istotnym problemem w bieżącej pracy kół 
jest znaczny odsetek działaczy biernych.

Wiodącym celem funkcjonowania kół naukowych już od początku ich dzia-
łalności było ugruntowanie indywidualnych zainteresowań naukowych członków 
(Kamiński 1959). W ich ramach organizowane były spotkania naukowe, odczy-
ty i dyskusje. Podobną rolę koła naukowe odgrywają również obecnie. Stanowią 
one istotne dopełnienie programu dydaktycznego i badawczego szkół wyższych 
w Polsce (Bromberek, Zdanecki 1984). Koła naukowe (Korpetta i in. 2017):
• organizują konferencje, seminaria i dyskusje z udziałem pracowników dydak-

tyczno-naukowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz innych 
osób, których działalność zawodowa lub publiczna jest związana z realizacją 
zadań koła; 

• urządzają spotkania z praktykami i ekspertami; 
• organizują wyjazdy integracyjne, obozy naukowo-dydaktyczne, warsztaty te-

matyczne oraz zajęcia praktyczne związane z  poszerzaniem zainteresowań 
członków koła naukowego;

• współdziałają z władzami, instytucjami oraz organizacjami o profilu podob-
nym do profilu działalności koła, mieszkańcami wsi i miast, uczniami szkół 
i studentami przez realizowanie wspólnych projektów; 

• przygotowują publikacje naukowe z zakresu realizowanych przedsięwzięć;
• realizują własne projekty badawcze i na potrzeby podmiotów współpracują-

cych z kołem naukowym. 
Działania i zainteresowania studentów mają bezpośredni wpływ na kształto-

wanie działalności badawczej koła naukowego. Najważniejsze jest, aby tematy-
ka realizowanych prac badawczych nie była sztywno wyznaczona, lecz wynikała 
z potrzeb i oczekiwań grupy zainteresowanych, gdyż motywacja do pracy jest jed-
nym z podstawowych czynników wpływających na efekt końcowy działania ludz-
kiego. Warto pokreślić, że opiekun koła naukowego oraz opiekunowie projektów 
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stanowią wsparcie dla inicjatyw podejmowanych często samodzielnie przez 
członków koła, którzy zajmują się projektami od powstania pomysłu do zakoń-
czenia jego realizacji. Rolą kół jest też zachęcanie studentów ukierunkowanych 
na rozwój naukowy do zdobywania doświadczenia i rozwoju przedsiębiorczości, 
a studentów-praktyków do rozwoju naukowego (Korpetta i  in. 2017). Studenci 
przygotowują referaty i prezentacje, poświęcone podjętym tematom badawczym, 
którymi w danym momencie się zajmują, co doskonali ich warsztat badawczy. 
Wskazanie przez opiekuna możliwości współpracy w ramach działalności koła 
naukowego oraz wynikających z  tego korzyści zachęca studentów do zaanga-
żowania i podjęcia dodatkowych zadań, wykraczających poza ramowy program 
studiów (Kromolicka 2016). Aktywna działalność naukowo-badawcza w okresie 
studiów często przekłada się także na chęć kontynuowania kariery naukowej na 
studiach III stopnia, a uzyskane przez studenta kompetencje w danym obszarze 
badawczym ułatwiają zaproponowanie tematyki badawczej i w konsekwencji te-
matu rozprawy doktorskiej (Rajchowski, Cwalina 2018).

Sukces dobrze działającego koła naukowego polega na połączeniu w  odpo-
wiednich proporcjach działalności naukowej i społecznej. Składają się na niego 
zasadniczo dwa elementy: motywujący do pracy opiekun i zaangażowanie stu-
dentów. Jednak każda, nawet najlepsza inicjatywa, jeżeli nie znajdzie poparcia 
i przychylności u władz wydziału i uczelni, skazana jest na porażkę (Kurcz 2009, 
Śnieżek 2017).

Nieustanny proces doskonalenia programów dydaktycznych w celu zwiększe-
nia efektywności nauczania zarówno studentów I, jak i  II stopnia oraz dosto-
sowanie do potrzeb rynku pracy wpływają bezpośrednio na sposób funkcjono-
wania studenckich kół naukowych. Zbierane na przestrzeni ostatnich lat opinie 
studentów wskazują, że oczekiwania względem kół naukowych skupione są wo-
kół realizacji zadań o charakterze praktycznym. Studenci wyrażają chęć bardziej 
wszechstronnego kształcenia się i oczekują większego spersonalizowania proce-
su dydaktycznego, który pozwoli im zarówno zdobyć wiedzę specjalistyczną wy-
różniającą ich na rynku pracy, podnieść poziom ich umiejętności praktycznych, 
jak i realizować własne pomysły oraz czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy 
(Rajchowski, Cwalina 2018). Studenci oczekują, że efektem działalności w kole 
będzie nie tylko ich rozwój naukowy, ale podniesienie ich wartości jako przy-
szłych pracowników, a co za tym idzie – zwiększenie szans na znalezienie do-
brej pracy. Dzięki temu już na studiach nabywają kompetencje, które pracodawcy 
cenią sobie najbardziej: pracowitość, samodzielność, kreatywność, umiejętność 
pracy pod presją czasu i stresu. Zdobywają cenne doświadczenie, którym mogą 
pochwalić się w CV. Koła naukowe stają się zatem nie tylko miejscem zebrań pa-
sjonatów chcących realizować projekty z czystej ciekawości, ale także organizacją 
wspomagającą i ułatwiającą studentom powiązanie sfery dydaktycznej na uczelni 
z aktualnym rynkiem pracy. 

Rozwijające się społeczeństwo informacyjne stawia przed młodymi ludźmi 
nowe wyzwania, których podjęcie jest konieczne w celu prawidłowego funkcjo-
nowania w szybko ewoluującym świecie. Realizacja tych wyzwań wymaga odpo-
wiednich kompetencji do efektywnego organizowania i planowania autoedukacji 
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(Skibińska 2006, Siadak 2011). W kontekście studentów szkół wyższych, a także 
w obliczu współczesnych wymagań rynku pracy, niewystarczające może wydawać 
się realizowanie tylko podstawowego programu studiów – jest to powód podejmo-
wania przez studentów dodatkowych działań ukierunkowanych na samokształ-
cenie, do których zaliczyć można działalność w kole naukowym. Członkowie kół 
naukowych z  założenia chcą poszerzać formalnie założone efekty kształcenia 
(Czerepaniak-Walczak 2013). Jak wskazuje Gulanowski (2013), to w działalności 
w kołach naukowych studenci wskazują szansę powrotu do tradycyjnego mode-
lu uniwersytetu według Humboldta. Studencki ruch naukowy stwarza bowiem 
możliwości rozwoju naukowego studentów wzbogaconego o rozwój kompetencji 
miękkich – jego celem jest nie tylko stwarzanie tych możliwości, ale również 
przygotowanie studentów do korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności za-
równo w pracy zawodowej, jak i w innych obszarach aktywności społecznej (Stój 
2008).

Zadania kół naukowych można zasadniczo podzielić na trzy grupy (Kurcz, 
Gołdasz 2010, Boryczko, Kurcz 2014): 
• zadania naukowe (w tym m.in.: poszerzenie procesu dydaktycznego w ramach 

realizowanych programów kształcenia, rozwijanie umiejętności praktycznego 
zastosowania wiedzy; udział w  pracach badawczych, wdrożeniowych, pro-
jektowych; umożliwienie publikacji wyników swoich prac w renomowanych 
czasopismach naukowych; umożliwienie udziału w  konferencjach, sesjach, 
seminariach naukowych, a  także kursach i  szkoleniach prowadzonych poza 
uczelnią; umożliwienie kreowania własnych rozwiązań, własnej tematyki ba-
dawczej; umożliwienie poszerzania swoich zainteresowań, interdyscyplinar-
ność tematyki i metod oraz narzędzi wykorzystywanych w badaniach nauko-
wych);

• zadania kształtujące sylwetkę absolwenta (w  tym m.in.: otwartość na ludzi 
i wyzwania XXI w.; budowanie umiejętności twórczego wykorzystania wiedzy; 
pogłębianie umiejętności prezentowania własnych poglądów i ich obrony; na-
uczanie odpowiedniego eksponowania swoich umiejętności; przygotowanie 
merytoryczne do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia); 

• zadania społeczne (w  tym m.in.: kształtowanie cech osobowych, zachowań 
i kultury osobistej; motywowanie do dalszego rozwoju; wykształcanie potrze-
by ciągłego doskonalenia się; budowanie relacji międzyludzkich; wykazywanie 
się działalnością charytatywną, promocją uczelni; umożliwianie rozwoju zdol-
ności organizacyjnych; pogłębianie umiejętności pracy w zespole; integracja 
środowiska uczelnianego; działania integracyjno-kulturotwórcze, podtrzymy-
wanie tradycji).
Na uczelniach wyższych uwidacznia się pewna zależność: im mniejsza liczba 

studentów, tym większa szansa na nawiązanie bliższego kontaktu pracowników 
ze studentami, skutkująca zachęceniem ich do pracy w kołach celem poszerzenia 
efektów podjętego kształcenia. Oceniając na podstawie obserwacji stan zaanga-
żowania studentów w koła naukowe, stwierdzić należy, że po pierwsze, studenci 
generalnie nie są zainteresowani działalnością w kołach naukowych. Po drugie, 
ci, którzy podjęli taką aktywność, albo mają w planach kontynuację kształcenia 
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na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich – i rzeczywiście praca w kole na-
ukowym jest tą właściwą drogą rozwoju naukowego, albo ubiegają się o stypen-
dium naukowe, a aktywność studenta w kole zasadniczo zwiększa szansę na jego 
otrzymanie. Za słabnącym zainteresowaniem studentów pracą w kołach nauko-
wych stoi także obniżenie poziomu kształcenia, co wiąże się ze specyficznym 
habitusem młodych, mniejszą dbałością o rozwój osobisty, a zwłaszcza naukowy 
(Smużewska 2015). Przyczyn braku zaangażowania studentów w proces kształ-
cenia upatrywać można zarówno po stronie studentów, jak i po stronie pracow-
ników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, wprost związanych z procesem 
kształcenia uniwersyteckiego studentów. Dzisiaj młodzi ludzie myślą i przetwa-
rzają informacje zupełnie inaczej niż ich rówieśnicy jeszcze kilkanaście lat temu. 
Nowoczesne media mają wpływ na niemal wszystkie obszary ich działalności: 
rozrywkę, zakupy, utrzymywanie kontaktów towarzyskich oraz edukację. Na-
uczyciele akademiccy zmuszeni są więc do poszukiwania nowych koncepcji pracy 
z młodzieżą studiującą (Kromolicka 2016). Pewną propozycję w tym zakresie sta-
nowi koncepcja kształcenia skoncentrowanego na studentach: Student Centered 
Learning (SCL), czyli alternatywne podejście do tradycyjnego kształcenia poprzez 
przejście od nauczania do uczenia się. Koncepcja ta została opisana już w 1905 r. 
przez Franka Herberta Haywarda oraz w 1956 r. przez Johna Deweya (O’Sullivan 
2004). Program SCL wprowadzono właśnie przez konieczność dokonania zmia-
ny w tradycyjnym środowisku akademickim, w którym tzw. atmosfera uczenia 
się i sami studenci byli bierni, apatyczni i znudzeni. Zajęcia, w tym szczególnie 
wykłady, zaczęły być coraz częściej krytykowane przez studentów jako najmniej 
efektywny sposób przekazywania wiedzy (Bugaj 2010, Kromolicka 2016).

Problemem działalności kół naukowych jest zachowanie ciągłości działania 
ze względu na relatywnie krótki okres studiów oraz zróżnicowanie zaintereso-
wań ich członków (Korpetta i in. 2017). Pięcioletni okres studiów upływa szybko 
i osoby aktywnie działające w kole opuszczają uczelnię, zajmują się pracą zawo-
dową. Jeśli na ich miejsce nie przyjdą równie kreatywne i pracowite osoby, może 
to poskutkować zanikiem działalności koła naukowego.

W  tym kontekście można zidentyfikować pewne determinanty, powodujące 
okresowe zmniejszenie aktywności koła naukowego, a  nawet zawieszenie jego 
działalności. Generalnie można je podzielić na dwie grupy (Boryczko, Kurcz 
2014): 
1. czynniki wynikające z działalności uczelni: 

• brak zaangażowania i negatywna postawa opiekuna koła (bez pasji i zaan-
gażowania opiekuna koła nawet najlepsze warunki stworzone przez uczel-
nię nie zagwarantują sukcesu);

• tworzenie przez wyższe uczelnie zbyt skomplikowanych procedur doty-
czących funkcjonowania kół naukowych (potrafią zniechęcić nawet najbar-
dziej zaangażowane osoby do rozwijania się poza programem nauczania); 

• niedofinansowanie działalności kół naukowych (ograniczone środki finan-
sowe przeznaczone na rozwój takiej działalności powodują konieczność 
pozyskiwania przez koła naukowe sponsorów, co z jednej strony pozwala 
na doskonalenie umiejętności pozyskiwania przez studentów funduszy na 
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swoją działalność, a z drugiej – często ogranicza możliwości koła, nadmier-
nie angażuje jego członków i zabiera czas, który powinien być poświęcony 
na rozwój naukowy); 

• wprowadzenie systemu bolońskiego (przeciętny czas zaangażowania male-
je bowiem z 3,5 do średnio 1,5 roku; wyraźnie widać, że aktywność w kole 
naukowym przygasa pod koniec studiów, na co wpływ ma pisanie pracy dy-
plomowej, podejmowanie staży i pracy; liczba studentów uzupełniających 
studia na tej samej uczelni i kierunku jest zróżnicowana, co odbija się na 
pracy kół); 

2.  czynniki wynikające z zaangażowania studentów: 
• trudności w  zapewnianiu ciągłości dopływu nowych członków (okres 

członkostwa studenta w kole jest związany z cyklem studiów, bywają więc 
zarówno lata obfitujące w talenty, jak i okresy stagnacji); 

• postrzeganie koła naukowego jako formy klubu studenckiego (spotkania 
towarzyskie i  wyjazdy bez elementów nauki – odejście od realizacji mi-
sji koła; sukces dobrze działającego koła naukowego polega na połączeniu 
w odpowiednich proporcjach działalności naukowej i społecznej); 

• spadek znaczenia wykształcenia wyższego w  systemie wartości młodych 
ludzi (wiąże się z mniejszą dbałością o rozwój osobisty, a zwłaszcza na-
ukowy); 

• nieobecność instytucjonalna studenckiego ruchu naukowego na forum 
międzynarodowym (wg badań polskie koła naukowe nie zrzeszają się z po-
dobnymi podmiotami z innych krajów).

Podsumowanie

Studencki ruch naukowy, którego najpopularniejszą formułą na polskich uczel-
niach wyższych są studenckie koła naukowe, jest nie tylko cennym uzupełnieniem 
oferty edukacyjnej – stanowi on przede wszystkim istotne narzędzie kształtowa-
nia wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów, czyli przyszłych pracowników 
i pracodawców. Studenckie koła naukowe są ważnym obszarem realizacji misji 
szkoły wyższej i  istotnym elementem kształtowania sylwetki absolwenta. Wy-
kraczają one swoją działalnością poza program studiów, a jednocześnie stanowią 
jego uzupełnienie. Realizowane przedsięwzięcia to głównie inicjatywy studen-
tów inspirowanych przez opiekunów kół. Ich efektem jest lepsze przygotowanie 
naukowe i  praktyczne do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy. 
Studenckie koła stwarzają wiele możliwości rozwoju naukowych pasji oraz zain-
teresowań związanych z określonymi kierunkami studiów wyższych i mogą być 
kuźnią kadr dla uczelni, instytutów badawczych, organizacji i instytucji. Podkre-
ślić należy, że w przypadku kół naukowych najważniejszym czynnikiem rozwoju 
jest kapitał ludzki.

Struktura współczesnych kół naukowych wciąż ulega przeobrażeniom, dosto-
sowując się do zmieniających się realiów otoczenia. Właściwy dobór mechani-
zmów finansowania i  różnorodnie kształtowane priorytety społeczne powinny 
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przyczynić się do reorientacji organizacyjnej studenckich kół naukowych – swo-
istych inkubatorów dla ludzi młodych, zdolnych i  ambitnych, dla których sam 
program studiów to za mało – w  kierunku nowych form działania (Smużew-
ska 2015, Śnieżek 2017). Szansą dla kół może być poszukiwanie nisz, takich jak: 
komercyjna działalność ekspercka, organizacja praktyk i staży czy też inne for-
my (w zależności od dyscypliny naukowej). Praktyczne w tym kontekście może 
okazać się budowanie porozumień branżowych i kontaktów międzynarodowych, 
umożliwiających dostarczanie nowych idei, potrzebnych do rewitalizacji studenc-
kiego ruchu naukowego.
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The role of scientific circles in the education process

Scientific circles are the dominant form occurring within the student scientific movement. 
Students’ scientific associations are an important element of higher education in Poland. 
Within their frame-work, students under the care of research workers conduct research, 
education and social activities. In addition to expanding knowledge, they enable their 
members to develop research abilities, organizational and interpersonal skills. The aim 
of this study is to illustrate the role of student research clubs in the development of the 
scientific movement and the process of educating students at universities. The paper pre-
sents the history of scientific circles, with particular emphasis on geographical circles, and 
the issues of student involvement in the education process. To achieve this goal of the 
work, a literature query in the field of the presented research topics was used. 

