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P r o g r a m   s t u d i ó w 

od roku akad. 2016/2017 

 

Ogólna charakterystyka studiów 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów: geografia 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: obszary kształcenia w zakresie: nauk przyrodniczych 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 4 semestry 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  
 

138 (145) - w nawiasie podano liczbę dla studentów realizujących studia jednolite (II, III i IV etap edukacyjny) 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 906 (1101) - w nawiasie podano liczbę dla studentów realizujących studia jednolite (II, III i IV etap edukacyjny) 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister 

Specjalność:  Nauczanie geografii 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia  

i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

 

 

 

 

 

Opanowanie wszechstronnej wiedzę z zakresu geografii fizycznej oraz geografii społeczno-

ekonomicznej, umiejętności kompleksowego i syntetycznego postrzegania procesów i zjawisk 

przyrodniczych oraz działalności gospodarczej człowieka, a także zdolności samodzielnej 

obserwacji i analizy procesów i zjawisk przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych. 

Nabycie wiedzy i umiejętności o charakterze praktycznym oraz umiejętności czasowo-

przestrzennej analizy i korelacji procesów i zjawisk fizycznogeograficznych oraz społeczno-

ekonomicznych, rozwiązywania problemów przestrzennych i proponowania własnych rozwiązań. 

Opanowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami badawczymi, w 
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tym technikami informatycznymi i oprogramowaniem GIS oraz co najmniej jednym nowożytnym 

językiem obcym, na poziomie średnio zaawansowanym, pozwalającym na swobodne 

wykonywanie zawodu, w tym zawodu nauczyciela. 

Nabycie kompetencji społecznych wykazujących dojrzałość obywatelską i zdolność podjęcia 

odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy oraz pozwalających na samodzielne 

formułowanie sądów i współpracę w zespołach ludzkich. Rozwinięcie predyspozycji do pełnienia 

funkcji kierowniczych, zdolności inicjowania, formułowania i realizowania autorskich 

przedsięwzięć o charakterze społecznym i gospodarczym finansowanych ze źródeł 

pozarządowych, w tym w ramach programów unijnych.  

Nabyta wiedza i umiejętności predysponują absolwenta geografii do podjęcia pracy zawodowej w 

następujących dziedzinach gospodarki i sferach działalności zawodowej:  

 oświata (do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia ustalonymi 

przez właściwego ministra); 

 monitoring, ochrona i kształtowanie środowiska; 

 meteorologia, hydrologia i gospodarka wodna; 

 geologia stosowana, geozagrożenia; 

 geomatyka: kartografia, teledetekcja, systemy informacji przestrzennych (GIS); 

 przetwarzanie i wizualizacja danych geoprzestrzennych; 

 urzędy administracji rządowej i samorządowej; organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia; 

 turystyka i rekreacja (w biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych               

i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej). 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych  oraz studiów trzeciego 

stopnia. 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

UMK: 

 

 

 

Program kształcenia dla specjalności realizuje postulaty zawarte w misji i strategii UMK, w 

szczególności: 

- stanowi rozszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, stanowi oryginalną ofertę 

edukacyjną zgodnie z ideą procesu bolońskiego; 

- wyraża dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości studentów, kreatywności i wrażliwości 

społecznej, swobodnej wymiany myśli, przekazania wiedzy i umiejętności, a także kształtowania 

postaw budujących społeczeństwo obywatelskie; 

- uwzględnia potrzeby rynku pracy, oczekiwania środowiska gospodarczego, instytucji 

samorządowych i organizacji społecznych. 
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Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 

oraz w procesie  przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w 

szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: 

W procesie definiowania efektów kształcenia wykorzystano kilkudziesięcioletnie doświadczenia 

zdobyte w okresie prowadzenia kierunku geografia raz opinie absolwentów, pracodawców i 

studentów. Ponadto nawiązano do publikacji naukowych dotyczących oczekiwań studentów i 

losów absolwentów kierunków geograficznych. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

- ma wiedzę, dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych oraz elementarną wiedzę w wybranych 

podstawowych obszarach geografii oraz jej związki i zależności między innymi dyscyplinami 

przyrodniczymi; 

- wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii geograficznej; 

- posiada znajomość historycznego rozwoju nauk geograficznych i wykorzystywanych przez nie 

metod badawczych; 

- wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi stosowanych w badaniach zjawisk 

przyrodniczych; 

- wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł 

elektronicznych; 

- stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i 

analizy danych; 

- wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z rożnych źródeł; 

- wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego;  

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji dostępnej w masowych mediach, 

mających odniesienie do nauk przyrodniczych; 

