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Państwową Komisję Akredytacyjną
za kierunek spełniający warunki akredytacji
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Zasady studiów magisterskich kierunku geografia
w Uniwersytecie Jagiellońskim
§1
Przepisy ogólne
1. Studentów obowiązują przepisy Regulaminu studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest
nadrzędny względem niniejszych zasad studiów.
2. Szczegółowe zasady dotyczące studiowania określa Rada Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej (IGiGP) UJ, a zatwierdza Rada Wydziału Geografii i Geologii (WGiG) UJ.
3. Rozstrzygnięcia wszelkich zagadnień związanych z interpretacją przepisów regulaminu studiów
oraz problemów wykraczających poza jego ustalenia podejmuje Dyrektor IGiGP ds.
studenckich lub Prodziekan ds. studenckich Wydziału GiG UJ. Instytucją odwoławczą, przy
zachowaniu terminu do 2 tygodni, jest Prorektor UJ ds. dydaktyki.

§2
Program studiów
1. Program studiów i Katalog kursów zatwierdza Rada IGiGP UJ i Rada Wydziału GiG UJ.
2. Program studiów obejmuje trzy rodzaje kursów:
 kursy obligatoryjne, obowiązkowe dla wszystkich studentów,
 kursy obligatoryjne, obowiązkowe na poszczególnych specjalnościach,
 kursy do wyboru (zgodnie z istniejącą ofertą kursów Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ).
§3
Przebieg studiów
1. Stacjonarne studia na kierunku geografia obejmują trzyletnie zawodowe studia licencjackie
(I stopnia) oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie (II stopnia). Niniejszy regulamin
dotyczy studiów magisterskich.
2. W toku studiów student wybiera jedną ze specjalności:
 hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK),
 funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego (FIKŚP),
 geografia społeczno-ekonomiczna (GSE),
 rozwój lokalny i regionalny (RLiR),
 turystyka (T),
 Systemy Informacji Geograficznej (GIS).
3. Podział na specjalności następuje na I rok studiów magisterskich (II stopnia). Limity przyjęć na
poszczególne specjalności ustala Dyrektor ds. studenckich.
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§4
Opiekun naukowy
1. Każdy student posiada indywidualnego opiekuna naukowego.
2. Opiekun jest przewodnikiem i doradcą studenta, ponadto prowadzi ze studentami znajdującymi
się pod jego opieką Seminarium magisterskie.
3. Na studiach magisterskich opiekunem studenta jest promotor pracy magisterskiej, którym może
zostać samodzielny pracownik naukowy (profesor lub doktor habilitowany).
4. Opiekun pracy magisterskiej może opiekować się maksymalnie 6 studentami na roku w ramach
stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ.
5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Rady Wydziału GiG UJ, promotorem pracy magisterskiej
może zostać doktor zatrudniony na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy, z co
najmniej 3-letnim stażem pracy na tym stanowisku, który może opiekować się maksymalnie 2
studentami na roku.
6. Prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na wykonanie pracy magisterskiej pod
kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego nie zatrudnionego w IGiGP UJ.
W takim przypadku pod opieką jednego nauczyciela akademickiego może znajdować się tylko
2 studentów kierunku geografia. Seminarium student powinien zaliczyć na kierunku geografia.
7. Jeśli do pracownika, mogącego pełnić funkcję promotora pracy magisterskiej zgłosi się większa
liczba studentów niż podane limity, dokonuje on wyboru według własnych kryteriów.
§5
Europejski System Transferu Punktów (ECTS)
1. Na studiach obowiązuje punktacja ECTS (European Credit Transfer System). Europejski
System Transferu Punktów stanowi punktowy system oceny pracy studenta. Punkty ECTS są
liczbą przyporządkowaną poszczególnym kursom na podstawie wkładu pracy studenta w kurs w
celu uzyskania zaliczenia. Punktacja ECTS obejmuje wszystkie kursy i rodzaje zajęć: wykłady,
ćwiczenia, ćwiczenia terenowe i laboratoryjne, konwersatoria, seminaria, lektoraty.
2. Punkty ECTS przyporządkowane kursom, nie są przyznawane za samo uczestnictwo
w zajęciach, ale dopiero po zaliczeniu kursów.
3. System ECTS pozwala na zrealizowanie części studiów w innej uczelni krajowej lub
zagranicznej dzięki porozumieniu pomiędzy uczelnią macierzystą a uczelniami partnerskimi,
dotyczącymi uznawaniu planów, programów zajęć oraz skali ocen i transferu ocen na stopnie
ECTS.
4. Punkty ECTS za Pracownię magisterską student otrzymuje za napisanie i złożenie pracy
magisterskiej.
§6
Wybór kursów (przedmiotów)
1. Wybór kursów dokonywany jest przez studentów począwszy od I roku studiów magisterskich
na podstawie Katalogu kursów, zatwierdzonego przez Radę IGiGP UJ i Radę Wydziału GiG.
2. Kursy obligatoryjne (O) i obligatoryjne dla specjalności (OS) winny być realizowane przez
studenta na tym roku, na którym znajdują się w programie studiów.
3. Kursy do wyboru student wybiera zgodnie z ukierunkowaniem swojego programu studiów,
biorąc pod uwagę konieczność uzyskania niezbędnej do zaliczenia roku liczby punktów ECTS.
4. Po ogłoszeniu listy kursów uruchomionych oraz listy ich uczestników, studenci dokonują
w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym weryfikacji listy przedmiotów. W miejsce
5

kursów nieuruchomionych lub tych, na które nie zostali zakwalifikowani wybierają nowe
przedmioty z listy kursów uruchomionych.
5. Wszystkie kursy, po weryfikacji, na które student się zarejestrował są dla studenta
przedmiotami obligatoryjnymi. W uzasadnionych przypadkach student może zrezygnować
z kursu za zgodą Dyrektora ds. studenckich w terminie ogłoszonym przez Dyrektora. Dopisanie
się do listy uczestników kursu po okresie rejestracji jest możliwe tylko za pisemną zgodą
prowadzącego kurs przed rozpoczęciem zajęć w ramach tego kursu, albo w terminie
ogłoszonym przez Dyrektora.
6. W przypadku nie odbycia się kursu zaplanowanego na dany rok akademicki student ma prawo
uzupełnić swój program o dodatkowe kursy za zgodą opiekuna naukowego, prowadzących
kursy i Dyrektora ds. studenckich tak, aby mógł uzyskać liczbę punktów podobną do
zaplanowanej. Zmianę potwierdza opiekun naukowy podpisem.
7. Kurs zostaje uruchomiony w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów
określonej decyzją Senatu UJ.
8. W uzasadnionych przypadkach student za zgodą Dyrektora ds. studenckich może wybrać kursy
spoza Katalogu kursów przeznaczonego dla jego poziomu studiów.
9. W przypadku kursów do wyboru z limitem miejsc, pierwszeństwo mają studenci realizujący
dany kurs w ramach specjalności, a w przypadku regionalnych ćwiczeń terenowych – studenci
II roku studiów licencjackich.
10. W ramach kursów do wyboru istnieje możliwość zaliczania kursów prowadzonych zarówno na
innych kierunkach studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim jak i w innych uczelniach krajowych
(np. w ramach programu MOST) i zagranicznych (np. w ramach programu ERASMUS). Kursy
nie wymienione w Katalogu kursów można wybierać – za zgodą Dyrektora ds. studenckich –
pod warunkiem, że prowadzący zajęcia wyrazi zgodę na przyjęcie studenta. Zestaw wszystkich
kursów wybranych powinien być skonsultowany, zaakceptowany i każdorazowo potwierdzony
podpisem opiekuna naukowego na deklaracji przedmiotów. Liczbę ECTS za takie kursy
przydziela Dyrektor ds. studenckich na podstawie złożonej przez studenta informacji, m.in.
o treści kursu, liczbie godzin, formie zaliczenia itp.
11. Liczba punktów ECTS uzyskanych na przedmiotach (modułach, kursach) spoza Katalogu
kursów IGiGP UJ może wynosić maksymalnie 10% punktów ECTS w skali studiów. Limit 10%
ECTS nie dotyczy studentów uczestniczących w programach wymiany studentów, np. MOST,
ERASMUS.
12. Dla kursów spoza Katalogu kursów Dyrektorowi IGiGP ds. studenckich przysługuje prawo
przyznania innej wartości punktów ECTS, niż zadeklarowana przez jednostkę oferującą kurs.
13. Przedmioty spoza Katalogu kursów zalicza Dyrektor IGiGP ds. studenckich. Zaliczenie
przedmiotu w poczet studiów może się odbyć najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia
roku akademickiego, w którym dany przedmiot został zaliczony.
14. Przedmioty spoza Katalogu studiów zaliczane są pod warunkiem, że student uzyskał
w nich ocenę pozytywną w pierwszym terminie.
15. Student studiów magisterskich, który nie realizował studiów licencjackich w IGiGP UJ może
jako kursy do wyboru wybrać te z Katalogu kursów na studiach licencjackich. Kursy te nie będą
wliczane do limitu 10% punktów ECTS spoza Katalogu.
§7
Organizacja studiów
1. W terminie do 10 września studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich
dokonują wyboru opiekuna naukowego (promotora), a po uzyskaniu jego zgody ustalają z nim
listę kursów realizowanych w następnym roku studiów. W przypadku późniejszego przyjęcia na
I rok studiów magisterskich, studenci dokonują w/w działań niezwłocznie po ogłoszeniu
wyników naboru.
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2. W terminie do 15 września studenci rejestrują się poprzez USOSweb na kursy.
3. W terminie do 25 września ogłaszana jest ostateczna lista przedmiotów uruchomionych
w następnym roku akademickim. Na tej podstawie studenci dokonują korekty swojego wyboru
kursów w trybie opisanym w §6.
4. W terminie do 30 września studenci wszystkich lat studiów zobowiązani są zgłosić do
rozliczenia w systemie USOS swój program studiów z kończącego się roku akademickiego. Na
podstawie tego dokumentu, Dyrektor ds. studenckich wydaje decyzję o zaliczeniu bądź nie
zaliczeniu danego roku studiów oraz o wpisie na kolejny rok.
5. W terminie do 7 listopada student składa do Sekretariatu ds. studenckich deklarację
przedmiotów z kursami semestru jesiennego i całorocznych wybranych w danym roku
akademickim, a do 22 marca – z kursami z semestru wiosennego.

§8
Zaliczanie kursów i egzaminy
1. Wszystkie kursy z wyjątkiem Seminarium magisterskiego, Projektów, Terenowych ćwiczeń
przedmiotowych, Ćwiczeń terenowych specjalizacyjnych oraz Pracowni magisterskiej kończą
się egzaminem lub zaliczeniem z oceną i liczą się do średniej ocen.
2. Warunkiem zaliczenia Seminarium magisterskiego jest obecność na zajęciach
i wypełnienie określonych zadań. Złożenie pracy magisterskiej nie może być warunkiem
zaliczenia seminarium. Pracownia magisterska może być zaliczona po złożeniu gotowej pracy
dyplomowej nie później niż 15 września. Nie dopełnienie tego terminu skutkuje koniecznością
powtarzania roku.
3. Student jest zobowiązany zdawać egzaminy podczas sesji egzaminacyjnych lub w innych
terminach zaakceptowanych przez Dyrektora ds. studenckich, najpóźniej do końca sesji
poprawkowej przypadającej po zakończeniu kursu.
4. Terminy egzaminów i zaliczeń nie mogą kolidować z zajęciami.
5. W przypadku uzyskania na egzaminie/zaliczeniu oceny niedostatecznej studentowi przysługuje
prawo zdawania jednego egzaminu/zaliczenia poprawkowego z każdego nie zdanego
przedmiotu.
6. Niespełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie
do egzaminu w ustalonym terminie powoduje utratę tego terminu. W tej sytuacji studentowi
przysługuje wyłącznie jeden termin, bez prawa do egzaminu poprawkowego. Utrata terminu nie
stanowi podstawy do wpisania oceny niedostatecznej z egzaminu w pierwszym terminie.
7. Brak zaliczenia lub pozytywnej oceny z egzaminu/zaliczenia przedmiotu powoduje konieczność
powtarzania przedmiotu (kursu) lub powtarzania roku.
§9
Zaliczenie roku
1. Student zobowiązany jest zgromadzić do końca poszczególnych lat następującą minimalną
liczbę punktów ECTS (European Credit Transfer System):
Studia magisterskie (II stopnia):
I rok
60
II rok
120
2. Zaliczenie roku następuje po równoczesnym spełnieniu następujących warunków:
− zaliczeniu kursów wpisanych do deklaracji przedmiotów,
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3.
4.

5.
6.

− zgromadzeniu minimalnej liczby punktów na dany rok,
− zaliczeniu Seminarium magisterskiego.
W przypadku zaliczenia w danym roku akademickim kursów za większą liczbę ECTS niż
wymagana do zaliczenia danego roku punkty te zostają przeniesione na kolejny rok studiów.
Na wniosek studenta, złożony przed zakończeniem roku akademickiego (30 września),
Dyrektor ds. studenckich udziela zgody na wpis 50-punktowy w przypadku uzyskania co
najmniej 50 ECTS w danym roku akademickim. Przedmioty, które nie zostały zaliczone
w roku akademickim w którym udzielona została zgoda na wpis 50-punktowy, muszą być
zrealizowane w kolejnym. Naliczana jest za nie opłata zgodna ze stosownymi Zarządzeniami
Rektora.
Nie można uzyskać wpisu 50-punktowego, jeśli student nie zaliczył w danym roku
akademickim Seminarium magisterskiego.
Na wniosek studenta, złożony przed zakończeniem roku akademickiego (30 września),
Prodziekan ds. studenckich udziela zgody na powtarzanie roku w przypadku uzyskania mniej
niż 50 ECTS w danym roku akademickim. Przedmioty, które nie zostały zaliczone w roku
akademickim, w którym udzielona została zgoda na powtarzanie roku muszą być zrealizowane
w kolejnym. Naliczana jest za nie opłata zgodna ze stosownymi Zarządzeniami Rektora.
§ 10
Ukończenie studiów

1. Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów magisterskich na podstawie złożenia egzaminu
magisterskiego oraz obrony pracy magisterskiej.
2. Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zatwierdza temat pracy magisterskiej
studenta nie później niż do końca marca I roku studiów magisterskich (II stopnia).
3. Warunkami dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego i obrony pracy magisterskiej
jest:
− zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS,
− zaliczenie II roku studiów magisterskich (II stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– złożenie w terminie do 15 września pracy magisterskiej,
− pozytywna ocena pracy magisterskiej,
– zaliczenie przynajmniej jednego kursu w języku obcym w wymiarze 30 godzin – począwszy
od roku akademickiego 2011/12 (zgodnie z Uchwałą nr 39/VI/2009 Senatu UJ).
§ 11
Program MOST i ERASMUS
1. Program MOST (http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most) jest ofertą umożliwiającą
studentom realizowanie swoich zainteresowań naukowych poza macierzystym uniwersytetem
przez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innych uniwersytetach krajowych.
Student tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet
oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym
uniwersytecie. Studia w ramach programu MOST może podjąć student po ukończeniu I roku
studiów.
2. Studenci uczestniczący w programie Erasmus są rozliczani zgodnie z punktacją ECTS uzyskaną
w wyniku zaliczenia kursów realizowanych w uczelni przyjmującej na podstawie
przedstawionych dokumentów. Dyrektor IGiGP ds. studenckich ma prawo korekty liczby
punktów ECTS.
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3. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia
formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z promotorem lub opiekunem naukowym ustala, na
podstawie informatora uczelni przyjmującej, program zajęć w tejże uczelni. Punkty ECTS są
przepisywane tylko z przedmiotów, które zostały zgłoszone do realizacji w czasie pierwszego
miesiąca pobytu na innej uczelni i zaakceptowane przez opiekuna naukowego w IGiGP UJ.
Zgłoszenie przedmiotów musi mieć formę pisemną i może się odbyć za pośrednictwem e-maila.
Student, po odbyciu planowanego okresu studiów w uczelni przyjmującej, otrzymuje wykaz
zaliczeń wraz z ocenami, które w przypadku stosowania stopni ECTS zostają przetransferowane
na oceny stosowane w UJ wg następujących zasad:
Stopnie ECTS
A
B
C
D
E
F

Oceny stosowane w UJ
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

§ 12
Nauka języków obcych
2. Na studiach magisterskich od roku akademickiego 2012/13 obowiązuje zaliczenie języka obcego
na poziomie co najmniej B2+. Organizowany jest lektorat języka angielskiego.
§ 13
Szkolenie pedagogiczne
1. Uzyskanie uprawnień nauczycielskich w Uniwersytecie Jagiellońskim jest możliwe poprzez
ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym. Kurs pedagogiczny może być realizowany w taki
sposób, że obejmuje zarówno studia I jak i II stopnia.
2. Zaświadczenie
uprawniające
do
wykonywania
zawodu
nauczyciela
geografii
w szkole ponadpodstawowej wystawiane jest w Studium Pedagogicznym UJ, po ukończenia
szkolenia pedagogicznego i studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku geografia.
3. Program szkolenia pedagogicznego obejmuje zajęcia z zakresu:
− Psychologii,
− Pedagogiki,
− Dydaktyki szczegółowej
− Praktyk pedagogicznych.
4. Zalecane jest, aby kursy z Psychologii i Pedagogiki rozpocząć przed Dydaktyką geografii.
5. Zajęcia z Psychologii i Pedagogiki realizowane są bezpośrednio w Studium Pedagogicznym, zaś
Dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Udział
w zajęciach (wykłady, konwersatoria, zajęcia fakultatywne, praktyki) jest obowiązkowy.
6. Studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich powinni osobiście dokonać
wpisu na dany rok akademicki poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej Studium Pedagogicznego (www.spuj.sotiko.pl, link: Rekrutacja) oraz złożyć
osobiście w biurze Studium przed rozpoczęciem roku akademickiego aktualne zaświadczenie
o studiowaniu na studiach stacjonarnych.
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§ 14
Przestrzeganie praw autorskich
1. Student ma obowiązek przestrzegania praw autorskich w każdym rodzaju działalności na
studiach. Rejestracja (nagrywanie, fotografowanie) w trakcie wykładów jest możliwe po
uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
2. W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta plagiatu, czyli czynu polegającego na
przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu,
wszczynane jest postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego sprawa może być skierowana do
dalszego rozpatrzenia w postępowaniu dyscyplinarnym zgodnie z regulaminem studiów UJ.
3. Naruszenie praw autorskich (plagiat) może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu (kursu).
Student nie ma prawa zrezygnować z kursu, na którym takie naruszenie miało miejsce. Jeżeli
dotyczy to Pracowni ogólnej, Projektów, Proseminarium licencjackiego lub Seminarium
magisterskiego, student nie ma prawa zmienić prowadzącego te zajęcia.
4. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach przestrzegania praw autorskich reguluje
Zarządzenie Dyrektora IGiGP ds. studenckich.
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Program studiów geograficznych

Studia stacjonarne II stopnia
(2-letnie magisterskie)
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Studia stacjonarne II stopnia
(2-letnie magisterskie)

W trakcie studiów studenci studiów magisterskich każdej specjalności muszą zrealizować
przedmioty prowadzone w języku angielskim (także język zaliczenia/egzaminu) o łącznym
wymiarze co najmniej 30 godzin.

Studenci I roku studiów II stopnia (magisterskich)
wybierają jedną z sześciu specjalności i studiują według jednego
z programów zamieszczonych na następnych stronach.



Objaśnienia do wszystkich tabel: S – status przedmiotu: O – przedmiot obligatoryjny dla wszystkich studentów, OS –
przedmiot obligatoryjny dla studentów danej specjalności, mgr – tylko dla studentów studiów II stopnia
(magisterskich), II – przedmiot do wyboru przeznaczony wyłącznie dla studentów studiów magisterskich; Zajęcia:
liczba oznacza wymiar godzinowy, litera oznacza rodzaj zajęć: W – wykłady, C – ćwiczenia kameralne, T – ćwiczenia
terenowe, K – konwersatorium, E – godziny e-learningowe, H – hospitacja; Semestr: j, w: zajęcia całoroczne, j – zajęcia
w semestrze jesiennym, w – zajęcia w semestrze wiosennym, p – kurs ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo
turystyczne”; Koordynator: osoba sprawująca formalną opiekę nad przedmiotem lub praktyką (zajęcia mogą być
prowadzone także przez inne osoby).
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HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA (HMK)
I ROK
S
O
O
O
O
O
OS

Numer
1104-DM
1111-DM
2001-D
1027-D
3225-D

OS

3202-D

OS

3220-D

OS

3119-D

OS

3250-D

OS

1302-D

OS

3105-D

OS

3115-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Język angielski
Filozofia
Metodologia nauk
Zmiany i zmienność klimatu
Meteorologia i klimatologia
synoptyczna
GIS w naukach o atmosferze *
Pozyskiwanie i przetwarzanie
danych hydrologicznych za
pomocą GIS*
Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z meteorologii
i klimatologii **
Ćwiczenia terenowe z
hydrologii**
Hydrologia stosowana***
Gospodarka wodna i ochrona
zasobów wodnych
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
120T
60C
30W
24W+6K
30W+15C

Semestr
j, w
j, w
j, w
j
j
j

ECTS
5
4
2
3
3
4

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
prof. dr hab. J. Kozak
dr A. Wypych

30W+15C

w

4

prof. dr hab. Z. Ustrnul

10W+20C

j

4

dr A. Wypych

30C

j

4

dr J. Siwek

120T

w

6

dr hab. R. Twardosz

100T

w

5

dr hab. inż. B. Rzonca

30C

j, w

3

dr J. Siwek

20W+10T

w

3

dr J.P. Siwek

20(19)
60

* do wyboru jeden z zaznaczonych kursów (3220-D lub 3119-D)
** do wyboru jeden z zaznaczonych kursów (3250-D lub 1302-D). Studenci, którzy uczestniczyli w kursie 1302-D na
studiach licencjackich nie mogą go realizować ponownie.
*** w roku 2017/18 jest to wyjątkowo kurs całoroczny, z min. 2 grupami dla obu lat studiów; od 2018/19 już tylko dla I
roku wiosną

HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA (HMK)
II ROK
S
O
O

Numer
1105-DM
1112-DM

OS

2022-D

OS

3123-D

OS
OS

3105-D
3213-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
System środowiska
przyrodniczego
Hydrologia obszarów
zurbanizowanych
Hydrologia stosowana*
Klimatologia stosowana
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
60T

Semestr
j, w
j, w

ECTS
5
16

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon

20W+10C

w

3

dr W. Maciejowski

10C+20T

w

3

dr J. Siwek

30C
45K

j, w
j

3
5
25
60

dr J. Siwek
dr hab. D. Matuszko

*w roku 2017/18 jest to wyjątkowo kurs całoroczny, z min. 2 grupami dla obu lat studiów; od 2018/19 już tylko dla I
roku wiosną
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FUNKCJONOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
I ROK
S
O
O
O
O
O
OS

Numer
1104-DM
1111-DM
2001-D
1027-D
5704-D

OS

2022-D

OS

3313-D

OS

2015-D

OS

3315-D

OS

3314-D

OS

2016-D

OS

3115-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Język angielski
Filozofia
Metodologia nauk
Ewolucja rzeźby Polski
System środowiska
przyrodniczego
Zasoby, użytkowanie i ochrona
gleb
Wybrane geozagrożenia
Podstawy bonitacji i waloryzacji
gleb
Zbiorowiska roślinne w
krajobrazie Polski
Projekt specjalizacyjny FIKŚP
Gospodarka wodna i ochrona
zasobów wodnych
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
120T
60C
30W
24W+6K
30W

Semestr
j, w
j, w
j, w
j
j
j

ECTS
5
4
2
3
3
4

20W+10C

w

3

dr W. Maciejowski

30W

j

3

dr hab. M. Drewnik

30K+10C
+30T

w

5

dr hab. E. Gorczyca

15C+15T

w

3

dr W. Szymański

20W+25C

w

4

60T

w

6

dr A. StachurskaSwakoń
dr hab. M. Drewnik

20W+10T

w

3

dr J.P. Siwek

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
prof. dr hab. J. Kozak
dr hab. A. Michno

12
60

FUNKCJONOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
II ROK
S
O
O

Numer
1105-DM
1112-DM

OS

2119-D

OS

3406-D

OS

3418-D

OS

2037-D

OS

4136-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Współczesne problemy badań
środowiska

Zajęcia
60C
60T

Semestr
j, w
w

ECTS
5
16

30W

j

2

Geografia fizyczna stosowana

30K+15C

j

4

10W+10K+10T

j

3

dr W. Maciejowski

7W+12K+4C
+10T

w

6

dr M. Jodłowski

15K+10C

w

6

dr M. Jodłowski

Funkcjonowanie systemów
przyrodniczych
Oceny oddziaływania na
środowisko
Opracowanie
ekofizjograficzne
Kursy do wyboru
Suma

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
prof. dr hab.
W. Ziaja
prof. dr hab.
K. Krzemień

18
60
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GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
I ROK
S
O
O
O
O
O

Numer
1104-DM
1111-DM
2001-D
1027-D

OS

4212-D

OS

4127-D

OS
OS

0207-D
2044-DM

OS

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Język angielski
Filozofia
Metodologia nauk
Geograficzne uwarunkowania
jakości życia i metody ich badania
Obszary metropolitalne i procesy
metropolizacji
Metody analizy przestrzennej
Badania kulturowe w geografii
Kursy do wyboru z bloku
Geoinformatyka o łącznej sumie
punktów co najmniej 6 ECTS
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
120T
60C
30W
24W+6K

Semestr
j, w
j, w
j, w
j
j

ECTS
5
4
2
3
3

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon

15W+15C

j

3

dr hab. A. Zborowski

30W

w

3

dr hab. A. Zborowski

15W+15C
15W

w
w

4
2

dr hab. A. Zborowski
dr hab. I. Sołjan

prof. dr hab. J. Kozak

6
25
60

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
II ROK
S
O
O

Numer
1105-DM
1112-DM

OS

2032-D

OS

2402-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Globalne systemy finansowe
i gospodarcze
Metody badań społecznych
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
60T

Semestr
j, w
j, w

ECTS
5
16

15W+15K

j

3

dr R. Guzik

15W+15K

j

3
33
60

dr R. Guzik

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
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ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY
I ROK
S
O
O
O

Numer
1104-DM
1111-DM
-

O

4135-D

O
O

2001-D
1027-D

OS

4212-D

OS

2021-D

OS

0207-D

OS
O

Zajęcia
60C
120T
60C

Semestr
j, w
j, w
j, w

ECTS
5
4
2

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
-

15W+10K+15C

j, w

4

dr hab. K. Gwosdz

30W
24W+6K

j
j

3
3

prof. dr hab. J. Kozak

15W+15C

j

3

dr hab. A. Zborowski

Gospodarka przestrzenna

30W+15C

j

4

Metody analizy przestrzennej
Kursy do wyboru z bloku
Geoinformatyka o łącznej sumie
punktów 6 ECTS
Kursy do wyboru
Suma

15W+15C

w

4

dr J. WięcławMichniewska
dr hab. A. Zborowski

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Język angielski
Zarządzanie strategiczne
rozwojem
Filozofia
Metodologia nauk
Geograficzne uwarunkowania
jakości życia i metody ich
badania

6
22
60

ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY
II ROK
S
O
O

Numer
1105-DM
1112-DM

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Problemy zrównoważonego
rozwoju
Globalne systemy finansowe
i gospodarcze

OS

2040-D

OS

2032-D

OS

4407-D

Podstawy architektury krajobrazu

OS
OS

4406-D
4133-D

OS

4134-D

Marketing terytorialny
Rewitalizacja miast
Partycypacja społeczna w
gospodarce przestrzennej
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
60T

Semestr
j, w
j, w

ECTS
5
16

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon

15K

j

2

prof. dr hab. W. Ziaja

15W+15K

j

3

dr R.Guzik

30W

j

3

30K
20W+20C

j
j

2
4

prof. dr hab. inż. arch.
Z. Myczkowski
dr R. Pawlusiński
dr hab. Krzysztof Gwosdz

10C+15E

j

2

dr hab. Krzysztof Gwosdz

23
60
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TURYSTYKA
I ROK
S
O
O
O
O
O

Numer
1104-DM
1501-D
2001-D
1027-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Język angielski
Filozofia
Metodologia nauk

