
GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA - studia II stopnia 

(semestr zimowy) 
 

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/geoinformacja-srodowiskowa/ 

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

 

Informacje dodatkowe: 

1 rok 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia - przedmiot składa się ze szkolenia podstawowego ־
(8 godzin wykładów zamieszczonych na platformie Moodle  https://moodle.umk.pl/BHP/ ) oraz 

szkolenia rozszerzonego (1 godzina wykładu i 2 godziny ćwiczeń praktycznych). Termin 

przeprowadzenia szkolenia rozszerzonego został zamieszczony na planie zajęć 
https://www.geo.umk.pl/panel/wp-content/uploads/geoinfo_2s1r_planzajec_zima.pdf   

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) poprzez platformę Moodle - szczegóły na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej 

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

 W ramach laboratorium „Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych” (15 godzin, 2 ECTS) student ־

wybiera 1 przedmiot rozszerzające wiedzę z: „Komunikacja perswazyjna” lub „Język w kampaniach 

medialnych i marketingowych”. Zapisy odbędą się u opiekuna roku (dr hab. T. Karasiewicz)  w 

dniach 1-7 października 2019 r. Zajęcia rozpoczną się w drugiej części semestru. Uruchomiony 

zostanie jeden przedmiot na który zapisze się więcej osób. Informację o wybranym przez Was 

przedmiocie należy przekazać (starosta roku) do dziekanatu – Pani M. Andrzejewska, pok. 114 do 10 

października 2019 r. 

 Seminarium magisterskie - student zapisuje się 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, w dniach 1-7 października 2019 r. u opiekuna 

roku (dr hab. T. Karasiewicz), zostanie utworzona grupa seminaryjna. Na pierwszych zajęciach 

zostanie wypracowany harmonogram spotkań (15 godzin zajęć) oraz uściślone zostaną tematy prac 

magisterskich. Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy magisterskiej. Szczegółowe 

informacje, wraz z proponowanymi tematami/zagadnieniami prac magisterskich (od 30 września br. 

możecie Państwo zapoznać się ze zgłoszonymi tematami przez poszczególnych pracowników, które 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej WNoZi https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty). 

 

2 rok 
- przedmioty do wyboru (TSDW) - student z tej grupy wybiera 2 przedmioty. Informację o wybranych 

przez Was dwóch przedmiotach – największa liczba zainteresowanych należy przekazać (starosta roku) do 

dziekanatu – Pani M. Andrzejewska, pok. 114 do 3 października 2019 r. (wówczas nastąpi korekta w 
planie) 

 

 Seminarium magisterskie zgodnie z wyborem studenta - tak jak na I roku. Zajęcia (30 godzin) ־
rozpoczynają się od 3 października. Terminy wystąpień zostaną uzgodnione z koordynatorem. 

KOD USOS Temat zajęć Forma Godz. ECTS Zaliczenie 

 2200-GIMK-

GI-2-S2  
GIS w meteorologii i klimatologii  laboratorium 15  2  zaliczenie 

na ocenę  
2200-MFAN-

GI-2-S2 
Metody fotogrametryczne w analizie 

powierzchni terenu 

laboratorium 15 2 zaliczenie 

na ocenę 
2200-GIHG-

GI-2-S2 
GIS w hydrologii i glacjologii  laboratorium 15  2  zaliczenie 

na ocenę  
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