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy. 
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

 

Moduły kształcenia Przedmioty ECTS 

Chara-

kter 

zajęć 

O/F 

Przynależność 

do obszaru 

kształcenia 

Zakładane efekty kształcenia 

Sposoby  

weryfikacji 

 

Moduły kształcenia specjalności: geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna (w zależności od wyboru studenta), w sumie 800 godz. (120 ECTS) 

G2N_MK_11a 

Przygotowanie            

w zakresie 

psychologii, 

pedagogiki                   

i dydaktyki geografii 

 (po ukończeniu II 

etapu edukacyjnego) 

(18 ECTS) 

 

 

Psychologia do III        i IV 

etapu edukacyjnego 
1 O S – nauk 

społecznych 

Absolwenci specjalności nauczanie geografii osiągają efekty w 

kategoriach:  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela: 

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą ־

na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i 

nauczania - uczenia się 

 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki ־

działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej 

praktycznym wykorzystywaniu 

 posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do ־

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego 

przygotowania i dostosowania programu nauczania do 

potrzeb i możliwości uczniów 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Pedagogika do III             i 

IV etapu edukacyjnego 
1 O S – nauk 

społecznych 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Praktyka pedagogiczna do 

III i IV etapu edukacyjnego 
1 O S – nauk 

społecznych 

Zaliczenie na 

podstawie 

sprawozdania i 

opinii 

Dydaktyka geografii 5 O 
P – nauk 

przyrodniczych 

 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Praktyka w szkole 

gimnazjalnej (120 godz.) 
5 O 

P – nauk 

przyrodniczych 

 

Zaliczenie na 

podstawie 

sprawozdania i 

opinii 
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Dydaktyka geografii na III i 

IV etapie edukacyjnym 

(szkoła ponadgimnazjalna) 

5 O 
P – nauk 

przyrodniczych 

 

 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego ־

warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych 

środków i metod pozyskiwania, organizowania i 

przetwarzania informacji i materiałów 

 ,umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik ־

zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności 

pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w 

procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces 

 ,charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią ־

otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi 

i poczuciem odpowiedzialności 

 jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań  ־

zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

G2N_MK_11b 

Przygotowanie            

w zakresie 

psychologii, 

pedagogiki                   

i dydaktyki geografii 

(studia jednolite II, III 

i IV etap edukacyjny) 

(25 ECTS) 

Podstawy psychologii 2 O S – nauk 

społecznych 

Absolwenci specjalności nauczanie geografii osiągają efekty w 

kategoriach:  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela: 

 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą 

na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i 

nauczania - uczenia się 

 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki 

działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej 

praktycznym wykorzystywaniu 

 posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do 

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego 

przygotowania i dostosowania programu nauczania do 

Zaliczenie na 

podstawie egzaminu 

pisemnego lub 

ustnego 

Podstawy pedagogiki 2 O S – nauk 

społecznych 

Zaliczenie na 

podstawie egzaminu 

pisemnego lub 

ustnego 

Emisja głosu 1 O S – nauk 

społecznych 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Psychologia do II, III, IV 

etapu edukacyjnego 
2 O S – nauk 

społecznych 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Pedagogika do II, III, IV 

etapu edukacyjnego 
2 O S – nauk 

społecznych 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 
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Praktyka pedagogiczna do 

III i IV etapu edukacyjnego 
1 O S – nauk 

społecznych 

potrzeb i możliwości uczniów 

 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego 

warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych 

środków i metod pozyskiwania, organizowania i 

przetwarzania informacji i materiałów 

 umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, 

zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności 

pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w 

procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces 

 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, 

otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i 

poczuciem odpowiedzialności 

 jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań 

zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

Zaliczenie na 

podstawie 

sprawozdania i 

opinii 

Podstawy dydaktyki 4 O S – nauk 

społecznych 

Zalicznei na 

podstawie egzaminu 

pisemnego lub 

ustnego 

Dydaktyka geografii 2 O 
P – nauk 

przyrodniczych 

 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Dydaktyka geografii na III  i 

IV etapie edukacyjnego 
2 O 

P – nauk 

przyrodniczych 

 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 

Praktyka w szkole 

gimnazjalnej (120 godz.) 
5 O 

P – nauk 

przyrodniczych 

 

Zaliczenie na 

podstawie 

sprawozdania i 

opinii 

Dydaktyka geografii na III i 

IV etapie edukacyjnym 

(szkoła ponadgimnazjalna) 