Zajęcia
60C
120T
60C
30W
24W+6K

Semestr
j, w
j, w
j, w
j
j

ECTS
5
4
2
3
3

OS

4260-D

Metody badań geografii turyzmu

15W+15C

j

3

OS

4301-D

60T

w

3

dr hab. M. Mika

ROS
OS*

4265-D
4414-D

30T
30K

w
j

2
2

dr hab. M. Mika
dr R. Pawlusiński

OS
O

Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z geografii
turyzmu
Funkcje turystyczne regionów
Marketing w turystyce
Kursy do wyboru z bloku
Geoinformatyka o łącznej sumie
punktów 6 ECTS
Kursy do wyboru
Suma

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
prof. dr hab. J. Kozak
dr R. Faracik
dr hab. M. Mika

6
27
60

* - dla osób, które nie realizowały tego kursu na studiach I stopnia

TURYSTYKA
II ROK
S
O
O

Numer
1105-DM
1112-DM

OS

2032-D

OS

4259-D

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Globalne systemy finansowe
i gospodarcze
Turystyka międzynarodowa
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
60T

Semestr
j, w
j, w

ECTS
5
16

15W+15K

j

3

dr R.Guzik

30W

j

3
33
60

dr R. Faracik

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
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SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)
I ROK
S
O
O
O
O
O

Numer
1104-DM
1111-DM
2001-D
1027-D

OS

2313-D

OS

2317-D

OS

2318-D

OS

2314-D

OS
OS

2218-D
2307-DM

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Język angielski
Filozofia
Metodologia nauk
Metodyka kartografii i
wizualizacja informacji
geograficznej
Modele i bazy danych
przestrzennych
Pozyskiwanie danych
geograficznych i infrastruktury
informacji przestrzennej
Analiza i modelowanie
przestrzenne w GIS
Teledetekcja
Projekt specjalizacyjny GIS I
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
120T
60C
30W
24W+6K

Semestr
j, w
j, w
j, w
j
j

ECTS
5
4
2
3
3

25W+5K
+30C

w

6

dr M. Luc

10W+15C
+30E

j

6

dr M. Troll,
dr K. Ostafin

20W+16C+8K
+16E

j

6

dr inż. N. Kolecka

30W+30C

w

6

30W+30C
30C

w
w

6
6
7
60

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
prof. dr hab. J. Kozak

dr D. Kaim,
prof. dr hab. J. Kozak
dr K. Ostapowicz
dr P. Trzepacz

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)
II ROK
S
O
O

Numer
1105-DM
1112-DM

OS

2304-DM

OS

2306-DM

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie
Pracownia magisterska
Wybrane problemy
geoinformatyki
Projekt specjalizacyjny GIS II
Kursy do wyboru
Suma

Zajęcia
60C
60T

Semestr
j, w
j, w

ECTS
5
16

24K

j, w

4

15C

j

3
32
60

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
prof. dr hab. J. Kozak,
dr M. Luc
dr K. Ostapowicz
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ZESTAWIENIE KURSÓW DO WYBORU

Kursy do wyboru:
− ogólne
− regionalne
− z geoinformatyki
− z geomorfologii
− z hydrologii
− z meteorologii i klimatologii
− z gleboznawstwa i biogeografii
− z geoekologii
− z geografii społeczno-ekonomicznej
− z gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
− z turystyki
Blok kursów – Ćwiczenia terenowe regionalne
Blok kursów – Ćwiczenia terenowe przedmiotowe
Blok kursów pedagogicznych
Ścieżka specjalizacyjna „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne”
Courses in English for Polish students
Courses in English for international students
ESRI Virtual Campus courses (in English, recommended for students with at least basic knowledge
in GIS and basic skills in ArcGIS)
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KURSY OGÓLNE
Numer
2018-D
2413-D

Nazwa przedmiotu
Absolwent na rynku pracy
AutoCAD w gospodarce
przestrzennej

Zajęcia
10C

Semestr
j

ECTS
1

30C

j

3

Koordynator
dr M. Pietrzak
dr B. Vogt
prof. dr hab.
K. Krzemień
prof. dr hab. Z. Górka
dr hab. A. Michno
dr hab. A. Zborowski
dr J. WięcławMichniewska
dr hab.
J. Święchowicz

3406-D

Geografia fizyczna stosowana

30K+15C

j

4

2009-D
1001-D

# Historia cywilizacji
# Historia myśli geograficznej

30W
15W

j
j

3
2

2010-D

Historia odkryć
geograficznych

30W

j

3

2104-D

Katastrofy w przyrodzie

30K

w

3

15C

w

2

dr hab. D. Matuszko

15W+15C

w

4

dr hab. A. Zborowski

30C

j

3

dr hab. M. Żelazny

30K

w

3

dr P. Kłapyta

20W+4K+6T

w

3

dr M. Jodłowski

30C

w

3

Pracownik ING

30K

j

3

dr hab. E. Bilska-Wodecka

15W+15C

j

3

dr J. Prauzner-Bechcicki

30K+10C
+30T

w

5

dr hab. E. Gorczyca

30W

j

2

prof. dr hab. W. Ziaja

30W
30T
100T

j
j, w
j, w

3
2
2

dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon
dr hab. J. Balon

3211-D
0207-D
2405-D
3501-D
2112-D
3509-D
4115-D
2023-D
2015-D
2119-D
3412-D
1025-D
1026-D

Klasyfikacja i rozpoznawanie
chmur
Metody analizy przestrzennej
Obsługa wybranych
programów statystycznych
Paleogeografia
Przyrodnicze obszary
chronione
Rozpoznawanie minerałów
i skał
Wstęp do religioznawstwa
# Wybrane zagadnienia
z fizyki i geofizyki
Wybrane geozagrożenia
Współczesne problemy badań
środowiska
Wybrane krajobrazy Ziemi
Projekt „Wolontariat”
Projekt „Poznawanie świata”

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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KURSY REGIONALNE
Numer
5904-D
5902-D
4417-D
5206-D
5101-D
5205-D

Nazwa przedmiotu
# Babia Góra
Beskid Makowski
Europa i Unia Europejska
# Geografia Azji Południowej
Geografia Europy Północnej
Geografia Iranu

5809-D

Geografia Tatr
(Post)industrialne Obszary
Metropolitalne: Katowicki,
Rybnicki, Ostrawski
Środowiska polarne Ziemi
Środowisko przyrodnicze
Wyżyny Krakowskiej
Tatry
Wybrane problemy
przyrodnicze i społeczne
państw Dalekiego Wschodu

5816-D
5605-D
5910-D
5901-D
5907-D

Zajęcia
30T
30T
30W
30W
15W+15K
15W

Semestr
w
j, w
w
j
w
j

ECTS
2
2
3
3
3
2

30K

j

3

dr hab. J. Balon

10W+30T

w

3

dr hab. K. Gwosdz

30W

j

2

dr P. Osyczka

20T

w

2

dr J. Siwek

30T

w

2

dr M. Jodłowski

30W

j

3

dr W. Maciejowski

Koordynator
dr M. Troll
dr hab. R. Twardosz
dr R. Guzik
dr W. Maciejowski
prof. dr hab. W. Ziaja
dr W. Maciejowski

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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KURSY Z GEOINFORMATYKI
Numer
2314-D
2217-D
2204-D
2313-D
2317-D
2318-D
2319-D
2205-D
2315-D
2218-D
2216-D
2202-D

Nazwa przedmiotu
Analiza i modelowanie
przestrzenne w GIS
# Do maps lie?
Interpretacja danych obrazowych
Metodyka kartografii i
wizualizacja informacji
geograficznej
Modele i bazy danych
przestrzennych
Pozyskiwanie danych
geograficznych i infrastruktury
informacji przestrzennej
Programowanie w środowisku
GIS
Przestrzenne techniki analityczne
i modelowanie w geomatyce
Stosowanie i wdrażanie systemów
informacji geograficznej
Teledetekcja
GIS for Urban Policy and Practice
GIS II (VC ESRI)

Zajęcia

Semestr

ECT
S

30W+30C

w

6

15C
30C

w
w

2
4

dr D. Kaim
prof. dr hab. J. Kozak
dr M. Luc
dr M. Luc

25W+5K
+30C

w

6

dr M. Luc

10W+17C
+33E

j

6

dr M. Troll,
dr K. Ostafin

20W+16C
+8K+16E

j

6

dr inż. N. Kolecka

30C

w

3

dr K. Ostapowicz

20C + 10E

w

3

dr K. Ostapowicz

30K

w

4

dr M. Luc

30W+30C
30S
75E

w
w
j,w

6
4
3

dr K. Ostapowicz
dr P. Trzepacz
dr K. Ostafin

Koordynator

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
Przedmioty VC ESRI to bloki tematyczne kursów oferowanych w Wirtualnym Kampusie ESRI
(http://training.esri.com). Przedmioty realizowane są przez studentów samodzielnie metodą nauki na odległość,
z wykorzystaniem anglojęzycznych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach Wirtualnego Kampusu ESRI i
na stronach Uniwersyteckiej Platformy Zdalnego Nauczania Pegaz oraz oprogramowania ArcGIS zainstalowanego na
własnym komputerze, względnie dostępnego w laboratoriach komputerowych UJ. Koordynator danego przedmiotu
udziela konsultacji w języku polskim lub angielskim.
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KURSY Z GEOMORFOLOGII
Numer
3013-D

Nazwa przedmiotu
Antropogeniczne przemiany
rzeźby

Zajęcia

Semestr

ECTS

30W

w

3

Koordynator
Dr hab. J.
Święchowicz
dr D. WrońskaWałach
dr hab. A. Michno
prof. dr hab.
K. Krzemień
prof. dr hab.
K. Krzemień

3004-D

Dendrogeomorfologia

10K+20T+15C

w

4

5704-D

Ewolucja rzeźby Polski

30W

j

4

3011-D

Geomorfologia dynamiczna

30W

w

3

3012-D

Geomorfologia Gór

20K

w

2

40T

w

3

dr hab. A. Michno

25W+15C+20T

j, w

5

dr hab. A. Michno

30K

w

3

30C

j

3

dr P. Kłapyta
dr D. WrońskaWałach

10W+40C

w

5

dr hab. M. Drewnik

5C+55T

w

4

dr hab. E. Gorczyca

30K

j

3

dr hab. E. Gorczyca

30W

j

3

dr hab. J.
Święchowicz

30K+10C+30T

w

5

dr hab. E. Gorczyca

5801-D
3010-D
3501-D
3006-D

3129-D

3051-D
3002-D
3005-D
2015-D

Geomorfologia Polski
Południowej
Metody badania osadów
czwartorzędowych
Paleogeografia
Podstawy analiz
geomorfometrycznych
Powódź w zlewni –
numeryczne modelowanie
procesów
meteorologicznych,
hydrologicznych i
geomorfologicznych
Projekt geomorfologiczny
„Beskid Niski”
Strefy i regiony
morfoklimatyczne
Współczesne procesy
stokowe w obszarach
rolniczych
Wybrane geozagrożenia

KURSY Z HYDROLOGII
Numer
3115-D
3118-D
3123-D
3127-D
3126-D
3105-D

3129-D

3119-D
3116-D-II
3128-D

Nazwa przedmiotu
Gospodarka wodna i ochrona
zasobów wodnych
Hydrogeologia
Hydrologia obszarów
zurbanizowanych
Hydrologia Polski
Hydrologia regionalna świata
Hydrologia stosowana
Powódź w zlewni –
numeryczne modelowanie
procesów meteorologicznych,
hydrologicznych i
geomorfologicznych
Pozyskiwanie i przetwarzanie
danych hydrologicznych za
pomocą GIS
Właściwości fizyczne
i chemiczne wód
Hydrology of High Mountains

The Baltic Sea Region –
Nature and Man
# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
5116-D

Zajęcia

Semestr

ECTS

20W+10T

w

3

dr J.P. Siwek

30W

w

3

dr hab. inż. B. Rzonca

10C+20T

w

3

dr J. Siwek

30W+15C
30W
30C

w
j
j

4
3
3

dr hab. M. Żelazny
dr hab. inż. B. Rzonca
dr J. Siwek

10W+40C

w

5

dr hab. M. Drewnik

30C

j

4

dr J. Siwek

j, w

5

dr hab. M. Żelazny

spring

5

autumn

3

10W+10C
+30T
20L+20S
+10FW
15L+15S

Koordynator

prof. dr hab.
J. Pociask-Karteczka
prof. dr hab. J.
Pociask-Karteczka
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KURSY Z METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Numer
3212-D
3210-D
3220-D
3229-D
3230-D
3211-D
2101-D
3227-D
2108-D
5703-D
3207-D
3213-D
3202-D
3222-D
3228-D

3129-D

3224-D
3219-D
3250-D
3225-D
3226-D

Nazwa przedmiotu
Biometeorologia człowieka
Dynamika chmur i układów
chmurowych
GIS w naukach o atmosferze
Groźne zjawiska i zdarzenia
meteorologiczne
Fizyka atmosfery
Klasyfikacja i rozpoznawanie
chmur
Klimat-Biosfera-Człowiek
Klimat obszarów górskich
i wyżynnych
Klimat obszarów
zurbanizowanych
Klimat Polski
Klimatologia fizyczna
Klimatologia stosowana
Meteorologia i klimatologia
synoptyczna
Meteorologiczne aspekty ochrony
atmosfery
Mikroklimatologia
Powódź w zlewni – numeryczne
modelowanie procesów
meteorologicznych,
hydrologicznych i
geomorfologicznych
Regiony klimatyczne świata p
Teledetekcja w meteorologii
i klimatologii
Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z meteorologii
i klimatologii
Zmiany i zmienność klimatu
Climate Change

Zajęcia
15W+15K

Semestr
j

ECTS
4

Koordynator
dr hab. A. Bokwa

15K

w

2

dr hab. D. Matuszko

10W+20C

j

4

dr A. Wypych

30W

w

3

dr hab. R. Twardosz

15W+20C

w

3

dr inż. J. Nęcki

15C

w

2

dr hab. D. Matuszko

30W+15C

w

4

dr hab. R. Twardosz

30W

j

3

dr hab. K. Piotrowicz

30 K

j

3

dr L. Kowanetz

15W+30C
15W+30C
45K

j
j
j

4
5
5

dr L. Kowanetz
dr hab. D. Matuszko
dr hab. D. Matuszko

30W+15C

w

4

prof. dr hab. Z. Ustrnul

30W+15C

w

4

dr hab. A. Bokwa

15W+15C

w

3

dr hab. A. Bokwa

10W+40C

w

5

dr hab. M. Drewnik

30K

w

3

dr L. Kowanetz

15W+15C

w

4

prof. dr hab. Z. Ustrnul

120T

w

6

dr hab. R. Twardosz

30W+15C
15L, S

j
spring

4
2

dr A. Wypych
dr A. Wypych

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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KURSY Z GLEBOZNAWSTWA I BIOGEOGRAFII
Numer
3307-D
3311-D
3309-D
5706-D
3303-D
3320-D
3316-D
3315-D
3317-D
3313-D
3314-D

Nazwa przedmiotu
Dendrochronologia
Fitogeografia
Geografia zwierząt
Gleby Polski
Laboratoryjne analizy gleb
Metody badań gleb
organicznych
Rozpoznawanie roślin
naczyniowych
Podstawy bonitacji i
waloryzacji gleb
Podstawy mikromorfologii gleb
Zasoby, użytkowanie i ochrona
gleb
Zbiorowiska roślinne
w krajobrazie Polski

Zajęcia
15W+15C
30W
15W
15W+15CT
45C

Semestr
j
w
j
w
j

ECTS
3
3
2
2
3

15C, 20T

w

3

dr hab. M. Drewnik

16C+14T

w

3

dr A. StachurskaSwakoń

15C+15T

w

3

dr W. Szymański

5K+15C

j

2

dr W. Szymański

30W

j

3

dr hab. M. Drewnik

20W+25C

w

4

dr A. StachurskaSwakoń

Koordynator
dr Z. Bednarz
prof. dr hab. M. Zając
dr T. Skalski
dr hab. M. Drewnik
dr hab. M. Drewnik

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18

KURSY Z GEOEKOLOGII
Numer
3418-D
3405-D
5010-D
3417-D
3408-D
4136-D
2022-D
3412-D

Nazwa przedmiotu
Funkcjonowanie systemów
przyrodniczych
Funkcjonowanie środowiska
stref polarnych
#Geosystemy gór
Metody badań struktury
środowiska przyrodniczego
Metody opracowań
fizycznogeograficznych
Opracowanie ekofizjograficzne
System środowiska
przyrodniczego
Wybrane krajobrazy Ziemi

Zajęcia
10W+10K
+10T

Semestr

ECTS

j

3

dr W. Maciejowski

30K

w

3

prof. dr hab. W. Ziaja

30K

w

3

dr hab. J. Balon

30K

j

3

dr M. Jodłowski

30C, K

j

3

dr M. Jodłowski

15K+10C

w

6

dr M. Jodłowski

20W+10C

w

3

dr W. Maciejowski

30W

j

3

dr hab. J. Balon

Koordynator

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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KURSY Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Numer
2044-DM

4108-D
2011-D
4109-D

Nazwa przedmiotu
Badania kulturowe w geografii
Ćwiczenia terenowe "Obszary
metropolitalne i procesy
metropolizacji"
Geografia konfliktów
Geografia polityczna
Geografia religii

4104-D

Geografia transportu

4107-D
5708-D

Geografia wsi
Geografia wyznań w Polsce
Geograficzne uwarunkowania
jakości życia i metody ich
badania
Globalne systemy finansowe i
gospodarcze
Metody badań przestrzeni
zurbanizowanej
Metody badań społecznych
Obszary metropolitalne i
procesy metropolizacji
Polityka migracyjna
Teorie lokalizacji
Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z geografii
ludności
Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z geografii
religii
Wybrane problemy społecznodemograficzne Polski i Europy
Wybrane zagadnienia z
geografii migracji ludności

4006-D

4212-D
2032-D
4129-D
2402-D
4127-D
4210-D
4419-D
4302-D

4305-D
5712-D
4211-D

Zajęcia
15K

Semestr
w

ECTS
2

30T

w

3

dr hab. Andrzej Zborowski

30W
15W+15C
15W
30W+20C
+10T
10W+5K
15 W

w
w
j

2
3
2

dr J. Działek
dr A. Kołoś
dr hab. E. Bilska-Wodecka

j

6

dr A. Kołoś

w
j

2
2

dr P. Trzepacz
dr hab. E. Bilska-Wodecka

15W+15C

j

3

dr hab. A. Zborowski

15W+15K

j

3

dr R. Guzik

15C

j

1

dr J. Więcław-Michniewska

15W+15K

j

3

dr R. Guzik

30W

w

3

dr hab. A. Zborowski

15K
15W+15C

w
w

2
4

dr J. Gałka
dr R. Guzik

60T

w

3

dr hab. M. Soja

60T

w

3

dr hab. I. Sołjan

30K

j

2

dr J. Gałka

15K

j

2

dr J. Gałka

Koordynator
dr hab. I. Sołjan

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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KURSY Z GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I ROZWOJU REGIONALNEGO
Nazwa przedmiotu
AutoCAD w gospodarce
przestrzennej
Energetyczne problemy
rozwoju gospodarczego

Zajęcia

Semestr

ECTS

30C

j

3

dr inż. B. Vogt

30W

j

3

dr L. Luchter

2021-D

Gospodarka przestrzenna

30W+15C

j

4

3213-D
4406-D

Klimatologia stosowana
Marketing terytorialny
Oceny oddziaływania na
środowisko
Partycypacja społeczna w
gospodarce przestrzennej
#Planowanie obszarów
miejskich
Planowanie przestrzenne

45K
30K
7W+12K
+4C+10T

j
j

5
2

dr J. WięcławMichniewska
dr hab. D. Matuszko
dr R. Pawlusiński

w

6

dr M. Jodłowski

10C+15E

j

2

10W+20C

j

3

25W+5K

j

3

30W

j

3

15C+15T

w

3

dr W. Szymański

15K

j

1

dr A.
Avdiushchenko

10W+10K+10T

w

3

dr A. Kołoś

15K

j

2

prof. dr hab. W.
Ziaja

Numer
2413-D
4207-D

2037-D
4134-D
4408-D
4128-D
4407-D
3315-D
2024-D

2039-D

2040-D

Podstawy architektury
krajobrazu
Podstawy bonitacji
i waloryzacji gleb
Podstawy organizacji
i zarządzania
Problemy rozwoju
i współczesnego
funkcjonowania transportu
miejskiego
Problemy zrównoważonego
rozwoju

Koordynator

dr hab.
K. Gwosdz
dr inż. arch. B.
Rzegocińska-Tyżuk
dr A. Kołoś
prof. dr hab. inż.
arch. Z.
Myczkowski

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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KURSY Z TURYSTYKI
Numer
4265-D
4110-D
5118-D
4414-D
4260-D
5715-D
4413-D
4263-D
4256-D
4305-D

4301-D
4259-D
5117-D
4250-D
4271-D
4270-D
4262-D

Nazwa przedmiotu
Funkcje turystyczne regionów
Geografia biblijna
# Geografia uzdrowisk
Marketing w turystyce
Metody badań geografii
turyzmu
Pielgrzymki i turystyka
religijna na świecie
Pilotaż i przewodnictwo
turystyczne p
Rozwój i funkcjonowanie
przedsiębiorstw turystycznych
Socjologia turystyki
Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z geografii
religii
Terenowe ćwiczenia
specjalizacyjne z geografii
turyzmu
Turystyka międzynarodowa
Turystyka w Europie
Wybrane problemy turystyki
światowej
Wybrane zagadnienia z
etnologii p
Wybrane zagadnienia z
ochrony
i konserwacji zabytków p
Zarządzanie turystyką w
regionie

Zajęcia
30T
30K
30K
30K

Semestr
w
w
j
j

ECTS
2
3
2
2

15W+15C

j

3

15K

w

2

dr hab. I. Sołjan

10W+10C+50T
+30E

w

6

dr R. Pawlusiński

30K

j

3

dr R. Pawlusiński

30W

j

3

dr hab. P. Nowak

60T

w

3

dr hab. I. Sołjan

60T

w

3

dr hab. M. Mika

30W
30K

j
j

3
2

dr R. Faracik
dr R. Faracik

30K

j

3

dr R. Faracik

15W+15C

w

3

dr M. Godyń

5W+10T

w

1

dr B. KwiatkowskaKopka

15W

w

2

dr R. Pawlusiński

Koordynator
dr hab. M. Mika
dr hab. I. Sołjan
dr R. Faracik
dr R. Pawlusiński
dr Robert Faracik
dr hab. M. Mika

# Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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BLOK KURSÓW
ĆWICZENIA TERENOWE REGIONALNE

Numer
1251-D
1252-D
1253-D
1254-D

Nazwa przedmiotu
Karpaty p
Sudety
Pomorze p
Góry Świętokrzyskie, Niecka
Nidy, Roztocze

Zajęcia
60T
60T
60T

Semestr
w
w
w

ECTS
3
3
3

Koordynator
dr hab. J. Balon
dr R. Guzik
dr hab. M. Mika

60T

w

3

dr hab. M. Żelazny

BLOK KURSÓW
ĆWICZENIA TERENOWE PRZEDMIOTOWE
Numer
1301-D
1302-D
1303-D
1305-D
1306-D
1308-D
1416-D
1415-D
1410-D

1411-D

1412-D

1414-D

Nazwa przedmiotu
Ćwiczenia terenowe
z geomorfologii
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
Ćwiczenia terenowe
z meteorologii
Ćwiczenia terenowe
z gleboznawstwa
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
Ćwiczenia terenowe
z geoinformatyki
Ćwiczenia terenowe z geografii
społeczno-ekonomicznej
(„Religia”)
Ćwiczenia terenowe z geografii
społeczno-ekonomicznej („RLiR”)
Ćwiczenia terenowe z geografii
społeczno-ekonomicznej
(„Turystyka”)
Ćwiczenia terenowe z geografii
społeczno-ekonomicznej “Badanie
poziomu i jakości życia
mieszkańców regionu miejskiego
Krakowa wg stref funkcjonalnoprzestrzennych (obszary ubóstwa
i bogactwa)”
Ćwiczenia terenowe z geografii
społeczno-ekonomicznej
“Przeszłość i dzień współczesny
społeczności lokalnych Beskidu
Niskiego (stosunki społecznoetniczne i gospodarka)”
Ćwiczenia terenowe z geografii
społeczno-ekonomicznej
„Kształtowanie przestrzeni
obszarów zurbanizowanych”

Zajęcia

Semestr

ECTS

60T

w

3

dr hab. A. Michno

100T

w

5

dr hab. inż. B. Rzonca

60T

w

3

dr hab. D. Matuszko

60T

w

3

dr hab. M. Drewnik

60T

w

3

dr W. Maciejowski

30E+30T

w

3

dr M. Troll

60T

w

3

dr hab. Izabela Sołjan

60T

w

3

dr R. Guzik

60T

w

3

dr R. Faracik

60T

w

3

dr hab. A. Zborowski

60T

w

3

dr hab. M. Soja

60T

w

3

dr J. Gałka

Koordynator
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BLOK KURSÓW
PEDAGOGICZNYCH

W związku ze zmianą przepisów MNiSW, aktualne informacje dotyczące kształcenia
pedagogicznego znajdują się na stronie internetowej IGiGP UJ (www.geo.uj.edu.pl) w zakładce
„Dla studentów”.
Przedmioty realizowane w ramach studiów geograficznych
Numer
6211-D
6212-D
6214-D

Nazwa przedmiotu
Dydaktyka geografii cz. I
Dydaktyka geografii cz. II
Dydaktyka przyrody

Zajęcia
38C,H
15W+37C,H
10W+50C

Semestr
w
j
w

ECTS
2
4
3

Koordynator
dr M. Pietrzak
dr M. Pietrzak
dr M. Pietrzak

Pozostałe przedmioty i praktyki (punkty za te kursy można uzyskać w ramach 10% limitu kursów
spoza programu studiów):
Podstawy dydaktyki
Praktyka z dydaktyki geografii w szkole ponadpodstawowej
Praktyka z dydaktyki geografii w liceum
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
Biologia dla przyrodników
Psychologia
Pedagogika
Transmedia in Science Education
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ŚCIEŻKA SPECJALIZACYJNA
„PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE”

Ścieżka specjalizacyjna „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” stanowi uzupełniający
program kształcenia studentów geografii na specjalności Turystyka w Instytucie Geografii i
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem kształcenia w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne”
jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodów pilota wycieczek i przewodnika
turystycznego.
W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” student realizuje
następujące kursy z oferty IGiGP UJ:
Kursy ogólne:
Geografia regionalna świata
Historia architektury i urbanistyki
Wybrane zagadnienia z etnologii
Regiony klimatyczne świata

Kursy specjalizacyjne:
Geografia turystyczna świata
Geografia turystyczna Polski
Formy turystyki
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce

Kursy terenowe (w tym kursy praktyczne):
Podstawy terenoznawstwa
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
Ćwiczenia terenowe regionalne Karpaty*
Ćwiczenia terenowe regionalne Pomorze*
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

* do wyboru jeden z kursów
W tabelach kursy dla ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” są oznaczone
literą „p”. Szczegółowe informacje o wszystkich kursach realizowanych w ramach tej ścieżki
specjalizacyjnej znajdują się w katalogu kursów dla studiów licencjackich (I stopnia).
Szczegółowy opis ścieżki specjalizacyjnej zamieszczony jest w oddzielnym pliku na stronie
http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.
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Courses in English for Polish students
Numer
3226-D
2217-D
4124-D
5860-D
2216-D
5859-D
3128-D
5861-D
5851-D
5852-D
5817-D
5116-D

Nazwa przedmiotu
Climate Change
# Do maps lie?
Geographical Problems of Cracow
Geography of Air Transportation
GIS for Urban Policy and Practice
Green Economy (GE) in Cities and
Regions
Hydrology of High Mountains
#Knowledge Based Economy and
Society from Local and Regional
Perspective
Seminar series: Physical
Geography
Seminar series: Human Geography
Socio-economic Problems of the
Małopolska Region
The Baltic Sea Region – Nature
and Man

Zajęcia
15L, S
15C
15L
30L, S
30S

Semestr
spring
spring
autumn
spring
spring

ECTS
2
2
2
3
4

Koordynator
dr A. Wypych
dr M. Luc
dr hab. A. Zborowski
dr P. Trzepacz
dr P. Trzepacz

30S

spring

2

dr A. Avdiushchenko

20L+20S
+10FW

spring

4

prof. dr hab.
J. Pociask-Karteczka

8L+14S
+8FW

autumn

4

dr G. Micek

30L, S

autumn
and spring

4

dr hab. A. Bokwa

30 L, S

autumn
and spring

4

dr P. Trzepacz

15L

spring

2

dr hab. A. Zborowski

15L+15S

autumn

3

prof. dr hab. J. PociaskKarteczka

L – Lecture, S – Seminar, FW – Field works
# The course suspended in the academic year 2017/18
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Courses in English for international students
Numer
3226-D
2217-D

Nazwa przedmiotu
Climate Change
# Do maps lie?

