
 
 
 

 
 

P l a n   s t u d i ó w 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów: geografia 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia niestacjonarne 

Specjalność:  - 

Liczba semestrów: 4 semestry 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 490 

 

 

I rok 

* Student wybiera jedną ze specjalizacji: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu lub planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne 
**Ze szkolenia może być zwolniony student, który odbył już szkolenie w UMK w wymaganym wymiarze, a od jego zaliczenia 

nie upłynęło więcej niż 5 lat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 
przedmiotu          
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0503-MBG-1-N2 
Metodologia badań 

geograficznych 
wykład 30 4 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-FE-1-N2 Filozofia i etyka wykład 30 4 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-GTSG-1-N2 
Globalizacja i trendy światowej 

gospodarki 
wykład 15 2 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-ZWZ-1-N2 Zasoby wodne Ziemi wykład 15 2 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-GZK-1-N2 Globalne zmiany klimatu wykład 15 2 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-GPSD-1-N2 
Globalne problemy społeczno-
demograficzne 

wykład 15 2 egzamin 

- Przedmioty specjalizacyjne* 
wykład 

ćwiczenia 

audyt. 
120 44 

egzamin 
zaliczenie 
na ocenę 

9001-BHP-R-2 
9001-eBHP 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

oraz ergonomia** 
wykład 10 0 

zaliczenie 
na ocenę 

Razem: - 250 60 - 



 
 
 

 
 

Przedmioty specjalizacyjne - specjalizacja geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu 

 

Przedmioty specjalizacyjne – specjalizacja planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
 

 
 

Kod 
przedmiotu          
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

   0503-HLGP-1-N2 Hydrologia Polski 
wykład 15 5 egzamin 

ćwiczenia 

audyt. 
15 5 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-KLP-1-N2 Klimatologia Polski 
wykład 15 5 egzamin 

ćwiczenia 

audyt. 
15 5 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-GHP-1-N2 Geologia  i hydrogeologia Polski 
wykład 15 5 egzamin 

ćwiczenia 

audyt. 
15 5 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-SEMSP-1-
N2 Seminarium specjalizacyjne 

seminarium 
dyplomowe 

30 14 
zaliczenie 
na ocenę 

Razem 120 44 - 

Kod 
przedmiotu          
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0503-PR-1-N2 Polityka regionalna 
ćwiczenia 

audyt. 
15 5 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-RRMSL-1-
N2 

Restrukturyzacja i rewitalizacja 
miejskich systemów lokalnych 

wykład 15 5 egzamin 

0503-FUE-1-N2 
Fundusze Unii Europejskiej jako 
czynnik rozwoju społeczno-
ekonomicznego 

wykład 15 5 egzamin 

0503-WIRG-1-N2 
Wiedza i innowacje w rozwoju 
gospodarczym 

ćwiczenia 

audyt. 
15 5 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-PZPT-1-N2 
Planowanie i zarządzanie 

przestrzenią turystyczną 
ćwiczenia 

audyt. 
15 5 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-HAUR-1-
N2 Historia architektury i urbanistyki wykład 15 5 egzamin 

0503-SEMSP-1-
N2 Seminarium specjalizacyjne 

seminarium 
dyplomowe 

30 14 
zaliczenie 
na ocenę 

Razem 120 44 - 



 
 
 

 
 

 
II rok 

 

Przedmioty specjalizacyjne - specjalizacja geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu 

 

Kod 
przedmiotu          
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0503-PSUS-2-N2 
Procesy i struktury urbanizacji na 
świecie 

wykład 15 2 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-GZPZ-2-N2 
Globalne zmiany powierzchni 
Ziemi 

wykład 15 2 egzamin 

0503-PSGP-2-N2 
Procesy i struktury gospodarki 
przestrzennej 

wykład 15 2 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-ZGS-2-N2 Zasoby glebowe świata wykład 15 2 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-OZG-2-
N2 

Obszary zastosowań 

geoinformacji 

wykład 15 3 
zaliczenie 
na ocenę 

ćwiczenia 

audyt. 
15 2 

zaliczenie 
na ocenę 

- Przedmioty specjalizacyjne 

wykład 
ćwiczenia 

audyt. 
ćwiczenia lab. 

150 27 
egzamin 

zaliczenie 
na ocenę 

- 
Praca dyplomowa. Egzamin 
dyplomowy 

- - 20 egzamin 

Razem: - 240 60 - 

Kod 
przedmiotu          
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0503-GGP-2-N2 Geografia gleb Polski 
wykład 

15 3 egzamin 

ćwiczenia 

audyt. 
15 2 zaliczenie 

na ocenę 

0503-PGK-2-N2 Paleogeografia kenozoiku 
wykład 

15 3 zaliczenie 
na ocenę 

ćwiczenia 

audyt. 
15 2 zaliczenie 

na ocenę 

0503-GKR-2-N2 Geografia krajobrazu 
wykład 

15 3 egzamin 

ćwiczenia 

audyt. 
15 2 zaliczenie 

na ocenę 
0503-LABMG-2-

N2 Laboratorium magisterskie ćwiczenia lab. 30 4 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-SEMGF-2-
N2 Seminarium magisterskie 

seminarium 
dyplomowe 

30 8 
zaliczenie 
na ocenę 

Razem 150 27 - 



 
 
 

 
 

Przedmioty specjalizacyjne – specjalizacja planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
 

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2013/14 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału  Nauk o Ziemi w dniu 19.04.2013 r. 
 

 

 

 

        ……..………………………. 

(podpis Dziekana) 
 

Kod 
przedmiotu          
w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0503-ST-2-N2 Samorząd terytorialny wykład 15 2 egzamin 

0503-IUPP-2-
N2 

Infrastruktura i usługi w 

planowaniu przestrzennym 
 

wykład 15 3 
zaliczenie 
na ocenę 

ćwiczenia 

audyt. 
15 

2 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-LAMS-2-
N2 

Laboratorium analiz                        
i modelowania struktur i procesów 
przestrzennych 

ćwiczenia lab. 45 8 
zaliczenie 
na ocenę 

0503-LABMG-
2-N2 Laboratorium magisterskie ćwiczenia lab. 30 4 

zaliczenie 
na ocenę 

0503-SEMGF-
2-N2 Seminarium magisterskie 

seminarium 
dyplomowe 

30 8 
zaliczenie 
na ocenę 

Razem 150 27 - 