2 O 
P – nauk 

przyrodniczych 

 

kolokwium i/lub 

projektu i/lub 

posteru i/lub eseju 

i/lub prac bieżących 

i/lub sprawozdania 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*  

 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje na 

zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje           

w ramach zajęć                      

o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć 

laboratoryjnych                        

i projektowych 

Liczba punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauk podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia 

Moduły kształcenia 

specjalności: geografia 

fizyczna lub geografia 

społeczno-ekonomiczna (w 

zależności od wyboru 

studenta) 

Zgodne z programem studiów 

specjalności: geografia fizyczna lub 

geografia społeczno-ekonomiczna (w 

zależności od wyboru studenta) - w 

sumie 800 godz. (120 ECTS) 

Geografia fizyczna - 72,1 

Geografia społeczno-

ekonomiczna - 71,9 

Geografia fizyczna - 38,8 

Geografia społeczno-

ekonomiczna - 38,8 

Geografia fizyczna - 116 

Geografia społeczno-ekonomiczna -116 

G2N_MK_11a 

Przygotowanie w zakresie 

psychologii, pedagogiki i  

dydaktyki geografii (po 

ukończeniu II etapu 

edukacyjnego) 

(18 ECTS) 

 

Psychologia do III i IV etapu 

edukacyjnego* 
1,0 1,0 1 

Pedagogika do III i IV etapu 

edukacyjnego* 
1,0 1,0 1 

Praktyka pedagogiczna do III i IV etapu 

edukacyjnego* 
1,0 1,0 1 

Dydaktyka geografii 2,7 2,4 5 

Praktyka w szkole gimnazjalnej (120 

godz.) 
 4,0 5 

Dydaktyka geografii na III i IV etapie 

edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) 
2,7 2,4 5 

G2N_MK_11b 

Przygotowanie            w 

zakresie psychologii, 

pedagogiki                   i 

dydaktyki geografii 

(studia jednolite II, III i IV 

etap edukacyjny) 

(25 ECTS) 

Podstawy psychologii* 2,0  2 

Podstawy pedagogiki* 2,0  2 

Emisja głosu* 1,0 1,0 1 

Psychologia do II, III, IV etapu 

edukacyjnego* 
2,0 2,0 2 

Pedagogika do II, III, IV etapu 

edukacyjnego* 
2,0 2,0 2 
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Praktyka pedagogiczna do III i IV etapu 

edukacyjnego* 
1,0 1,0 1 

Podstawy dydaktyki 2,7 2,4 4 

Dydaktyka geografii 2,0  2 

Dydaktyka geografii na III  i IV etapie 

edukacyjnego 
2,0 2,0 2 

Praktyka w szkole gimnazjalnej (120 

godz.) 
 4,0 5 

Dydaktyka geografii na III i IV etapie 

edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) 
2,0 2,0 2 

Razem: 

III i IV etap edukacyjny 
z GF - 80,5 

z GS-E - 80,3 
50,6 134 

II, III, IV etap edukacyjny 
z GF - 90,8 

z GS-E - 90,6 
55,2 141 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje 

na zajęciach z obszarów nauk humanistycznych i 

społecznych: 

>5 ECTS - w zależności od wyboru drugiej specjalności (geografia fizyczna lub 

geografia społeczno-ekonomiczna) oraz realizacji modułu G2N_MK_11a lub 

G2N_MK_11b 

* - oznaczona zajęcia, na których realizowane są treści z obszarów nauk 

humanistycznych i społecznych 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na 

skutek wyboru modułów kształcenia: 

88 ECTS = 67% punktów ECTS 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 

obszarów (w przypadku przyporządkowania kierunku do 

więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

97,1% - obszar nauk przyrodniczych 

2,9%  inne w zależności od wyboru przedmiotów ogólnouniwersyteckich przez studenta. 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student 

uzyskuje realizując moduły zajęć powiązane z 

prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki 

lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów służące 

zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz 

umiejętności prowadzenia badań naukowych (dotyczy 

profilu ogólnoakademickiego) 

70 ECTS = 58,3% przy realizacji drugiej specjalności z geografii fizycznej 

78 ECTS = 65,0% przy realizacji drugiej specjalności z geografii społeczno-

ekonomicznej 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student 

uzyskuje realizując moduły zajęć powiązane z praktycznym 
Nie dotyczy 
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przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez 

studenta umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych (dotyczy profilu praktycznego) 
* student realizuje program specjalności: geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna oraz moduły kształcenia nauczycielskiego w ramach III i 

IV etapu edukacyjnego lub studia jednolite obejmujące II, III i IV etap edukacyjny. 

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2015/16. 