Zajęcia
15L, S
15C

Semestr
spring
spring

ECTS
2
2

3106-D

#Introduction to hydrology

15L+5S

spring

2

15L

autumn

2

dr hab. A. Zborowski

30L, S

spring

3

dr P. Trzepacz

4124-D
5860-D

Geographical Problems of
Cracow
Geography of Air
Transportation

Koordynator
dr A. Wypych
dr M. Luc
prof. dr hab.
J. Pociask-Karteczka

dr J. Działek
dr D. Wrońska-Wałach
dr hab. A. Bokwa
dr P. Trzepacz
dr hab. A. Bokwa
dr P. Trzepacz

2013-D

Geography Research Project

15S

autumn
spring

12

5853-D

Geography Seminar Series I

30L, S

autumn

4

5854-D

Geography Seminar Series II

30L, S

spring

4

30S

spring

4

dr P. Trzepacz

30S

spring

2

dr A. Avdiushchenko

20L+20S
+10FW

spring

3

prof. dr hab.
J. Pociask-Karteczka

30L

autumn

3

dr hab. A. Bokwa

8L+14S
+8FW

autumn

4

dr G. Micek

30L, S

autumn

3

dr P. Trzepacz

15L

spring

2

dr hab. A. Zborowski

15L+15S

autumn

3

prof. dr hab. J. PociaskKarteczka

60L,S, FW

autumn

5

dr M. Pietrzak

2216-D
5859-D
3128-D
5114-D
5861-D
5113-D
5817-D
5116-D
6218-D

GIS for Urban Policy and
Practice
Green Economy (GE) in Cities
and Regions
Hydrology of High Mountains
Physical Geography of Central
Europe
#Knowledge Based Economy
and Society from Local and
Regional Perspective
#Socio-economic Geography
of Central Europe
Socio-economic Problems of
the Małopolska Region
The Baltic Sea Region –
Nature and Man
Transmedia in Science
Education

L - Lecture, S – Seminar, FW – Field works
# The course suspended in the academic year 2017/18
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ESRI Virtual Campus courses#
(in English, only for students with at least basic knowledge in GIS)

Numer
2202-D

Nazwa przedmiotu
GIS II (VC ESRI)

Zajęcia
75E

Semestr
autumn and
spring

ECTS

Koordynator

3

dr K. Ostafin

L – Lecture, S – Seminar, FW – Field works
# - VC ESRI – Every subject described below is based on selected ESRI Virtual Campus Web
courses(http://training.esri.com).
Course content is available on-line in English (self-study). Teacher’s support will be provided in
English or Polish.
Geography courses in English are open to all Jagiellonian University international students. To
register for the courses you should contact:
Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Erasmus Departmental Co-ordinator
Institute of Geography and Spatial Management
Tel. +48 12 664 53 03, katarzyna.rotter@uj.edu.pl
At the JU International Students Office you’ll receive the information about the offer of nondegree courses in foreign languages proposed by other JU units. Please consult the following web
page: http://www.bosz.uj.edu.pl/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej.

Szczegółowy opis przedmiotów znajduje się w systemie USOS dostępnym na
stronie internetowej pod adresem http://www.usosweb.uj.edu.pl
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powrót
WB.IG-2018-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

1 ECTS
Absolwent na rynku pracy
Ćwiczenia, 10 godzin
Małgorzata Pietrzak
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 10 godz. Przygotowanie się do symulacji
rozmowy kwalifikacyjnej – 2 godz. Obserwacja targów pracy – 4 godz. Czytanie zadanej
(wskazanej) literatury i stron www – 8 godz. Napisanie CV, listu motywacyjnego i
wypełnienie kwestionariusza – 3 godz. Konsultacje z doradcą zawodowym – 1 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 1 godz. Wykonanie testów
osobowościowych – 1 godz. Razem 30 godz. pracy studenta
Pomyślne zaliczenie ćwiczeń: symulacja procesu rekrutacji typu centrum oceny i
rozmowy kwalifikacyjnej (nagranie video), pisanie testów oraz CV, listu
motywacyjnego, wypełnianie formularzy aplikacyjnych
Brak
Rynek pracy w Polsce: punkty pomocy i informacji o pracy; urzędy pracy; rodzaje umów
o pracę; program „Pierwsza Praca”; staże absolwenckie; źródła ofert pracy; agencje
doradztwa personalnego; biura pośrednictwa pracy; sposoby szukania pracy; własna
działalność gospodarcza. Dokumenty dla pracodawcy: curriculum vitae, list
motywacyjny, formularz aplikacyjny; testy osobowościowe – autodiagnoza i test
„Belblina” pracy w grupie. Rozmowa kwalifikacyjna: sposób przygotowania do
rozmowy z pracodawcą; metody poznania kompetencji pracownika; obawy
pracodawców; typy rozmów kwalifikacyjnych; przebieg rozmowy kwalifikacyjnej; treść
rozmowy – najczęściej zadawane pytania; powody odrzucenia kandydata; błędy podczas
rozmowy; rodzaje testów kwalifikacyjnych; etapy rekrutacji; działalność Assessment
Center - przykładowe zadania i badane cechy; efektywność metod rekrutacji. Techniki
prezentacji: sposoby przygotowania prezentacji; podstawowe zasady prezentacji;
struktura prezentacji; jak pozyskać zaufanie pracodawcy. Staż pracy na stacjach
naukowo-badawczych: zakres obowiązków stażystów; korzyści wynikające z odbycia
stażu; zyski dla stacji płynące z zatrudniania własnych absolwentów. Filozofia
planowania rozwoju zawodowego: bodźce, samoświadomość, wyobraźnia, wolna wola,
sumienie; trzy nawyki dobrego planowania kariery. Sektory rynku pracy: firma
międzynarodowa; firmy polskie i z kapitałem zagranicznym; własna firma; organizacje
pozarządowe; administracja rządowa. Ćwiczenia: symulacja procesu rekrutacji typu
centrum oceny i rozmowy kwalifikacyjnej (nagranie video), pisanie testów oraz CV, listu
motywacyjnego, wypełnianie formularzy aplikacyjnych
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-2314-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin
Dominik Kaim, Jacek Kozak
Zaliczenie na ocenę
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 60 godz.
- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (elearning): 18 godz.
- opracowanie wyników zajęć typu ćwiczeniowego: 32 godz.
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 16 godz.
- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 24 godz.
RAZEM: 150 godzin pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech
elementów:
 kartkówek sprawdzających wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i
społeczne opanowane przez studenta w trakcie poprzedniego ćwiczenia,
 aktywności w trakcie zajęć,
 raportów (prac pisemnych) – m minimum niezbędne do zaliczenia ćwiczeń to trzy
raporty. Prace pisemne powinny być dostarczone do prowadzącego przed
rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia.
Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną ocen z testów, prac pisemnych (raportów),
prezentacji oraz aktywności studenta.
Geoinformatyka (WB.IG-0116-DL) lub kursy równoważne
Treści przekazywane w formie ćwiczeń komputerowych:
 ilościowa i jakościowa analiza przestrzenna: zaawansowana statystyka przestrzenna,
geostatystyka,
 modelowanie powierzchni,
 analiza kosztowa,
 modelowanie sieci,
 automaty komórkowe,
 analiza lokalizacji i alokacji,
 przestrzenne modelowanie procesów naturalnych i antropogenicznych,
 problemy z wykorzystywaniem GIS w modelowaniu przestrzennym,
 hierarchiczność, skala i pole podstawowe (problem MAUP),
 przykłady z zakresu: analizy struktury krajobrazu, modelowania powierzchni terenu,
modelowania zjawisk ludnościowych, modelowania hydrologicznego, dostępności
komunikacyjnej, zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi.
Moduł obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia na kierunku geografia
specjalności „Systemy informacji geograficznej”.
Moduł fakultatywny dla pozostałych studentów studiów II stopnia na kierunku geografia
Moduł niedostępny dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna
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powrót
WB.IG-3013-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Antropogeniczne przemiany rzeźby
Wykład, 30 godzin
Jolanta Święchowicz
egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 90 godz. pracy studenta
Forma egzaminu: egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

3 ECTS

brak
Podstawowe pojęcia, kryteria i klasyfikacje antropogenicznych form rzeźby. Stan i
metody badań antropogenicznych zmian rzeźby w Polsce i na świecie. Główne etapy
antropogenicznych zmian rzeźby w Polsce i na świecie – ujęcie historyczne. Bezpośredni
i pośredni wpływ różnych form działalności człowieka na zmiany rzeźby w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej oraz odzwierciedlenie tego wpływu w formach, osadach,
rodzaju i natężenia procesów:
- rozwój rolnictwa, zmiany użytkowania ziemi,
- rozwój sieci osadniczej,
- rozbudowa sieci komunikacyjnej,
- eksploatacja bogactw naturalnych, składowanie kopalin i skały płonnej,
- gospodarka leśna,
- ingerencja w naturalne systemy hydrologiczne,
- rozwój turystyki pieszej, narciarstwa, wspinaczki skałkowej, rekreacji.
Prawidłowości rozwoju i trwałość antropogenicznych form rzeźby. Stopień
antropogenicznego przeobrażenia rzeźby obszaru Polski i jego przestrzenne
zróżnicowanie. Walory poznawcze, estetyczne i rekreacyjne antropogenicznych form
rzeźby

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2413-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
Ćwiczenia, 30 godzin, nauczanie zdalne
Beata Vogt
Zaliczenie na ocenę
Nakład pracy studenta:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
a. Laboratoria: 30h
b. Konsultacje: 15h
2. Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego:
a. Przygotowanie się do zajęć: 15 h
b. Przygotowanie projektów 20 h
Łączny nakład pracy studenta: 80 h
Zaliczenie. Ocena końcowa będąca średnią arytmetyczną poszczególnych ocen
formujących.
Konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z wszystkich ocen formujących.
Brak
- Wprowadzenie do komputera oraz podstaw programu AutoCAD
- Geometryczne konstruowanie rysunków
- Komputerowe wprowadzenie mapy
- Komputerowe wprowadzanie powierzchni topograficznych
- Działania na powierzchniach topograficznych
- Tworzenie przekroi i profili terenu
- Zapoznanie z podstawowymi komendami dotyczącymi pracy 3D. Pokazanie różnic
między pracą na bryłach a pracą na powierzchniach. Modyfikowanie elementów
przestrzennych.
- Zapoznanie z podstawami wizualizacji komputerowych w programie AutoCAD.
Tworzenie prostej animacji komputerowej w programie AutoCAD.
- Tworzenie i dostosowywanie zabudowy rekreacyjnej do danych warunków
przyrodniczo-krajobrazowych wraz z tworzeniem wizualizacji przestrzennej.
Importowanie obiektów do pliku.
- Tworzenie modelu powierzchni topograficznych
- Tworzenie plakatu. Tworzenie prezentacji multimedialnej.
- Przegląd i ocena wszystkich prac studenckich. Wystawienie zaliczeń.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2044-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Badania kulturowe w geografii
Wykład, 15 godzin
Izabela Sołjan
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem 15 godz., czytanie zadanej literatury 20 godz.,
napisanie eseju 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15 godzin.
Razem godziny pracy studenta: 60 godz. pracy studenta
Napisanie eseju na temat wybranego problemu badawczego geografii kultury i
wykonanie określonych zadań w toku zajęć.
Zalecany kurs: Geografia kultury i religii
Główne szkoły geograficzne w rozwoju geografii kultury. Nowa geografia kultury.
Metodologia i metody badań (opozycjonizm, strukturalizm, teorie post-strukturalne,
dyskurs). Metody badania krajobrazów kulturowych. Znaczenie i wartość miejsca w
geografii kultury. Tożsamości określone kulturowo. Dziedzictwo kulturowe. Zjawiska
kulturowe w świecie współczesnym (marketing, alienacja i globalizacja, kultura lokalna,
przestrzenie medialne). Polityka kulturowa. Studia genderowe w geografii. Konflikty o
podłożu kulturowym.
Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach II stopnia na kierunku geografia.
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powrót
WB.IG-5904-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Babia Góra
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin
Mateusz Troll
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego (szukanie literatury, definiowanie
problemu) – 3 godz.
Czytanie zadanej literatury – 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.
Razem: 53 godz.
Test pisemny.
Kurs zalecany: WB.IG-1251-D. Ćwiczenia terenowe regionalne – Karpaty
Inne wymagania: przygotowanie fizyczne do trzydniowej wycieczki w terenie
wysokogórskim, ekwipunek odpowiedni do uprawiania turystyki górskiej
Wybrane problemy fizycznogeograficzne obszaru babiogórskiego. Piętrowość
fizycznogeograficzna, budowa geologiczna i geneza rzeźby Babiej Góry. Użytkowanie
ziemi w nawiązaniu do warunków środowiska przyrodniczego oraz w świetle historii
osadnictwa regionu. Historia i stan obecny ochrony przyrody babiogórskiej. Turystyka na
Babiej Górze. Wybrane zagadnienia z historii i etnografii Górnej Orawy. Mniejszość
słowacka w Polsce. Projekty infrastrukturalne i kulturalne realizowane w gminach u
podnóża Babiej Góry. Współpraca transgraniczna na Górnej Orawie.
Kurs wyjazdowy, pełnopłatny. Kurs zawieszony w roku akademickim 2016/2017
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powrót
WB.IG-5902-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Beskid Makowski
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin
Robert Twardosz
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.
Razem 45 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie określonych zadań w toku ćwiczeń, egzamin pisemny.

Uwagi:

2 ECTS

Dobra sprawność fizyczna
Zróżnicowanie środowiska geograficznego Beskidu Makowskiego i zależność między
poszczególnymi jego komponentami. Możliwości wykorzystania zasobów środowiska.
Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne regionu i jego uwarunkowania historyczne.
Rozwój funkcji turystycznych niektórych miast. Zagrożenia ekologiczne
Kurs wyjazdowy, pełnopłatny
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powrót
WB.IG-6220-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Biologia dla przyrodników
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin, Konwersatorium, 20 godzin
Lucyna Paul
Zaliczenie na ocenę

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Kurs przeznaczony tylko dla studentów realizujących program szkolenia pedagogicznego

2 ECTS

Warunkiem zaliczenia jest:
- 100% obecności na ćwiczeniach i zajęciach terenowych oraz aktywny udział;
- wykonanie modelu;
- poprawne wykonanie zadań podczas egzaminu pisemnego;
Czynniki warunkujące życie na lądzie i w wodzie. Przystosowania organizmów do
różnych środowisk. Przegląd głównych biomów: tundra, tajga, lasy mieszane, stepy i
sawanny, lasy równikowe, pustynie. Charakterystyka wybranych ekosystemów - las,
łąka, jezioro. Podstawy identyfikacji gatunkowej roślin i zwierząt. Zagrożenia
antropogeniczne dla środowiska i zasady "ekologicznego" stylu życia. Formy ochrony
przyrody i wybrane gatunki chronione.
Budowa i funkcjonowanie narządów oraz układów narządów. Aparat ruch; układ:
krążenia, pokarmowy, oddechowy, moczowy, rozrodczy, nerwowy. Choroby wywołane
przez wybrane gatunki zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów: przyczyny i
profilaktyka. Wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie
człowieka. Zasady zdrowego trybu życia. Pierwsza pomoc w wybranych urazach.
Treści merytoryczne realizowane są metodami opisanymi w punkcie 16 Sylabusa.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3212-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Biometeorologia człowieka
Konwersatorium, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Anita Bokwa
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 105 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium na podstawie
opracowania wybranych tematów z wykorzystaniem literatury fachowej, w formie
kompilacji w grupach kilkuosobowych. Prezentacja opracowania w formie prezentacji
ustnej i elektronicznej. Egzamin pisemny.
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia
Tytuły wykładów:
1. Przedmiot, znaczenie i krótka historia biometeorologii, 2. Bilans cieplny ciała
człowieka i termoregulacja, 3. Procesy przystosowawcze organizmu człowieka do
warunków klimatycznych w różnych skalach czasowych, 4. Meteoropatologia i
meteorotropowe sytuacje pogodowe, 5. Objawy i choroby meteorotropowe, 6. Bodźce
bioklimatyczne, 7. Zespół bodźców termicznych i wilgotnościowych, 8. Zespół bodźców
mechanicznych, 9. Zespół bodźców radiacyjnych i elektrycznych, 10. Zespół bodźców
chemicznych i biologicznych, 11. Wartości progowe i kompleksowe wskaźniki
biometeorologiczne, 12. Modele bioklimatyczne, 13. Biosynoptyka i kompleksowe
klasyfikacje pogody, 14. Biorytmika ustroju człowieka i rytmy biologiczne, 15.
Zróżnicowanie bioklimatyczne Polski.
Konwersatoria - prezentacje studentów i wspólna dyskusja na następujące tematy:
1. Metody oceny bioklimatu uzdrowisk, 2. Zróżnicowanie i zmienność warunków
bioklimatycznych w regionach uzdrowiskowych Polski, 3. Metody wykorzystywane w
badaniach prowadzonych w kraju i na świecie a dotyczące: 3a) komfortu termicznego,
3b) bioklimatu miasta, 3c) wpływu fal upałów na ludzi w różnych strefach
klimatycznych, 3d) określania bioklimatycznych uwarunkowań turystyki, 3e) metody
oceny bodźcowości bioklimatycznej danego obszaru i jej zmienności.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3226-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Climate Change
Konwersatorium, 14 godzin, Wykład, 1 godzin
Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych
Egzamin
(tylko po angielsku) Contact hours – 15 h.
Private study – literature – 15 h.
Private study before the seminar – 10 h.
Private study before revision and examination – 20 h.
Total: 60 hours

2 ECTS

Active attendence, group work presentation, written test
No requirements (basic knowledge on meteorology and climatology is welcome)
Course outline: Causes of climate changes: astronomical and geographical theories,
economic activity of man. Human impact on the composition of the atmosphere: changes
of carbon dioxide and trace gases concentration – the increasing greenhouse effect and
the ozone layer depletion. Recent climate changes and outlook for the future: climatic
models and climate change scenarios. Regional climate changes (Krakow, Southern
Poland, Central Europe) and their impact on the environment and selected branches of
economy.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG-2307-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Projekt specjalizacyjny GIS I
Ćwiczenia kameralne i terenowe, 30 godzin
Piotr Trzepacz
Zaliczenie na ocenę
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 30 godz.
- praca własna w terenie, zbieranie danych: 45 godz.
- opracowanie wyników, w tym raport – prace kameralne: 60 godz.
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 15 godz.
- RAZEM: 150 godzin pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz
pracy pisemnej.
Treści przekazywane w ramach konwersatorium:
•
metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z
wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w
danym roku tematu
•
praca zespołowa
•
pisanie i przygotowanie prezentacji i prac naukowych
Treści przekazywane w ramach ćwiczeń:
•
metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z
wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w
danym roku tematu
Moduł wyłącznie dla studentów I roku studiów II stopnia specjalności „Systemy
informacji geograficznej”
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powrót
WB.IG-4006-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji" 3 ECTS
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin; spotkanie organizacyjne, 1,5 godziny
Andrzej Zborowski
Zaliczenie pisemne na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi (ćwiczenia terenowe) – 30 h
Zajęcia wprowadzające i zaliczenie pisemne – 3 h
Praca własna studenta:
przygotowanie do zajęć w formie e-learningu, w tym lektura wskazanych przez
prowadzącego publikacji 24 h
przygotowanie się do zaliczenia pisemnego – 24 h
w sumie: 81 h
Zaliczenie pisemne na ocenę.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział we wszystkich zajęciach.
brak
Przemiany demograficzne wybranych obszarów metropolitalnych, w tym zmiany
zaludnienia i kierunków przemieszczeń ludności oraz procesy suburbanizacji i
peryurbanizacji, problemy segregacji społecznej, przemiany funkcjonalno-przestrzenne,
transformacja układu przestrzenno-urbanistycznego na osi centrum-peryferie, problemy
transportowe w obszarach metropolitalnych, konflikty przestrzenne i ochrona
dziedzictwa kulturowego na przykładach następujących obszarów metropolitalnych:
Budapeszt, Paryż, Rzym, Bratysława, Wiedeń, Londyn, Praga, Warszawa, Wilno, Mińsk,
Kijów, Lwów, Berlin, Bolonia, Brno, Oslo.
Uwaga: w każdym roku zajęcia prowadzone są w jednym z wymienionych obszarów
metropolitalnych wg podanej wyżej kolejności.
1. Całkowity koszt uczestnictwa w zajęciach pokrywa student, tj.:
- przejazd (tam i z powrotem)
- 2 noclegi
- wyżywienie
- przejazdy po mieście
- opcjonalnie wstęp do instytucji miejskich
2. Wymagane ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ lub inne).
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powrót
WB.IG-1254-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy,
Roztocze
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Mirosław Żelazny
Zaliczenie na ocenę

3 ECTS

Zaliczenie pisemne na ocenę
Na ok. 10% oceny składa się aktywność studenta w trakcie ćwiczeń terenowych
(ćwiczenia z rozpoznawania skał i obiektów zabytkowych). Zaliczenie pisemne składa
się z dwóch części (geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna).
Zalecane: Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia,
Podstawy geografii człowieka
Znajomość podstawowej terminologii z zakresu geografii fizycznej oraz geografii
społeczno-ekonomicznej
- Główne jednostki tektoniczne regionu oraz ich zróżnicowanie litologiczne.
- Charakterystyka rzeźby regionu, wybrane zagadnienia paleogeograficzne.
- Zróżnicowanie klimatyczne i hydrologiczne regionu.
- Wybrane formy ochrony przyrody, atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne
regionu.
- Przekształcenia ilościowe i jakościowe środowiska przyrodniczego w wyniku
działalności gospodarczej człowieka.
- Wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych.
- Pozostałości starożytnego hutnictwa i górnictwa.
- Powstanie i rozwój dużych okręgów przemysłowych (COP, SOP).
- Specjalizacja przemysłowa regionów: hutnictwo, przemysł zbrojeniowy, siarkowy,
lotniczy.
- Rozwój i przemiany sieci miejskiej.
- Rozwój gospodarczy terenów wiejskich: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju
rolnictwa, regionalna specjalizacja produkcji rolnej.
- Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze.
- Rozwój regionów w ujęciu historyczno-kulturowym.
Kurs wyjazdowy, 6 dni, kurs częściowo płatny
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powrót
WB.IG-1251-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Jarosław Balon
Zaliczenie na ocenę
Kolokwium pisemne obejmujące
społeczno-gospodarcze, trasę.

odrębnie

3 ECTS

zagadnienia:

fizycznogeograficzne,

Brak
Środowisko geograficzne młodych gór fałdowych. Wpływ budowy geologicznej na
wykształcenie rzeźby. Regionalne zróżnicowanie elementów środowiska geograficznego
- poziome i pionowe. Antropopresja. Zmiany użytkowania ziemi w górach. Parki
narodowe. Etapy zasiedlania Karpat. Geneza i ewolucja osadnictwa. Przemysł: struktura i
lokalizacja. Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe. Współczesne przekształcenia
społeczno-gospodarcze. Trasa Pogórze Karpackie - Beskidy Zachodnie - Podhale - Tatry
Polskie i Słowackie - Podtatrze Słowackie - Zachodnie Karpaty Centralne i Wewnętrzne
- Karpaty Wschodnie
Kurs wyjazdowy, 6 dni, częściowo płatny
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powrót
WB.IG-1253-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Mirosław Mika
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 4 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 6 godz.
Przygotowanie się do egzaminu – 24 godz.
Razem 84 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Uwagi:

3 ECTS

Brak
Typy środowisk i regiony fizycznogeograficzne w południkowym przekroju Polski:
obszary staro- i młodoglacjalne. Zróżnicowanie i geneza wybrzeży Bałtyku. Wpływ
zmian klimatu czwartorzędu na przemiany środowiska geograficznego. Osadnictwo
starych kultur. Rozwój i funkcje obszarów metropolitalnych. Staromiejskie układy
osadnicze. Towarowa gospodarka rolna. Stare i nowe struktury przemysłowe.
Zagospodarowanie turystyczne. Trasa: Częstochowa-Bełchatów-Łódź-Toruń-GdańskGdynia-Żuławy-Łeba-Hel-Kościerzyna-Biskupin-Gniezno
Kurs wyjazdowy, 6 dni, częściowo płatny
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powrót
WB.IG-1252-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Robert Guzik
Zaliczenie na ocenę

