
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 20 kwietnia 2018 r., od 2018/2019 

 

 

P l a n   s t u d i ó w    Kierunek:  Geografia 1st 

 

 

V semestr  

 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

Nazwa modułu / przedmiotu Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma  

zaliczenia 

2800-GFP-G-3-S1 Geografia fizyczna Polski 

wykład 30 4 egzamin 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2800-GIPP-G-3-S1 
Gospodarka i planowanie 

przestrzenne 

wykład 30 4 egzamin 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2800-GRS-G-3-S1 Geografia regionalna świata 

wykład 45 5 egzamin 

ćwiczenia 45 3 zal. na ocenę 

2800-SEMD1-G-3-S1 Seminarium I 
seminarium 

dyplomowe 
15 2 zal. na ocenę 

2800-PDW1-G-3-S1 
Przedmioty do wyboru I * 

 
(student 

wybiera 2 przedmioty) 
wykład 60 4 zal. na ocenę 

2800-PDW2-G-3-S1 
Przedmioty do wyboru II

 
** (student 

wybiera 1 przedmiot) 
laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2800-WKK-G-3-S1 
Warsztaty z kompetencji 

komunikacyjnych *** 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

 

RAZEM 330 30 3 egz. 

 

 

* przedmioty do wyboru I - student wybiera 2 przedmioty po 30 godzin rozszerzające wiedzę z puli WNoZi (łącznie 60 godzin)  

** przedmioty do wyboru II - student wybiera 1 przedmiot (laboratorium), np.: Trójwymiarowa wizualizacja obiektów w 

oprogramowaniu inżynierskim SketchUp; Praktyczne wykorzystanie odbiorników GPS wraz z obsługą wielkoformatowych 

urządzeń peryferyjnych; Narzędzia do ilościowej analizy danych społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem oprogramowania 

IBM SPSS  

*** - przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, student wybiera 1 przedmiot rozszerzające 

wiedzę, np.: Komunikacja perswazyjna; Warsztaty stylistyczne; Etykieta językowa; Emisja głosu; Język w kampaniach 

medialnych i marketingowych; Adiustacja tekstów  (15 godzin) 



 

 

 

VI semestr  

 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

Nazwa modułu / przedmiotu Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma  

zaliczenia 

2800-GSEP-G-3-S1 
Geografia społeczno-ekonomiczna  

Polski 
wykład 30 4 egzamin 

2800-SEMD2-G-3-S1 Seminarium II 
seminarium 

dyplomowe 
30 4 zal. na ocenę 

2800-PZ-G-3-S1 Praktyki zawodowe  (3 tygodnie) praktyki - 6 zal. bez oceny 

2800-CORPP-3-S1 
Ćwiczenia ogólnogeograficzne 

regionalne – Polska Południowa 
ćw. terenowe 48 3 zal. na ocenę 

 

Praca dyplomowa.  

Egzamin dyplomowy 
- - 13 egzamin 

 
RAZEM 108 30 2 egz. 

      
 

 

ŁĄCZNIE 1859 180 

  

 

 

 

 

Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2018/19. Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady 

Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 20 kwietnia 2018 roku.  

 

 

 

 

…..…..………………………............. 

          (podpis Dziekana) 

 



 

 


