
GEOGRAFIA - studia II 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 - http://www.geo.umk.pl/www/dydaktyka.html.  

 

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

 

 

1 rok 

W bieżącym roku akademickim nie uruchomiono podziału na specjalności. Wszyscy studenci 

realizują ten sam program studiów.  

 

- z podanych w tabeli czterech zajęć należy zarejestrować się tylko na 2 przedmioty. Student w 

sumie ma 60 godz. zajęć i 12 ECTS. Nie należy zapisywać się na wszystkie zajęcia (blokujecie 

Państwo miejsce dla innych osób). 

 

Przedmiot 
Forma 

zajęć 

Liczba 

godz. 
ECTS Zaliczenie 

Geologia a formy krajobrazu  
Wykład  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Ćwiczenia  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Globalne zmiany klimatu 
Wykład  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Ćwiczenia  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Procesy i struktury urbanizacji na świecie 
Wykład  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Ćwiczenia  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Zasoby wodne Ziemi 
Wykład  15  3  Zaliczenie na ocenę  

Ćwiczenia  15  3  Zaliczenie na ocenę  

 

 Techniki komputerowe i GIS w badaniach geograficznych – zostaną utworzone 1 lub 2 grupy w ־

zależności od ostatecznej liczby studentów.  

 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. 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. 

 Szkolenie biblioteczne - obligatoryjne dla wszystkich studentów 1 roku, którzy nie studiowali ־

na UMK. Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Moodle - szczegóły na stronie Biblioteki 

Uniwersyteckiej http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne 

 Seminarium magisterskie - student zapisuje się poprzez USOS do wybranego przez siebie ־

prowadzącego na podstawie własnych zainteresowań i zgłoszonych przez opiekunów 

tematów/zakresu prac magisterskich. 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 magisterskich. Student może 

zgłosić własną propozycję tematu pracy magisterskiej. Szczegółowe informacje, wraz z 

proponowanymi tematami prac magisterskich znajdują się w ogłoszeniach na stronie: 

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

 

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


 

2 rok 

 

- z podanych w tabeli czterech zajęć należy zarejestrować się na 3 przedmioty. Student w sumie 

ma 135 godz. zajęć i 15 ECTS. Nie należy zapisywać się na wszystkie zajęcia (blokujecie 

Państwo miejsce dla innych osób). 
 

Kod przedmiotu          

w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-APKB-G-2-S2 
Aplikacyjne kierunki badań 

geograficzno-ekonomicznych 

Wykład 30 3 zal. na ocenę 

Ćwiczenia 15 2 
zal. na ocenę 

 2200-GMFS-G-2-S2 Geomorfologia stosowana 
Wykład 30 3 zal. na ocenę 

Ćwiczenia 15 2 zal. na ocenę 

 2200-GLEBS-G-2-S2 Gleboznawstwo stosowane 
Wykład 30 3 zal. na ocenę 

Ćwiczenia 15 2 zal. na ocenę 

 2200-ZGG-G-2-S2 
Zastosowanie geomatyki w 

geografii 

Wykład 30 2 zal. na ocenę 

Ćwiczenia 15 3 zal. na ocenę 

 

 

 .Wykład ogólnouniwersytecki - należy zarejestrować się na wykład z 2 punktami ECTS ־

Oferta wszystkich zajęć ogólnouniwersyteckich znajduje się na stronie: 

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

 

 .seminarium magisterskie zgodnie z wyborem studenta - tak jak na I roku ־