Keywords: scientific circles, students scientific movement, education process, involve-
ment, students
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Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji 
absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej

Zarys treści: Edukacja jest integralną, a zarazem autonomiczną częścią systemu społecz-
no-gospodarczego. Jednym z ważniejszych wyzwań z tego wynikających jest potrzeba eli-
minowania rozdźwięku pomiędzy edukacją formalną a zapotrzebowaniem rynku. Aby od-
powiednio przygotować absolwentów szkół, także uczelni wyższych, do wymogów rynku 
pracy, konieczne jest wprowadzanie zmian w programie edukacyjnym, które uwzględniać 
będą zarówno własne zainteresowania i  aspiracje studenta, jak i  potrzeby rynku pracy. 
Celem artykułu jest rozpoznanie oczekiwań potencjalnych pracodawców wobec absolwen-
tów geografii społeczno-ekonomicznej jako nowych pracowników. Identyfikacja tych ocze-
kiwania służyć może modyfikacji programu studiów, a w efekcie lepszemu dopasowaniu 
sylwetki absolwenta geografii społeczno-ekonomicznej do wymogów rynku pracy. Przyjęto 
przy tym założenie, że zatrudnienie na współczesnym wymagającym, zróżnicowanym, czę-
sto niestabilnym rynku pracy, zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności studentów, ale tak-
że innych ich kompetencji, w tym tzw. kompetencji miękkich. Podstawową, wykorzystaną 
w opracowaniu metodą badawczą są badania ankietowe.

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, absolwenci, kompetencje absolwen-
tów, oczekiwania pracodawców, kształcenie uniwersyteckie

Wstęp 

We współczesnym świecie w warunkach globalizacji i  integracji coraz większą 
rolę przypisuje się gospodarce opartej na wiedzy i kreatywności. Takie podejście 
zdeterminowało powszechne przekonanie, że nakłady na wykształcenie są jed-
ną z najefektywniejszych form inwestycji, a legitymowanie się dyplomem ukoń-
czenia studiów wyższych jest gwarancją atrakcyjnego, zgodnego z  poziomem 
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wykształcenia zatrudnienia, a  przynajmniej zwiększa szanse na jakiekolwiek 
zatrudnienie (Domański 2004, Piróg 2013). Tymczasem zarówno w Polsce, jak 
i w wielu innych krajach Europy sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku 
pracy stopniowo się pogarsza. Przejawia się to krótko- lub długookresowym bez-
robociem osób z wyższym wykształceniem, pozyskiwaniem pracy niekorelującej 
z  ukończonym kierunkiem, a  nawet poziomem wykształcenia, czy też zatrud-
nianiem na bardzo krótki okres i w ramach niestabilnych umów o pracę (Plugor 
2009, Teichler 2009, Piróg 2013). Sytuacja taka nie omija także absolwentów geo-
grafii społeczno-ekonomicznej. 

Identyfikowane są różne przyczyny takiego stanu rzeczy, wśród których wy-
mienia się m.in. (Wronowska 2015, Kukla 2017): 
•  zbyt tradycyjne, mało elastyczne i nieprzystające do wymagań współczesnego 

świata (narastającej internacjonalizacji, zintegrowanych globalnie gospoda-
rek, mobilnych studentów i absolwentów, chcących swobodnie poruszać się 
po otwartym rynku pracy itp.) podejście do nauczania (szkolnictwo wyższe 
wykazuje mniejszą dynamikę zmian dostosowawczych niż rynek pracy); 

•  nienadążanie polskich uczelni za potrzebami rynku pracy (nieumiejętne przy-
gotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy), 

•  niewystarczające otwarcie uczelni na swoje otoczenie gospodarcze (struktura 
kształcenia odbiega znacząco od struktury zatrudnienia, potrzeb gospodarki 
i popytu na określone kwalifikacje lub zawody). 
Rośnie zatem oczekiwanie, aby kształcenie uniwersyteckie odpowiadało wy-

mogom współczesnych realiów, w tym przygotowywało studentów do pomyślne-
go wejścia na rynek pracy, nie tracąc przy tym swojego akademickiego charakteru 
(Leja 2008, Piróg 2013). Coraz częściej formułowane są poglądy, że społeczno-go-
spodarczą wartość szkolnictwa wyższego mierzyć należy stopniem zaspokojenia 
aktualnych potrzeb gospodarki i  stopniem wzmacniania dynamiki rozwojowej 
(Jeruszka 2011, Kukla 2017). Zwraca się uwagę na fakt, że edukacja wyższa po-
winna zdecydowanie lepiej przygotować przyszłego absolwenta do radzenia sobie 
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, a zatem do rozważnego wkom-
ponowania swoich aspiracji w oczekiwania pracodawcy bądź założenia własnej 
działalności gospodarczej (Gerlach 2017, Kukla 2017). Powinna wyposażyć absol-
wenta w kwalifikacje i kompetencje potrzebne na rynku pracy, których niedosta-
tek świadczy jednoznacznie o nietrafności, nieprawidłowości i nieskuteczności 
oddziaływań szkoły wyższej (Jeruszka 2011). 

Kompetencje poszukiwane na rynku pracy można podzielić według różnych 
kryteriów. Najczęściej dzieli się je na specjalistyczne (fachowe, nazywane też 
twardymi), odnoszące się do kwalifikacji, wykształcenia i  doświadczenia, oraz 
podstawowe (uniwersalne, nazywane również miękkimi), dotyczące predyspo-
zycji osobowościowych, umiejętności interpersonalnych oraz ogólnego nastawie-
nia do pracy (Jagodziński 2013). Jakkolwiek generalnie dominują oczekiwania 
w zakresie kompetencji specjalistycznych, twardych, okazuje się, że wiedza fa-
chowa może być niewystarczająca, zwłaszcza w sytuacji, gdy coraz więcej osób 
legitymuje się wyższym wykształceniem. Z tego powodu uczestnik rynku pracy 
powinien dysponować kompetencjami miękkimi, takimi jak komunikacja, praca 
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zespołowa czy przywództwo. Do identyfikacji pożądanych na rynku pracy kom-
petencji przydatna być może znajomość oczekiwań pracodawców wobec nowych 
pracowników. 

Celem artykułu jest rozpoznanie oczekiwań potencjalnych pracodawców 
wobec absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej jako nowych pracowni-
ków. Identyfikacja tych oczekiwań służyć może modyfikacji programu studiów, 
a w efekcie lepszemu dopasowaniu sylwetki absolwenta geografii społeczno-eko-
nomicznej do wymogów rynku pracy. Przyjęto przy tym założenie, że zatrudnie-
nie na współczesnym wymagającym, zróżnicowanym, często niestabilnym, wręcz 
kapryśnym, rynku pracy zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności studentów, ale 
także innych ich kompetencji. Kształtowanie kompetencji w nawiązaniu do ocze-
kiwań zgłaszanych przez potencjalnych pracodawców postrzegać należy przy tym 
jako sposób zwiększenia zainteresowania studiowaniem na kierunku geografia 
społeczno-ekonomiczna, co przełożyć się powinno na wzmocnienie pozycji geo-
grafii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej jako nowej dyscypliny 
naukowej, a także służyć wzmocnieniu pozycji uczelni. 

Wymagania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych, także kierun-
ków geograficznych, były przedmiotem zainteresowania licznych badaczy zarów-
no w kraju, jak i za granicą. Badania takie jednak w kontekście absolwentów geo-
grafii społeczno-ekonomicznej nie były podejmowane, a przynajmniej autorom 
niniejszego opracowania nie są znane. 

Zmiana modelu kształcenia geografa społeczno-ekonomicznego 

Zainteresowanie młodzieży studiami na kierunku geografia zmniejsza się syste-
matycznie (Tracz, Hibszer 2013, Piróg 2016a, b). Rodzi to obawy o dalsze funk-
cjonowanie geografii jako kierunku kształcenia, a także osłabia jej pozycję jako 
nauki. Z tego powodu władze akademickich jednostek organizacyjnych dokładają 
wszelkich starań, aby pozyskać kolejnych kandydatów chcących studiować geo-
grafię m.in. poprzez obniżanie wymagań w procesie rekrutacji czy też wprowa-
dzanie, często intuicyjnych, zmian w programach studiów (Piróg 2016b). 