 
 
Program studiów obowiązuje od roku akademickiego 2015/16. Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 24 

kwietnia 2015 r.   

            

 

………………………………………………. 

(podpis Dziekana) 

 

 



 

 

 

FORMULARZ OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – G2N_MK_11a 

 
(III i IV etap edukacyjny, moduł realizowany przez studentów, którzy ukończyli I i II etap 

edukacyjny) 

1. Nazwa modułu: Przygotowanie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki geografii 

2. Kierunek studiów: Geografia, specjalność - nauczanie geografii 

3. Poziom kształcenia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia): drugiego stopnia. 

4. Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne):  stacjonarne 

5. Rok: I, II 

6. Semestr: 1, 2, 3 

7. Liczba godzin dydaktycznych: 90 + 135 godz. praktyk 

8. Liczba punktów ECTS: 18 

9. Charakter zajęć (obligatoryjny/fakultatywny):  obligatoryjny 

10. Cel modułu: Opanowanie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu 

psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki w zakresie rozszerzonym. 

11. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  

Opanowanie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu psychologii i pedagogiki 

oraz dydaktyki w zakresie (dotyczącym modułu 2 i 3) określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela  

12. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (nie więcej niż 

4-8 efektów) 

Symbol1  Efekty kształcenia 

Odniesienie    

do efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

studiów 2 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

w obszarze 

kształcenia 3 

Absolwenci specjalności nauczycielskiej – nauczanie geografii i przyrody osiągają efekty w kategoriach:  

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

 ,posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju ־

socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się 

 ,posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej ־

                                                 
1 Zgodnie z wytycznymi dla rad wydziałów w uchwale Senatu UMK. 
2 Zgodnie z wytycznymi dla rad wydziałów w uchwale Senatu UMK. 
3 Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie KRK 



 

 

 

popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu 

 ,posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych ־

wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i 

dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów 

 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z ־

wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania 

informacji i materiałów 

 umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi ־

podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces 

 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz ־

postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności 

 ,jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych  ־

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

 

13. Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych, metody/narzędzia dydaktyczne: 

Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Wykład - 

Ćwiczenia 90 

Laboratorium - 

Ćw. terenowe - 

Inne (praktyka) 135 

14. Weryfikacja efektów kształcenia (sposób oceny):  

1. Psychologia do III i IV etapu edukacyjnego – zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium i/lub 

projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

2. Pedagogika do III i IV etapu edukacyjnego - zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium i/lub 

projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

3. Praktyka pedagogiczna do III i IV etapu edukacyjnego – zaliczenie na podstawie sprawozdania i 

opinii 

4. Dydaktyka geografii na III i IV etapie edukacyjnym –zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium 

i/lub projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

5. Praktyka w gimnazjum (120 godz.) - zaliczenie na podstawie sprawozdania i opinii 

6. Dydaktyka geografii na III i IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) –zaliczenie ćwiczeń 

na podstawie: kolokwium i/lub projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub 

sprawozdania 



 

 

 

15. Obliczenie liczby punktów ECTS (przykład modułu jako jednego przedmiotu) 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

- udział w wykładach 

- udział w ćwiczeniach    

- udział w laboratorium 

- udział w konsultacjach 

- udział w innych zajęciach 

    - praktyka pedagogiczna 

    - praktyka w szkole gimnazjalnej  

 

- 

90 godz. 

- 

10 godz. 

- 

15 godz. 

120 godz. 

 

- 

90 

- 

10 

- 

15 

120 

Razem 235 

2. Praca własna studenta: 

- przygotowanie do ćwiczeń, laboratorium 

- praca własna nad opracowaniem projektu i sprawozdania 

- przygotowanie do prowadzenia lekcji w szkole 

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 

 

60 godz. 

30 godz. 

100 godz. 

30 godz. 

 

60 

30 

100 

30 

Razem 220 

3. Łączny nakład pracy studenta w godzinach (1+2) 455 

4. Liczba punktów ECTS (1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godz. pracy studenta) 18 

 



 

 

 

FORMULARZ OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – G2N_MK_11b 

 
(Studia jednolite:  II, III i IV etap edukacyjny, moduły realizowane przez studentów, którzy nie 

ukończyli II etapu edukacyjnego) 

1. Nazwa modułu: Przygotowanie w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki geografii 

2. Kierunek studiów: Geografia, specjalność - nauczanie geografii 

3. Poziom kształcenia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia): drugiego stopnia. 

4. Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne):  stacjonarne 

5. Rok: I, II 

6. Semestr: 1, 2, 3 

7. Liczba godzin dydaktycznych: 270 + 150 godz. praktyk 

8. Liczba punktów ECTS: 25 

9. Charakter zajęć (obligatoryjny/fakultatywny):  obligatoryjny 

10. Cel modułu: Opanowanie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu 

psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki w zakresie rozszerzonym. 

11. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  

Brak wymagań wstępnych, student w ramach modułu zrealizuje wszystkie etapy edukacyjne (I-IV) 

kształcenia nauczycielskiego oraz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

dydaktyki geografii. Zalecane podstawy geografii fizycznej i społecnzo-ekonomicznej. 

12. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (nie więcej niż 

4-8 efektów) 

Symbol4  Efekty kształcenia 

Odniesienie    

do efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

studiów 5 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

w obszarze 

kształcenia 6 

Absolwenci specjalności nauczycielskiej – nauczanie geografii i przyrody osiągają efekty w kategoriach:  

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

 ,posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju ־

socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się 

 ,posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej ־

                                                 
4 Zgodnie z wytycznymi dla rad wydziałów w uchwale Senatu UMK. 
5 Zgodnie z wytycznymi dla rad wydziałów w uchwale Senatu UMK. 
6 Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie KRK 



 

 

 

popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu 

 ,posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych ־

wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i 

dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów 

 wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z ־

wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania 

informacji i materiałów 

 umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi ־

podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces 

 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz ־

postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności 

 ,jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych  ־

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

 

13. Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych, metody/narzędzia dydaktyczne: 

Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Wykład 135 

Ćwiczenia 135 

Laboratorium - 

Ćw. terenowe - 

Inne (praktyka) 150 

14. Weryfikacja efektów kształcenia (sposób oceny):  
1. Podstawy psychologii - egzamin pisemny lub ustny 

2. Podstawy pedagogiki - egzamin pisemny lub ustny 

3. Emisja głosu - zaliczenie na podstawie ćwiczeń praktycznych 

4. Psychologia do II, III i IV etapu edukacyjnego – zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium i/lub 

projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

5. Pedagogika do II, III i IV etapu edukacyjnego - zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium i/lub 

projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

6. Praktyka pedagogiczna do II, III i IV etapu edukacyjnego – zaliczenie na podstawie sprawozdania i 

opinii 

7. Podstawy dydaktyki - egzamin pisemny lub ustny 

8. Dydaktyka geografii –zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium i/lub projektu i/lub posteru i/lub 

eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

9. Dydaktyka geografii na III i IV etapie edukacyjnym –zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium 

i/lub projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub sprawozdania 

10. Praktyka w gimnazjum - zaliczenie na podstawie sprawozdania i opinii 



 

 

 

11. Dydaktyka geografii na III i IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna) –zaliczenie ćwiczeń 

na podstawie: kolokwium i/lub projektu i/lub posteru i/lub eseju i/lub prac bieżących i/lub 

sprawozdania 

 

15. Obliczenie liczby punktów ECTS (przykład modułu jako jednego przedmiotu) 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

- udział w wykładach 

- udział w ćwiczeniach    

- udział w laboratorium 

- udział w konsultacjach 

- egzaminy i kolokwia 

- udział w innych zajęciach 

    - praktyka pedagogiczna 

    - praktyka w szkole gimnazjalnej  

 

135 godz. 

135 godz. 

- 

20 godz. 

10 godz. 

 

30 godz. 

120 godz. 

 

135 

135 

- 

20 

10 

- 

30 

120 

Razem 450 

2. Praca własna studenta: 

- przygotowanie do ćwiczeń, laboratorium 

- praca własna nad opracowaniem projektu i sprawozdania 

- przygotowanie do prowadzenia lekcji w szkole 

- przygotowanie do egzaminów i kolokwiów 

zaliczeniowych 

 

30 godz. 

30 godz. 

100 godz. 

60 godz. 

 

30 

30 

100 

60 

Razem 220 

3. Łączny nakład pracy studenta w godzinach (1+2) 670 

4. Liczba punktów ECTS (1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godz. pracy studenta) 25 

 



 

 

 

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 

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 
- 

281+15 

praktyk 

(401 +30 

praktyk) 

33 

 

(40) 

- 



 

 

 

II semestr 

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

przedmioty kształcenia nauczycielskiego  

 

 

III semestr 

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-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) 
- 

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 

Student realizuje program specjalności geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna  

 

 

 
 
 

Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2015/16 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 24.04. 2015 r. 

        

 

        

 

 

 

       ……..………………………............. 
                 (podpis Dziekana) 

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 - 