3 ECTS

Udział w zajęciach terenowych. Egzamin pisemny (treść wykładów oraz literatura).
Brak
Historia polityczna i ludnościowa Śląska. Podziały regionalne Śląska. Zmiany
przynależności terytorialnej Śląska. Specyfika Śląska jako obszaru pogranicza. Fale
osadnicze (napływ Słowian, Wielka Kolonizacja, kolonizacja fryderycjańska, wymiana
ludności po II wojnie światowej). Przemiany struktury narodowościowej. Granice Śląska.
Podziały Śląska. Wykład realizowany na Górze Świętej Anny lub w Rudach Wielkich
lub w Łubowicach (w zależności od trasy ćwiczeń)
Mniejszość niemiecka na Górnym Śląsku. Problem narodowości śląskiej Tożsamość
etniczna Ślązaków: geneza. Cechy kulturowe Górnoślązaków. Problem labilności
narodowościowej. Odrodzenie się mniejszości niemieckiej po 1990 roku – przyczyny.
Cechy rozmieszczenie mniejszości niemieckiej. Skutki gospodarcze i społeczne dla
regionu. Wykład realizowany na Górze Świętej Anny lub w Rudach Wielkich lub w
Łubowicach (w zależności od trasy ćwiczeń)
Cechy osadnictwa i zagospodarowania Płaskowyżu Głubczyckiego (opcjonalnie)
Krajobraz agrarny Płaskowyżu Głubczyckiego. Warunki dla rolnictwa. Układy
przestrzenne wsi. Typy upraw. Podsudecki kompleks przemysłu spożywczego. Wykład
realizowany w Głubczycach (opcjonalnie w zależności od trasy). Obserwacja terenowa
Główne cechy sieci miejskiej Sudetów
Prawidłowości rozwoju sieci miejskiej Sudetów. Kształtowanie się ośrodków
centralnych. Rola miast górniczych. Fazy umiastowienia. Ośrodki dominujące w
poszczególnych etapach historycznych. Okresy świetności i upadku. Typowe cechy
układu przestrzennego, struktury wielkościowej i bazy ekonomicznej miast sudeckich.
Wykład realizowany w Kłodzku
Współczesne problemy rozwoju miast sudeckich Kryzys małych miast sudeckich w
okresie PRL. Przyczyny i skala bezrobocia strukturalnego. Ośrodki depresji i sukcesu
gospodarczego. Przemiany funkcji głównych miast sudeckich: Wałbrzycha i Jeleniej
Góry. Zróżnicowanie poziomu i jakości życia w miastach sudeckich. Rola specjalnych
stref ekonomicznych. Wykład plus dyskusja w czasie organizowanego spotkania z
liderami lokalnymi w wybranym mieście lub gminie sudeckiej
rozwój i cechy osadnictwa Kotlin Sudeckich: Kłodzkiej i Jeleniogórskiej Kierunki
kolonizacji. Rola szlaków handlowych i sieci rzecznej. Przynależność etniczna
mieszkańców. Prawidłowości rozwoju sieci osadniczej. Wykład w Kłodzku i Jeleniej
Górze. Obserwacja terenowa
procesy ludnościowe w Sudetach po 1945 roku
Procesy migracyjne przed 1945 rokiem: Ostflucht. Depopulacja w okresie PRL:
przyczyny polityczne, gospodarcze i społeczne. Zróżnicowanie procesów depopulacji.
Sesja terenowa w dolinie Białej Lądeckiej
przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju turystyki w Sudetach
Atrakcyjność turystyczna Sudetów. Fazy rozwoju turystyki. Cechy zagospodarowania
turystycznego. Znaczenie turystyki w gospodarce Sudetów. Konflikty turystyka a
ochrona przyrody na terenie Sudetów Wykład w Parku Narodowym Gór Stołowych i
Karkonoskim PN
dziedzictwo kulturowe Sudetów i jego znaczenie dla rozwoju regionu specyfika
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
Sudetów: wielokulturowość, różnorodność. Problem dziedzictwa obcego i opuszczonego.
wybrane przykłady: zamki, pałace i wieże rycerskie, twierdze nowożytne, układy
przestrzenne miast, zabytki przemysłu i techniki, pomniki średniowiecznego prawa,
Dziedzictwo pocysterskie. Dziedzictwo wyznania protestanckiego. Curiosa i osobliwości.
Sudecka toponomastyka. Wykład oraz dyskusja (m.in. w czasie wizyty w Kłodzku,
Wambierzycach, Krzeszowie, Jeleniej Górze, Jaworze lub Świdnicy)
główne cechy przemysłu w Sudetach Baza surowcowa Sudetów. Fazy industrializacji.
Główne cechy przemysłu w Sudetach. De-industrializacja i re-industrializacja. Studia
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przypadku: przemysł włókienniczy, szklarski, papierniczy. Górnictwo węgla kamiennego
w Sudetach – rozwój i geneza. Górnictwo surowców skalnych. Wykład, dyskusja
połączona ze zwiedzaniem czynnych zakładów przemysłowych (zwykle 2-3 obiekty) w
trakcie kursu
powstanie, rozwój i upadek kopalnictwa rud metali w Sudetach Zasoby rud metali w
Sudetach – cechy złóż. Prawo górnicze. Fazy rozwoju ośrodków górniczych. Przyczyny
upadku górnictwa rud metali. Losy miasteczek pogórniczych. Współczesne
funkcjonowanie wybranych ośrodków dawnego górnictwa. Zachowane w terenie ślady
eksploatacji. Wykład realizowany w Bolesławowie oraz w Rudawach Janowickich
kontrasty społeczne i gospodarcze na terenie Sudetów Ośrodki depresji gospodarczej i
społecznej w Sudetach. Problem miast monokulturowych. Funkcjonowanie miast
zdegradowanych. Miejsca sukcesu. Zróżnicowanie ścieżek rozwojowych ośrodków
sudeckich po 1990 roku. Dyskusja w ostatnim dniu zajęć oraz w czasie spotkania z
liderami lokalnymi (najczęściej realizowana w Chełmsku Śląskim)
Rozwój sieci kolejowej w Sudetach Etapy rozwoju kolei. Cechy sieci kolejowej
Sudetów. Rola kolei w rozwoju gospodarczym Sudetów. Regres sieci kolejowej w
Sudetach. Wykład realizowany najczęściej w Lubawce
zbiorniki zaporowe w Sudetach – geneza, znaczenie dla regionu Gospodarcze i społeczne
skutki powodzi sudeckich. Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej. Zbiorniki zaporowe i
ich funkcje. Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej na Dolnym Śląsku.
Program dla Odry. Sesja terenowa połączona ze zwiedzaniem elektrowni wodnej w
Pilchowicach oraz wycieczka wzdłuż Białej Lądeckiej
Uzdrowiska w Sudetach wody mineralne Sudetów, ich geneza i zróżnicowanie. Fazy
rozwoju uzdrowisk. Rola kolei. Funkcjonowanie uzdrowisk do 1945 roku. Uzdrowiska w
okresie PRL – różnice w stosunku do okresu przedwojennego. Współczesne
uwarunkowania sukcesu i regresu uzdrowisk. Układy przestrzenne uzdrowisk sudeckich
– charakterystyczne cechy Wykład oraz sesja terenowa w Polanicy Zdrój i Lądku Zdroju
Ośrodki kultu religijnego w Sudetach Sanktuaria sudeckie – geneza, rozmieszczenie,
architektura, rola w rozwoju lokalnym i regionalnym. Kościoły protestanckie Wykład w
Wambierzycach
Zagadnienia z geografii fizycznej
Położenie Sudetów i ich podział. Położenie Sudetów na tle większych jednostek
fizycznogeograficznych i geologicznych Europy. Regionalizacja fizycznogeograficzna i
geologiczna Sudetów. Problem prowadzenia granic. Wykład połączony z dyskusją
realizowany stopniowo w poszczególnych częściach Sudetów
Mozaikowa budowa geologiczna Sudetów i jej przyczyny Historia rozwoju Sudetów jako
jednostki geologicznej. Trzon prekambryjski. Trzy etapy ruchów górotwórczych.
Transgresje i regresje morskie. Skały budujące Sudety, ich rozmieszczenie i eksploatacja.
Wykład realizowany w Bardzie, w Górach Kamiennych, na przełęczy Kowarskiej i na
Śnieżce
Rozwój rzeźby Sudetów w górnej kredzie i trzeciorzędzie. Okresy spokoju i niepokoju
tektonicznego. Etchplanacja. Wpływ struktury skał granitoidowych na rozwój rzeźby w
Sudetach. Problem wyznaczania liczby epizodów zrównań. Wykład realizowany na
przełęczy Puchaczówka, na Równi pod Śnieżką oraz w Kotl. Jeleniogórkiej
Charakterystyczne cechy współczesnej rzeźby Sudetów. Typy rzeźby Sudetów. Związek
rzeźby z budową geologiczną.. Rozmieszczenie, rozciągłość, wysokość głównych pasm
oraz ich najwyższe szczyty. Wykład realizowany stopniowo w czasie ćwiczeń
terenowych
Charakterystyczne cechy sieci rzecznej Sudetów Wieloetapowy rozwój sieci rzecznej –
trzeciorzędowa i czwartorzędowa reorganizacja sieci rzecznej. Koncentrycznych układ
sieci rzecznej. Asymetria dorzeczy. Profil podłużny i spadek rzek sudeckich. Zabudowa
hydrotechniczna. Wykład realizowany: w dolinie Białej Lądeckiej, Bystrzycy Kłodzkiej,
potoku Wilczki lub w Kotl. Jeleniogórskiej (w zależności od trasy)
Przełomy rzeczne w Sudetach Geneza i typy przełomów rzecznych. Przykłady
przełomów w Sudetach. Wykład i dyskusja przy poszczególnych typach przełomów
rzecznych (w Bardzie, Kłodzku, Rybnicy Leśnej, oraz Pilchowicach) (w zależności od
trasy)
Wulkanizm Sudetów. Typowe formy ich geneza i przykłady w Sudetach. Powiązanie
występujących w Sudetach form wulkanicznych z epizodami ruchów górotwórczych.
Wykład i dyskusja połączona z obserwacją odsłonięć skał wulkanicznych (w zależności
od trasy): Wleń lub Wąwóz Myśliborski, kamieniołom w Tłumaczowie lub Organy
Wielisławskie; Góra Św. Anny, Lutynia lub Ostrzyca Proboszczowicka)
Złoża surowców mineralnych i ich geneza Rozmieszczenie głównych surowców
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mineralnych eksploatowanych w Sudetach. Podział złóż ze względu na genezę i postać
występowania.. Pochodzenie i cechy charakterystyczne pokładów węgla na Dolnym
Śląsku. Wykład realizowany (w zależności od trasy: w Kletnie, Kowarach, Strzegomiu,
kamieniołomie w Tłumaczowie lub Boguszowie-Gorcach oraz w Wałbrzychu
Zlodowacenie kontynentalne Sudetów Zasięg przestrzenny i wysokościowy
zlodowacenia kontynentalnego Sudetów. Eratyki, kemy oraz gliny morenowe w
kotlinach sudeckich jako dowody obecność lądolodu Skandynawskiego na terenie
Sudetów.
Wykład na Twierdzy w Kłodzku lub dyskusja przy odsłonięciu glin morenowych w
cegielni w Leszczynie
Zlodowacenie górskie w Sudetach Zlodowacenie górskie Karkonoszy - formy erozyjne i
akumulacyjne. Zlodowacenie Karkonoszy na tle innych starych górotworów Europy.
Warunki rozwoju lodowców Karkonoskich – teoria anemoorograficzna Wykład i
dyskusja terenowa realizowana podczas ćwiczeń terenowych w Karkonoszach
Formy i pokrywy peryglacjalne w Sudetach Ich rozmieszczenie i przyczyny
zróżnicowania. Stopień przeobrażenia rzeźby trzeciorzędowej przez procesy
peryglacjalne. Wykład i dyskusja terenowa w Karkonoszach oraz na Przedgórzu
Sudeckim
Współczesne procesy morfogenetyczne w Sudetach Ich rodzaje, zakres i skutki działania
w powiązaniu z budową geologiczną, warunkami klimatycznymi oraz działalnością
człowieka. Porównanie aktywności procesów w Sudetach i Karpatach Wykład i dyskusja
w Górach Kamiennych i Karkonoszach.
Góry Stołowe jako przykład gór płytowych Cechy charakterystyczne gór płytowych.
Rozwój Sudetów w górnej kredzie. Zasięg morza górno-kredowego i środowisko
sedymentacji. Fazy orogenezy alpejskiej i rozwój struktury zrębowej Gór Stołowych.
Trzy horyzonty rzeźby w Górach Stołowych. Wykład realizowany na Szczelińcu lub w
Adrszpaskich Cieplicach (w zależności od trasy)
Formy skałkowe w Sudetach.
Rozmieszczenie i geneza form skałkowych w Sudetach. Skałki Karkonoskie i Gór
Stołowych jako przykłady dwóch typów form skałkowych występujących w Sudetach.
Wykład i dyskusja na Szczelińcu oraz w Karkonoszach przy Pielgrzymach lub
Słonecznikach
Mikroformy wietrzeniowe w Sudetach Geneza form wietrzeniowych w piaskowcach i
granitach – hipotezy. Wykład i dyskusja na Szczelińcu oraz w Karkonoszach przy
Pielgrzymach lub Słonecznikach (lub na Skałkach Witosza w Kotl. Jeleniogórskiej)
Kras Sudecki Warunki rozwoju krasu w Sudetach. Formy krasu podziemnego i
powierzchniowego – ich rozmieszczenie i przykłady. Wykład połączony ze zwiedzaniem
Jaskini Niedźwiedziej
Przedgórze a Pogórze Sudeckie Definicje i kryteria wydzielania. Przykłady w Sudetach.
Geneza i zróżnicowanie petrograficzne. Najwyższe wzniesienia. Odmienne
wykształcenie w poszczególnych częściach Sudetów. Dyskusja realizowana na
Przedgórzu Paczkowskim i Pogórzu Karkonoskim
Sudecki uskok brzeżny i uskok śródsudecki Przebieg, okres powstania oraz amplituda
zrzutu. Powiązanie występowania uskoków z występowaniem wód mineralnych i
surowców mineralnych. Aktywność neotektoniczna uskoków - dowody Wykład
realizowany stopniowo w różnych częściach Sudetów
Niecka śródsudecka Powstanie, rozwój i wykształcenie niecki śródsudeckiej. Przykłady
skał występujących w centralnej i części na peryferiach niecki. Niecka śródsudecka jako
przykład inwersji rzeźby. Wykład realizowany w Górach Kamiennych, Radkowie lub
Kotlinie Krzeszowskiej
Wpływ działalności człowieka na rzeźbę w Sudetach Wpływ rolnictwa i przemysłu na
przekształcanie rzeźby. Stopień przeobrażenia rzeźby Sudetów przez człowieka.
Przykłady form antropogenicznych. Dyskusja prowadzona w Głubczycach lub Lutyni (w
zależności od trasy) oraz w Wałbrzychu
Klęska ekologiczna w Sudetach Przyczyny i rozmiary klęski ekologicznej. Sposoby
regeneracji lasów Sudeckich i związane z tym problemy Wykład i dyskusja w Górach
Izerskich lub w Karkonoszach
Powodzie w Sudetach Przyczyny naturalne i antropogeniczne powodzi w Sudetach.
Przykłady powodzi w Sudetach: 1997, 1998 Wykład połączony z analizą map
synoptycznych realizowany w Kłodzku oraz w Polanicy Zdroju
Torfowiska w Sudetach Rozmieszczenie i geneza torfowisk sudeckich. Typy torfowisk
sudeckich. Charakterystyczne gatunki roślinne torfowisk Sudeckich. Wykład
realizowany na Torfowisku pod Zieleńcem lub na Równi pod Śnieżką

52

Uwagi:

Flora i Fauna Sudetów Porównanie różnorodności gatunkowej Sudetów i Karpat.
Przykłady gatunków endemicznych i reliktowych. Wykład realizowany w Masywie
Śnieżnika, Karkonoszach oraz w Górach lub na Pogórzu Kaczawskim
Rezerwaty przyrody i parki narodowe Rozmieszczenie parków narodowych i rezerwatów
przyrody w Sudetach. Znaczenie obszarów chronionych. Walory przyrodnicze i
krajoznawcze Sudetów. Dyskusja realizowana w Górach Stołowych i Karkonoszach
Gleby Sudetów Rozmieszczenie gleb w Sudetach. Ich powiązanie z budową geologiczna
i zbiorowiskami roślinnymi Sudetów. Wpływ gospodarki człowieka na gleby Sudetów
Dyskusja prowadzona stopniowo w poszczególnych częściach Sudetów
Piętrowość klimatyczna i roślinna Karkonoszy Wysokość występowania i rozciągłość
pionowa pięter klimatyczno-roślinnych w Karkonoszach. Przyczyny zmiany zasięgu
poszczególnych pięter. Charakterystyka warunków klimatycznych, zbiorowisk
roślinnych i gleb występujących w poszczególnych piętrach. Dyskusja realizowana w
czasie trwania ćwiczeń terenowych w Karkonoszach
Batolit Karkonoski Historia rozwoju form plutonicznych w Sudetach na przykładzie
batolitu Karkonoskiego Wykład realizowany na Śnieżce
Specyfika klimatu Sudetów Porównanie warunków klimatycznych w Sudetach i w
Karpatach. Wpływ rzeźby Sudetów na warunki klimatyczne – feny, inwersje
temperatury, długość zalegania pokrywy śnieżnej, okres wegetacji roślinności Dyskusja
realizowana w czasie trwania ćwiczeń terenowych w Sudetach.
Kurs wyjazdowy, 6 dni, częściowo płatny
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powrót
WB.IG-1306-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Ćwiczenia terenowe z geoekologii
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Wojciech Maciejowski
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 25 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 2 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Razem - 102 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie określonych opracowań i map w toku zajęć

Uwagi:

3 ECTS

Zalecany kurs Geoekologia z elementami fizjografii
Praktyczne zastosowanie metody kartowania fizycznogeograficznego w terenie.
Umiejętność prowadzenia granic fizycznogeograficznych oraz ich delimitacja.
Wydzielenie jednostek struktury środowiska. Zasady typologii fizycznogeograficznej
geokompleksów.
Wykonywanie
map
typologicznych.
Wyróżnianie
granic
fizycznogeograficznych wyższej rangi (mikro- i mezoregionu). Zastosowanie map
struktury środowiska jako podkładu do innych badań środowiskowych. Wykonywanie
przekrojów kauzalnych. Relacje pionowe i poziome w środowisku.
Ocena nie wlicza się do średniej. W terenie spędza się 4 dni (Wyżyna KrakowskoCzęstochowska)
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powrót
WB.IG-1411-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i
jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref
funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Andrzej Zborowski, Maria Soja
Zaliczenie
Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia – 10 godz.
Przygotowanie do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Zajęcia w terenie – 30 godz.
Analiza i opracowanie materiałów statystycznych – 20 godz.
Przygotowanie i napisanie raportu – 10 godz.
Przygotowanie prezentacji końcowej – 5 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta.
Zaliczenie bez oceny.
Wykonanie określonych zadań podczas ćwiczeń terenowych.

3 ECTS

Zalecany kurs Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania.
Zapoznanie się z metodami badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej;
ankietowanie, zbieranie danych w terenie, ich przetwarzanie oraz prezentacja wyników w
formie posterów. Badanie dotyczy poziomu i jakości życia mieszkańców Regionu
Miejskiego Krakowa na tle wybranych struktur demograficznych i społecznych. Poziom
życia jest mierzony wskaźnikami obiektywnymi np. warunki mieszkaniowe,
infrastruktura techniczna mieszkań, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra
trwałego użytkowania/. Jakość życia mierzona wskaźnikami subiektywnymi /np.
zadowolenie z wybranych dziedzin życia codziennego mieszkańców, ocena statusu
ekonomicznego respondentów/. Badanie przeprowadzane jest w oparciu o strefy
funkcjonalno-przestrzenne Regionu Miejskiego Krakowa w profilu: centrum -peryferia.
Ocena nie wlicza się do średniej, zajęcia częściowo płatne.
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powrót
WB.IG-1412-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Przeszłość i dzień
współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki
społeczno-etniczne i gospodarka)
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Maria Soja, Andrzej Zborowski
Zaliczenie
Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia – 10 godz.
Przygotowanie do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Zajęcia w terenie – 30 godz.
Analiza i opracowanie materiałów statystycznych – 20 godz.
Przygotowanie i napisanie raportu – 10 godz.
Przygotowanie prezentacji końcowej – 5 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta.
Zaliczenie bez oceny.
Wykonanie określonych zadań podczas ćwiczeń terenowych.

3 ECTS

Brak
Zapoznanie się z metodami badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, m.in.
ankietowanie, wywiady, zbieranie danych w terenie i w urzędach administracji
państwowej i samorządowej, przetwarzanie i opracowywanie wyników /statystyczne i
kartograficzne/, prezentacja wyników badań.
Badanie dotyczy czasowo-przestrzennych przemian ludnościowych i gospodarczych na
terenach górskich na przykładzie Beskidu Niskiego. Problemy społeczno- demograficzne
oraz zagospodarowanie przestrzenne obszaru Łemkowszczyzny.
Problemy mniejszości narodowych i etnicznych - na przykładzie Łemków.
Gospodarka człowieka w górach: stan i perspektywy.
Zaliczenie bez oceny. Studenci ponoszą całkowite koszty uczestnictwa w zajęciach
(przejazdy, noclegi, wyżywienie)
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powrót
WB.IG-1410-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomiczne
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Robert Faracik
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem - 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego - 2 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury - 6 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) - 6 godz.
Razem 72 godz. pracy studenta
Wykonanie określonych zadań podczas ćwiczeń terenowych - zebranie danych w terenie,
analiza pozyskanych danych, opracowanie raportu końcowego
Brak
Podczas ćwiczeń terenowych studenci zaznajamiają się z zasadami organizacji i
przeprowadzania badań, w tym dotyczących zbierania danych w terenie, ich opracowanie
oraz prezentacji wyników z wykorzystaniem metod badawczych geografii turyzmu.
Ćwiczenia obejmują zajęcia kameralne (organizacja ćwiczeń, zapoznanie się z
materiałami, opracowanie wyników) oraz terenowe, podczas których studenci
przeprowadzają badania terenowe, w tym: kartowanie, pomiar ruchu turystycznego,
badania ankietowe.
Ćwiczenia odbywają się w wybranym regionie Karpat Polskich, pasa wyżyn (m.in.
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) lub w Krakowie.
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-1415-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Robert Guzik
Zaliczenie

3 ECTS

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć
Brak
Przeprowadzenie badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej od zebrania
danych w terenie, kartowania i ankietowania poprzez ich statystyczne i kartograficzne
opracowanie, do dyskusji wyników. Badania dotyczą przemian społecznoekonomicznych dokonujących się w ostatnich latach w strefie podmiejskiej Krakowa.
Analiza przestrzeni społecznej, rezydencjonalnej i wytwórczej.
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-1416-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Izabela Sołjan
Zaliczenie
Zajęcia w terenie 60 godzin, czytanie zadanej literatury kwerenda biblioteczna 10 godzin,
opracowanie materiału statystycznego i przygotowanie raportu końcowego 10 godzin.
Razem godziny pracy studenta: 80 godzin
Zaliczenie na podstawie raportu z wykonanych zadań
Zaliczony jeden z kursów związanych z geografią religii
1. Kształtowanie się krajobrazu sakralnego miasta. Obiekty różnych religii i wyznań.
Symbolika religijna.
2. Struktura i funkcjonowanie wybranego sanktuarium, m.in. ruch pielgrzymkowy i
motywacja odwiedzin (badania ankietowe). Zmiany w przestrzennym i funkcjonalnym
zagospodarowaniu miejscowości lub dzielnicy (kartowanie i inwentaryzacja).
Ćwiczenia odbywają się w wybranym regionie Polski lub w Krakowie. Miejsce badań
będzie uzgodnione z uczestnikami podczas spotkania organizacyjnego.
Zaliczenie bez oceny.
W zależności od wybranego miejsca ćwiczeń studenci ponoszą koszty uczestnictwa w
zajęciach (np. przejazdy, noclegi, wyżywienie).
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powrót
WB.IG-1414-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie
przestrzeni obszarów zurbanizowanych
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Jadwiga Gałka
Zaliczenie

3 ECTS

- Ocenianie ciągłe w zakresie umiejętności zebrania danych w terenie oraz ich
przetworzenia
- Prezentacja końcowa
Brak
Zapoznanie się z metodami badań terenowych w zakresie geografii społecznoekonomicznej. Ćwiczenia obejmują zebranie danych w terenie, ich przetwarzanie i
prezentację. Badanie dotyczy społeczno-demograficznych oraz ekonomicznych
warunków funkcjonowania i kierunków zagospodarowania przestrzeni jednostki
osadniczej położonej w regionie miejskim Krakowa. Szczegółowej analizie poddane
zostanie zagospodarowanie przestrzenne miejscowości, w tym zwłaszcza
funkcjonowanie usług oraz kierunki migracji ludności
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-1308-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, Nauczanie zdalne, 30 godzin
Mateusz Troll
Zaliczenie
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 5 godz.
Godziny pracy na odległość (zapoznanie się z teorią i wykonanie ćwiczeń przy
komputerze) – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego (szukanie literatury, definiowanie
problemu) – 5 godz.
Wykonanie pracy w terenie (pomiarów, obserwacji) – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 godz.
Przygotowanie raportu końcowego – 15 godz.
Razem – 90 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest przeprowadzenie kartowania
terenowego na wcześniej uzgodniony temat. Zaliczenie ma formę indywidualnej obrony
pracy zaliczeniowej zawierającej analizę wyników kartowania terenowego.
Dla studentów innych kierunków studiów, nie posiadających przygotowania
geoinformatycznego, zalecany jest kurs:
Learning ArcGIS Desktop w Wirtualnym Kampusie ESRI.
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki poświęcone są zastosowaniu Globalnych
Systemów Nawigacji Satelitarnej GNSS (–GPS i GLONASS) w pozyskiwaniu danych
geograficznych dla systemów informacji geograficznej GIS. W części ćwiczeń
realizowanej na odległość należy zapoznać się z teorią nawigacji satelitarnej GNSS
(prezentacja) oraz obsługą oprogramowania i aparatury pomiarowej (instrukcje
ćwiczeniowe) a także przygotować bazę danych do kartowania terenowego (w
programach ArcGIS i ArcPad). W części terenowej ćwiczeń globalne systemy nawigacji
satelitarnej GPS i GLONASS wykorzystywane są do aktualizacji bazy danych obiektów
topograficznych BDOT10k dla okolic Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.
Ocena nie wlicza się do średniej.
Część terenowa ćwiczeń odbywa się w terminie uzgodnionym z prowadzącym.
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powrót
WB.IG-1301-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Anna Michno
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie raportu końcowego – 10 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta
Zaliczenie bez oceny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć, pisemna interpretacja
wyników badań terenowych.
Zalecane: Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia,
Geologia
Zasady geomorfologicznych badań terenowych - cel badań, wybór obszaru, podstawowe
wyposażenie, źródła podstawowych informacji o obszarze badań, organizacja pracy.
Kartowanie geomorfologiczne - założenia i cel metody.
Kartowanie geomorfologiczne wybranych form, procesów oraz różnych typów rzeźby:
duża dolina rzeczna, kartowanie stoków (osuwisko), wąwóz lessowy, pogórska
i beskidzka rzeźba fluwialno-denudacyjna, rzeźba eoliczna.
Reguły sporządzania dokumentacji podczas badań terenowych
Prawidłowości wykształcenia rzeźby: geneza, wiek i zróżnicowanie morfometryczne
form.
Etapy rozwoju rzeźby analizowanego obszaru i wybranych form. Typy rzeźby
i współczesne tendencje jej rozwoju.
Cel i zasady opracowania mapy morfodynamicznej. Wykorzystanie badań
geomorfologicznych w praktyce.
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-1305-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Marek Drewnik
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie raportu końcowego – 10 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie wszystkich zadań oraz raportu końcowego

Uwagi:

3 ECTS

Zaliczenie kursu Metody badania gleb lub kursu ekwiwalentnego (ćwiczenia
z gleboznawstwa)
Ogólne zasady gleboznawczych badań terenowych: lokalizacja i reprezentatywność
odkrywek, opis profilu glebowego wg standardów krajowych i europejskich,
wykonywanie pomiarów podstawowych właściwości gleby w warunkach terenowych.
Rozpoznawanie rodzaju, gatunku oraz typu i podtypu gleby w wykonanych odkrywkach
i odwiertach. Elementy praktycznego zastosowania systematyki międzynarodowej WRB.
Identyfikacja procesów i przemian zachodzących w glebie.
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-1302-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

5 ECTS
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
Ćwiczenia terenowe, 100 godzin
Bartłomiej Rzonca
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 100 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie raportu końcowego – 10 godz.
Razem 125 godz. pracy studenta
- Zaliczenie następuje po wykonaniu przez studenta ćwiczeń przewidzianych w toku
zajęć
Metody opracowań hydrologicznych
Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodyką terenowych badań hydrologicznych
prowadzonych w różnych typach środowiska przyrodniczego. Kurs szczególnie
koncentruje się na metodach wykonywania podstawowych pomiarów hydrologicznych
oraz na wykształceniu umiejętności interpretacji danych.
Tematyka: Kartowanie hydrograficzne. Wykonywanie pomiarów cech fizykochemicznych wód, przepływu w ciekach i wydajności źródeł. Pomiary położenia
zwierciadła wód podziemnych w studniach. Wykonanie pomiarów infiltracji (cylinder
Burgera) oraz parowania terenowego. Konstrukcja mapy zwierciadła wód podziemnych
(hydroizohipsy i hydroizobaty) oraz mapy pH, przewodnictwa i temperatury wód.
Ocena nie wlicza się do średniej

64

powrót
WB.IG-1303-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Dorota Matuszko
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie raportu końcowego – 10 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta
Ćwiczenia praktyczne - sprawozdanie z każdego dnia pomiarów (tabela +wykresy
+analiza), opracowanie końcowe - temat do wyboru na podstawie wyników pomiarów 6dniowych.
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia
Procesy fizyczne zachodzące w atmosferze. Analiza stanu pogody na podstawie
obserwacji zachmurzenia i wyników pomiaru temperatury powietrza, gruntu na różnych
głębokościach, wyznaczanie charakterystyk wilgotności powietrza, pomiar prędkości
wiatru. Określenie tendencji barycznej na podstawie pomiarów ciśnienia. Analiza
zależności między poszczególnymi elementami meteorologicznymi. Zapoznanie się z
metodyką pomiarów mikroklimatycznych. Prowadzenie instrumentalnych i wizualnych
obserwacji pogody. Wykonywanie badań mikroklimatycznych na wybranych
posterunkach terenowych o zróżnicowanej szacie roślinnej (pomiary gradientowe
temperatury, wilgotności powietrza, prędkości wiatru). Opracowanie wyników
obserwacji przebiegu pogody i warunków mikroklimatycznych. Analiza wyników
pomiarów aktynometrycznych. Porównanie wartości poszczególnych elementów pogody
mierzonych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi.
Ocena nie wlicza się do średniej
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powrót
WB.IG-3307-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Dendrochronologia
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Zdzisław Bednarz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta

3 ECTS

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.
Brak
Wykłady:
Podstawowe informacje o morfologii, funkcjonowaniu i budowie anatomicznej drzew.
Bogactwo gatunkowe i zróżnicowanie ekologiczne dendroflory Polski. Rekordowe pod
względem wysokości, grubości i wieku drzewa w Polsce i na świecie. Metody określania
wieku drzew. Wykorzystanie metod dendrochronologicznych w klimatologii
historycznej, dendroekologii, dendrogeomorfologii, ochronie środowiska, archeologii i
innych dziedzinach naukowej i praktycznej działalności człowieka. Aktualny stan i
perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce.
Ćwiczenia:
Pobór prób w formie wywiertów, z pni drzew. Pomiar szerokości rocznych pierścieni
drewna. Statystyczna analiza danych (cross-dating, korelacja między krzywymi
przyrostowymi w obrębie poszczególnych drzew i w całej grupie, standaryzacja).
Opracowanie bezwzględnie datowanych chronologii słojów rocznych. Analizy
statystyczne zależności przyrostu na grubość drzew od wybranych elementów
meteorologicznych (temperatura, opady, usłonecznienie) i od innych czynników
środowiska, np. zanieczyszczeń powietrza. Praktyczne przykłady wykorzystania metod
dendrochronologicznych do datowania określonych zdarzeń przyrodniczych (obrywy
skalne, lawiny, gradacje szkodliwych owadów itp.).