Rozluźnianie kryteriów rekrutacyjnych i przyjmowanie na studia bardzo dużej 
rzeszy kandydatów, często o niewystarczającym potencjale intelektualnym, skut-
kuje jednak znaczącą nadwyżką osób z dyplomem studiów geograficznych oraz 
wchodzeniem na rynek pracy osób o przeciętnych i poniżej przeciętnych zdolno-
ściach intelektualnych i wykształconych kompetencjach. Powoduje to dewaluację 
wyższego wykształcenia, nadszarpuje zaufanie pracodawców wobec kształcenia 
akademickiego oraz pogarsza, i tak już niezbyt idealny, wizerunek geografii i ab-
solwentów tego kierunku studiów (Kryńska 2011, Piróg 2016b). 

W tym kontekście zdecydowanie lepszym sposobem na zainteresowanie stu-
diami geograficznymi wydaje się modyfikacja programów studiów. Aby jednak 
nadać tym modyfikacjom właściwy kierunek, warto zastanowić się nad odpowie-
dzią na pytanie, dlaczego studia geograficzne straciły na atrakcyjności? 
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Biorąc pod uwagę, że współcześnie młodzież coraz bardziej świadomie wy-
biera kierunek studiów w  trosce o  swoją przyszłą karierę zawodową, jednym 
z istotnych dążeń współczesnego szkolnictwa wyższego powinno być wyeduko-
wanie absolwentów odnoszących sukcesy na rynku zawodowym. Takie też aspi-
racje mają kandydaci na studia, dla których priorytetem w wyborze kierunku jest 
ocena prawdopodobieństwa uzyskania zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. 
Coraz istotniejszą rolę odgrywa zatem tworzenie specjalności odpowiadających 
potrzebom współczesnego rynku pracy, dokładny opis sylwetki absolwenta kie-
runku oraz jego kompetencji, a także dbałość o to, aby kompetencje te były jak 
najbliższe wymogom stawianym przez pracodawców (Piróg 2011, Osuch 2012). 

Jednym z  kluczowych czynników odpowiadających za liczbę osób chcących 
kształcić się na danym kierunku okazują się więc wysokie wskaźniki zatrudnial-
ności (Piróg 2016b). 

Przydatność studiów geograficznych w  pozyskaniu pracy okazuje się jed-
nak bardzo ograniczona. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Piróg 
(2016b) wynika, że tylko co dziesiąty respondent – pracujący geograf (11,5%) – 
stwierdził, że studia te w dużym stopniu były mu pomocne w znalezieniu pracy, 
a 1/3 ankietowanych nie zauważyła korzyści na tym polu lub uważa, że korzyści 
takich zdecydowanie nie ma (32,2%). Z badań tych wynika także, że aż 61% pra-
cujących geografów wykonuje pracę zupełnie niezwiązaną z ukończonym kierun-
kiem (a nierzadko i z poziomem wykształcenia) (Piróg 2016b). Nie jest to jednak 
problem dotykający wyłącznie polskich geografów. Niestety generalnie w  skali 
świata (z wyjątkiem Kanady) zauważalny jest blisko czterokrotny spadek odsetka 
absolwentów geografii, wykonujących pracę jednoznacznie związaną z  kierun-
kiem studiów, z około 80% w latach 90. XX w. do 25–20% w drugiej dekadzie 
XXI w. (Millward 2011, Piróg 2014). 

Sytuacja taka wydaje się sugerować potrzebę dołożenia wszelkich starań, aby 
ukończenie studiów na kierunku geografia umożliwiało absolwentom płynne 
wejście na rynek pracy, kreując jednocześnie pożądany wizerunek geografii jako 
tej dyscypliny, która jest zarówno doskonałą drogą do rozwoju intelektualnego, 
zaspokajania własnych zainteresowań oraz pasji badawczych, jak i do pozyskania 
satysfakcjonującej pracy (Piróg 2016b). 

Stopniowe osłabienie pozycji geografów na rynku pracy jasno wskazuje na po-
trzebę dyskusji skupiającej się na roli i aktualnych funkcjach szkolnictwa wyższe-
go – oraz podjęcia konkretnych przedsięwzięć, mających na celu optymalizowa-
nie przechodzenia młodzieży z etapu edukacji do zatrudnienia, określanego jako 
proces tranzycji (Allen, van der Velden 2007, Piróg 2013). W  literaturze coraz 
częściej wskazuje się tzw. społeczną odpowiedzialność uczelni i potrzebę prze-
kształcania uniwersytetu w kierunku instytucji służącej otoczeniu (Leja 2008), 
a także znaczenie edukacji uniwersyteckiej w procesie rozwoju społeczno-gospo-
darczego (Denek 2013). Podkreśla się też, że w XXI w. edukacja powinna w du-
żym zakresie odpowiadać na wyzwania zmieniającego się świata i transformację 
społeczno-gospodarczą (Delors 1998, Piróg 2013). Pociąga to za sobą koniecz-
ność przekształcenia uniwersytetu z modelu kartezjańskiego w postkartezjański. 
Przekształcenie takie oznacza, że nauka nie jest uprawiana tylko i wyłącznie dla 



Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów 

  125

czystego poznania i wewnętrznych celów środowiska naukowego, ale realizować 
powinna również cel zewnętrzny, co wiąże się z aplikacyjnością i kierowaniem 
wytworów/wyników badań do określonych odbiorców (Jałowiecki 1998, Piróg 
2013). Podstawą działania takiego modelu edukacji wyższej powinny być ścisłe 
relacje między nauką a przedsiębiorstwami oraz między uczelnią wyższą a róż-
nymi typami instytucji życia publicznego, zaś funkcjonowanie szkoły wyższej 
powinno pozostawać w ścisłym związku z procesami społeczno-gospodarczymi 
i odbywać się w coraz ściślejszej korelacji z sytuacją na rynku pracy. Nie oznacza 
to oczywiście, że zatrudnienie traktowane ma być jako główny cel edukacji aka-
demickiej, bowiem tym zajmują się szkoły zawodowe, ale jako jeden z ważniej-
szych jego efektów (Heron, Le Hathaway 2000, Owen 2001, Osuch 2012). Pomi-
nięcie przez uczelnię aspektu przyszłości zawodowej absolwentów w budowaniu 
strategii rozwoju, misji i wizji tej instytucji może stanowić poważne zagrożenie 
dla jej dalszego działania (Piróg 2013). 

W  literaturze podkreśla się, że ignorowanie przez naukowców – geografów 
problematyki zatrudnialności absolwentów postrzegać można jako unikanie od-
powiedzialności, a nawet zaprzeczanie idei badań geograficznych (Rooney i  in. 
2006). Geografowie, w szczególności społeczno-ekonomiczni, zajmując się szu-
kaniem rozwiązania problemów współczesnego świata w  kategoriach badaw-
czych, w tym zagadnieniami rynku pracy i bezrobocia, czyniąc je interesującym 
kierunkiem analiz, nie powinni pomijać sytuacji własnych absolwentów na tym 
rynku (Chalkley 1995). Wspieranie najpierw studentów, a potem absolwentów 
w tranzycji  jest obecnie jednym z ważnych elementów budowania wysokiej ja-
kości kształcenia, podnoszenia konkurencyjności danego kierunku studiów na 
rynku usług edukacyjnych i odpowiedzią na zalecenia zawarte w Deklaracji Bo-
lońskiej. W tym zakresie mogą być realizowane różne modele kształcenia (Piróg 
2016a) (tab. 1). Często przyjmowany jest model zachowawczy polegający na tym, 
że uczelnia kształci studentów, nie nawiązując w koncepcjach kształcenia do dia-
gnoz rynku pracy, nie modernizując własnej wizji kształcenia ani nie rozwijając 
kompetencji wyróżniających swoich absolwentów. Skutkować to może niedopa-
sowaniem kwalifikacyjno-kompetencyjnym absolwenta do potrzeb rynku pracy 
(Walther, Stauber 1992, Piróg 2016a), przekładającym się na obniżanie zainte-
resowania danym kierunkiem studiów. Jedną z najbardziej efektywnych strategii 
stabilizowania zainteresowania kandydatów studiowaniem na danym kierunku 
jest modernizowanie planu oraz programu studiów w nawiązaniu do sytuacji na 
rynku pracy, co przynosi pozytywne efekty i rezultaty zarówno dla uczelni, jak 
i jej absolwentów (Piróg 2014, 2016b). Na takie rozwiązanie wprost nie wskazuje 
jednak żaden z zaprezentowanych w tabeli 1 modeli kształcenia.

Potrzeba dostosowywania wizji i oferty edukacyjnej studiów geograficznych 
do zmian zachodzących na rynku pracy, pomimo swojego znaczenia, nie była, 
i  nadal nie jest, powszechnie akceptowana. Przeciwnicy takiego punktu wi-
dzenia uważają, że zagraża to tradycyjnym wartościom akademickim, zgodnie 
z którymi kształcenie uniwersyteckie powinno być skupione na wielostronnym 
rozwoju intelektualnym społeczeństwa, nie zaś na edukacji zawodowej (Piróg 
2016b). Zwolennicy natomiast twierdzą, że kategoryczne odrzucanie zasadności 



Lidia Mierzejewska, Krystian Koliński, Aleksandra Gałka 

126 

projektowania studiów w  nawiązaniu do zmian zachodzących na rynku pracy 
może spowodować wiele niekorzystnych konsekwencji bezpośrednio dla absol-
wentów geografii, a pośrednio dla całej dyscypliny naukowej. Utrwalać może bo-
wiem niekorzystny wizerunek studiów geograficznych w społeczeństwie, propa-
gowany przez rozczarowanych zawodowo absolwentów (Jonhston 1990, Frazier 
1994, Gedye i in. 2004, Piróg 2016b). Powodować też może utrudnioną percepcję 
przez społeczeństwo absolwenta geografii jako osoby wyposażonej w konkretne 
kompetencje, umożliwiające mu różnorodne destynacje zawodowe. W powszech-
nej opinii absolwent ten ma kwalifikacje przede wszystkim (a niekiedy jedynie) 
do pracy w zawodzie nauczyciela (Frazier 1994), co jest oczywiście nadmiernym 
zawężeniem rzeczywistości. 

W świetle standardów kształcenia absolwenci studiów geograficznych I stop-
nia powinni móc znaleźć pracę głównie w instytucjach zajmujących się środowi-
skiem przyrodniczym, jego ochroną i kształtowaniem, w instytucjach związanych 
z gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności 
społeczno-gospodarczej i w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczy-
cielskiej. Absolwenci II stopnia przygotowani są dodatkowo do pełnienia funkcji 
kierowniczych i do pracy w edukacji (Piróg 2014). 

Absolwenci studiów geograficznych potencjalnie mogliby zatem pracować 
w różnego typu wyspecjalizowanych departamentach rządowych lub jednostkach 
administracyjnych na szczeblu miejskim, regionalnym i centralnym (krajowym), 
takich jak wydziały rozwoju regionalnego, środowiska, działy planowania prze-
strzennego itp. Mogliby zajmować się doradztwem w agencjach planowania prze-
strzennego, jednostkach opracowujących programy strategiczne rozwoju, oferu-
jących usługi związane z praktycznym zastosowaniem lokalizacji przestrzennej, 
a także w instytutach naukowych i na uniwersytetach, w krajowych i międzynaro-
dowych instytucjach i organizacjach skoncentrowanych na kwestiach społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzennych (Osuch 2012). 

Tabela 1. Modele kształcenia
Model kształcenia Charakterystyka
Ewolucyjny  – transformacja (w różnym tempie) programów kształcenia w kie-

runku priorytetyzacji efektów kształcenia, poszerzania i pogłębia-
nia kompetencji absolwentów

 – uczelnia nie podejmuje tych działań dla jasno określonych obsza-
rów zatrudnienia i profesji, a współpraca ze światem biznesu od-
bywa się w sposób tradycyjny, tj. w toku kursowych praktyk zawo-
dowych

Profesjonalny  – możliwy jest do zastosowania i praktycznie wykorzystywany głów-
nie na uczelniach przygotowujących do wykonywania ustanowio-
nych zawodów

Zachowawczy  – uczelnia kształci studentów, nie nawiązując w koncepcjach kształ-
cenia do diagnoz rynku pracy, nie bada losów swoich absolwentów 
w celu modernizacji własnej wizji kształcenia ani nie rozwija kom-
petencji wyróżniających swoich absolwentów na rynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Piróg (2016a).
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Konieczne jest zatem wypracowanie takich koncepcji studiów geograficznych, 
które przygotowałyby specjalistów potrafiących rozwiązywać problemy środowi-
skowe i przestrzenne oraz tworzyć zespoły eksperckie z przedstawicielami wielu 
innych dyscyplin. Tym samym absolwenci byliby promowani jako kompetentni 
praktycy w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego (Kneale, Chal-
kley 2001, Rooney i  in. 2006, Piróg 2015). Wypracowanie takiej koncepcji wy-
maga włączania w kreowanie procesu kształcenia geograficznego podmiotów ze-
wnętrznych (pracodawców), którzy powinni m.in. mieć realny wpływ na program 
studiów i których opinia powinna być ważną przesłanką do podejmowania szcze-
gółowych działań (Croot, Gedye 2006, Kust 2013, Piróg 2015, 2016b). Idea ta jest 
już realizowana na wielu uczelniach, jednak wydaje się, że skutki tej współpracy 
są nadal dość skromne (Piróg 2016b). 

 Metodologia 

W celu poznania oczekiwań pracodawców co do sylwetki absolwenta geografii 
społeczno-ekonomicznej jako ich potencjalnego pracownika posłużono się an-
kietą. Przeprowadzenie badań za jej pomocą polega na opracowaniu kwestiona-
riusza badań ankietowych i wytypowaniu grupy odbiorców, do której zostanie 
skierowany. 

Z badań Piróg (2014) wynika, że w Polsce absolwenci geografii, którzy wykony-
wali zawody skorelowane z ukończonymi studiami pracowali głównie w edukacji 
(jako nauczyciele) i administracji publicznej, usługach niematerialnych i ogólno-
społecznych. Pracujący w administracji byli przede wszystkim zatrudnieni w urzę-
dach gmin, miast, urzędach marszałkowskich, starostwach, Głównym Urzędzie 
Statystycznym, wojewódzkich urzędach pracy. Dlatego właśnie tego typu podmio-
ty objęte zostały szczegółowym badaniem w niniejszej publikacji. Prośba dotyczą-
ca wzięcia udziału w badaniu została skierowana do 103 jednostek. Respondentów 
wybrano z listy instytucji, które współpracują z Wydziałem Geografii Społeczno-
-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a także takich, w których stu-
denci wydziału odbywali praktyki i staże. Były to zwłaszcza urzędy miast i gmin 
oraz ich jednostki (zakład gospodarki komunalnej, mieszkaniowej), starostwa 
powiatowe, urzędy wojewódzkie i  ich jednostki (regionalny zarząd dróg, biuro 
planowania przestrzennego) urząd statystyczny, przedsiębiorstwa geodezyjne, 
geodezyjno-kartograficzne, inwestycyjne (w tym inwestycje wodno-kanalizacyjne, 
technologie dla środowiska), konsultingowe, zajmujące się gospodarką nierucho-
mościami, ogrodnictwem, biura architektoniczne i architektoniczno-budowlane, 
a także sąd. Odpowiedzi udzieliło 30 z nich. Nie jest to zapewne satysfakcjonująca 
próba, ale wystarczająca do zorientowania się w przedmiocie zainteresowania. 

Badania przeprowadzono w  październiku 2020 r. Kwestionariusz udostęp-
niono respondentom drogą internetową, a  do jego utworzenia wykorzystano 
oprogramowanie Microsoft Forms. Ankieta podzielona została na kilka części 
(informacyjną, zasadniczą oraz metryczkę). W części informacyjnej ankietowani 
zostali poinformowani o celu badań oraz o tym, że ankieta jest anonimowa. 
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Zasadnicza część ankiety została podzielona na trzy sekcje, pozwalające 
przede wszystkim zidentyfikować cenione przez pracodawców umiejętności pra-
cowników, ich „twarde” i „miękkie” kompetencje, ale także otwartość respon-
dentów na przyjęcie praktykantów i stażystów oraz ewentualne podejmowanie 
dalszej współpracy z nimi. 

Ostatnią część ankiety stanowiła metryczka, w której respondenci poproszeni 
zostali o wybranie, spośród zaproponowanych, rodzaju działalności, jaką prowa-
dzą. Najczęściej padającą odpowiedzią była administracja publiczna (25 respon-
dentów), na działalność z zakresu biur nieruchomości, biur projektowych, kon-
sultingu wskazało po dwóch respondentów. Na prowadzenie własnej firmy jako 
„innego” rodzaju działalności wskazało 4 respondentów. 

