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

 

Po wyznaczonym okresie rejestracji nie będzie możliwości zapisywania się na przedmioty! 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1 rok 

- ze względów organizacyjnych proszę zarejestrować się na dwa poniższe przedmioty (w sumie 30 

godz., 2 ECTS). 
 

L.p. Nazwa przedmiotu Godzin ECTS 

1 Podstawy socjologii 15 1 

2 Podstawy geoekologii 15 1 
 

 przedmiot "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia" - przedmiot składa się ze szkolenia ־

podstawowego (8 godzin wykładów zamieszczonych na platformie Moodle  

http://portal.umk.pl/web/studenci/bhp) oraz szkolenia rozszerzonego (1 godzina wykładu i 2 

godziny ćwiczeń praktycznych). Termin przeprowadzenia szkolenia rozszerzonego zostanie 

podany później. 

 Szkolenie biblioteczne - obligatoryjne dla wszystkich studentów 1 roku poprzez platformę ־

Moodle - szczegóły na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej http://www.bu.umk.pl/szkolenie-

biblioteczne 

 

2 rok 

 .Wykłady ogólnouniwersyteckie I - należy zarejestrować się na wykład z 2 punktami ECTS ־

Zachęcamy do wyboru wykładów oferowanych przez inne wydziały. Oferta wszystkich 

zajęć ogólnouniwersyteckich znajduje się na stronie:  

http://portal.umk.pl/web/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie 

 język obcy - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie SPNJO ־

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

 wychowanie fizyczne - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie ־

Uniwersyteckiego Centrum Sportowego  http://www.ucs.umk.pl/rejestracja/ 

 .przedmioty do wyboru semestr III - student wybiera 6 przedmiotów, w sumie 90 godz., 12 ECTS ־

Proszę nie zapisywać się na większa liczbę przedmiotów, blokujecie miejsca innym studentom). 
 

L.p

. 
Nazwa godz. ECTS Prowadzący 

1 Dokumentacje fotograficzne badań terenowych 15 2 dr B. Pawłowski 

2 Gemmologia - kamienie szlachetne i ozdobne  15 2 mgr inż. I. Jamorska 

3 Geozagrożenia 15 2 prof. A. Sadurski 

4 Historia odkryć geograficznych 15 2 prof. D. Szymańska 

5 Klimat Arktyki i Antarktyki 15 2 prof. R. Przybylak, prof. M. 

Kejna 

6 Lasy Polski 15 2 dr inż. P. Sewerniak 

7 Rzeźba wulkaniczna - geneza i procesy 15 2 dr M. Karasiewcz 

https://www.geo.umk.pl/student/pep/geografia
http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne
http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne


 

 

3 rok 

 .przedmioty do wyboru semestr V - student wybiera 2 przedmioty,  30 godz., 4 ECTS ־

 

L.p. Nazwa godz. ECTS Prowadzący 

1 Epoki lodowcowe w historii Ziemi 15 2 prof. W. Wysota 

2 Hydrochemia  15 2 dr hab. P. Hulisz 

3 Historia i przyczyny zmian klimatu 15 2 prof. R. Przybylak 

 

 seminarium – student zapisuje się poprzez USOS do wybranego przez siebie prowadzącego ־

na podstawie własnych zainteresowań i zgłoszonych przez opiekunów tematów/zakresu prac 

licencjackich. Liczba miejsc do danego opiekuna jest ograniczona. W przypadku braku 

miejsca należy poszukać innego prowadzącego. Po zapisach zostaną utworzone 2 grupy 

seminaryjne. Na pierwszych zajęciach zostanie wypracowany harmonogram spotkań oraz 

uściślone zostaną tematy prac licencjackich. Student może zgłosić własną propozycję tematu 

pracy licencjackiej (temat należy uzgodnić z opiekunem). Szczegółowe informacje, wraz z 

wstępnie proponowanymi tematami (zagadnieniami) prac licencjackich znajdują się na 

stronie: https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty  

 

https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty