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2217-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Do maps lie?
Lecture, 5 hour, Computer Laboratory, 10 hours
Małgorzata Luc

2 ECTS

- contact hours with lecturer: 15h
- individual preparations for computer work (reminding of ArcGIS software): 10h
- literature reading: 10h
- report writing: 5h
- preparing the final practical work: 20h
SUM: 60h of student’s work
Student during the computer laboratory work is under a constant control. He applies
theoretical knowledge and moderates discussion. Written and graphical work is examined
according to the right cartographic methods of presentation as well as creativity.
Credit is going to be received under the condition of a correct completeness of 3
exercises including a report.
Geoinformatyka; or another basic GIS course
1. Map as a model of reality – little white lies, attraction and distraction
 colours (features, associations, optical illusions, colour versus grey schemes and scale)
 symbols (changing geometry of symbols –what does it change, impact of signature
types on information perception, power of an arrow)
 generalisation (of inscriptions, abbreviations, generalisation stages, changes of
projections – units and geometric forms, MMU, reclassification, relativism-an
example of city centre and city outskirt communication scheme)
 date of data acquisition and date of printing – problem of manipulation.
Exerscise 1:
 comparison of data from orthophotomap with data from other maps
 creation of a few images of the same area but in varied scales, map projections,
different generalization methods, with the use of contrasting colours and/or symbols
 Discussion over results.
2. Does a map deform a real world?
 What impact does a scale change has on an information perception?
 World projections (distortions),
 Should a map be north or south orienting? What is a difference?
 2D or 3D – that is a question,
 Aerial photographs and orthophotomaps as a real world pictures versus model
 Manual and digital maps – possibilities, dangers (tools that help creating maps,
digitalization mistakes or faults – a comparison based on aerial surface measurement).
Continuation of exercise 1.
3. Relativism in data presentation
 Types of maps
 Subjective presentation of relative data: cartograms (use of veriables: time, cost,
distance, power of statistics, relative and nonrelative data), cartodiagrams
 Chorochromatic maps
 Isoplet maps
Excercise 2: presentation of the same data but with the use of various methods –
discussion of results
4. Map as a conscience way of psychological manipulation
 Political reasons (propaganda), ideological (religious), economical (greed), contentrelated (incompetence, carelessness)
 Is cartography a science or an art? – types of cartography, many ways of presenting
the same reality
 Mental map
Excercise 3: mental map versus a map for special purposes
5. Development maps - subjectivity or manipulation
 Plans od spatial development.
 City visualisation (eg. developer’s advertisement)
 11 rules of polishing the cartographic image (be selective, frame strategically,
accentuate the positive, if caught have a story ready – ideological manipulation,
minimize the negative, dazzle with detail, camouflage embarrassing details, distract
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Uwagi:

with aerial photos and historical maps, generalize creatively, enchant with elegance,
When all else fails, try bribery).
Continuation of exercise 3.
Kurs do wyboru wyłącznie dla studentów studiów magisterskich na kierunku
geografia.
The course suspended in the academic year 2017/18.
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powrót
WB.IG-3004-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Dendrogeomorfologia
Ćwiczenia, 15 godzin, Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, Konwersatorium, 10 godzin
Dominika Wrońska-Wałach
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 47 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.
Przygotowanie projektów (w tym analizy w laboratorium) – 60 godz.
Razem 142 godz. pracy studenta
Wykonanie badań terenowych, analiz laboratoryjnych.
Przygotowanie raportu i prezentacja przeprowadzonych badań.
Raport – 65%
Prezentacja wyników badań – 25% oceny
Aktywność – 10% oceny
Brak
Poznanie dendrogeomorfologicznych metod badania procesów morfogenetycznych (min.
procesów odpadania, osuwania, spływów gruzowo-błotnych, erozji wąwozowej, erozji i
akumulacji fluwialnej). Zadaniem kursu jest poznanie metod rozpoznawania zapisu
procesów morfogenetycznych w pniach i korzeniach drzew. Celem kursu jest poznanie
zasad wykonywania terenowych i laboratoryjnych analiz dendrogeomorfologicznych
oraz sposobu ich praktycznego wykorzystania.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-6211-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Dydaktyka geografii I
Ćwiczenia, 38 godzin
Małgorzata Pietrzak
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 38 godz.
Wykonywanie prac do portfolio – 17 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 5 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do pracy pisemnej jest aktywny udział w praktykowaniu
różnych form i technik pracy podczas ćwiczeń, 100% obecność na hospitacjach i
uzupełnienie ankiet „obserwacji planowanej” podczas hospitacji oraz złożenie portfolio.
Na kompletne portfolio składają się następujące prace pisemne: stosowanie czasowników
operacyjnych w poleceniach, na różnych poziomach taksonomii; formułowanie celów
ogólnych lekcji i ich operacjonalizacja; arkusze obserwacyjne lekcji hospitowanych;
arkusz obserwacyjny projektu edukacyjnego, konspekty lekcji geografii. Do portfolio
stosuje się ocenę opisową. Forma zaliczenia: praca pisemna sprawdzająca umiejętności
praktyczne.
Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące
do zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Polska na tle europejskich systemów edukacji; Karta Edukacji Geograficznej MUG;
zarys historyczny dydaktyki geografii. Przedmiot (rodzaj zajęć). Miejsce geografii na III
i IV etapie edukacyjnym. Podstawa programowa. Cele kształcenia i treści nauczania
geografii w gimnazjum i liceum. Struktura wiedzy przedmiotowej. Integracja wewnątrz- i
międzyprzedmiotowa. Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Specyfika i prawidłowości
uczenia się na II, III i IV etapie edukacyjnym. Charakterystyka głównych operacji
umysłowych w uczeniu się przedmiotu. Style poznawcze i strategie uczenia się a style
nauczania. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu.
Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Sytuacje wpływające na
przebieg lekcji. Typy i modele lekcji w zakresie przedmiotu (rodzaju zajęć).
Nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie lekcji. Formułowanie celów
lekcji i dobór treści nauczania. Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i
niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Metoda projektów.
Praca badawcza ucznia. Dobór metod dydaktycznych. Formy pracy. Organizacja pracy w
klasie, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania. Kontrola i ocena efektów pracy
uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie
bieżące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny.
Egzaminy kończące etap edukacyjny. Efektywność nauczania. Warsztat pracy
nauczyciela. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Sprawdzanie i
ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktycznowychowawczej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-6212-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Dydaktyka geografii II
Ćwiczenia, 37 godzin, Wykład, 15 godzin
Małgorzata Pietrzak
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 52 godz.
Wykonywanie prac do portfolio – 18 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest aktywny udział w praktykowaniu
różnych form i technik pracy podczas ćwiczeń, 100% obecność na hospitacjach i
uzupełnienie ankiet „obserwacji planowanej” podczas hospitacji oraz złożenie portfolio.
Na kompletne portfolio składają się następujące prace pisemne: wykonanie rozkładu
treści nauczania na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z podstawą
programową; arkusze obserwacyjne lekcji hospitowanych;, konspekty lekcji geografii z
zastosowaniem ICT i GIS, zaprojektowanie wycieczki i pracy koła geograficznego lub
turystyczno-krajoznawczego. Do portfolio stosuje się ocenę opisową. Forma zaliczenia:
egzamin pisemny
Ukończony kurs Podstawy dydaktyki oraz Dydaktyka geografii I. Ukończone lub w
trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące do zawodu
nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Przedmiot (rodzaj zajęć). Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena,
dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału.
Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Zmiany w organizmie oraz funkcjonowaniu
poznawczym i społecznym w okresie dorastania oraz ich wpływ na przebieg procesu
uczenia się. Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się przedmiotu.
Rola nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Dostosowywanie
sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów. Interakcje ucznia i
nauczyciela
w toku lekcji. Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów, kreowanie sytuacji
dydaktycznych, kierowanie pracą uczniów.
Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem.
Formy pracy. Formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu (rodzaju zajęć):
wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia. Praca domowa.
Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy
szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne –
dobór i wykorzystanie. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej.
Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju
poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz
umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Strukturyzacja
wiedzy.
Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.
Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, w
szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka,
diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. Rozwijanie umiejętności
osobistych i społecznych uczniów. Kształtowanie umiejętności współpracy uczniów.
Budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw etycznych uczniów. Kształtowanie
kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych. Edukacja zdrowotna –
profilaktyka uzależnień.
Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia. Kształtowanie u ucznia
pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i
samodzielności poznawczej.
Kształtowanie motywacji do uczenia się danego przedmiotu. Kształtowanie nawyków
systematycznego uczenia się z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu. Stymulowanie
samodzielnej pracy ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie. Przygotowanie
ucznia do samokształcenia.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-6214-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Dydaktyka przyrody
Ćwiczenia, 50 godzin, Wykład, 10 godzin
Małgorzata Pietrzak
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Wykonywanie prac do portfolio – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział w praktykowaniu różnych
form i technik pracy podczas ćwiczeń, wykonanie i pokaz 3 doświadczeń
przyrodniczych, udział w wycieczce, lekcji muzealnej i projekcie edukacyjnym, 100%
obecność na hospitacjach i uzupełnienie ankiet „obserwacji planowanej” oraz złożenie
portfolio. Na kompletne portfolio składają się następujące prace pisemne: karty pracy
wypełnione podczas zajęć, opis 3 doświadczeń przyrodniczych, wykonanie konspektów
różnych typów lekcji. Do portfolio stosuje się ocenę opisową. Forma zaliczenia: egzamin
pisemny.
Ukończony kurs Podstawy dydaktyki oraz Dydaktyka geografii I. Ukończone lub w
trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące do zawodu
nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
- Przyroda w ujęciu holistycznym. Miejsce przyrody na II etapie edukacyjnym. Podstawa
programowa. Cele kształcenia i treści nauczania przyrody. Przedmiot w kontekście
wcześniejszego i dalszego kształcenia. Struktura wiedzy przedmiotowej. Rozkład
materiału. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa. Program nauczania - tworzenie i
modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia.
Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Specyfika i prawidłowości uczenia się na I i II
etapie edukacyjnym. Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się
przedmiotu. Style poznawcze i strategie uczenia się a style nauczania. Zmiany w
funkcjonowaniu poznawczym i społecznym w okresie dorastania oraz ich wpływ na styl
uczenia się. Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się przedmiotu. Kompetencje
kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).
- Kompetencje nauczyciela na II etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela.
Dostosowywanie sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów. Interakcje
ucznia i nauczyciela w toku lekcji. Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów,
kreowanie sytuacji dydaktycznych, kierowanie pracą uczniów.
- Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem.
Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Sytuacje wpływające na
przebieg lekcji. Typy i modele lekcji w zakresie przedmiotu. Nauczycielskie i
uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści
nauczania.
- Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania,
w tym metody aktywizujące. Metoda projektów. Praca badawcza ucznia. Dobór metod
nauczania.
- Formy pracy. Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja
nauczania. Formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu (rodzaju zajęć): wycieczki,
zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia. Praca domowa.
- Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy
szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne –
dobór i wykorzystanie. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej.
Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów.
Ocenianie i jego rodzaje. Funkcje oceny. Ocenianie bieżące, semestralne i roczne.
Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne.
- Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju
poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz
umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Strukturyzacja
wiedzy.
- Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.
- Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, w
szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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- Trudności w uczeniu się. Specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka, diagnoza,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
- Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. Rozwijanie umiejętności
osobistych i społecznych uczniów.
- Budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw etycznych uczniów.
- Warsztat pracy nauczyciela. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela.
Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza oraz ocena własnej
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości,
aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie motywacji do uczenia się
danego przedmiotu. Kształtowanie nawyków systematycznego uczenia się oraz
korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu.
Uwagi:

73

powrót
WB.IG-3210-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Dynamika chmur i układów chmurowych
Konwersatorium, 15 godzin
Dorota Matuszko
Egzamin pisemny
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 67 godz. pracy studenta
Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i obserwacjach zachmurzenia na dachu kampusu.
Egzamin pisemny.
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia, Klasyfikacja i rozpoznawanie
chmur
Wiadomości teoretyczne – podstawy fizyki chmur i procesów zachodzących w
atmosferze, wskaźniki kinematyczne i termodynamiczne atmosfery. Prowadzenie
wizualnych obserwacji stopnia zachmurzenia i rozpoznawanie rodzajów, gatunków,
odmian chmur oraz zjawisk szczególnych i chmur towarzyszących. Interpretacja układów
konwekcyjnych i hydrometeorów na obrazach radarowych. Mechanizmy formowania się
poszczególnych rodzajów, gatunków i odmian chmur. Powstawanie smug
kondensacyjnych i tzw. fallstreak hole (hole punch cloud). Warunki tworzenia się chmur
Kelvina-Helmholtza. Chmury orograficzne: stokowe, grzbietowe, sztandarowe, falowe,
wał fenowy, czapa chmurowa.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-4207-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
Wykład, 30 godzin
Lidia Luchter
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 40 godz.
Razem 97 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin pisemny
Brak
Zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu energetyki; energia pierwotna, energia
końcowa, przemiany energetyczne. Relacje energfia a rozwój społeczno-gospodarczy.
Energochłonność produktu krajowego, jej uwarunkowania strukturalne i przyczyny
regionalnych różnic. Kryzysy naftowe i ich wpływ na zmiany struktury zużycia paliw,
efektywność gospodarowania energią. Tendencje zmian w strukturze światowego bilansu
energetycznego. Rynki surowców energetycznych, ich cechy i zasady funkcjonowania.
Energetyka jądrowa, kierunki rozwoju, bariery wzrostu. Rola odnawialnych źródeł
energii w zaspokojeniu potrzeb energetycznych.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-4417-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Europa i Unia Europejska
Wykład, 30 godzin
Elżbieta Bilska-Wodecka
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 33 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin pisemny
Brak
- Podstawy wiedzy o historii, instytucjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Koncepcje zjednoczenia państw europejskich. Powstanie i funkcjonowanie instytucji i
organów UE. Przegląd podstawowych płaszczyzn działania i polityki UE ze szczególnym
uwzględnieniem wymiaru przestrzennego. Strategie i scenariusze rozwoju UE.
- Problemy demograficzne i społeczne UE. Struktura wyznaniowa państw UE na tle
Europy. Stosunek Unii Europejskiej wobec Kościołów i wspólnot religijnych.
Mniejszości etniczne a konflikty w państwach członkowskich. Imigranci i polityka
imigracyjna UE.
- Geneza wspólnej polityki rolnej. Zasady i cele wspólnej polityki rolnej. Podstawy
wspólnej polityki w zakresie ochrony środowiska. Ewolucja polityki regionalnej UE.
Nomenklatura statystyczna opracowana przez EUROSTAT. Cele i zasady polityki
regionalnej UE. Fundusze pomocowe UE. Polityka zagraniczna.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5704-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Ewolucja rzeźby Polski
Wykład, 30 godzin
Anna Michno
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.
Czytanie zadanej i (wskazanej) literatury – 60 godz.
Przygotowanie do egzaminu końcowego – 60 godz.
Razem – 152 godz.
Brak warunków dopuszczenia do egzaminu
Egzamin ustny

4 ECTS

Brak
- Geologiczne i paleoklimatyczne uwarunkowania rzeźby Polski.
- Główne etapy rozwoju rzeźby Polski.
- Znaczenie okresu plejstoceńskiego dla morfogenezy obszaru.
- Kierunek ewolucji środowiska przyrodniczego w holocenie.
- Nakładanie się ingerencji człowieka na długo- i krótkookresowe wahania klimatu.
- Rozmiary holoceńskiego przekształcenia rzeźby.
- Rola współczesnych procesów geomorfologicznych w przekształcaniu rzeźby Polski.
- Rola procesów sekularnych i ekstremalnych.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2001-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Filozofia
Wykład, 30 godzin
Leszek Augustyn
Egzamin
Udział w wykładach: 15x2 = 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 90 godz.
Razem: 120 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Udział w zajęciach, egzamin ustny

3 ECTS

Brak. Kurs wprowadzający.
Kurs dotyczy podstawowych problemów filozofii. W trakcie kursu przedstawione
zostaną podstawowe problemy podejmowane w filozofii europejskiej w trakcie jej
rozwoju: od starożytności do czasów nowożytnych. Wskazane zostaną uwarunkowania
historyczne, cywilizacyjne i kulturalne myśli filozoficznej i jej znaczenie dla
kształtowania się cywilizacji europejskiej (nauki i kultury). Omówione zostaną
podstawowe zagadnienia filozofii greckiej (presokratycy, Sokrates, Platon i Arystoteles),
następnie zostanie zaprezentowana problematyka podejmowana w filozofii
średniowiecznej (dialektyka i antydialektyka, spór o uniwersalia, dowód ontologiczny
św. Anzelma; myśl św. Tomasza z Akwinu). W dalszej kolejności wskazane zostaną
przesłanki, założenia i rozwinięcia myśli nowożytnej (kartezjanizm i empiryzm
brytyjski), kantyzm i filozofia idealistyczna. Jako ostatnie w porządku wykładu zostaną
przedstawione kwestie filozofii fenomenologicznej i analitycznej. Poruszana
problematyka filozoficzna zostanie nadto przyporządkowana poszczególnym dziedzinom
filozofii: epistemologii, metafizyce i ontologii, antropologii, etyce i filozofii społecznej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3311-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Fitogeografia
Wykład, 30 godzin
Maria Zając
Egzamin
Udział w wykładach 20h
Czytanie uzupełniającej literatury 20h
Przygotowanie się do zaliczenia 20 h
SUMA 60h

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin pisemny, bez warunków wstępnych

3 ECTS

Brak
Historia dyscypliny i jej główne osiągnięcia, podstawowe pojęcia i metody badawcze.
Związki roślin ze środowiskiem, czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów na
kuli ziemskiej, strefy klimatyczno-roślinne. Zasięgi, flory, endemity, relikty.
Historia i przemiany szaty roślinnej Ziemi. Migracje, biogeografia wysp.
Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej. Fitogeograficzny podział świata. Szata
roślinna obszarów przyrównikowych i podzwrotnikowych. Obszary aridowe stref
ciepłych. Lasy strefy umiarkowanej i chłodnej. Obszary aridowe strefy umiarkowanej i
chłodnej. Szata roślinna gór. Szata roślinna obszarów polarnych.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3230-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Fizyka atmosfery
15 godzin – wykład, 20 godzin – ćwiczenia
Jarosław Nęcki (AGH)
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń – 25 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (zadania do rozwiązania) – 10 godz.
Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 15 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 20 godz.
Razem 125 godz. pracy studenta
Zaliczenie pisemne, w tym uzyskanie pozytywnej oceny prac wykonywanych w toku
ćwiczeń
Meteorologia i klimatologia (lub inny z zakresu podstaw meteorologii i klimatologii)
Wykład:
Własności fizyczne i chemiczne atmosfery; Promieniowanie w atmosferze (bilans
radiacyjny, strumienie energii, efekt cieplarniany); Elementy termodynamiki atmosfery
(przemiany adiabatyczne, warunki równowagi, przemiany fazowe wody, procesy
prowadzące do powstawania chmur); Dynamika warstwy granicznej; Cyrkulacja w
atmosferze (zjawiska globalne i mezoskalowe, turbulencja i zjawiska lokalne); Badania
satelitarne atmosfery
Ćwiczenia:
Badania składu atmosfery, Opracowanie i interpretacja pomiarów wielkości fizycznych;
Modelowanie dynamiki atmosfery, Modelowanie numeryczne procesów fizycznych
zachodzących w atmosferze.
-
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powrót
WB.IG-4265-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Funkcje turystyczne regionów
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin
Mirosław Mika
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 2 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 2 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 6 godz.
Razem 40 godz. pracy studenta
Aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć,
test zaliczeniowy

2 ECTS

Brak
Specyfika funkcji turystycznej regionów i miejscowości w Zachodniej części Beskidów.
Problemy funkcjonowania lokalnej gospodarki turystycznej. Kształtowanie funkcji
turystycznej regionu. Problemy funkcjonowania sektora turystycznego. Lokalna
przedsiębiorczość i bariery jej rozwoju. Regionalna organizacja turystyki, informacja
turystyczna. Turystyka w strukturze funkcjonalnej miejscowości. Turystyka w zapisach
dokumentów planistycznych. Konflikty turystyki z innymi funkcjami społecznogospodarczymi regionu. Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju
turystyki.
Moduł obowiązkowy dla studentów specjalności „Turystyka” studia drugiego stopnia, fakultatywny dla studentów innych specjalności

81

powrót
WB.IG-3405-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
Konwersatorium, 30 godzin
Wiesław Ziaja
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Napisanie referatu i wykonanie prezentacji – 20 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta.
Wykonanie określonych zadań w toku zajęć, wykonanie (i oddanie) pracy pisemnej oraz
jej prezentacja na zajęciach, obecność i aktywny udział w dyskusji.
Zaliczenie II roku studiów licencjackich
Zasięg stref polarnych i subpolarnych. Obieg energii, klimat, mezoklimat, mikroklimat.
Zlodowacenie i deglacjacja. Geosystemy lądolodów. Powstawanie gleb. Zróżnicowanie
lądowych zespołów roślinnych i zwierzęcych. Biocenozy morskie. Dynamika
abiotycznych elementów środowiska. Aklimatyzacja i adaptacja, sposoby przeżywania
ssaków, ptaków, ryb, bezkręgowców i roślin. Środowisko wysp arktycznych i
wokółantarktycznych. Człowiek i jego przystosowanie do środowiska polarnego. Skutki
współczesnych zmian klimatu. Zagrożenie, ochrona i prognozy zmian środowiska.
maksymalnie 2 grupy (40 osób).
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powrót
WB.IG-3418-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Funkcjonowanie systemów przyrodniczych
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin, Konwersatorium, 10 godzin, Wykład, 10 godzin
Wojciech Maciejowski
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 32
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 33
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 15
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 20
Razem 105 godz. pracy studenta
- obowiązkowa obecność na ćwiczeniach terenowych
- zaliczenie opracowań konwersatoryjnych
- kolokwium pisemne
Brak
Wybrane zagadnienia teorii systemów. Pojęcie funkcjonowania. Czas a systemy
przyrodnicze. Prawidłowości i przykłady funkcjonowania systemów przyrodniczych.
Obieg materii i energii w obrębie geo- i ekosystemów. Funkcjonowanie systemów
naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ewolucja środowiska. Rola ewolucji,
cykliczności i rytmiczności w rozwoju systemów przyrodniczych. Modelowanie
procesów funkcjonowania.
Maksymalnie 2 grupy (34 osoby). Ćwiczenia terenowe (1 wyjazd) odbywają się
w wybrane soboty października.
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powrót
WB.IG-5206-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Geografia Azji Południowej
Wykład, 30 godzin
Wojciech Maciejowski
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 32
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 30
Oglądanie materiałów filmowych dostarczonych przez prowadzącego – 2
Razem 89 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin pisemny
Brak
Środowisko przyrodnicze regionu i jego dziedzictwo kulturowe. Ludność (narody, języki,
wyznania) i osadnictwo. rozwój gospodarczy na tle uwarunkowań przyrodniczych,
demograficznych i politycznych. Konflikty zbrojne i napięcia społeczne w regionie.
Znaczenie polityczne i gospodarcze w światowym systemie ekonomicznym.
Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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powrót
WB.IG-4110-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Geografia biblijna
Konwersatorium, 30 godzin
Izabela Sołjan
Egzamin
Godziny kontaktowe z nauczycielem 32, przygotowanie zajęć typu ćw. 10 godzin,
czytanie zadanej literatury 20 godzin, przygotowanie raportu (eseju) 15 godzin,
przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godzin.
Razem: 92 godziny
Zaliczenie zajęć na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowywanych
prezentacji multimedialnych. Forma egzaminu: egzamin pisemny
Brak
Poznanie środowiska geograficznego krajów biblijnych. Znajomość najważniejszych
wydarzeń biblijnych na tle innych wydarzeń ówczesnego świata. Źródła biblijne. Biblia
hebrajska a chrześcijańska. Geografia Palestyny. Ogólny zarys dziejów starożytnego
Izraela. Wędrówki w Biblii (Abrahama, wyjście z Egiptu). Sanktuaria starożytnego
Izraela. Jerozolima i jej znaczenie dla Narodu Wybranego. Obyczaje w Palestynie i na
Bliskim Wschodzie. Rośliny biblijne. Wielkie cywilizacje mające wpływ na dzieje
Palestyny: Egipt, Fenicja, Asyria, Mezopotamia, Babilonia, Filistyni, Hetyci. Kraje
biblijne współcześnie. Palestyna w czasach Jezusa - podział Palestyny po śmierci
Heroda, ustrój polityczny, miasta greckie, stronnictwa religijne, ludność Galilei i
Samarii. Nowe miasta: Tyberiada, Cezarea. Podróże św. Pawła.
Izrael współczesny, powstanie państwa, konflikt izraelsko-arabski, tereny Autonomii
Palestyńskiej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5101-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Geografia Europy Północnej
Wykład, 15 godzin, Konwersatorium, 15 godzin
Wiesław Ziaja
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 40 godz.
Przygotowanie pracy pisemnej – 10 godz.
Przygotowanie prezentacji – 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu – 10 godz.
Razem 95 godz. pracy studenta
Zaliczenie konwersatorium (z oceną) warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji personalnych i społecznych.
Zaliczenie I roku studiów licencjackich
Indywidualność geograficzna Europy Północnej. Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia,
Islandia, Szkocja, północna Rosja, przyległe morza. Zróżnicowanie regionalne.
Strefowość, astrefowość, piętrowość. Ludność i osadnictwo - narody, języki, kultury.
Gospodarka tradycyjna i nowoczesna. Krajobrazy kulturowe i naturalne.
Limit przyjęć 1 grupa (maksymalnie 20 studentów)
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powrót
WB.IG-3406-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Geografia fizyczna stosowana
Ćwiczenia, 15 godzin, Konwersatorium, 30 godzin
Kazimierz Krzemień
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Wykonanie zadań praktycznych w ramach kursu – 20 godz.
Przygotowanie materiałów do zajęć – 20 godz.
Razem 110 godz. pracy studenta
Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć, dyskusja tematów z kursu
Ćwiczenia – 75% oceny
Aktywność – 25% oceny

4 ECTS

Brak
Praktyczna analiza ocen i ekspertyz środowiskowych. Zapoznanie się z opracowaniami
waloryzacji środowiska i planami zagospodarowania przestrzennego jednostek
naturalnych oraz administracyjnych. Zasady powstawania planów zagospodarowania
przestrzennego jednostek i podstawy prawne. Poznanie barier środowiskowych.
Zapoznanie się z pracami ekspertów z różnych dziedzin i instytucji (np. Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej, Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Parki Narodowe).
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

87

powrót
WB.IGTyp zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Geografia Iranu
Wykład, 15 godzin
Wojciech Maciejowski
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 16
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15
Inne: oglądanie materiałów filmowych dostarczonych przez prowadzącego – 5
Razem 61 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny
Brak
Środowisko przyrodnicze kraju i jego rozwój, z uwzględnieniem basenów Morza
Kaspijskiego i Zatoki Perskiej. Ochrona przyrody. Ludność (narody, języki, wyznania)
i osadnictwo. Gospodarka – rolnictwo, przemysł, transport, handel zagraniczny,
turystyka. Znaczenie polityczne i gospodarcze w światowym systemie ekonomicznym.

Uwagi:

88

powrót
WB.IG-4108-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Geografia konfliktów
Wykład, 30 godzin
Jarosław Działek
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji personalnych i społecznych.
Brak
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z naturą konfliktów w różnych skalach
przestrzennych. Tematyka zajęć obejmować będzie następujące zagadnienia:
Podstawowe definicje i typologie konfliktów. Konflikty na tle terytorialnym, religijnym,
etnicznym, społecznym. Konflikty o dostęp do zasobów. „Wojny handlowe”. Konflikty
postkolonialne. Zimna wojna. Zderzenie cywilizacji. Terroryzm. Cyberkonflikty.
Przyszłe konflikty.

Uwagi:

89

powrót
WB.IG-2011-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Geografia polityczna
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Arkadiusz Kołoś
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 3 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie ćwiczeń na podstawie prawidłowego
wykonania zadań w trakcie zajęć oraz wystąpienia z referatem
Brak
Kierunki badań i założenia metodologiczne geografii politycznej. Podstawowe pojęcia.
Państwo jako przedmiot badań geografii politycznej. Środowisko geograficzne a
zjawiska polityczne. Polityczny i gospodarczy potencjał świata. Organizacje
międzynarodowe (gospodarcze, wojskowo-polityczne, regionalne). Współczesne
konflikty polityczne, graniczne, rasowe, wyznaniowe na świecie i ich konsekwencje.
Kraje zależne i niezależne. Zmiany mapy politycznej świata w ujęciu historycznym.

Uwagi:

90

powrót
WB.IG-4109-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Geografia religii
Wykład, 15 godzin
Elżbieta Bilska-Wodecka
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.
Razem 55 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny

2 ECTS

Brak
1. Struktura wyznaniowa ludności świata (udział procentowy i rzeczywista liczba
wyznawców największych religii).
2. Czynniki mające wpływ na rozmieszczenie przestrzenne wyznawców największych
religii w skali świata i na kontynentach (umieć wskazać na mapie państwa w których
dominuje dana religia).
3. Struktura wyznaniowa ludności na poszczególnych kontynentach (znać przykłady
państw jedno i wielokonfesyjnych oraz umieć wskazać je na mapie).
4. Relacje państwo-kościół w wybranych krajach np.: Stany Zjednoczone, Kanada,
Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Ukraina, Brazylia, Indie, Sri
Lanka, Izrael, Australia, Nowa Zelandia.
5. Charakterystyka głównych problemów wyznaniowych poszczególnych kontynentów.
6. Współczesne problemy wyznaniowe.
7. Konflikty religijne.

Uwagi:

91

powrót
WB.IG-5809-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Geografia Tatr
Konwersatorium, 30 godzin
Jarosław Balon
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) w formie posteru – 30 godz.
Razem 90 godz. pracy studenta
Zaliczenie odbywa się na podstawie prac (esej w formie posteru) wykonanych
indywidualnie przez studentów. Prace prezentowane są na sesji posterowej. Ocena może
zostać podniesiona na podstawie dobrych wyników sprawdzianów wiedzy bieżącej (tzw.
teściki) oraz 100% frekwencji na zajęciach.
Dobra turystyczna znajomość Tatr lub odbycie kursu „TATRY”.
Tatry na tle innych łańcuchów górskich Europy i Karpat. Główne cechy. Historia
geosystemu Tatr. Porządki przestrzenne (pasowy, piętrowy, morfologiczny). Typy
środowiska. Granice Tatr. Podział regionalny w ujęciu historycznym i współczesnym.
Człowiek w przeszłości i obecnie. Przemiany środowiska. Antropopresja. Konflikty
człowiek-środowisko.

Uwagi:

92

powrót
WB.IG-4104-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

6 ECTS
Geografia transportu
Wykład: 30 godzin, Ćwiczenia: 20 godzin, Ćwiczenia terenowe: 10 godzin
Arkadiusz Kołoś
Egzamin
 Wykład: 28 godzin,
 inne metody/formy (film): 2 godziny,
 ćwiczenia kameralne: 10 godzin,
 ćwiczenia terenowe: 10 godzin,
 projekty: 80 godzin, w tym:
 wprowadzenie – 10 godzin,
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych
przypadkach) – 10 godzin,
 praca indywidualna studentów (poza zajęciami) – ok. 60 godzin,
 przygotowanie do egzaminu i egzamin: 30 godzin
Razem 160 godzin pracy studenta co odpowiada 6 pkt. ECTS
Oceną końcową jest ocena z egzaminu oraz ocena projektów. Egzamin pisemny składa
się z trzech części: eseju na wybrany temat związany z problematyką transportową, testu
wielokrotnego wyboru oraz kolokwium pisemnego sprawdzającego umiejętność
rozwiązywania zadań transportowych.
Brak wymagań wstępnych. Zajęcia terenowe odpłatne.
Wykład:
Geografia transportu – podstawowe pojęcia, zagadnienia i metody badań. Przyrodnicze
uwarunkowania i skutki rozwoju transportu. Historia transportu – polityczne czynniki
rozwoju i funkcjonowania transportu kolejowego. Rozwój i znaczenie infrastruktury
transportu. Sieci transportowe – specyfika transportu drogowego i kolejowego. Porty
lotnicze. Porty transportu wodnego. Przestrzenna struktura sieci – analiza topologiczna.
Przepływy w sieciach – działalność transportowa. Polityka transportowa w Unii
Europejskiej a w Polsce. Podstawowe zagadnienia transportu miejskiego. Transport
zbiorowy w miastach. Przestrzenny układ przewozów lotniczych na świecie. Deregulacja
i liberalizacja transportu. Zagadnienie dostępności. Logistyka.
Ćwiczenia:
Podstawowe mierniki i techniki badawcze w geografii transportu. Mapy transportowe i
ich interpretacja. Metody badania dostępności. Podstawowe rodzaje pomiarów i metod
badania jakości transportu publicznego. Analiza systemu transportowego jako czynnika
kształtującego dostępność w wybranych jednostkach terytorialnych. W ramach ćwiczeń
studenci przygotowują trzy projekty:
1. Ocena systemu transportowego gminy
2. Ocena jakości transportu publicznego
3. Optymalizacja komunikacji tramwajowej (gra strategiczna)

Uwagi:

93

powrót
WB.IG-5118-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Geografia uzdrowisk
Konwersatorium, 30 godzin
Robert Faracik
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem - 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury - 10 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) - 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego - 10 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta
Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zreferowanie wybranego tematu i
zrealizowaniu projektu z zachowaniem poprawności merytorycznej, właściwej struktury
logicznej pracy, poprawnej dokumentacji źródeł oraz odpowiednich metody prezentacji
graficznej. Całość przedmiotu kończy się pisemnym zaliczeniem sprawdzającym
zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych
uzyskanych w toku zajęć.
Brak
- Przegląd podstawowych definicji
- Naturalne tworzywa lecznicze
- Historia uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego na świecie i w Polsce
- Prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk
- Tradycyjne i nowe formy lecznictwa uzdrowiskowego i prewencji zdrowia
- Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka w uzdrowiskach
- Przestrzeń uzdrowisk i zasady jej organizacji
- Wody geotermalne i ich wykorzystanie w lecznictwie i turystyce
- Uzdrowiska nadmorskie
- Uzdrowiska i górskie stacje klimatyczne
- Uzdrowiska w strefie wpływu dużego miasta (aglomeracji miejskiej)
- Charakterystyka wybranych uzdrowisk Polski i innych krajów europejskich
- Tradycje uzdrowiskowe krajów pozaeuropejskich
Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18

94

powrót
WB.IG-4107-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Geografia wsi
Konwersatorium, 5 godzin, Wykład, 10 godzin
Piotr Trzepacz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 55 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

2 ECTS

Brak
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na przestrzeni wieków. Procesy społecznogospodarcze zachodzące na obszarach wiejskich oraz ich przestrzenne zróżnicowanie na
obszarze Polski i w wybranych regionach świata. Struktury społeczne na obszarach
wiejskich: poziom wykształcenia i aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców.
Rolnicza i pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich oraz struktura funkcjonalna
polskiej wsi. Mieszkalnictwo i wyposażenie infrastrukturalne. Organizacja przestrzenna
wsi Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Zrównoważone rolnictwo –
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Obszary problemowe i przykłady sukcesu na
polskiej wsi. Współczesne mechanizmy i problemy transformacji obszarów wiejskich.
Środki pomocowe UE dla wsi, kierunki aktywizacji terenów wiejskich, planowanie i
zarządzanie obszarami wiejskimi.

Uwagi:

95

powrót
WB.IG-5708-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Geografia wyznań w Polsce
Wykład, 15 godzin
Elżbieta Bilska-Wodecka
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 20 godz.
Razem 55 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny

2 ECTS

Brak
Źródła informacji statystycznych o związkach wyznaniowych w Polsce. Wpływ polityki
wyznaniowej państwa na funkcjonowanie związków wyznaniowych ze szczególnym
uwzględnieniem XX wieku. Rozmieszczenie związków wyznaniowych i przemiany
struktury wyznaniowej Polski w XX wieku. Charakterystyka wybranych związków
wyznaniowych (geneza, rozmieszczenie, liczebność, główne święta, miejsce w
przestrzeni publicznej). Konflikty wyznaniowe. Współczesne przemiany religijności i
problemy wyznaniowe w Polsce.

Uwagi:

96

powrót
WB.IG-3309-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Geografia zwierząt
Wykład, 15 godzin
Tomasz Skalski
Egzamin
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadaniej literatury – 10 godz.
Przygotowanie do egzamini – 25 godz.
Łącznie 50 godz.

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin pisemny tydzień po zakończeniu wykładów

2 ECTS

Brak
Kurs podzielony jest na 7 wykładów, w trakcie których realizowane są główne
zagadnienia współczesnej geografii zwierząt. Definicje biogeografii; metody analizy
rozmieszczenia taksonów; zbieranie i archiwizacja danych, definicje prowincji
geograficznych; przegląd prowincji zoogeografizcznych w oparciu o rozmieszczenie
ssaków; nowy uniwersalny system biogeograficzny; przyczyny regionalnego
zróżnicowania organizmów; bioróżnorodność; szacowanie liczby taksonów na Ziemi;
alfa,beta i gama różnorodność; gradient równoleżnikowy różnorodności; teorie opisujące
gradienty różnorodności; zoogeograficzny podział wysp, teoria biogeografii wysp
McArtura i Wilsona - zastosowanie praktyczne; radiacja adaptacyjna na wyspach,
podstawy zoogeografii analitycznej; filogeografia; zastosowanie metod molekularnychtestowanie hipotez, ewolucja rodzaju Homo, główne etapy kolonizacji człowieka
współczesnego w oparciu o polimarfizm genów chromosomu Y; kolonizacja Ameryki;
kolonizacja Polinezji; pojęcie ochrony przyrody i ochrony środowiska; zagrożenia
spowodowane działalnością człowieka; gatunki zagrożone wyginięciem; wykorzystanie
teorii biogeografii wysp a strategie ochrony przyrody; jednostki o znaczeniu
ewolucyjnym; geograficzne skutki zmian klimatycznych; gatunki inwazyjne na
kontynentach i wyspach; gatunki inwazyjne w Polsce.

Uwagi:

97

powrót
WB.IG-4212-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania
Wykład, 15 godzin, Ćwiczenia, 15 godzin
Andrzej Zborowski
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 55 godz. pracy studenta.
Brak warunków dopuszczenia do egzaminu.
Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

3 ECTS

Brak
Geografia jakości życia wobec nauk społecznych i ekonomicznych. Podstawowe pojęcia
i koncepcje badawcze. Wskaźniki społeczne jako narzędzia diagnozy poziomu i jakości
życia, bazy danych. Techniki i metody badawcze. Komponenty poziomu i jakości
życia. Percepcja zróżnicowania społecznego. Geografia nierówności społecznych, skala
globalna, regionalna, miejska. Diagnoza społeczna, warunki i jakość życia Polaków.
Zadania samorządów a poziom i jakość życia.

Uwagi:

98

powrót
WB.IG-4124-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Geographical Problems of Cracow
Wykład, 15 godzin
Andrzej Zborowski
Egzamin
Contact hours – 15h
Literature reading – 15h
Study before examination – 20h
Total – 50h

2 ECTS

Writing exam (test)
None
Natural conditions of the city location and development. An outline of Cracow´s history.
Demographical structure of Cracow. Basic functions of the city: Culture/science, tourism,
management/ administration, industry. Urban pattern of the city and its functional
zoning. The historic core and its revitalization. Cracow´s transport node and the
urban/municipal transport delimma. Cracow´s influence zone (the urban region).

Uwagi:

99

powrót
WB.IG- -5860-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Geography of Air Transportation
Lecture 15h, Seminar 15h
Piotr Trzepacz
Egzamin
Contact hours – 30h
Literature reading – 30h
Essay – 20h
Study before examination – 20h
Total 100h
(1) Obligatory attendance (seminar)
(2) Positive mark from essay
(3) Written test
The written examination verifying the assumed level of knowledge, skills and personal
and social competence.
Non introductory requirements
Air transport infrastructure. Air transport tradition from global perspective. Aircraft and
means of transport hierarchy. Introduction to international aviation law. Legal
background of liberlization and deregulation. „Open skies” concept. Air transport in
Poland after 2004. Central and regional airports. Market features of air passenger
transport. Carriers and alliances. Aerotropolis, aeroville – specialised settlement units
serving airports. Airportenvironment interactions. Heliports. Methods of air transport
impact research. Aeromobility.

Uwagi:

100

powrót
WB.IG-2013-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

12 ECTS
Geography Research Project
Konwersatorium, 15 godzin
Jarosław Działek
Zaliczenie na ocenę
15 hours with lecturer, 345 hour of student’s own work: literature reading, preparing
presentation and reports, fieldwork, analysis of results, preparing final report.
Students have to prepare 3 presentations and final report.
No
The aim of the course designed for foreign exchange students is to carry out an individual
research project in physical or human geography. The students will learn how to prepare
research project, critically assess literature, design successive stages of the research,
choose methods and manage time and resources. They will collect data during field work
or in laboratory, and learn how to analyze them. Students will be obliged to present
successive stages of the research project, and its results in the form of the final report.

Uwagi:

101

powrót
WB.IG- 5853-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Geography Seminar Series I
Seminarium, 30 godzin
Anita Bokwa, Piotr Trzepacz
Zaliczenie na ocenę
Contact hours with the teacher – 30 hours
Preparation for the practical classes – 15 hours
Reading of the required – 40 hours
Preparation for the final exam – 20 hours
Total: 105 hours of student's work
written test, written test with questions referring to the issues presented and discussed
during the seminar
None
The course is organised only for foreign students coming to the Jagiellonian University
within international exchange programmes (e.g. Socrates/Erasmus). The language of the
course is English.
A part of the seminar is scheduled for the lectures of foreign researchers coming to the
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University. They present
the most recent issues from physical and human geography, studied currently. There is a
discussion after each lecture. Other part of the seminar is organised as a combination of
introductory lectures about current environmental problems (e.g. eutrophication, natural
hazards), followed by the discussion based on individual input of every course's
participant, who read in advance selected scientific papers about a given issue.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 5854-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Geography Seminar Series II
Seminarium, 30 godzin
Anita Bokwa, Piotr Trzepacz
Zaliczenie na ocenę
Contact hours with the teacher – 30 hours
Preparation for the practical classes – 15 hours
Reading of the required – 40 hours
Preparation for the final exam – 20 hours
Total: 105 hours of student's work
written test with questions referring to the issues presented and discussed during the
seminar
None
The course is organised only for foreign students coming to the Jagiellonian University
within international exchange programmes (e.g. Socrates/Erasmus). The language of the
course is English.
A part of the seminar is scheduled for the lectures of foreign researchers coming to the
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University. They present
the most recent issues from physical and human geography, studied currently. There is a
discussion after each lecture. Other part of the seminar is organised as a combination of
introductory lectures about current environmental problems (e.g. eutrophication, natural
hazards), followed by the discussion based on individual input of every course's
participant, who read in advance selected scientific papers about a given issue.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3011-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Geomorfologia dynamiczna
Wykład, 30 godzin
Kazimierz Krzemień
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.
Czytanie wskazanej literatury – 23 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin pisemny, 1,5 godz., maj
Brak
- Mechanika cieczy i gazów.
- Uwarunkowania, wartości progowe, przebieg i znaczenie rzeźbotwórcze procesów
stokowych, fluwialnych krasowych, mrozowych, glacjalnych, glacifluwialnych,
eolicznych i litoralnych, ich wzajemne zależności oraz zróżnicowanie przestrzenne.
- Okresy morfogenetyczne.
- Rola zdarzeń katastrofalnych i sekularnych.
- Wpływ człowieka na dynamikę procesów.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3012-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Geomorfologia gór
Konwersatorium – 20 godzin
Kazimierz Krzemień
Sprawdzian pisemny
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 22 godz.
Czytanie zadanej i (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem – 62 godz.
Zaliczenie na podstawie:
 czynnego udziału w zajęciach
 sprawdzianu pisemnego zakładanego poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
personalnych i społecznych.
Sprawdzian pisemny – 100% oceny
Kurs: Geomorfologia
 Klasyfikacja i typy rzeźby gór.
 Strukturalne uwarunkowania rzeźby gór (typy kolizji, etapy tworzenia pasma fałdowonasuwczego, tektonika grawitacyjna, wpływ budowy geologicznej na rzeźbę).
 Rozwój rzeźby gór w czwartorzędzie, plejstoceńskie zlodowacenia górskie w Europie
– przegląd i chronologie (Pireneje, Alpy, Masyw Czeski, Karpaty, Góry Dynarskie).
 Współczesne funkcjonowanie rzeźby gór w różnych strefach klimatycznych; rozwój
rzeźby gór w strefie suchej, umiarkowanej i peryglacjalnej. Problematyka rozwoju i
funkcjonowania rzeźby gór średnich strefy umiarkowanej.
 Góry jako system morfodynamiczny.
Człowiek w przekształcaniu rzeźby gór (czasowe i przestrzenne zróżnicowanie
antropopresji, zmiany użytkowania a równowaga systemów stokowych i korytowych,
perspektywy modelowania rzeźby gór w warunkach zmian klimatu i sposobu
użytkowania
-
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powrót
WB.IG-5801-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Geomorfologia Polski Południowej
Ćwiczenia terenowe, 40 godzin
Anna Michno
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 42 godz.
Czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do zajęć – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 102 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie pisemne na ocenę

3 ECTS

Zalecane: Geomorfologia, Geologia
Jednostki geomorfologiczne Polski południowej i ich charakterystyka. Główne jednostki
tektoniczne Karpat i ich zróżnicowanie litologiczne. Odbicie struktury geologicznej w
rzeźbie regionu, poligeneza rzeźby, styl orograficzny. Główne typy rzeźby: rzeźba
beskidzka, rzeźba pogórska, rzeźba den dolin i kotlin. Odzwierciedlenie morfogenezy
peryglacjalnej w rzeźbie południowej Polski. Geneza i wiek karpackich powierzchni
zrównań. Rola procesów neotektonicznych w rozwoju rzeźby. Wykształcenie i
współczesny rozwój grzbietów, uwarunkowania strukturalne, typy grzbietów. Typy
stoków i ich współczesny rozwój. Formy skalne w Karpatach fliszowych: ich wiek,
geneza, typy. Rejony osuwiskowe w Polskich Karpatach fliszowych i ich związek z
budową geologiczną regionu: wskaźnik osuwiskowości Karpat, kinematyka osuwisk.
Model dynamicznego stoku osuwiskowego w Karpatach fliszowych, współczesne
tendencje przekształceń form osuwiskowych. Ewolucja i strukturalne założenia sieci
rzecznej w Karpatach w późnym neogenie i wczesnym czwartorzędzie. Czwartorzędowe
zmiany układu sieci rzecznej. Geneza, wiek i typy przełomów rzecznych. Typy i
współczesna dynamika koryt, litologiczne, neotektoniczne i antropogeniczne
uwarunkowania intensywności procesów fluwialnych. Zbiorniki zaporowe Karpat - ich
funkcje, zdolność retencyjna, tempo zamulania, intensywność modelowania strefy
brzegowej, resuspensja osadów. Kotlina Orawsko-Nowotarska jako śródgórski basen
sedymentacyjny. Morfologiczne uwarunkowania rozwoju torfowisk na Podhalu.
Znaczenie głębokiej tektoniki oraz trzeciorzędowego wulkanizmu w ewolucji rzeźby
Pienin. Uwarunkowania litologiczne intensywności procesów krasowych w Pieninach.
Uwarunkowania i zróżnicowanie współczesnych procesów morfogenetycznych, wartości
progowe w przekształcaniu systemów naturalnych środowiska przyrodniczego, rola
zjawisk ekstremalnych i procesów sekularnych w ewolucji rzeźby.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5010-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

3 ECTS
Geosystemy gór
Konwersatorium, 30 godzin
Jarosław Balon
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) w formie posteru – 20 godz.
Przygotowanie do kolokwiów (kartkówek) – 40 godzin
Razem 90 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie na podstawie pracy w trakcie całych zajęć; klasyfikacja punktowa.

Uwagi:

Brak
Powstawanie gór. Wpływ struktur tektonicznych na ukształtowanie górotworów. Wpływ
wulkanizmu na krajobraz górski. Wpływ zlodowaceń na geosystemy górskie. Kras a
geosystemy górskie. Zjawiska ekstremalne w krajobrazie górskim. Piętrowość
fizycznogeograficzna. Układ kontynentalizm – oceanizm a geosystemy wysokogórskie.
Funkcjonowanie geosystemów górskich. Metodyka fizycznogeograficznych badań gór.
Regionalizacja obszarów górskich. Stabilność geosystemów wysokogórskich. Człowiek
w krajobrazie wysokogórskim.
Literatura jest wyszukiwana przez słuchaczy kursu i weryfikowana przez prowadzącego.
Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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powrót
WB.IG-2202-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
GIS II (VC ESRI)
E-learning, 75 hours
Krzysztof Ostafin
One-part written examination with mark.
E-learning – 75 hours
Preparation for the final exam – 10 hours
Total: 85 hours
One-part written examination with mark.
Conditions for taking the examination: successful completion of all ESRI VC courses in
a subject (confirmed by the ESRI VC certificates) before scheduled deadlines.
WB.IG-2201-D GIS I (for Polish students), short conversation with tutor (for foreign
students)
ESRI VC web courses chosen from ESRI Training Catalog by the student at the
beginning of the winter semester. Examples of available web courses: Data QC with
ArcGIS: Automating Validation Using ArcGIS, Linear Referencing Using ArcGIS,
Distance Analysis Using ArcGIS, Creating and Editing Metadata in ArcGIS; Creating
and Integrating Data for Natural Resource Applications.
Distance learning (practical classes and theoretical studies). Student cannot choose
selected web courses included in other obligatory courses (list of these courses will be
announced at the beginning of the winter semester) or those chosen in GIS I (VC ESRI)
course. A total number of hours specified in the Training Catalog (as “Duration”) for web
courses chosen by the student cannot be lower than 75.
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powrót
WB.IG-2216-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
GIS for Urban Policy and Practice
Seminar – 9 hours, GIS Lab – 12 hours, Project – 9 hours
Piotr Trzepacz
Obligatory attendance, Positive mark from GIS Lab tasks, Positive mark from project,
Written test.
Contact hours – 30h
Literature reading – 30h
Project – 40h
Study before examination – 20h
Total: 120 hours
Obligatory attendance, Positive mark from GIS Lab tasks, Positive mark from project,
Written test.
For IGiGP UJ students: Geoinformatyka ≥ 3.5, foreign students: confirmed experience
with geoinformatics
Seminar (9h): Sources of urban data – review of international data sources available for
urban space analysis (3h), Crime mapping – systems and programs for crime mapping
(RAIDS Online, Trulia, SpotCrime.com) (3h), Urban land use changes – contemporary
issues and methods (3h)
Practice I – GIS Lab (12h), Clustering techniques for spatial patterns detection (6h)
b) GIS and urban land use mapping (6h),
Practice II – project (9h) Application of DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact,
Response) as a support scheme for decision-making process by establishing spatial
conflicts solutions.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3220-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
GIS w naukach o atmosferze
Ćwiczenia, 20 godzin, Wykład, 10 godzin
Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń – 25 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 105 godz. pracy studenta
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie i uzyskanie pozytywnej oceny raportów z projektów
realizowanych w ramach ćwiczeń (1 raport do każdego projektu). Raporty muszą
uwzględniać odpowiedzi na pytania/zadania zawarte w konspektach oraz prawidłowo
wykonane mapy i wykresy. Ocenie podlega umiejętność zastosowania narzędzi GIS,
odszukania konkretnych informacji oraz sprawność w posługiwaniu się językiem
klimatologii
Zaliczenie kursu: egzamin pisemny (warunkiem pozytywne zaliczenie ćwiczeń)
Ukończony kurs Geoinformatyka (WB.IG-0016-DL) oraz Meteorologia i klimatologia
(WB.IG-0202-DL)
Wykłady: Możliwości wykorzystania GIS w meteorologii i klimatologii, inicjatywy
międzynarodowe poświęcone zastosowaniu GIS w naukach o atmosferze, przykłady
wdrożeń technologii GIS w narodowych służbach meteorologicznych, formaty danych
meteorologicznych a możliwość ich wykorzystania w środowisku GIS, analiza
geostatystyczna danych, metody interpolacji przestrzennej w różnych skalach
przestrzennych i czasowych, interpolacja pól różnych elementów meteorologicznych,
przykłady zastosowań GIS w meteorologii i klimatologii
Ćwiczenia:
1. Wskazanie źródeł i możliwości pozyskania danych meteorologicznych „przyjaznych”
dla GIS,
2. Analiza geostatystyczna - procedury tworzenia map izoliniowych: od wstępnej analizy
eksploracyjnej danych, przez dobór modelu interpolacji, jego parametryzację i
weryfikację, zasady opracowania map klimatologicznych
3. Zapoznanie się z możliwością wykorzystania danych GRIDowych globalnej reanalizy
NCEP/NCAR
w
badaniach
klimatologicznych
–
przetwarzanie
danych
wielowymiarowych w formacie NetCDF z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w
programie ArcGIS
4. Zdobycie umiejętności przetwarzania i wyświetlania danych wektorowych w funkcji
czasu (analiza zróżnicowania ilości i intensywności cyklonów tropikalnych).
W ramach ćwiczeń wykorzystywane jest oprogramowanie ArcGIS Desktop, MS Excel
oraz darmowa przeglądarka danych wielowymiarowych – Panoply

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5706-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Gleby Polski
Wykład 15 godz., Ćwiczenia terenowe – 15 godz.
Marek Drewnik
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny na ocenę (ocena końcowa przedmiotu):
wymagane jest uzyskanie 60% punktów.
brak wymagań wstępnych

2 ECTS

na ocenę dostateczną

Zróżnicowanie czynników glebotwórczych na obszarze Polski - miejsce Polski w
Europie i na świecie w tym aspekcie. Historia poznania pokrywy glebowej Polski.
Regionalizacja glebowa Polski, właściwości gleb w różnych krajobrazach.
Paleogeograficzne uwarunkowania rozwoju gleb – analiza wybranych przykładów.
Gleby górskie - specyfika ich genezy, właściwości i wykorzystania.
-
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powrót
WB.IG-2032-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Globalne systemy finansowe i gospodarcze
Konwersatorium, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Robert Guzik
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin pisemny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

3 ECTS

Brak
Międzynarodowy system walutowy od 1870 roku. Instytucje rynku finansowego: banki,
giełdy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze private-equity, fundusze
venture-capital, fundusze hedge, agencje ratingowe. Spekulacyjne przepływy kapitału i
kryzysy. Raje podatkowe. Globalne przepływy kapitału a globalny podział dochodu.
Problem zadłużenia krajów rozwijających się. Organizacje międzynarodowe
koordynujące międzynarodową politykę walutową i gospodarczą. Europejska unia
walutowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne. Globalne łańcuchy wartości. Handel zagraniczny – uregulowania i
działalność organizacji międzynarodowych. Konwersatorium: dyskusja studiów
przypadków, na podstawie zadanej literatury, dotycząca globalnych i lokalnych skutków
działalności koncernów ponadnarodowych oraz analiza i dyskusja czynników i skutków
wybranych kryzysów finansowych i gospodarczych (rynki wschodzące: kryzys
argentyński, kryzys azjatycki; rynki dojrzałe: kryzys „dot.com”, kryzys amerykańskiego
rynku kredytów sub-prime).

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5859-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Green Economy (GE) in Cities and Regions
2 ECTS
30 h Seminars
Anna Avdiushchenko
Exam
Contact hours with lecturer (seminars attending) – 15h.
Students own work (reading of assigned materials, preparation for seminars) – 15h.
Obligatory consultation with lecturer (for case study preparing) – 5 hours.
Study before exam – 15h
Total – 50h
- Seminar attendance.
- Reading of assigned material.
- Participation in discussion.
Case study preparation and presentations.
Green economy (GE) from local and regional perspective in Europe and in the world.
(GE general dimension, GE sectors, GE tools, green growth in an urban context).
Environmental dimension of GE in cities and regions (resources efficiency, energy
efficiency, zero waste economy, climate change, air pollution, waste management
systems, waste recycling)
Economic and social dimension of GE in cities and regions (circular economy; service
economy; sharing economy, GE growth; GE taxation, GE labour market, GE
education, Ge influence on social equity and human well-being ).
Local and regional policy for GE implementation (smart/green/sustainable/circular cities,
e-governance, informational technologies, industrial and urban symbiosis, ecoinnovations).
Spatial dimension and geographical areas of GE development (GE world best practices in
cities and regions).

