
P l a n   s t u d i ó w  (w roku akad. 2018/2019) 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów: geografia 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Specjalność:  - 

Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1859 

 

 
I semestr (od roku akad. 2018/2019) 

 

    
Kod przedmiotu 

w systemie USOS 
Nazwa modułu / przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-GLIO-G-1-S1 Geografia ludności i osadnictwa 
wykład 30 4 egzamin 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-GPLT-G-1-S1 Geografia polityczna 
wykład 30 4 egzamin 

ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-TIG-G-1-S1 Technologie informacyjne laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2200-KIT-G-1-S1 Kartografia i topografia 
wykład 30 4 egzamin 

laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2200-WDBG-G-1-

S1 
Wstęp do badań geograficznych wykład 30 2 zal. na ocenę 

2200-APG-G-1-S1 Astronomiczne podstawy geografii wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-MSG-G-1-S1 Metody statystyczne w geografii 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

laboratorium 15 2 zal. na ocenę 

9001-eBHP 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia (podstawowe) 
wykład 8 0 zal. bez oceny 

9001-BHP-R-3 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia (rozszerzone) 

wykład 1 
0 zal. bez oceny 

 
ćwiczenia 2 

2200-OWI-1-S1 Ochrona własności intelektualnej* wykład 15 1 zal. na ocenę 

Przedmioty do wyboru (student wybiera 2 z 3)  

 
296 28 

 2200-PSOC-G-1-S1 Podstawy socjologii* wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-PPR-G-1-S1 Podstawy prawa * wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-PEK-G-1-S1 Podstawy ekonomii * wykład 15 1 zal. na ocenę 

 
RAZEM 326 30 3 egz. 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 



 

 

II semestr  

 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu / przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-MK-G-1-S1 Meteorologia i klimatologia 

wykład 30 4 egzamin 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

ćw. terenowe 24 2 zal. na ocenę 

2200-GIS-G-1-S1 Systemy informacji geograficznej 
wykład 30 4 egzamin 

laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2200-G-G-1-S1 Geologia 

wykład 30 4 egzamin 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

ćw. terenowe 24 2 zal. na ocenę 

2200-GS-G-1-S1 Geografia społeczna 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-CTGSE-G-1-

S1 
Ćwiczenia terenowe z geografii 

społeczno-ekonomicznej 
ćwiczenia 32 2 zal. na ocenę 

2200-KIT-G-1-S1 Kartografia i topografia ćw. terenowe 24 2 zal. na ocenę 

 
RAZEM 329 30 3 egz. 

 
 

 

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.  

 

 


