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P l a n   s t u d i ó w realizowany w roku akademickim 2017/18 

 
 

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: 1851 

 
 

 

 

III semestr (od roku akad. 2016/2017) 
Kod przedmiotu          

w systemie 
USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

2200-SIG- G-2-
S1 Systemy informacji geograficznej 

wykład 15 2 egzamin 

laboratorium 30 2 zal. na ocenę 

2200-GO- G-2-
S1 Geografia osadnictwa 

wykład 30 3 egzamin 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-ZGP- G-2-
S1 Zarys geografii politycznej 

wykład 30 2 egzamin 
ćwiczenia 15 2 zal. na ocenę 

- Zajęcia ogólnouniwersyteckie nie 
związane z kierunkiem studiów I* wykład 15 2 zal. na ocenę 

4100-ALL Język obcy lektorat 60 2 zal. na ocenę 

5700-ALL Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie 

- Przedmioty do wyboru - semestr 
III ćwiczenia 90 12 zal. na ocenę 

Razem: - 345 30 - 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 
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IV semestr (od roku akad. 2016/2017) 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 
 

 

 

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu  18 marca 2016 r. 
 

 

Kod przedmiotu        
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

- Zajęcia ogólnouniwersyteckie nie 
związane z kierunkiem studiów I* wykład 15 2 zal. na ocenę 

4100-ALL Język obcy lektorat 60 3 egzamin 
5700-ALL Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie 

- Przedmioty do wyboru - semestr 
IV  zaj.teren. 15 2 zal. na ocenę 

2200-GMF- G-2-
S1 Geomorfologia 

wykład 30 3 egzamin 
laboratorium 30 2 zal. na ocenę 

zaj.teren. 24 2 zal. na ocenę 

2200-GGG- G-2-
S1 Gleboznawstwo i geografia gleb 

wykład 30 3 egzamin 
laboratorium 30 2 zal. na ocenę 

zaj.teren. 24 2 zal. na ocenę 

2200-TDT- G-2-
S1 Teledetekcja wykład 30 2 egzamin 

laboratorium 15 1 zal. na ocenę 
2200-CRPN- G-2-

S1 
Ćwiczenia ogólnogeograficzne 
regionalne – Polska Północna zaj.teren. 48 3 zal. na ocenę 

- 
Ćwiczenia terenowe z geografii 
społeczno-ekonomicznej                      
i gospodarki przestrzennej* 

zaj.teren. 40 2 zal. na ocenę 

Razem: - 421 30 - 