Ponieważ wyniki badań często wykorzystywane są do podejmowania klu-
czowych decyzji, związanych z  polityką oraz kierunkami działań wielu firm 
i  organizacji biznesowych (Szyjewski, Szyjewski 2017), można mieć nadzieję, 
że uzyskane za pomocą ankiety wyniki staną się pomocne przy modyfikacjach 
programów studiów oraz określaniu sylwetki absolwenta kierunku geografia 
społeczno-ekonomiczna. 

 Wyniki 

Pierwsze pytanie ankiety skierowanej do pracodawców miało na celu ustalenie 
tego, jakie umiejętności pracowników, rozumiane jako zdolności do wykonywa-
nia zadań, są dla nich istotne. Respondenci otrzymali zamknięty zbiór umiejętno-
ści, które mogli ocenić w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa) lub 
wybrać opcję „nie mam zdania”. Na końcu istniała możliwość poszerzenia swo-
jej odpowiedzi w kategorii „inne”. Analizując odpowiedzi na to pytanie, można 
stwierdzić, że najważniejsze dla pracodawców zdolności, jakimi powinni wykazy-
wać się pracownicy, są następujące: analizowanie danych (średnia ocena – 4,57), 
umiejętności praktyczne (4,5), interpretowanie wyników (4,47) oraz przeprowa-
dzanie analiz (4,41) (ryc. 1). Ocenę średnią powyżej 4 uzyskała także znajomość 
podstaw teoretycznych (4,07) i znajomość aktów prawnych (4,03). Nieco niższa, 
ale nadal wysoka ocena przypisana została umiejętnościom technicznym (3,90), 
umiejętności sporządzania dokumentów planistycznych (takich jak strategia roz-
woju, lokalny program rewitalizacji itp.) oraz diagnozowania sytuacji społeczno-
-gospodarczej (po 3,86), zaś kompletowanie baz danych uzyskało ocenę średnią 
3,75. Z kolei za najmniej przydatną uznano znajomość języków obcych – rosyj-
skiego (1,96), niemieckiego (2,41) oraz angielskiego (3,19). 

W opcji „inne”, którą wybrało 10 respondentów, wskazywano, że istotne są 
umiejętności interpersonalne (5), ważna jest także umiejętność redagowania 
pism (2 wskazania), znajomość podstaw rysunku odręcznego (2) oraz umiejęt-
ność czytania map (np. mapy zasadniczej) oraz znajomość oznaczeń na nich za-
wartych (1). 

Analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości przez absolwentów 
geografii społeczno-ekonomicznej konkretnych programów komputerowych 
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(ryc. 2), które było skonstruowane analogicznie do pierwszego, należy stwierdzić, 
że respondenci podkreślali potrzebę bardzo dobrej znajomości oprogramowania 
MS Office (średnia ocena – 4,7), a także oprogramowania do prowadzenia ana-
liz przestrzennych (QGIS – 3,88 i ArcGIS – 3,67) oraz programów graficznych 
( Inscape, Photoshop) (3,7). Nieco mniej przydatna, ale także z oceną średnią po-
wyżej 3,0, okazała się znajomość programu AutoCAD. 
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Ryc. 1. Umiejętności absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej wymagane przez po-
tencjalnych pracodawców (ocena średnia) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Ryc. 2. Znajomość programów komputerowych wymagana przez potencjalnych pracodaw-
ców u absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej (ocena średnia)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Poza wymienionymi, sześciu ankietowanych w kategorii „inne” stwierdziło, 
że ważna jest dla nich umiejętność szybkiego uczenia się „innych programów, 
zwłaszcza korzystania z Internetu i narzędzi tam dostępnych” oraz zasad two-
rzenia i prowadzenia baz danych i przynajmniej jednego programu, w którym 
jest to możliwe. 

Respondenci w kolejnym pytaniu zostali zapytani o akty prawne, których zna-
jomość jest przydatna do pracy w ich firmie. Także to pytanie zostało skonstru-
owane w taki sam sposób jak dwa wcześniej omawiane. Spośród wymienionych 
w  ankiecie najistotniejszym aktem wskazywanym przez respondentów okazał 
się Kodeks postępowania administracyjnego, o  czym świadczy wysoka średnia 
ocen (4,59) i którego znajomość zdaniem 80% pracodawców jest bardzo ważna 
(ryc. 3). Innymi aktami ważnymi z  punktu widzenia pracodawców są: ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (4,38), Prawo ochrony środo-
wiska (4,32) oraz ustawa o samorządzie gminnym (4,1). Nieco mniej przydatna 
okazała się znajomość Prawa o  ochronie przyrody (4,04) oraz rozporządzenia 
w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie (4,00). Wysoką notę uzyskała także znajomość Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego, Prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz Prawa wodnego (ocena średnia między 3,71 a 3,75). Najniższą ocenę średnią 
odnotowano w  przypadku ustawy o  samorządzie wojewódzkim (2,62). Można 
przypuszczać, że o uzyskanych wynikach zadecydowała struktura respondentów, 
w której dominowały jednostki samorządu gminnego.

W kategorii „inne” zostały przez respondentów dodane akty prawne charak-
terystyczne dla instytucji administracyjnych, takie jak Prawo zamówień publicz-
nych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji pu-
blicznej oraz ustawa o pracownikach samorządowych. 
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Ryc. 3. Znajomość aktów prawnych wymagana przez potencjalnych pracodawców u absol-
wentów geografii społeczno-ekonomicznej (ocena średnia)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Następnie, w pytaniu otwartym, zapytano o certyfikaty, które powinien po-
siadać kandydat na pracownika w danej firmie, oraz te, których uzyskanie oferuje 
dany podmiot. Okazuje się, że nie wszyscy (5) respondenci oczekują potwierdze-
nia umiejętności przez potencjalnych pracowników, jednak niektórzy (5) podkre-
ślali, że dobrze jest, gdy pracownik dysponuje świadectwem ukończonych kursów 
merytorycznych, certyfikatem szkolenia GIS czy też certyfikatami potwierdzają-
cymi umiejętności praktyczne (obsługa oprogramowania, znajomość języków). 
Również nie wszyscy pracodawcy zapewniają kursy i  szkolenia pracownikom, 
pozwalające na podnoszenie kompetencji. Możliwość taką potwierdziło 6 respon-
dentów, wysyłających pracowników na szkolenia w zależności od potrzeb. Są to 
szkolenia powiązane ściśle z rozwojem zawodowym. Jedna z instytucji zadekla-
rowała, że prowadzi wewnętrzne spotkania, podczas których omawiane są różne 
zagadnienia branżowe. 

W sekcji ankiety dotyczącej kompetencji potencjalnych pracowników zasto-
sowano pytania zamknięte z wieloma możliwościami odpowiedzi, w tym z opcją 
„inne”. Respondenci najpierw poproszeni zostali o odpowiedź na pytanie doty-
czące kompetencji miękkich, które są istotne w danej firmie (ryc. 4). 

W  opinii objętych badaniem pracodawców najważniejsza okazała się umie-
jętność pracy w  zespole (28 odpowiedzi), a  następnie komunikatywność (25), 
samodyscyplina (24) oraz łatwość w podejmowaniu nowych zadań (21). Nieco 
mniej istotna jest dla respondentów zdolność dostosowania się do nowej sytuacji 
(18) oraz dysponowania i zarządzania czasem (odpowiednio 16 i 15 odpowiedzi). 
Najmniej ważna jest natomiast umiejętność samodzielnego podejmowania decy-
zji (14) oraz inne niewymienione wcześniej kompetencje (1). 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kompetencji twardych respondenci wska-
zali, że ceną sobie w  szczególności umiejętności wyszukiwania/zdobywania 
danych i informacji (26 odpowiedzi), a także umiejętności związane z analizo-
waniem sytuacji przestrzennej (24) oraz społeczno-gospodarczej (18) (ryc. 5). Po-
zostałe z wymienionych w ankiecie kompetencji okazały się nieco mniej istotne, 
przy czym na znaczenie obsługi stron internetowych oraz baz danych wskazało 

Ryc. 4. Kompetencje miękkie absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej istotne dla 
pracodawców
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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po 14 respondentów, a najmniej (13 odpowiedzi) istotna okazała się obsługa pro-
gramów kartograficznych. 

