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          Kształcenie kadr inżynierskich- studia niestacjonarne 

88 

    Kierunek:  Gospodarka Przestrzenna 

88Studia stacjonarne i niestacjonarne 3,5 roku- 7 semestrów 

9Specjalności: 

-Zagospodarowanie przestrzenne( planowanie przestrzenne i urbanistyka) 

99Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty 

-Kształtowanie krajobrazu w przestrzenni miejskiej i wiejskiej 
-Rewitalizacja i rewaloryzacja zdegradowanych przestrzenni publicznych na 

obszarach miast i gmin 

-Zarządzanie przestrzenią 

-Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej 

-Wycena i zarządzanie nieruchomościami 

-Kompleksowe zarządzanie obszarów wiejskich 

Uwaga: 

Program studiów jest ukierunkowany i bieżąco aktualizowany w celu przede 

wszystkim przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr- specjalistów 



inżynierów gospodarki przestrzennej dla wszystkich szczebli jednostek samorządu 

terytorialnego oraz urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących się 

gospodarką przestrzenną. 

 

55Kierunek:  Geodezja i Kartografia 

Studia niestacjonarne 3,5 roku-7 semestrów 

66Specjalności: 

-Geodezja inżynieryjna 

-Geodezja rolna i leśna 

-Geodezja i systemy informacji przestrzennej 

-Geoinformatyka 

-Geodezja i fotogrametria cyfrowa 

( Specjaliści do monitorowania przestrzenni wykorzystujący 

         INTELIGENTNE TECHNOLOGIE- skaner i drony z drukiem 3D) 

    Uczelnia prowadzi Ośrodek Monitorowania Przestrzenni. 

9Uwaga: 

Szansa i okazja dla absolwentów studiów wyższych ( licencjat, magisterium) , którzy 

wykonują zawód niezgodny z posiadanym wykształceniem a chcieli by zdobyć zawód 

inżynierski: specjalisty gospodarki przestrzennej (urbanisty czy geodety) mogą 

podjąć u nas studia inżynierskie- od 3-go a nawet od 5-ego semestru ( w zależności 

od rodzaju ukończonych studiów - zaliczając różnice programowe). 

 

 

Tegoroczni absolwenci mogą jeszcze składać podania, 

natomiast decyzja o przyjęciu zapadnie po przedłożeniu 

Świadectwa Dojrzałości. 

Podanie o przyjęcie na studia znajdują się w załączniku na 

naszej stronie www.wsig-slupsk.pl i można przesłać na 

e-mail: dziekanat@wsig-slupsk.pl 

 

             Studia podyplomowe 

 

http://www.wsig-slupsk.pl/


– Zagospodarowanie przestrzenne 

 ( planowanie przestrzenne + urbanistyka) 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje urbanisty. Program studiów obejmuje wszystkie 

podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki 

przestrzennej. 

- Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych 

- Wycena nieruchomości 

- Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami 

- Zintegrowane systemy informacji przestrzennej 

- Fotogrametria cyfrowa 

- Architektura krajobrazu ( planowanie, ochrona, zarządzanie) 

- Finanse i rachunkowość 

- Pozyskiwanie i sporządzanie dokumentów geodezyjnych 

– Inne wg- zgłoszonych potrzeb 

 

            Kursy i szkolenia 

      Studium gospodarowania nieruchomościami 

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki wspólnie z Grupą Krajową 
DOMINIUM POLONIAE 

 

inauguruje od 1 października 2018 roku kształcenie – na wniosek zainteresowanych środowisk 
z Kraju – w nowych zawodach, mających wysokie zapotrzebowanie społeczno - gospodarcze. 
Nowoczesne, nader atrakcyjne intelektualnie kwalifikacje zawodowe – z działu gospodarka 
nieruchomościami i mieszkalnictwo kierujemy do osób zdecydowanych na rozwój kariery w 
gminach,powiatach, w miastach i na polskiej wsi 

Studium oczekuje zgłoszeń z grona m.in.  Osób pracujących zawodowo – na etacie lub 
prowadzących działalność gospodarczą, Absolwentów szkół średnich,Osób - które powracają 
do Ojczyzny z pracy za granicą, także Polaków-Repatriantów ze Wschodu i ich Rodzin, także 
Emigrantów, zdecydowanych na podjęcie stałej pracy zawodowej w Polsce. 

Od kandydatów wymagane jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.  
Możliwe są do uzyskania Licencje profesjonalisty gospodarowania nieruchomościami 

DOMINIUM POLONIAE, w klasach:  
1. „Zarządzanie gminną przestrzenią nieruchomości”  

2. „Doradztwo inwestycyjne nieruchomości”  
3. „Administrowanie finansami nieruchomości” 



 

Pełny opis programu kwalifikacji udostępnia - do wglądu - Sekretariat Dyrektora Studium 
Gospodarowania Nieruchomościami, w siedzibie WSIG. 
 

  
  WSPÓŁPRACA I REALIZACJA PARTNERSKICH 

PROJEKTÓW 
 

-  Projekt      ,,Pięknie mieszkam – pięknie żyję” 
– studium 1 semestr 

 

     ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja zagród wiejskich i wystroju 
wewnętrznego mieszkań” 

 

Studium skierowane przede wszystkim do mieszkańców wsi (szczególnie do Pań). Wymagane 
wykształcenie średnie (Liceum,Technikum). 
Kończący studium otrzymają dyplom technika architektury krajobrazu i wystroju wnętrz 
mieszkalnych. 
 

-Realizacja różnych opracowań planistycznych ,projektowych na zgłoszenie przez 
starostów,wójtów i burmistrzów a dotyczących: 
-Pełnego opracowania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i rewaloryzacji wsi(wykonanie 
bezpłatnie przez studenta) 
-Strategii rozwoju wsi( kurs ) 
-opracowania w formie pracy dyplomowej studenta na zgłoszenie przez starostę ,wójta i 
burmistrza tematy dotyczące planowania i zagospodarowania,projekty urbanistyczno-
architektoniczne,zagospodarowanie parków,itp.) 
 

 

 

Uczelnia jest otwarta również i na inne tematy oraz formy współpracy 
wskazane przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, 
członków Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz urzędy ,instytucje i 

organizacje pozarządowe, bowiem jako uczelnia chcemy nie tylko kształcić 
kadrę inżynierską ale również realnie uczestniczyć w projektach i 

przedsięwzięciach na rzecz rozwoju regionu i stałej poprawy jakości życia 
mieszkańców. 

 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ NA STRONIE 



www.wsig-slupsk.pl 
lub są udzielane telefonicznie 

tel.59 841 36 40 
 

 

NABÓR TRWA 

 

ZAPRASZAMY 

http://www.wsig-slupsk.pl/

