
 

 

 

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 stacjonarne 

Specjalność:  nauczanie geografii 

Liczba semestrów: 4 semestry 

Liczba punktów ECTS: 138 (145)* 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 906 (1101)* 

* w nawiasie podano liczbę ECTS i godzin dla studentów realizujących studia jednolite (II, III i IV 

etap edukacyjny) 

 

I semestr (od roku akad. 2016-17) 

Plan studiów specjalności: geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna (w zależności 

od wyboru studenta) oraz: 

#- przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 
* - 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 

** - zajęcia dla studentów, którzy ukończyli specjalność nauczycielską na studiach I stopnia 

*** -  zajęcia dla studentów bez przygotowania nauczycielskiego na studiach I stopnia 

W nawiasie podano liczbę ECTS i godzin dla studentów realizujących studia jednolite (II, III i IV etap edukacyjny) 

Kod przedmiotu          

w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (III i IV etap edukacyjny)** 

Kod WNP 
Psychologia do III i IV etapu 

edukacyjnego# 
Ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

Kod WNP 
Pedagogika do III i IV etapu 

edukacyjnego# 
Ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

Kod WNP 
Praktyka  pedagogiczna do III i 

IV etapu edukacyjnego# 
Praktyka 15 1 zal. na ocenę 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (Studia jednolite I, II, III i IV etap edukacyjny)*** 

Kod WNP Podstawy psychologii# Wykład 30 2 egzamin 

Kod WNP Podstawy pedagogiki# Wykład 45 2 egzamin 

Kod WNP Emisja głosu# Ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

Kod WNP 
Psychologia do II, III i IV etapu 

edukacyjnego# 
Ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

Kod WNP 
Pedagogika do II, III i IV etapu 

edukacyjnego# 
Ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

Kod WNP 
Praktyka  pedagogiczna do II, III 

i IV etapu edukacyjnego# 
Praktyka 30 1 zal. na ocenę 

Razem z przedmiotami  specjalności: geografia 

fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna 
- 

280+15 

praktyk 

(325 +30 

praktyk) 

33 

 

(40) 

- 



 

 

 

II semestr (od roku akad. 2017-17) 

Student realizuje program specjalności geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna oraz 

przedmioty kształcenia nauczycielskiego  

 
 

 
 
 

Kod przedmiotu          

w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (III i IV etap edukacyjny)* 

2200-DG34EE-G-1-

S2 

Dydaktyka geografii na  III i IV 

etapie edukacyjnym 
Ćwiczenia 30 5 zal. na ocenę 

Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (Studia jednolite I, II, III i IV etap edukacyjny)** 

Kod WNP Podstawy dydaktyki Wykład 30 4 egzamin 

Kod WNP Dydaktyka geografii Ćwiczenia 30 2 egzamin 

2200-DG14EE-G-1-

S2 

Dydaktyka geografii na  III i IV 

etapie edukacyjnym 
Ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

Razem: - 
280 

(340) 

35 

(38) 
- 