Kolejne pytania ankiety stanowiły sekcję staży i praktyk. W pierwszym, za-
mkniętym pytaniu, zapytano pracodawców o formę odbywania praktyk i staży. 
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 27 jednostek proponuje tylko opcję stacjo-
narną. Opcję stacjonarną oraz mieszaną proponuje wyłącznie jedna jednostka. 
Także po jednej instytucji oferuje praktyki i staże w opcjach stacjonarnej i zdalnej 
oraz tylko w formie mieszanej. Najwięcej pracodawców przyjmuje praktykantów/
stażystów poprzez skierowanie przez uczelnię (27 wskazań) oraz urząd pracy 
(22) (ryc. 6). Bardzo rzadko organizowane są nabory otwarte (2 odpowiedzi). 
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Ryc. 5. Kompetencje twarde absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej istotne dla 
pracodawców
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Ryc. 6. Sposób przyjmowania praktykantów i stażystów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Respondentów zapytano także o  to, ile czasu powinna trwać praktyka lub 
staż, aby student zapoznał się z  profilem i  zadaniami realizowanymi w firmie 
oraz nabył nowe umiejętności. Najczęściej pracodawcy wskazywali, że powinien 
to być miesiąc (12 odpowiedzi) lub 3 miesiące (11). Opcję 3 tygodnie wybrało 
3 respondentów, a 2 tygodnie – 1 ankietowany, zaś na „inny” czas trwania prak-
tyk/staży wskazało 4 ankietowanych. 

Z  odpowiedzi na pytanie uszczegóławiające wymiar czasowy trwania prak-
tyk wynika, że w podmiotach reprezentowanych przez respondentów najczęściej 
odbywają się praktyki miesięczne (16 osób). Trzymiesięczne praktyki wybrało 9 
osób, praktyki dwu- i trzytygodniowe – po 7 respondentów, podobnie jak „inny” 
wymiar czasowy (7 osób). W przypadku odbywania staży odpowiedzi rozkładają 
się inaczej. W 12 instytucjach, w których przeprowadzono badanie, można odbyć 
staże trzymiesięczne, staże miesięczne oferuje 10 instytucji, dwu- i trzytygodnio-
we wskazało po 4 respondentów, a „inne” otrzymały aż 11 wskazań. 

Respondentów zapytano także o szkolenia, jakie firmy oferują praktykantom 
i stażystom. Było to pytanie otwarte, na które odpowiedziało 20 osób. Najczęściej 
wymienianymi okazały się szkolenia powiązane z instruktażem stanowiskowym 
(12) oraz szkolenie BHP (6). Pojawiają się też opinie, że wszystko jest zależne od 
praktykantów i stażystów, od ich zaangażowania i chęci nauki. Na pytanie otwar-
te o certyfikaty, jakie oferuje firma dla praktykantów/stażystów odpowiedziało 
6 osób i wszystkie odpowiedzi brzmiały podobnie. Jedynymi certyfikatami, na 
jakie może liczyć praktykant lub stażysta, są zaświadczenia o odbyciu odpowied-
nio praktyki lub stażu. 

Ostatnie pytanie w sekcji praktyk i staży dotyczyło przedłużenia współpracy 
z praktykantem lub stażystą. Pytanie to było zamknięte. Z uzyskanych odpowie-
dzi wynika, że najczęściej dochodzi do zatrudnienia praktykanta lub stażysty (17 
odpowiedzi). Rzadziej ma miejsce propozycja przedłużenia stażu (10) lub prak-
tyk (7). Najrzadziej spotykaną sytuacją jest proponowanie stażu po ukończonych 
praktykach. 

Dyskusja – w nawiązaniu do uzyskanych wyników badań 

Literatura dotycząca wymogów pracodawców wobec absolwentów studiów geo-
graficznych jest dość bogata, a wynikające z niej wnioski są generalnie zbieżne. 

Na podstawie przeprowadzonych w 2002 r. w 12 krajach europejskich badań 
określono, że u absolwentów geografii, geologii i ochrony środowiska pracodawcy 
najbardziej cenią sobie następujące umiejętności: analizy i  syntezy, stosowania 
wiedzy w praktyce, pracy w grupie, poszukiwania informacji w różnych źródłach, 
rozwiązywania problemów, planowania czasu, stosowania technologii informa-
cyjnej, autoprezentacji oraz poprawnego pisemnego i ustnego przekazywania ko-
munikatów, a także kreatywność (Donert 2007, Piróg 2015). 

Z  innych badań, opisanych przez Piróg (2015), wynika, że lista kompeten-
cji, które pozytywnie wpływają na proces pozyskania pracy tuż po studiach 
geograficznych, obejmuje w  porządku alfabetycznym: dokładność i  precyzję 
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w  wykonywanych zadaniach; kreatywność; odpowiedzialność; samodzielność; 
stosowanie zdobytej wiedzy w  praktyce; umiejętności analizy i  syntezy, nego-
cjacji, komunikacji interpersonalnej, pisania i mówienia w języku obcym, plano-
wania i realizowania projektów, prezentacji na forum publicznym; umiejętności 
specjalistyczne (rozwiązywania problemów geograficznych, prowadzenia badań, 
w tym badań terenowych), stosowania technologii informacyjnej, szybkiego do-
stosowywania się do nowych sytuacji, współpracy z ludźmi z różnych grup kul-
turowych, zarządzania czasem, współpracy w  grupie; wolę sukcesu; zdolności 
przywódcze; zdolność krytycznego myślenia i oceny siebie i innych; zmysł przed-
siębiorczy (Piróg 2015). 

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że kompetencje absolwentów geogra-
fii społeczno-ekonomicznej nie powinny odbiegać od tych, których pracodawcy 
generalnie oczekują od absolwentów uczelni wyższych, opisanych szeroko w pu-
blikacjach Piróg (2010, 2011), Szkurłat (2011) i  innych. Należą do nich przede 
wszystkim: umiejętność wyszukiwania informacji w  różnych źródłach, biegłość 
w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi, wykorzystanie przygotowania 
teoretycznego w działaniach praktycznych, umiejętność efektywnego wykorzysta-
nia czasu oraz umiejętność pracy w zespole. Pracodawcy wskazywali też na takie 
pożądane cechy pracowników, jak: systematyczność, umiejętność rozwiązywania 
problemów, łatwość przystosowania się do nowych sytuacji, opanowanie w  sy-
tuacjach stresowych, operatywność, umiejętność pracy w  zespole, umiejętność 
realizacji własnych celów, zdolności analityczne oraz kreatywność (Piróg 2015). 
Według Osińskiego (2010), coraz częściej to właśnie „miękkie” kompetencje są 
poszukiwane przez pracodawców, a wiązane są zwykle z takimi cechami osobo-
wości, jak kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rozpoznawanie swoich 
mocnych i słabych stron, wysoka motywacja, odporność na stres czy innowacyj-
ność (Piróg 2011). Osuch (2011) podkreśla z kolei rosnące znaczenie kompetencji 
w zakresie komunikacji interpersonalnej na rynku pracy geografów. Umiejętności 
społeczne oraz komunikacyjne, takie jak: umiejętność pracy w zespole, inspirują-
ce przywództwo, znajomość języków obcych, zaangażowanie, solidność i wytrwa-
łość, wymieniane są, obok wiedzy ogólnej i działań praktycznych, jako te, które 
są najbardziej cenione przez pracodawców przy zatrudnianiu absolwentów szkół 
wyższych (Kluza, Kluza 1998). 

Uzyskane wyniki badań w zakresie wymogów stawianych przez pracodawców 
absolwentom geografii społeczno-ekonomicznej w znacznej mierze pokrywają się 
zatem z  wyżej wymienionymi zarówno w  zakresie umiejętności i  kompetencji 
„twardych”, obejmujących m.in. umiejętność analizy i syntezy, stosowania wiedzy 
w praktyce, poszukiwania informacji w różnych źródłach, stosowania technologii 
informacyjnej, jak i „miękkich”, takich jak praca w grupie. Potwierdzają też for-
mułowany w literaturze przedmiotu wniosek o nadwyżce kompetencji językowych 
młodych pracowników z wyższym wykształceniem (szczególnie w zakresie języka 
angielskiego), które nie były w wystarczającym stopniu wykorzystane w obecnej 
pracy (Allen, van der Velden 2007, 2009, Piróg 2015). Kompetencje tego rodzaju, 
jak się okazuje, są także w mniejszym stopniu pożądane przez pracodawców niż 
inne, jakkolwiek zależy to oczywiście od charakteru wykonywanej pracy. 
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Podkreślanie przez respondentów znaczenie znajomości oprogramowania do 
prowadzenia analiz przestrzennych wpisuje się w obserwowany wzrost odsetka 
osób pracujących w zawodach opartych na wykorzystaniu technik GIS. Z badań 
przeprowadzonych w Kanadzie wynika, że blisko połowa absolwentów geografii 
w tym kraju wykonuje takie właśnie zawody (Millward 2011, Piróg 2014). 