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2021-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Gospodarka przestrzenna
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 30 godzin
Joanna Więcław-Michniewska
Egzamin
Godziny kontaktowe w prowadzącym – 45 godz.
Czytanie zadanej literatury – 20 godz.
Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.
Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

4 ECTS

Egzamin pisemny
Zdany egzamin z Podstaw gospodarki przestrzennej (I rok lic.)
Wprowadzenie - rekapitulacja wykładów "Podstawy gospodarki przestrzennej".
Opracowania planistyczne w skali lokalnej (wprowadzenie do ćwiczeń). Problemy
gospodarki przestrzennej w gminach miejskich i wiejskich - przykłady. Ochrona
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych. Ochrona wartości kulturowych.
Studia i plany w skali regionalnej. Wybrane problemy gospodarki przestrzennej w
Karpatach. Czynnik czasu w gospodarce przestrzennej. Strefowanie w gospodarce
przestrzennej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3115-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin, Wykład, 20 godzin
Joanna Siwek, Mirosław Żelazny
Zaliczenie na ocenę
Uczestnictwo w wykładach: 20 godzin
Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych: 10 godzin
Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny
Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 35
godzin, przygotowanie się do egzaminu: 80 godzin,
Łączny nakład pracy studenta: 147 godzin.
Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.
Studenci są oceniani w sposób ciągły w trakcie ćwiczeń terenowych na podstawie
uczestnictwa i aktywności. Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:
- bieżąca ocena udziału w dyskusji,
Metody podsumowujące:
- ocena z egzaminu.
Ocenie podlega:
-znajomość problematyki wykładu i ćwiczeń terenowych: 0-90 pkt.
ocenianie ciągle: aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach: 0-10
pkt.
Brak
Pojęcia: zasoby wodne i gospodarka wodna. Woda jako surowiec. Fizyczne i chemiczne
cechy wody. Jakość wody i jej ocena wg kryteriów biologicznych, fizyko-chemicznych i
hydromorfologicznych. Regulacje prawne UE: dyrektywa wodna. Jakość środowiska
wodnego w Polsce. Ogniska i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Samooczyszczanie,
uzdatnianie i oczyszczanie wody. Degradacja jezior i wód podziemnych oraz ich
rekultywacja. Potrzeby i zaopatrzenie w wodę różnych działów gospodarki. Gospodarka
wodna na zbiornikach retencyjnych. Mała retencja. Naturalne i antropogeniczne zmiany
zasobów wodnych.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG-3229-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
Wykład, 30 godzin
Robert Twardosz
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 33 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie na ocenę

3 ECTS

Brak
Rodzaje groźnych zdarzeń i zjawisk meteorologicznych występujących na lądach i
morzach. Zjawiska i zdarzenia związane z temperaturą powietrza (np. fale silnych
upałów i mrozów), gradientami ponadadiabatycznymi (silna konwekcja, burze, grady,
itp.) stratyfikacją odwróconą (inwersje), silnymi wiatrami i z wodą w atmosferze.
Uwarunkowania cyrkulacyjne oraz skutki groźnych zjawisk meteorologicznych,
hydrologicznych i elektrycznych. Możliwości ich przewidywania oraz ochrony przed ich
skutkami. Groźne zjawiska zagrażające w różnych dziedzinach działalności człowieka:
rolnictwie, komunikacji morskiej i lądowej oraz lotniczej. Oddziaływanie zjawisk na
zdrowie i samopoczucie człowieka. Globalne ocieplenie a groźne zjawiska
meteorologiczne.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2009-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Historia cywilizacji
Wykład, 30 godzin
Zygmunt Górka
Egzamin pisemny
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 45 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 105 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Uwagi:

3 ECTS

Brak
Przedmiot geografii kultury. Antropogeneza i początki kultury. Neolityczna rewolucja
rolnicza. Cywilizacje hydrotechniczne. Świat hellenistyczny. Ekspansja i upadek
imperium rzymskiego. Islam i ekspansja arabska. Pierwsze odkrycie Ameryki.
Cywilizacja europejska u progu Wielkich Odkryć. Kultury prekolumbijskie i ich upadek.
Wielkie nowożytne imperia kolonialne. Cywilizacja przemysłowa i jej odmiany.
Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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powrót
WB.IG-1001-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Historia myśli geograficznej
Wykład, 15 godzin
Anna Michno
Egzamin
godziny kontaktowe z prowadzącym – 30 godz.
czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
przygotowanie do egzaminu końcowego – 40 godz.
Razem 80 godz.
Egzamin ustny sprawdzający zakładany poziom wiedzy: umiejętności i kompetencji
personalnych i społecznych.
Brak
Periodyzacja dziejów geografii. Stan wiedzy geograficznej w kolejnych okresach jej
rozwoju: u ludów pierwotnych, w starożytności (kultury nadrzeczne, Grecja, Rzym), w
średniowieczu (Europa, kraje arabskie), w okresie Odrodzenia, w okresie XVII-XIX w. i
XX w. Rozwój teorii naukowych i systemów geografii na przestrzeni dziejów.
Organizacja pracy geograficznej i współpraca międzynarodowa. Szkoły geograficzne i
kierunki w naukach geograficznych XIX i XX w. Rozwój geografii w Polsce.
Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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powrót
WB.IG-2010-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Historia odkryć geograficznych
Wykład, 30 godzin
Andrzej Zborowski, Joanna Więcław-Michniewska
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 35 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 95 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin w formie pisemnego testu
Brak
Przedmiot historii odkryć geograficznych. Horyzont geograficzny ludów pierwotnych.
Poznawanie świata w czasach starożytnych. Europa średniowieczna a proces poznawania
świata. Wielkie Odkrycia geograficzne w XV i XVI w. Okres wielkich podróży
badawczych: XVII-XIX wiek. Poznanie wnętrza kontynentów i regionów polarnych w
XX w. Współczesne podróże i odkrycia. Wkład Polaków w poznawanie świata.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3118-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Hydrogeologia
Wykład, 30 godzin
Bartłomiej Rzonca
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 34 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 16 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 40 godz.
Razem 90 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny obejmujący materiał z wykładów. Dopuszczenie do egzaminu odbywa
się na podstawie obecności na wykładach. W ramach kursu nie przewidziano ćwiczeń.
Brak
Podstawowe własności hydrogeologiczne skał. Dynamika wód podziemnych: prawo
Darcy'ego, przepuszczalność, gradient hydrauliczny, współczynnik filtracji. Warstwa
wodonośna o charakterze swobodnym oraz naporowym. Dopływ wód do otworów
studziennych. Próbne pompowania, wydatek jednostkowy studni, przewodność warstwy
wodonośnej. Relacje wody powierzchniowe - wody podziemne. Podstawowe czynniki
decydujące o składzie chemicznym wód podziemnych i warunkach migracji substancji w
roztworach wodnych. Elementy ochrony wód podziemnych. Zarys warunków
hydrogeologicznych Polski.

Uwagi:

120

powrót
WB.IG-3123-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Hydrologia obszarów zurbanizowanych
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, Konwersatorium, 10 godzin
Joanna Siwek
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 10 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 10 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie pisemne na ocenę

3 ECTS

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
Obieg wody w obszarach zurbanizowanych: infiltracja, parowanie, opady. Przemiany
sieci rzecznej towarzyszące urbanizacji. Regulacje rzek i ochrona przeciwpowodziowa.
Powodzie w miastach. Bilans wodny obszarów miejskich, przerzuty wody. Wyrobiska i
obszary poeksploatacyjne, rekultywacja w kierunku wodno-rekreacyjnym. Racjonalna
gospodarka wodami mineralnymi i podziemnymi. Zmiany retencji. Rola stopni wodnych.
Erozja wgłębna w miastach. Problematyka zostanie omówiona głównie na przykładzie
Krakowa. Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów specyfiki obiegu wody w
obszarach zurbanizowanych, silnie przekształconych przez człowieka. Kurs zmierza
również do nauczenia podstaw racjonalnej gospodarki wodnej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3127-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Hydrologia Polski
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 30 godzin
Mirosław Żelazny
Egzamin
Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin
Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin
Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny
Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 35
godzin, przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 30 godzin, przygotowanie się
do egzaminu: 45 godzin, udział w konsultacjach dotyczących zadań: 15 godzin
Łączny nakład pracy studenta: 172 godziny.
Test końcowy.
Egzamin pisemny – test.
Wykonanie określonych zadań (ćwiczeń), zaliczenie na ocenę
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.
Oceną końcową jest ocena z egzaminu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna
jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja, wykonywanie zadań, omawianie
artykułów).
Ocenie podlega:
- obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-25 pkt.
- wykonywanie ćwiczeń – 0-50 pkt.
- zadania domowe, w tym czytanie tekstów – 0-25 pkt.
Limit 20 osób (jedna grupa ćwiczeniowa)
- podział hydrologiczny i regionalizacja hydrogeologiczna Polski,
- wpływ warunków przyrodniczych Polski na kształtowanie się stosunków wodnych,
- przyrodnicze uwarunkowania obiegu wody w dorzeczach Wisły i Odry,
- typy reżimów rzecznych w Polsce,
- fluktuacje obiegu wody,
- wybrane problemy retencji wodnej,
- geneza wód podziemnych i ich charakterystyka,
- warunki występowania źródeł,
- zasoby wód podziemnych w Polsce,
- zasoby wodne Karpat,
- czynniki kształtujące jakość wód podziemnych i powierzchniowych,
- główne problemy antropogenicznych przekształceń obiegu wody w Polsce,
- funkcjonujące monitoringi ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i
podziemnych w Polsce,
- krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polityki wodnej – rozwój
zrównoważony.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3126-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Hydrologia regionalna świata
Wykład, 30 godzin
Bartłomiej Rzonca
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 40 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin
Brak
Metody oceny reżimu rzecznego
Największe systemy rzeczne na Ziemi i ich dorzecza.
Klimatyczne uwarunkowania reżimów rzecznych.
Typy reżimów rzecznych, rozkład przestrzenny.
Ocena zmian reżimu hydrologicznego rzek pod wpływem zmian klimatu
Obszary klęsk ekologicznych – dorzecza o zaburzonym obiegu wody.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3105-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Hydrologia stosowana
Ćwiczenia, 30 godzin
Janusz Siwek
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Wykonanie zadanych ćwiczeń – 45 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 15 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta

3 ECTS

Zaliczenie
Brak
Pozyskiwanie informacji hydrologicznej.
Wyznaczanie przepływów charakterystycznych.
Metody wyznaczania przepływu nienaruszalnego.
Obliczanie przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia
nieosiągnięcia (na podstawie rozkładów empirycznych i teoretycznych).
Strefy zagrożenia powodziowego.
Wyznaczanie odpływu ze zlewni niekontrolowanych.
Obliczanie dyspozycyjnych zasobów wodnych.
Ocena zasobów wodnych na podstawie analizy krzywych wysychania.
Klasyfikacje jakości wód.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

i
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powrót
WB.IG-3128-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Hydrology of High Mountains
Lecture, 20 hours, Seminar, 20 hours, Field Works, 10 hours
Joanna Pociask-Karteczka, Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz
writing exam – after credit with a seminars
Time of contact with the teacher – 50 hrs
Reading of literature – 25 hrs.
Prepare for final exam – 25 hrs.
Preparing specific tasks – 25 hrs.
Total - 125 hrs. of student activity
- activity during seminar, oral presentation
- 66% of correct answers in writing exam

5 ECTS

-Geographical characteristics of catchments in high mountain areas
-The significance of glaciers in river hydrology
-Types of glacier, transformation of snow to ice
-Mass balance and glacier movement, deformation of ice
-Thermal regime of glaciers
-Water in glaciers
-River regimes in high mountains in different climatic zones
-Floods and droughts in high mountain catchments
-Water and human kind in the high mountains catchments
-Headwaters of the biggest rivers in the world
Field works: postglacial landforms and hydrographic network in the Tatra Mountains

Uwagi:

125

powrót
WB.IG-2204-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Interpretacja danych obrazowych
30 godzin ćwiczeń
Małgorzata Luc
Zaliczenie na ocenę
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 30 godz.
- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego: 35 godz.
(każdy student otrzyma 1 temat do samodzielnego opracowania go na zajęcia, który
zaprezentuje na ćwiczeniach o tej tematyce w postaci prezentacji i dyskusji)
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 35 godz.
- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 50 godz.
RAZEM: 150 godz. pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń z 4 prac graficznych z opisem,
ocen z 3 projektów oraz wykonanie i przedstawienie 1 prezentacji problemowej.
Praca studenta w trakcie ćwiczeń oceniana jest w sposób ciągły. Prace z ćwiczeń 1,2,3,4 i
5 muszą być oddane tydzień po przeprowadzonych zajęciach, natomiast prace z ćwiczeń
6,7 i 8 na dzień przed rozpoczęciem sesji. W pracach zaliczeniowych oceniana jest
poprawność zastosowanych metod kartograficznych i teledetekcyjnych oraz naukowy
opis przeprowadzonych analiz. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen
z 3 ćwiczeń (6, 7 i 8). Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o 0,5 stopnia w
przypadku większego niż przeciętne zaangażowanie studenta w dyskusję na wykładzie.
Student zainteresowany taką formą pracy wybiera z listy tematów jeden, do którego
ustala wspólnie z wykładowcą problem badawczy do zaprezentowania. Prezentacja
odbywa się w trakcie wykładu i ma wybraną przez studenta formę, która prowadzi do
szerszej dyskusji wśród wszystkich uczestników, a moderowana jest przez wykładowcę.
Geoinformatyka (WB.IG-0116-DL) z oceną końcową >=4.0
Przekazywane treści na wykładach stanowią podstawę teoretyczną do praktycznego
wykonania analiz i interpretacji na ćwiczeniach przy wykorzystaniu głównie metod
kartograficznych i teledetekcyjnych.
1. Zadania teledetekcji środowiska oraz fotointerpretacji. Psychofizjologiczne i
techniczne uwarunkowania przetwarzania informacji. Techniki stosowane w
fotointerpretacji środowiska geograficznego: ogólne cechy i zasady interpretacji,
rodzaje i skala źródeł danych, przykłady zastosowania. Interpretacja wizualna a
automatyczna na zdjęciach lotniczych oraz wysokorozdzielczych obrazach
satelitarnych - różnice, wykorzystanie.
2. Rzeźba oraz sieć hydrograficzna jako wskaźniki litologii. Wizualna interpretacja
rzeźby terenu na podstawie danych ze skaningu laserowego.
3. Interpretacja teledetekcyjna do celów gleboznawczych. Roślinność na zobrazowaniach
teledetekcyjnych.
4. Obrazy teledetekcyjne w studiach nad rolnictwem i osadnictwem wiejskim:
interpretacja struktury upraw (gruntów rolnych oraz sadów), typów pól oraz typów
wsi.
5. Badanie obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych na zdjęciach lotniczych.
Fotointerpretacja struktury miasta, obiektów przemysłowych, sieci komunikacyjnej.
6. Ocena środowiska geograficznego pod kątem zachodzących zmian.
7. Ocena środowiska geograficznego pod kątem zagrożeń.
Zastosowanie teledetekcji w planowaniu przestrzennym miast. Rewitalizacja miast.
Kurs do wyboru dla studentów studiów magisterskich na kierunku geografia z
wyjątkiem studentów specjalności GIS.

126

powrót
WB.IG-3106-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Introduction to hydrology
Lecture 10 hours, Seminar 5 hours
Joanna Pociask-Karteczka
Final written exam
Time of contact with the teacher – 15 hrs.
Reading of literature – 20 hrs.
Prepare for final exam – 10 hrs.
Total - 45 hrs. of student activity
Writing exam checking assumed level of knowledge and skills and social and
interpersonal competences.
For obtaining a good minimum evaluation (3,0) 60% of knowledge and skills is required
and demonstration of 100% of assumed social and interpersonal competences.
Condition for eligibility for examination: attending all lectures and seminars. Two or
more absences may result in being dropped from the course.
Examination: final written exam.
No prerequisities
Review of main processes in the hydrologic cycle such as precipitation,
evapotranspiration and transpiration, runoff, infiltration, and ground water.
Regional distribution of water resources.
An overview of some aspects of the field hydrology.
Some concepts and tools for water resources management.
The first half of the summer semester (5 sessions: 3 hours a week)
The course suspended in the academic year 2017/18.
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powrót
WB.IG-2104-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Katastrofy w przyrodzie
Konwersatorium, 30 godzin
Jolanta Święchowicz
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 33 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 10 godz.
Czytanie wskazanej literatury – 35 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 12 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta
Wykonanie w trakcie trwania kursu określonych zadań,
test zaliczeniowy, zaliczenie z oceną

3 ECTS

Brak
Cechy zdarzeń katastrofalnych. Katastrofy naturalne, antropogeniczne, synergiczne,
klęska żywiołowa, nadzwyczajne zagrożenie środowiska. Charakterystyka obszarów
zagrożonych. Sposoby określania siły zdarzeń. Przegląd zdarzeń katastrofalnych w
zależności od wywołujących je przyczyn: zderzenie z asteroidą (katastrofy kosmiczne),
trzęsienia ziemi, eksplozje wulkaniczne, ruchy masowe (osuwanie, obrywanie, spływy,
lawiny), cyklony tropikalne, trąby powietrzne (tornado), tsunami, sztormy, powodzie,
susze, pożary, pustynnienie, El Nino. Katastrofy przemysłowe, katastrofy zapór
wodnych, katastrofy tankowców i platform wiertniczych. Częstość występowania
zdarzeń katastrofalnych. Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom katastrof. Metody
prognozowania. Systemy ostrzegania. Adaptacja do zagrożeń. Katastrofy w dziejach
Ziemi: wiek Ziemi i czas geologiczny. Katastrofizm i uniformitaryzm. Zasada aktualizmu
geologicznego. Zdarzenia impaktowe w historii Ziemi. Kryzysy świata organicznego wielkie wymierania. Wielkie powodzie w historii Ziemi. Rola zdarzeń katastrofalnych w
kształtowaniu środowiska Ziemi

Uwagi:

128

powrót
WB.IG-3211-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
Ćwiczenia, 15 godzin
Dorota Matuszko
Zaliczenie na ocenę
Godziny kontaktowe z prowadzącym - 15 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godz.
Czytanie zadanej literatury - 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.
Łącznie 50 godz.
Aktywne uczestnictwo w obserwacjach zachmurzenia i rozpoznawaniu chmur na dachu
kampusu, Egzamin pisemny
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia, podstawowa wiedza z
meteorologii i klimatologii
Wiadomości teoretyczne o Międzynarodowej Klasyfikacji Chmur. Wyjaśnienie trudności
w wizualnej ocenie zachmurzenia. Prowadzenie wizualnych obserwacji pogody: ocena
stopnia zachmurzenia, rozpoznawanie rodzajów, gatunków, odmian chmur oraz zjawisk
szczególnych i chmur towarzyszących. Obserwacja zjawisk atmosferycznych:
fotometeory, hydrometeory, elektrometeory, litometeory. Elementy praktycznego
zastosowania obserwacji wizualnych stanu atmosfery do prognozowania pogody.
Cyrkulacyjne uwarunkowania zachmurzenia.
Obserwacje zachmurzenia odbywają się na dachu kampusu
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powrót
WB.IG-2101-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Klimat - Biosfera - Człowiek
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 30 godzin
Robert Twardosz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta
Warunek dopuszczenia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń. Forma zaliczenia: wykonanie
określonych zadań w toku ćwiczeń, egzamin pisemny
Brak
Klimat jako najważniejszy element biosfery. Klimat i system klimatyczny; energia
w systemie klimatycznym. Interakcja atmosfera-biosfera; obieg materii i przepływ
energii. Ziemia jako środowisko życia. Synantropizacja przyrody. Czynniki klimatyczne
w ekosystemach: promieniowanie słoneczne, ciepło, woda, wiatr, elektryczność
atmosferyczna i ogień. Adaptacje do warunków środowiska poikilotermów
i homoiotermów. Tolerancja ekologiczna organizmów. Strefowość ekologiczna biosfery:
strefy życiowe holdrige'a, oraz podział geobotaniczny Budyki. Zagrożenia dla biosfery
wynikające z braku wody, zmienności klimatu i innych przyczyn antropogenicznych
w tym zagadnienie zimy nuklearnej.
Ćwiczenia
Metody
charakteryzowania
związków
czasowych
przebiegu
elementów
meteorologicznych w makroskali. Geobotaniczny podział klimatów świata. Piętrowość
a strefowość klimatyczna - ocena warunków środowiska w aspekcie życia i działalności
człowieka oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3227-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Klimat obszarów górskich i wyżynnych
Wykład, 30 godzin
Katarzyna Piotrowicz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin pisemny
Zalecane ukończeniu kursu Klimatologia fizyczna
Historia pomiarów i obserwacji meteorologicznych w górach świata. Zmiany ciśnienia
atmosferycznego z wysokością. Reakcje organizmu człowieka na niskie ciśnienie
(choroba wysokogórska). Wpływ wysokości n.p.m. oraz ekspozycji i nachylenia stoków
na rozkład promieniowania słonecznego. Zmiany temperatury powietrza w górach
(gradienty i inwersje termiczne). Wpływ gór na przepływ i dynamikę mas powietrza w
skali planetarnej, synoptycznej i lokalnej (fala orograficzna, cyklogeneza na zawietrznej).
Wiatry orograficzne. Geneza i charakterystyka chmur orograficznych. Lawiny śnieżne
(charakterystyka, klasyfikacja, postępowanie w przypadku pojawienia się lawiny).
Lodowce górskie. Zjawiska atmosferyczne występujące w górach (widmo Brockenu).
Góry jako bariera klimatyczna. Osobliwości pogodowe i klimatyczne w górach świata przykłady regionalne

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2108-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Klimat obszarów zurbanizowanych
Konwersatorium, 30 godzin
Leszek Kowanetz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 38 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu i prezentacji – 15 godz.
Przygotowanie się do egzaminu pisemnego – 22 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Ocenianie ciągłe - zaliczenie określonych zadań w toku zajęć.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest udział w dyskusjach oraz
pozytywne oceny z wygłoszonych prezentacji w czasie zajęć.
Brak
Wykład informacyjny: Klimatologia miejska - rozwój badań, przedmiot i zadania.
Czynniki kształtujące klimat obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.
Atmosfera miejska - zanieczyszczenie i jego rola w kształtowaniu klimatu miasta. Bilans
radiacyjny i cieplny miasta. Reżim termiczny - miejska wyspa ciepła i jej następstwa.
Para wodna w atmosferze miasta. Bioklimatyczne i aerosanitarne aspekty życia w
mieście. Wybrane elementy klimatu Krakowa.
Konwersatorium: Prezentacje na podstawie zadanej literatury dotyczące wybranych
elementów klimatu obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.
Przygotowanie prezentacji na podstawie danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Krakowie nt. "Ocena jakości powietrza w Krakowie i na obszarze
województwa małopolskiego na podstawie rozkładu średnich stężeń dwutlenku siarki
SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, pyłu zawieszonego
PM10".

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5703-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Klimat Polski
Ćwiczenia, 30 godzin, Wykład, 15 godzin
Leszek Kowanetz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 50 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu i prezentacji – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu pisemnego – 30 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta
Ocenianie ciągłe - zaliczenie określonych zadań w toku zajęć.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

4 ECTS

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia
Wykład: Źródła wiedzy o klimacie Polski. Czynniki geograficzne, radiacyjne i
cyrkulacyjne klimatu Polski. Rozkład przestrzenny i zmienność czasowa podstawowych
elementów klimatu Polski na tle kontynentu europejskiego. Zróżnicowanie klimatyczne
polskich Karpat i Sudetów. Regionalizacje klimatu Polski. Współczesne zmiany klimatu
Polski. Prognozy na przyszłość, scenariusze zmian klimatycznych na tle zachodzących
zmian w środowisku przyrodniczym Polski.
Ćwiczenia: Prezentacje studentów dotyczące: zróżnicowania przestrzenno-czasowego
klimatu, pięter roślinno-klimatycznych oraz ekstremalnych zdarzeń pogodowych w
Polsce. Przegląd dotychczasowych regionalizacji klimatycznych Polski.
Wykonanie przez studentów opracowania na podstawie danych liczbowych obrazującego
stopień kontynentalizmu termicznego i pluwialnego klimatu Polski na tle strefy
umiarkowanej półkuli północnej. Interpretacja uzyskanych wyników i prezentacja
graficzna.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3207-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

5 ECTS
Klimatologia fizyczna
Ćwiczenia, 30 godzin, Wykład, 15 godzin
Dorota Matuszko
Egzamin
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 45
Przygotowanie się do ćwiczeń – 35
Czytanie zadanej literatury – 20
Przygotowanie się do egzaminu – 25
Łącznie 125 godz.
Egzamin pisemny
W trakcie ćwiczeń ocenianie ciągłe, poprawnie wykonane opracowania z każdych
ćwiczeń
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia
Tytuły wykładów: Klimatologia fizyczna na tle innych działów klimatologii, Główne
procesy klimatotwórcze, Ciśnienie atmosferyczne i cyrkulacja atmosfery, Masy
powietrza i fronty atmosferyczne, Woda w atmosferze, Powstawanie chmur, Rozkład
przestrzenny zachmurzenia na świecie, System ocean-atmosfera, Obieg ciepła, Sposoby
przekazywania ciepła w atmosferze, Warunki solarne w różnych strefach klimatycznych,
Rozkład przestrzenny i przebieg roczny temperatury powietrza na świecie, Anomalie
termiczne, Wartości ekstremalne na świecie, Rozkład temperatury w gruncie, Kriosfera,
Wpływ pokrywy śnieżnej i lodowej na kształtowanie się klimatów, Klasyfikacje i
regionalizacje klimatu
Ćwiczenia: Przebieg roczny wybranych elementów klimatu na stacji meteorologicznej w
.... (stacja polska), Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza i
opadów na wybranym kontynencie, Rozkład uśrednionego ciśnienia atmosferycznego i
temperatury powietrza na powierzchni kuli ziemskiej, Przebieg roczny opadów
atmosferycznych w różnych strefach klimatycznych, Przebieg roczny usłonecznienia w
wybranych miastach na świecie, Pokrywa śnieżna w Karpatach Polskich, Róża wiatrów,
Częstość występowania rodzajów chmur, Analiza rozkładu przestrzennego
promieniowania krótkofalowego i długofalowego na podstawie zdjęć satelitarnych,
Klasyfikacja klimatów wg Köppena

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3213-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

5 ECTS
Klimatologia stosowana
Konwersatorium, 45 godzin
Dorota Matuszko
Egzamin
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 45
Przygotowanie się do ćwiczeń – 35
Czytanie zadanej literatury – 20
Przygotowanie się do egzaminu – 25
Łącznie 125 godz.
W trakcie konwersatorium ocenianie ciągłe, wykonanie prezentacji multimedialnej oraz
pracy pisemnej na zadany temat, egzamin pisemny.
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia, Klimatologia fizyczna. Student
powinien posiadać wiedzę i zainteresowania z zakresu klimatologii na poziomie
wyższym niż kurs podstawowy.
Tematy zajęć: 1/ Przedmiot badań klimatologii stosowanej, 2/Biometeorologia i
Bioklimatologia, 3/ Agroklimatologia, Fenologia, 4/ Wpływ zmian klimatu na rolnictwo,
5/ Klimat a planowanie przestrzenne, 6/ Klimat a architektura i budownictwo, 7/ Klimat
wewnętrzny, 8/ Melioracje klimatu - rola zieleni, zbiorników wodnych, 9/ Klimat a
przemysł i energetyka, 10/ Warunki meteorologiczne a transport i komunikacja, 11/
Wpływ pogody i klimatu na handel i reklamę, ubezpieczenia, finanse, ekonomię, 12/
Pogoda a turystyka i sport, 13/ Pogoda i klimat w sztuce, 14/ Wpływ pogody na działania
wojenne i losy świata, 15/ Wykorzystanie zasobów klimatu, energia odnawialna.
Ćwiczenia: Znaczenie wiedzy o warunkach klimatycznych we współczesnym świecie,
Osłona meteorologiczna różnych dziedzin gospodarki, Adaptacja miast do zmian
klimatu, Wizyta na stacji WIOŚ, Zwiedzanie sanatorium w Swoszowicach.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG- 5861-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Knowledge-based economy and society from local and regional 4 ECTS
perspective
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin, Konwersatorium, 14 godzin, Wykład, 8 godzin
Grzegorz Micek
written exam
8 hours lecture, 14 hours - seminar, 8 hours - field trip
Completion requirements - five pillars: case study presentations; reading of assigned
material; participation in discussion; field study visits, written exam
None
Contents outline:
1. Terminology (knowledge-based economy, digital economy, e-economy; information
society, digital society) – lecture
2. Spatiality in the information society - the death of distance? Discussion
3. Information technologies and the “new economy” debate – lecture
4. Geographies of Internet and electronic commerce – lecture + case studies of
companies and projects
5. Changing nature of work and skills in the E-economy (telework) – lecture
6. Paradox of a double-edged geography – local ecosystems of the global digital
economy – lecture
7. Peripheral regions and the ‘Digital Divide’ – case study presentations + discussion
8. Regional innovation systems – the Polish response to the lack of innovativeness and to
the digital divide? Lecture
9. Analysis of regional innovation systems and strategies in Poland – case study
presentations + discussion
10. Local and regional projects of development of information society in Poland (eschool, e-government, e-health, e-museum etc.) – case study presentations + discussion
11. Field study visits: Local and regional response to the ‘Digital Divide’
The course suspended in the academic year 2017/18

