
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia I stopnia 
 

 
Proszę się zapoznać z ogłoszeniem o rejestracji na zajęcia. Każdy student zobowiązany jest do 

zarejestrowania się na wszystkie przedmioty ujęte w Programie i planie studiów dla danego 

kierunku – https://www.geo.umk.pl/student/pep/gospodarka-przestrzenna/  

 

Zapisujemy się tylko do jednej, zawsze tej samej, grupy ćwiczeniowej z każdego przedmiotu. 
W przypadku braku miejsc w jakiejś grupie ćwiczeniowej trzeba poszukać grupy, gdzie limit nie 
został wypełniony. 

 
1 rok 
• Przedmioty do wyboru - semestr II (3 przedmioty po 30 godz., łącznie 6 ECTS) - należy 

zapisać się na 3 przedmioty z 4 zaproponowanych:  
 

L.p. Nazwa godz. ECTS Prowadzący 

1 
Podstawy prawa ochrony środowiska i prawa 
wodnego w gospodarce przestrzennej 

30 2 Dr K.Kubiak-Wójcicka 

2 Podstawy gospodarki surowcami mineralnymi 30 2 
Prof. A. Sadurski, dr hab. 
inż. A. Krawiec 

3 
Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko 
naturalne i gospodarkę 

30 2 Prof. R. Przybylak 

4 Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi 30 2 Prof. L. Andrzejewski 

 

• Zajęcia terenowe – badania środowiskowe  w wymiarze 48 godzin (6 dni) odbędą się od 
08-13 czerwca 2020 r. Należy zapisać się do jednej grupy ćwiczeniowej.  
Ćwiczenia poprowadzą: grupa 1 – prof. P. Weckwerth/prof. A. Krawiec – kierownik 
ćwiczeń; 2 – dr A. Pospieszyńska/prof. A. Krawiec;  grupa 3 – prof. P. Sewerniak/prof. A. 
Krawiec/dr M. Sykuła;.   grupa 4 – prof. I. Sobota/prof. A. Krawiec.  
Szczegółowe informacje odnośnie ćwiczenia podadzą Państwu prowadzący na zebraniu 
organizacyjnym w marcu br.. 
Uwaga – studenci ponoszą koszty nie związane z procesem dydaktycznym (np. w zakresie 
dojazdów, noclegów, biletów wstępów, itp.) 
 
Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych na WNoZi został zamieszczony pod 
adresem: https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/   

 
 

2 rok 
• język angielski - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie SPNJO 

http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/   

• wychowanie fizyczne - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie 
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego  http://www.ucs.umk.pl/rejestracja/  
 

https://www.geo.umk.pl/student/pep/gospodarka-przestrzenna/
https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/
http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/
http://www.ucs.umk.pl/rejestracja/


• Zajęcia terenowe – badania społeczno-ekonomiczne w wymiarze 48 godzin (6 dni) odbędą 
się od 01-06 czerwca 2020 r. (szczegóły do ustalenia z prowadzącymi). Należy zapisać się 
do jednej grupy ćwiczeniowej.  
Ćwiczenia poprowadzą:   grupa 1 – dr A. Lewandowska,   grupa 2 – dr J. Chodkowska-
Miszczuk  – kierownik ćwiczeń;   grupa 3 – dr A. Dubownik. Szczegóły dotyczące ćwiczeń 
podadzą prowadzący na zebraniu organizacyjnym w marcu br.). 
Uwaga – studenci ponoszą ewentualne koszty nie związane z procesem dydaktycznym 
w zakresie dojazdów, noclegów, biletów wstępów, itp. 
 
Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych na WNoZiGP został zamieszczony pod 
adresem: https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/   

 

• Przedmioty „do wyboru” - semestr IV (3 przedmioty po 30 godz., łącznie 6 ECTS) – ze 
względu na reformę programu studiów zostaną Państwo zapisani na poniższe przedmioty:  

 

L.p. Nazwa godz. ECTS Prowadzący 

1 Gospodarka leśna 30 3 prof. P. Sewerniak 

2 Hydrologia planistyczna 30 3 prof. W. Marszelewski 

3 Podstawy ekologii krajobrazu 30 3 prof. R. Kot 

 

3 rok 
 

• Seminaria inżynierskie, zgodnie z Państwa wyborem promotorów, zostało 

utworzonych 5 grup seminaryjnych, do których zostali Państwo przypisani.  

• Przedmioty do wyboru - semestr VI (2 przedmioty po 30 godz., łącznie 6 ECTS) – 
student wybiera 2 spośród 3 przedmiotów:  
 

  Nazwa godz. ECTS Prowadzący 

1 Gospodarka obiegu zamkniętego  30 3 dr A. Lewandowska 

2 
Współczesne metody pozyskiwania danych oraz 

generowania i wizualizacji przestrzeni 
30 3 dr R. Golba, dr inż. A. Pilarska 

3 Planowanie i zarządzanie obszarami chronionymi  30 3 prof. R. Kot, prof. P. Sewerniak 

 

 
 
 

Plan zajęć na semestr letni 2019/2020 zamieszczony został na stronie: 

https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/ 
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