ZAGADNIENIA na egzamin dyplomowy I stopnia z GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
kierunek Gospodarka Przestrzenna
1. Z jakich tradycji wywodzi się gospodarka przestrzenna?
2. Co jest przedmiotem badań gospodarki przestrzennej?
3. Dlaczego studia regionalne są ważne?
4. Co oznacza, że przestrzeń jest dobrem rzadkim i jak należy rozumieć zasadę
gospodarności w nawiązaniu do przestrzeni?
5. W jakich warunkach powstają konflikty w gospodarce przestrzennej i na czym polega
konkurencja o grunty?
6. Czym są dobra publiczne i czy mają właściwości przestrzenne?
7. Czym jest rozwój regionalny i jakie są instytucje i instrumenty wspomagające rozwój
przestrzenny i gospodarczy gminy.
8. Czym jest kapitał społeczny i kapitał ludzki? Czy kapitał społeczny i ludzki ma wpływ
na rozwój regionalny?
9. Na czym polega polityka tworzenia kapitału ludzkiego?
10. Czym są organizacje sieciowe i jakie są ich zalety?
11. Czym jest bezrobocie i jakie są jego rodzaje? Jaka jest państwowa polityka zwalczania
bezrobocia?
12. Na czym polegają negocjacje w gospodarce przestrzennej? O czym należy pamiętać
podczas przygotowywania się do negocjacji?
13. Czym różni się negocjatora od mediatora? Czy mediator jest potrzebny podczas
rozwiązywania problemów przestrzennych?
14. Wymień tradycyjne teorie gospodarki przestrzennej i omów jedną z nich.
15. Na czym polega odmienność regionalistyki od tradycyjnych teorii gospodarki
przestrzennej?

16. Czym jest rozwój regionalny i o czym mówi teoria bazy ekonomicznej?
17. Czym jest zjawisko suburbanizacji, jakie są jego wady i zalety tego zjawiska? Za
pomocą jakich wskaźników możemy dochodzić czy suburbanizacja ma miejsce w
gminie?
18. Jak należy rozumieć pojęcie potencjał środowiskowy i jaki może on być wykorzystany
przez gminę?
19. Jakie warunki muszą być spełnione, aby jednostka gospodarcza pełniła funkcję siły
napędowej rozwoju?
20. Co oznacza gospodarka przestrzenna w wymiarze praktycznym oraz jakie rodzaje
działalności się na nią składają?
21. Czy istnieje zależność między innowacjami technicznymi i społecznymi – proszę
wyjaśnić?
22. Czym różni się koncepcja antropocentryczna od ekologicznej?
23. O czym mówi i w odpowiedzi na jaki postulat powstała metoda zwana szacowaniem
skutków środowiskowych (environmental impact assessment)?
24. Jakie czynniki określają użyteczność miejsc i od czego zależy wybór lokalizacji
przedsięwzięcia?
25. Jaka jest klasyfikacja funkcji miast wg. sektorów? Jaki wpływ na rozwój regionu ma
sektor IV?
26. Proszę wyjaśnić na czym polega syndrom NIMBY, proszę podać przykład sytuacji ,
której ten problem może dotyczyć oraz propozycję jego rozwiązania?
27. Czy zawsze rozwój strefy podmiejskiej możemy uznać za przejaw procesu
suburbanizacji. Proszę uzasadnić swoją wypowiedź?
28. Co oznacza pojęcie smart growth?

29. Co można uznać za główne problemy małych miast – w zakresie szeroko rozumianej
gospodarki przestrzennej?
30. O czym mówi Karta Lipska?

