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GEOGRAFIA - studia I stopnia 
 

 

Proszę się zapoznać z ogłoszeniem o rejestracji na zajęcia. Każdy student zobowiązany jest do 

zarejestrowania się na wszystkie przedmioty ujęte w Planie studiów dla danego kierunku –  

https://www.geo.umk.pl/student/pep/geografia/ 

 

1 rok 
 Ćwiczenia terenowe z przedmiotów:   

- Kartografia i topografia (24 godziny = 4 dni),  

- Meteorologia i klimatologia (24 godziny = 4 dni),  

- Geologia (24 godziny = 4 dni)  

- Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej (40 godzin = 6 dni) 
 

odbędą się w 2 grupach ćwiczeniowych w czerwcu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w 

semestrze letnim. Należy się zapisać do tej samej grupy ćwiczeniowej (np. nr 1) ze 

wszystkich ww. przedmiotów. Inaczej wystąpi konflikt terminów odbywania tych ćwiczeń.  
 

Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych na WNoZi został zamieszczony pod adresem: 

https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/  

Ostateczny harmonogram ćwiczeń terenowych zostanie Państwu przedstawiony na 

zebraniach z prowadzącymi poszczególne grupy ćwiczeniowe w marcu br. 
 

2 rok 
 Zapisy na język obcy odbywają się na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych: http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/zapisy/ 

 Wychowanie fizyczne - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie 

UCS http://www.ucs.umk.pl/rejestracja/   

 W semestrze IV realizowane będą przedmioty (15 godz., 2 ECTS) - Odnawialne 

źródła energii (prowadzący: dr K. Kubiak-Wójcicka) oraz Problemy żywnościowe 

współczesnego świata (prowadzący: dr M. Kluba) 

 Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej w wymiarze 40 godz. (6 dni) 

odbędą się w odbędą się w czerwcu – zajęcia nie mogą kolidować z lektoratami 

(prowadzący: dr M. Kluba oraz dr J. Chodkowska-Miszczuk) 

 Ćwiczenia terenowe z Geomorfologii oraz Gleboznawstwa i geografii gleb (po 24 

godziny = 4 dni) odbędą się po 25 maja - po zakończeniu zajęć dydaktycznych 

w semestrze letnim  (nie mogą one kolidować z trwającymi lektoratami).   

 Ćwiczenia ogólnogeograficzne regionalne - Polska Północna w wymiarze 48 godzin 

(6 dni) odbędą się na początku czerwca. Grupę ćwiczeniową poprowadzi dr hab. 

I. Sobota, prof. UMK.  

W celu obniżenia kosztów wyjazdu Państwa grupa pojedzie w jednym autokarze ze 

studentami I r. TiR (zajęcia będą odpowiednio dostosowane przez prowadzących do 

obowiązujących programów). 

Uwaga – studenci ponoszą koszty nie związane z procesem dydaktycznym w zakresie 

dojazdów (koszt autokaru), noclegów, biletów wstępów, itp. Szczegóły w odrębnych 

ogłoszeniach oraz na zebraniu dotyczącym tych ćwiczeń. 
 

Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych na WNoZi został zamieszczony pod 

adresem: https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/ 

Ostateczny termin wyjazdu na ćwiczenia terenowe zostanie Państwu przedstawiony na 

zebraniu z prowadzącym ćwiczenia w marcu br. 
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3 rok 
 Treści poszerzające wiedzę ogólną - należy zapisać się poprzez USOS 

https://usosweb.umk.pl/ na wykłady ogólnouniwersyteckie w wymiarze 4 ECTS 

(45 godzin).   

Lista zajęć ogólnouniwersyteckich jest dostępna na stronie:  

https://www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/ 

 

 Przedmioty do wyboru - semestr VI (ćwiczenia 30 godz., 2 ECTS) - należy zapisać się 

tylko na dwa przedmioty  
 

lp. Nazwa godz. ECTS Prowadzący 

1 
Rekonstrukcje paleogeograficzne w oparciu 

o wybrane metody paleoekologiczne  
15 1 prof. L. Andrzejewski 

2 Wody mineralne, lecznicze i termalne 15 1 dr hab. inż. A. Krawiec 

3 Lód w przyrodzie 15 1 dr hab. I. Sobota, prof. UMK 

 

 

 Ćwiczenia ogólnogeograficzne regionalne - Polska Południowa w wymiarze 48 

godzin (6 dni) odbędą się pomiędzy 4 a 10 czerwca. Ćwiczenia poprowadzi 

dr B. Pawłowski  

Uwaga – studenci ponoszą koszty nie związane z procesem dydaktycznym w zakresie 

dojazdów (koszt autokaru), noclegów, biletów wstępów, itp. Szczegóły w odrębnych 

ogłoszeniach. 

 

Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych na WNoZi został zamieszczony pod 

adresem: https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec 

Ostateczny termin wyjazdu na ćwiczenia terenowe zostanie Państwu przedstawiony na 

zebraniu z prowadzącym w marcu br. 
 
 

Plan zajęć na semestr letni 2017/2018 zamieszczony został na stronie:  

https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/ 

 

 
 


