
 

 

 

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) 

 

III semestr (od roku akad. 2015-2016) 

Student realizuje program specjalności geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna 

oraz przedmioty kształcenia nauczycielskiego  
 

 
* - 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)* 

2200-PGIM-GN-2-

S2 

Praktyka w gimnazjum (120 

godz.) 
Praktyka  5 zal. na ocenę 

2200-DGPPG-GN-

2-S2 

Dydaktyka geografii na  III i IV 

etapie edukacyjnym (szkoła 

ponadgimnazjalna) 

Ćwiczenia 30 5 zal. na ocenę 

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

2200-PGIM-GN-2-

S2 

Praktyka w gimnazjum (120 

godz.) 
Praktyka  5 zal. na ocenę 

2200-DGPPG-GN-

2-S2 

Dydaktyka geografii na  III i IV 

etapie edukacyjnym (szkoła 

ponadgimnazjalna) 

Ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

Razem: - 

255+120 

praktyk 

(255+120 

praktyk) 

40 

 

(37) 

- 



 

 

 

 

 

IV semestr (od roku akad. 2015-2016) 

Student realizuje program specjalności geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna  

 

 

 
 
 

Kod przedmiotu          

w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

wg wyboru studenta Laboratorium magisterskie Seminarium 30 4 Zal. na ocenę 

wg wyboru studenta Seminarium magisterskie Seminarium 30 4 Zal. na ocenę 

2200-KG-G-2-S2 Konwersatorium geograficzne Ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

- Praca i egzamin magisterski Ćwiczenia  20 Egzamin 

Razem: - 75 30 - 