Niestety z badań ankietowych przeprowadzonych przez Piróg (2015) wśród 
absolwentów studiów geograficznych wynika, że kompetencje, które mają naj-
większe znaczenie w  toku pozyskiwania pracy, obejmujące m.in. umiejętności 
z  zakresu technologii informacyjnej, zdolności przywódcze, umiejętność me-
diacji, a  także samomotywację, komunikatywność, kreatywność i  umiejętność 
współpracy w grupie, są słabo lub wcale nie zostały wypracowane na studiach 
geograficznych (Harvey i in. 2002, Piróg 2015). 

W literaturze brak jest natomiast odniesienia do znaczenia znajomości kon-
kretnych programów komputerowych i aktów prawnych, obsługi baz danych oraz 
roli praktyk zawodowych i staży odbywanych u potencjalnych pracodawców, któ-
re ułatwić mogą absolwentom geografii społeczno-ekonomicznej wejście na ry-
nek pracy. 

Podsumowanie 

Dokonujące się zmiany w  szkolnictwie wyższym sprawiają, że coraz bardziej 
istotne staje się wieloaspektowe spojrzenie na proces kształcenia. System edu-
kacji na poziomie wyższym wymaga zmian przystosowujących go do wymagań 
gospodarki i potrzeb współczesnego społeczeństwa. Konieczne jest odejście od 
pasywnego przekazywania wiedzy w stronę interaktywnego trenowania różnego 
typu umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy, takich jak umie-
jętność samodzielnego działania, kształtowanie zdolności do bycia przedsiębior-
czym, szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków oraz sposobów działania 
(Maison 2016, Kukla 2017). Zatrudnienie na współczesnym rynku pracy zależy 
bowiem nie tylko od wiedzy studentów, ale także od ich kompetencji. Kompeten-
cje absolwentów danego kierunku studiów nawiązywać powinny do oczekiwań 
zgłaszanych przez ich potencjalnych pracodawców, z czego wynika potrzeba pod-
jęcia dialogu i współpracy z pracodawcami (Kust 2013). 

Uczelnie powinny kształtować u studentów zarówno kompetencje specyficzne 
(wyróżniające), blisko powiązane z danym kierunkiem studiów (Strużyna 1999), 
jak i kompetencje transferowalne (kluczowe, ogólnopracownicze), które na obec-
nym rynku pracy mają coraz większe znaczenie. Do kompetencji transferowal-
nych zalicza się: umiejętność uczenia się, korzystania z komputera, formułowa-
nia i rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym, skutecznego 
komunikowania się i pracy w zespole, znajomość języków obcych, umiejętność 
logicznego i krytycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzial-
ność, punktualność, elastyczność wobec zmian, odporność na stres, przedsię-
biorczość, wysoką motywację (Jeruszka 2011). Biegłość w  kompetencjach klu-
czowych jest podstawą wysokiego stopnia adaptacyjności do pracy na różnych 
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stanowiskach i podejmowania wyzwań. Z kolei kompetencje wyróżniające będą 
stanowić szczególnie cenny kapitał, jeżeli zostaną wykształcone na najwyższym 
możliwym poziomie, będą właściwie prezentowane i uaktualniane przez absol-
wentów. Kompetencje nie są bowiem stałe i dane raz na zawsze, ale podlegają 
albo pogłębianiu, aktualizowaniu, albo też regresowi i  dezaktualizacji (Kwiat-
kowski, Symela 2001, Kęsy 2008). 

Aby poznać oczekiwania potencjalnych pracodawców wobec absolwentów 
geografii społeczno-ekonomicznej jako nowych pracowników w zakresie repre-
zentowanych przez nich umiejętności i  kompetencji, przeprowadzono badania 
ankietowe. Badania te wpisują się w dyskusję nad rozwiązaniem szerszego pro-
blemu, jakim jest systematyczny spadek zainteresowania młodzieży studiami na 
kierunku geografia, wynikający w dużej mierze z ograniczonej przydatności stu-
diów geograficznych w pozyskaniu pracy. Drogą do rozwiązania tego problemu 
jest m.in. dołożenie wszelkich starań, aby ukończenie studiów na kierunku geo-
grafia społeczno-ekonomiczna umożliwiało absolwentom płynne wejście na ry-
nek pracy. Zatrudnienie nie ma być oczywiście traktowane jako cel studiowania, 
ale jako jeden z ważnych jego efektów (Heron, Le Hathaway 2000, Owen 2001, 
Osuch 2012). Konieczne jest ponadto kreowanie wizerunku geografii społeczno-
-ekonomicznej jako tej dyscypliny, która jest zarówno doskonałą drogą do rozwo-
ju intelektualnego, zaspokajania własnych zainteresowań oraz pasji badawczych, 
jak i do pozyskania satysfakcjonującej pracy (Piróg 2010). 

Z  badań wynika, że potencjalni pracodawcy absolwentów geografii społecz-
no-ekonomicznej oczekują od pracowników przede wszystkim umiejętności in-
terpretowania wyników, analizy danych oraz map i oznaczeń na nich zawartych, 
przeprowadzania analiz, ale także redagowania pism. Liczy się ponadto znajomość 
oprogramowania komputerowego oraz konkretnych aktów prawnych. Spośród 
programów komputerowych szczególne znaczenie przypisywane jest znajomości 
pakietu MS Office oraz programów do prowadzenia analiz przestrzennych i wizu-
alizacji uzyskanych wyników. Wiąże się to w dużej mierze z pożądanymi na rynku 
pracy geografa społeczno-ekonomicznego kompetencjami twardymi, do których 
zalicza się przede wszystkim umiejętność pozyskiwania danych i informacji (także 
danych przestrzennych), umiejętność analizowania sytuacji przestrzennej i spo-
łeczno-gospodarczej, obsługi baz danych i stron internetowych oraz programów 
kartograficznych. Spośród aktów prawnych, przydatnych zarówno w  przypad-
ku zatrudnienia w  jednostkach samorządowych różnego szczebla, jak i firmach 
projektowych i konsultingowych, przydatna okazuje się znajomość ustawy o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o  samorządzie gminnym, 
ustawy o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska, a także rozporządzenia 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pra-
codawcy cenią sobie przy tym takie kompetencje miękkie, jak umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, samodyscyplinę oraz łatwość w podejmowaniu no-
wych zadań. Celowe okazuje się organizowanie dla studentów geografii społecz-
no-ekonomicznej praktyk i staży w podmiotach gospodarczych. Z badań wynika, 
że często ma miejsce kontynuacja współpracy między pracodawcą a praktykantem 
lub stażystą, co ułatwia znacząco wejście absolwenta na rynek pracy. 



Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów 

  137

Identyfikacja oczekiwań potencjalnych pracodawców wobec absolwentów geo-
grafii społeczno-ekonomicznej wykorzystana być może do modyfikacji programu 
studiów w takim kierunku, aby absolwent po zakończeniu cyklu kształcenia był 
przygotowany do podjęcia zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy lub pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej. Służyć może także lepszemu dopa-
sowaniu sylwetki absolwenta do wymogów rynku pracy. 

Kształtowanie właściwych kompetencji studentów postrzegać należy nie tylko 
jako sposób na zwiększenie zainteresowania studiowaniem na kierunku geogra-
fia społeczno-ekonomiczna, ale także na wzmocnienie pozycji geografii społecz-
no-ekonomicznej jako nowej dyscypliny naukowej oraz samej uczelni. 
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Expectations of employers concerning the competences of socio-economic geography 
graduates 

Education is an integral, and at the same time autonomous part of the socio-economic sys-
tem. Consequently, one of the most important challenges is the need to eliminate discrep-
ancy between formal education and market demand. In order to adequately prepare school 
and also university graduates for the requirements of the labour market, it is necessary 
to introduce changes in the education programme which will take into account both stu-
dents’ own interest and their aspirations as well as labour market needs. The article aims 
to recognise the expectations of potential employers of socio-economic geography gradu-
ates about new employees. The identification of those expectations may serve to modify 
curricula, and as a result, to adjust the profile of a socio-economic geography graduate to 
suit better the requirements of the labour market. It has been assumed for that matter that 
employment in a contemporary job market which is demanding, diverse and often unsta-
ble, depends not only on knowledge and students’ skills, but also on other competences, 
including so-called soft ones. The basic method used in the study is survey research. 

Keywords: socio-economic geography, graduates, competences of graduates, employers’ 
expectations, university education