136

powrót
WB.IG- 3303-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Laboratoryjne analizy gleb
Laboratorium, 45 godzin
Marek Drewnik
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 10 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do kolokwiów – 20 godz.
Przygotowanie raportu końcowego – 20 godz.
Razem 70 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Forma zaliczenia: dwa kolokwia i raport.
Zaliczony kurs Metody badania gleb lub ekwiwalentny
Samodzielne przygotowanie próbek gleby do analiz laboratoryjnych. Kryteria wyboru
procedur analitycznych. Przeprowadzenie pełnych procedur analizy wybranych
właściwości gleby różnymi metodami i porównanie uzyskiwanych wyników: uziarnienie
metodą areometryczną i sitową, pH potencjometrycznie według standardów polskich i
zagranicznych, zawartość materii organicznej metodą straty żarowej i oksydometryczną.
Oznaczenie kwasowości wymiennej, sumy zasad wymiennych, pojemności i stopnia
wysycenia kompleksu sorpcyjnego. Dyskusja uzyskanych wyników analiz.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-4406-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Marketing terytorialny
Konwersatorium, 30 godzin
Robert Pawlusiński
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 6 godz.
Przygotowanie projektu – 10godz.
Razem 46 godz. pracy studenta
wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć (m.in. wygłoszenie referatu),
końcowa praca pisemna
Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia. Pierwszeństwo w przyjęciu mają
studenci specjalności Rozwój lokalny i regionalny, dla których kurs ten jest obligatoryjny
1. Istota, cele i zakres marketingu terytorialnego.
2. Relacje między marketingiem przedsiębiorstwa a marketingiem terytorialnym
3. Klienci w marketingu terytorialnym,
4. Instrumenty terytorialnego marketing-mix
5. Marketingowa koncepcja produktu jednostki terytorialnej
6. Kształtowanie wizerunku miejscowości i regionu.
7. Marketing partnerski w relacjach miast i regionów z otoczeniem, strategia
marketingowa jednostek terytorialnych
8. Analiza studiów przypadków.
Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studenci
specjalności Rozwój lokalny i regionalny, dla których kurs ten jest obligatoryjny.
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powrót
WB.IG- 4414-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Marketing w turystyce
Konwersatorium, 30 godzin
Robert Pawlusiński
Zaliczenie pisemne
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta
Przygotowanie opracowania na zadany temat i wygłoszenie referatu.
Egzamin ustny

2 ECTS

Brak
Rynek turystyczny i jego podmioty. Kryteria segmentacji rynku turystycznego.
Podstawowe narzędzia marketingu turystycznego. Badania marketingowe. Zarządzanie
marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. Marketing w zarządzaniu rozwojem
turystyki w regionie. Promocja turystyczna regionu.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 3202-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Meteorologia i klimatologia synoptyczna
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 30 godzin
Zbigniew Ustrnul
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń – 20 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 15 godz.
Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 130 godz. pracy studenta
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnej oceny prac wykonywanych w toku ćwiczeń
Zaliczenie kursu: egzamin pisemny (warunkiem pozytywne zaliczenie ćwiczeń)
Ukończony kurs: Klimatologia fizyczna (WB.IG-3207-D)
(Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia)
Wykłady:
Historia rozwoju meteorologii synoptycznej. Cele, zadania i organizacja służby
meteorologicznej w Polsce. Mapy synoptyczne jako źródło informacji klimatologicznej.
Elementy cyrkulacji atmosfery na mapach synoptycznych. Układy baryczne, masy
powietrzne i fronty atmosferyczne. Makroskalowe procesy zachodzące w atmosferze i
ich rola klimatotwórcza. Kalendarz typów pogód (różne klasyfikacje stosowane w
Europie) i metody badań synoptyczno-klimatycznych.
Ćwiczenia:
Analiza map synoptycznych (dolnych i górnych). Wykonywanie mapy synoptycznej i
opracowywanie prognozy pogody. Analiza zdjęć satelitarnych i radarowych. Rodzaje
depesz synoptycznych, ich szyfrowanie i rozszyfrowywanie. Klasyfikacja prognoz
meteorologicznych. Analiza diagramu aerologicznego. Prognostyki meteorologiczne.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia
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powrót
WB.IG-3222-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 30 godzin
Anita Bokwa
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 50 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 110 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach
poza IGiGP UJ (udział w dwóch wizytach: w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i w
Katedrze Zastosowań Fizyki Jądrowej AGH, zapoznanie się z metodyką pomiarów
gazów cieplarnianych i wynikami badań tych zespołów) oraz wykonanie 2 opracowań w
kilkuosobowych grupach w postaci opracowań pisemnych i prezentacji komputerowej
(samodzielna analiza wskazanych danych o zanieczyszczeniu powietrza, pochodzących z
krajowych i międzynarodowych specjalistycznych baz danych, zestawianie danych,
wykonywanie wykresów, ich interpretacja) Egzamin pisemny.
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia.
Reakcje chemiczne w atmosferze. CO2, CO, związki siarki, związki azotu, metan: źródła,
reakcje w atmosferze, zmiany zawartości w skali globalnej, znaczenie w funkcjonowaniu
atmosfery. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na promieniowanie słoneczne. Ozon
troposferyczny i stratosferyczny, dziura ozonowa. Kwaśna depozycja. Efekt cieplarniany
i globalne ocieplenie. Wpływ warunków meteorologicznych na dyspersję zanieczyszczeń
powietrza. Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-1027-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

3 ECTS
Metodologia nauk
Wykład, 24 godzin, Konwersatorium, 6 godzin
Jacek Kozak
Egzamin pisemny
Uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 27 godzin + 3 godz. Konwersatorium_blog,
- praca własna – studia literatury i przygotowanie do egzaminu, przygotowanie referatu:
45 godzin,
- łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin
Zajęcia kontaktowe (wykład) oraz praca własna studenta wykorzystująca e-learning.
Aktywność (udział w forum dyskusyjnym, udział w dyskusji w czasie konwersatoriów)
jest premiowana dodatkowymi punktami doliczanymi do wyniku egzaminu (max. 10%
możliwej do uzyskania sumy punktów).
Na kurs składa się 10 wymienionych poniżej tematów, na każdy z nich składa się wykład
lub konwersatorium oraz literatura do przestudiowania przez studenta w ramach
własnego przygotowania do egzaminu.

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Brak
1. Czym jest nauka?
2. Wyjaśnianie i schematy postępowania naukowego
3. Struktura pracy naukowej a wyjaśnianie
4. Publikacje naukowe
5. Teorie i modele
6. Geografia i nauki przestrzenne w systemie nauk
7. Niektóre dylematy i problemy badań przestrzennych
8. Człowiek a środowisko
9. Holizm, redukcjonizm, badania ilościowe
10. Współczesna nauka i naukowcy, finansowanie nauki
Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku e-gospodarka przestrzenna
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powrót
WB.IG-0207-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Metody analizy przestrzennej
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Andrzej Zborowski
Egzamin
Wykład:
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 55 godz. pracy studenta.
Ćwiczenia:
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.
Przygotowanie i wykonanie zadań – 10 godz.
Przygotowanie się do sprawdzianów i zaliczenia końcowego – 10 godz.
Razem 52 godz. pracy studenta
Ogółem 107 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

4 ECTS

Brak
Podstawowe pojęcia analizy przestrzennej. Macierz informacji przestrzennej. Metody
badania układów punktowych. Metody koncentracji. Modele interakcji przestrzennych –
grawitacji i potencjału. Metody badania układów sieciowych. Metody
grafowe. Metody taksonomii numerycznej. Analiza wielowymiarowa. Modele dyfuzji.
Modele symulacyjne.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4260-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Metody badań geografii turyzmu
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Robert Faracik, Mirosław Mika
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 8 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 8 godz.
Przygotowanie projektu – 6 godz.
Przygotowanie się do kolokwiów – 3 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.
Razem 70 godz. pracy studenta
Wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć, pozytywne zaliczenie egzaminu, dopuszczenie do
egzaminu po uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
Brak
Miejsce geografii wśród nauk zajmujących się badaniem zjawisk turystycznych.
problemy badawcze geografii turyzmu. Koncepcje i podejścia badawcze. Zagadnienia
terminologiczne. Metodyka badań geografii turyzmu. Ocena atrakcyjności turystycznej.
Metody badania ruchu turystycznego. Analiza dokumentów planistycznych. Źródła
informacji turystycznej. Specyfika badań terenowych.
Kurs obowiązkowy do ukończenia studiów na specjalności turystyka
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powrót
WB.IG-3320-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Metody badań gleb organicznych
Laboratorium, 15 godzin, Ćwiczenia terenowe, 20 godzin
Marek Drewnik
Kolokwium pisemne
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 90 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych
i terenowych. Jedna forma zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Zaliczenie pisemne.
Zaliczenie kursu „Metody Badań Gleb” lub ekwiwalentnego
Zajęcia laboratoryjne - Torf, torfowisko, proces bagienny, gleba organiczna –
charakterystyka pojęć podstawowych. Hydrologia gleby torfowej – typ hydrologicznego
zasilania torfowisk w wodę. Roślinność torfowisk. Rozmieszczenie gleb organicznych w
Polsce i na świecie. Znaczenie torfowisk w środowisku przyrodniczym i sposoby
regeneracji zdegradowanych gleb organicznych. Badanie zawartości części popielnych,
węgla, azotu i wodoru w utworach organicznych. Procesy mineralizacji i humifikacji
materii organicznej zachodzące w glebach organicznych i ich skutki środowiskowe –
badanie stopnia rozkładu torfu metodą SPEC, von Posta oraz półstrzykawki Lynn’a.
Właściwości optyczne materii organicznej i ich oznaczanie z użyciem spektrofotometru.
Właściwości sorpcyjne gleb organicznych. Gleba organiczna pod mikroskopem.
Zajęcia terenowe – przykłady gleb organicznych torfowisk wysokich i niskich na
przykładzie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz okolic Krakowa. Terenowe metody
badań: posługiwanie się świdrem okienkowym, oznaczanie rozpoznanie materiału
organicznego, stopień rozkładu torfu, pomiary terenowe pH, EC i temperatury.
Zapoznanie się z roślinnością charakterystyczną dla obszarów bagiennych i
torfowiskowych. Wykonanie odwiertów gleb organicznych i dyskusja nad ich
właściwościami w terenie.
-
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powrót
WB.IG-4129
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i
warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Metody badań przestrzeni zurbanizowanej
Ćwiczenia 15 godz.
Joanna Więcław-Michniewska

1 ECTS

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 16 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 1 godz.
Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 6 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 1 godz.
Inne (jakie): wykonanie prac ćwiczeniowych (obliczenia statystyczne, analiza kartograficzna,
opracowanie kwestionariusza ankiety, wykonanie map) – 10 godz.
Razem 34 godz. pracy studenta
Zaliczenie na ocenę. Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.
Brak
Kierunki badań w geografii osadnictwa. Metody klasyfikacji funkcjonalnej miast. Identyfikacja
funkcji wybranych miast. Strefy i dzielnice funkcjonalne miast – metody ich delimitacji. Nowe
miasta i dzielnice staromiejskie. Sieć miejska wybranych obszarów. Metody porządkowania
hierarchicznego miast. Struktura społeczno-gospodarcza ludności miejskiej. Metody sondażowe w
badaniach struktury społecznej ludności miejskiej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 2402-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Metody badań społecznych
Konwersatorium, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Robert Guzik
Egzamin
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej literatury – 10 godz.
Przygotowanie do zajęć – 10 godz.
Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.
Łącznie 75 godz. nakładu pracy studenta.

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin pisemny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Uwagi:

3 ECTS

Brak
Ilościowe i jakościowe metody badań społecznych wykorzystywane w badaniach
geograficznych. Projektowanie i prowadzenie badań społecznych. Pozyskiwanie i
organizacja danych. Zasady konstrukcji, prowadzenia i kodowania kwestionariuszy
ankiet i wywiadów. Badania fokusowe. Analiza danych jakościowych. Prawne i etyczne
aspekty prowadzenia badań społecznych.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG- 3417-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
Konwersatorium, 30 godzin
Miłosz Jodłowski
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 32 h
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 h
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 h
Przygotowanie projektu – 20 h
Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 5 h
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 10 h
Razem: 92 h
Wykonanie prezentacji (referatu) na podstawie zadanej literatury, opracowanie projektu
badań struktury, kolokwium zaliczeniowe
Brak
Struktura środowiska w wymiarze poziomym, pionowym i piętrowym. Model płat korytarz matryca a model geokompleksu. Granice w środowisku przyrodniczym.
Struktura środowiska w różnych typach krajobrazów Polski. GIS w badaniach struktury
środowiska. Zastosowania badań struktury środowiska w ochronie przyrody, planowaniu
przestrzennym i ocenach środowiskowych. Opracowanie projektu badań struktury
środowiska.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 3010-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

5 ECTS
Metody badania osadów czwartorzędowych
Wykład 25 godzin, Ćwiczenia 15 godzin, Ćwiczenia terenowe 20 godzin (dwa wyjazdy)
Anna Michno
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 62 godz.
Przygotowanie do zajęć typu ćwiczeniowego – 3 godz.
Wykonanie pomiarów i obserwacji w terenie – 20 godz.
Wykonanie w zespołach analiz laboratoryjnych – 15 godz.
Przygotowanie raportu z badań zespołowych – 20 godz.
Czytanie zadanej i (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem – 160 godz.
Obowiązkowy i czynny udział w zajęciach terenowych i laboratoryjnych.
Wykonanie zespołowych badań terenowych i laboratoryjnych oraz prezentacja raportu
końcowego.
Egzamin pisemny.
Ukończony kurs: Geomorfologia
Zalecane: Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia, Geologia.
Typologie osadów czwartorzędowych. Cechy strukturalne i teksturalne osadów i ich
wartość interpretacyjna: typy warstwowania, struktury deformacyjne, miąższość i
regularność warstw, ułożenie, skład litologiczny, mechaniczny, kształt i stopień
zwietrzenia żwirów, barwa osadów. Charakterystyka sposobu wykształcenia osadów
podstawowych środowisk sedymentacyjnych: stokowego, fluwialnego, glacjalnego,
glacifluwialnego,
eolicznego,
limnicznego,
morskiego.
Oznaczanie
wieku
bezwzględnego osadów – wybrane metody. Klasyfikacja metod paleobotanicznych i
paleozoologicznych, możliwości i ograniczenia interpretacji stratygraficznych oraz
paleoekologicznych. Wykorzystanie metod badań archeologicznych w sedymentologii.
Przykłady zastosowania ww. metod w badaniach paleogeograficznych w Polsce i na
świecie. Terenowy przegląd odsłonięć osadów czwartorzędowych różnej genezy,
określenie środowiska i warunków ich powstania. Opis profilów wiertniczych i
odsłonięć: wybór i lokalizacja punktu badań, technika wykonywania wierceń i odkrywek,
zasady ich opisu, pomiary biegu i upadu warstw i ułożenia żwirów, rekonstrukcja
warunków transportu i sedymentacji, sporządzanie dokumentacji graficznej odsłonięć,
zasady pobory i przechowywania prób osadów do analiz laboratoryjnych. Skład
petrograficzny materiału głazowego i żwirowego: metody poboru materiału, technika
pomiaru, metody przedstawiania i interpretacja wyników. Morfologia głazów i żwirów:
metody określania formy, spłaszczenia i sferyczności żwirów, przeprowadzenie
pomiarów metodą A. Cailleux, zestawienie liczbowe i graficzne oraz interpretacja
wyników. Klasyfikacje osadów klastycznych. Badania laboratoryjne: zasady wykonania,
prezentacji graficznej i interpretacji. Praktyczne znaczenie badań teksturalnych osadów.
-
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powrót
WB.IG- 3408-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Metody opracowań fizycznogeograficznych
Ćwiczenia, 30 godzin
Miłosz Jodłowski
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 30
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego (studiowanie literatury) – 20
Napisanie i przygotowanie raportów i projektu – 40
RAZEM 90 godzin
Wykonanie określonych zadań w toku ćwiczeń, w tym opracowanie projektu
badawczego (zadanie grupowe), wykonanie projektu bazy danych, opracowanie
metodyki dla zadanego problemu badawczego, opracowanie szaty graficznej pracy
naukowej, wyszukiwanie zadanych treści w elektronicznych bazach artykułów
naukowych. Ocena poszczególnych projektów indywidualnych i grupowych. Ocena jest
średnią ważoną ze wszystkich prac.
Brak
Tok postępowania badawczego w opracowaniach naukowych. Metody badań
kameralnych i terenowych w geografii fizycznej. Kwerenda literatury zagranicznej w
elektronicznych bazach danych. Organizacja badań terenowych. Opracowanie projektu
badań naukowych: dobór metod badawczych, harmonogram, kosztorys. Opracowywanie
projektu bazy danych. Sposoby prezentacji wyników badań. Modelowanie zjawisk
przyrodniczych.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 2313-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

6 ECTS
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
Wykład, 25 godzin, Konwersatorium, 5 godzin, Ćwiczenia, 30 godzin,
Małgorzata Luc
Egzamin
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 60 godz.
- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego: 30 godz.
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 50 godz.
- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 5 godz.
- przygotowanie się do egzaminu końcowego: 25 godz.
RAZEM: 170 godz. pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu końcowego
jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich prac pisemnych oraz graficznych. Egzamin
pisemny ma formę testu. Sprawdza on wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach
wykładu oraz nabytą przez studenta w ramach własnych studiów zalecanej literatury.
Praca studenta w trakcie ćwiczeń oceniana jest w sposób ciągły. Prace muszą być oddane
najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sesji. W pracach pisemnych oceniana jest
poprawność zastosowanych metod kartograficznych oraz naukowego opisu
przeprowadzonych analiz,.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z dwóch ocen - oceny z ćwiczeń i
oceny z egzaminu. Istnieje możliwość podniesienia oceny egzaminacyjnej o 0,5 stopnia
w przypadku większego niż przeciętne zaangażowanie studenta w dyskusję na
wykładzie. Student zainteresowany taką formą pracy wybiera z listy wykładów jeden, do
którego wspólnie z wykładowcą ustala problem badawczy do zaprezentowania.
Prezentacja wybranego zagadnienia odbywa się w trakcie wykładu i prowadzi do szerszej
dyskusji wśród wszystkich uczestników, a moderowana jest przez wykładowcę.

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Geoinformatyka (WB.IG-0116-DL) lub kursy równoważne
Przekazywane treści na wykładzie pokrywają się z praktycznym zastosowaniem
omawianych metod na ćwiczeniach.
o Aspekty psychologiczne odbioru informacji kartograficznej. Różne rodzaje kartografii
humanistycznej i ich wykorzystanie.
o Jak tworzyć iluzje przy pomocy mapy (barwy, sygnatury, generalizacja kartograficzna).
o Metoda zasięgów i Izolinie – do czego i w jaki sposób możemy je wykorzystać, jak
mogą wzbogacić wizualizację.
o Zaawansowane metody obrazowania danych ilościowych - zasady sporządzania,
nietypowe przykłady zastosowań.
o Zastosowania metod kartograficznych do prezentacji różnorodnych zjawisk
geograficznych (fizycznych, społecznych, ekonomicznych).
o Redakcja mapy ogólno-geograficznej i tematycznej - założenia, makieta mapy,
nazewnictwo, toponimy.
o Atlasy. Kartografia historyczna.
o Wizualizacja 2D, 2,5D, 3D, 4D (zmienna czasu).
o Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i lotniczych do wizualizacji.
o Prezentacja rzeźby obszarów wysokogórskich na podstawie zintegrowanych danych
teledetekcyjnych naziemnych i lotniczych.
o Animacja, hipermapa, rzeczywistość wirtualna.
o Wizualizacje informacji geograficznej w Internecie.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich 1. (specjalność GIS), 2. dla
pozostałych specjalności na kierunku geografia. Moduł niedostępny dla studentów
kierunku e-gospodarka przestrzenna
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powrót
WB.IG-3228-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Mikroklimatologia
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Anita Bokwa
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń: wykonanie 3 opracowań
w kilkuosobowych grupach w postaci opracowań pisemnych i prezentacji komputerowej
(samodzielna analiza wskazanych danych, interpretacja wyników z wykorzystaniem
informacji z zalecanej literatury). Egzamin pisemny.
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia.
Warstwa graniczna atmosfery. Bilans cieplny wybranych rodzajów powierzchni
czynnych. Temperatura, wilgotność i wiatr jako efekt bilansu cieplnego. Przemiany
fazowe wody i ich rola w bilansie cieplnym. Topoklimaty wybranych powierzchni
czynnych. Mezoklimat lasu. Wpływ rzeźby terenu na warunki mikro- i topoklimatyczne.
Kartowanie mezoklimatyczne i topoklimatyczne. Mikroklimat pomieszczeń
zamkniętych.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2317-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

6 ECTS
Modele i bazy danych przestrzennych
Wykład 10 godzin, Ćwiczenia laboratoryjne 17 godzin, E-learning 33 godziny
Mateusz Troll, Krzysztof Ostafin
Egzamin ustny
Uczestnictwo w wykładach: 10 godzin
Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych: 17 godzin
Udział w egzaminie: 1 godzina
Nauka na odległość (w tym zapoznanie się z teorią, czytanie literatury, realizacja
ćwiczeń i prac zaliczeniowych): 117 godzin
Przygotowanie się do egzaminu: 20 godzin
Łączny nakład pracy studenta wynosi 165 godzin.

Forma i warunki
zaliczenia:

Ćwiczenia laboratoryjne oraz e-learningowe: zaliczenie na ocenę. Ocenie podlegają:
 wykonanie zadań oraz aktywny udział w zajęciach e-learningowych (0-30 pkt)
 obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i aktywny udział w dyskusji (0-20 pkt)
 testy sprawdzające odbywające się w trakcie ćwiczenia podsumowującego każdą
lekcję (0-50 pkt); zaliczenie każdego testu wymaga uzyskania minimum 60%
efektów kształcenia.
Przed przystąpieniem do ćwiczenia zaliczeniowego student jest zobowiązany do
zrealizowania wszystkich zadań danej lekcji, zamieszczonych na platformie elearningowej oraz poprawnego rozwiązania quizu podsumowującego lekcję, dostępnego
również na platformie. Niespełnienie tego wymogu skutkuje obniżeniem punktacji
danego testu zaliczeniowego o 20% (oznacza to wówczas konieczność uzyskania
minimum 80% do zaliczenia danej lekcji).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń, tj. uzyskanie
minimum 51 pkt.
Egzamin końcowy ustny. Na ocenę dostateczną wymagane jest:
 osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i
umiejętności;
wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Brak
Moduł składa się z 10 lekcji:
1. Modelowanie informacji geograficznej – koncepcje i obowiązujące normy
2. Wektorowy model danych
3. Rastrowy model danych
4. System odniesień przestrzennych
5. Język XML oraz jego aplikacja w zapisie i wymianie danych geograficznych GML
6-7. Bazy danych (dwie lekcje)
8. Język SQL (Structured Query Language)
9. Przykładowe bazy danych geograficznych
10. Ocena jakości danych przestrzennych w świetle obowiązujących norm i celu
wykorzystania danych

Uwagi:

153

powrót
WB.IG-4127-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji
Wykład, 30 godzin
Andrzej Zborowski
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin pisemny
Brak
Pojęcia i teoria obszaru metropolitalnego. Funkcje metropolitalne. Podstawy prawne
funkcjonowania metropolii. Procesy metropolizacji i globalizacji. Struktura przestrzennofunkcjonalna obszarów metropolitalnych. Przestrzeń społeczna metropolii. Metropolie
świata - sieć miast globalnych. Metropolie Europy w procesie zdobywania przewag
konkurencyjnych. Globalizacja polskich metropolii - szanse i zagrożenia. System
metropolii Południowej Polski.

Uwagi:

154

powrót
WB.IG- 2405-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Obsługa wybranych programów statystycznych
Ćwiczenia, 30 godzin
Mirosław Żelazny
Zaliczenie na ocenę
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie do zajęć – 5 godz.
Czytanie zadanej literatury – 15 godz.
Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.
Razem 65 godz. pracy studenta
Test - zaliczenie 60% maksymalnej liczby punków
Wykonanie ćwiczeń praktycznych

3 ECTS

Brak
Tworzenie baz danych przyrodniczych (cechy jakościowe i ilościowe). Statystyki służące
do opisania zmiennej przy pomocy miar położenia (średnia arytmetyczna, kwartyle,
percentyle i dominanta), zróżnicowania (wariancja, odchylenie standardowe,
współczynnik zmienności) oraz asymetrii (współczynnik skośności i kurtozy.
Kodowanie, normalizacja i standaryzacja np.: danych hydrologicznych i
meteorologicznych. Wykrywanie w empirycznych seriach danych nietypowych przy
pomocy kilku procedur np.: listy najmniejszych i największych wartości, analizy
korelacji, analizy histogramu i wykresu rozrzutu oraz diagnostyki reszt. Ocena siły i
charakteru związków pomiędzy cechami - współczynnik korelacji liniowej Pearsona i
współczynnik korelacji rangowej Spearmana. Analiza tabeli macierzy korelacji.
Określanie istotności różnic w oparciu o pojedynczą metodę analizy wariancji ANOVA
(analiza jednowymiarowa). Modele liniowe. Modele linearyzowane i modele nieliniowe.
Analiza skupień i analiza czynnikowa. Konstruowanie wykresów typowych i
nietypowych w odniesieniu do własnych danych.

Uwagi:

155

powrót
WB.IG- 2037-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:

Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Oceny oddziaływania na środowisko
Wykład 7 godz., konwersatorium 12 godz., ćwiczenia 4 godz., zajęcia terenowe 10 godz.
Miłosz Jodłowski
Zaliczenie na ocenę
Przygotowanie ćwiczeń terenowych w analizowanym obszarze – prezentacja problemów
ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście planowania przestrzennego.
Wykonanie w zespole projektów prognozy i raportu oddziaływania na środowisko,
sprawdzające zakładany poziom wiedzy i umiejętności.
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym (zob. wyżej) – 33 godz.
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – konsultacje – 6 godz.
Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 10 godz. (1 dzień samodzielnej
pracy terenowej)
Przygotowanie projektów w zespole 4 os. (prognoza i raport oddziaływania na
środowisko, analizy tekstowe i mapy, wizyty w urzędach) –100 godz./osobę
Przygotowania prezentacji na obronę projektu OOŚ – 4 godz.
Razem 153 godz. pracy studenta
Wykonanie w zespole prognozy i raportu oddziaływania na środowisko
Zespołowe zaliczenie projektu (obrona),
Ocena indywidualna na podstawie karty pracy zespołu (wkład studenta w prace zespołu)
Brak
Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko, metodyka sporządzania opracowań
typu OOŚ, teoria prognozowania, prognoza oddziaływania na środowisko, raport
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rola instytucji w procedurze OOŚ
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

156

powrót
WB.IG-4136-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

6 ECTS
Opracowanie ekofizjograficzne
Konwersatorium – 15 godz., Ćwiczenia – 10 godz.
dr Miłosz Jodłowski
Wykonanie i zaliczenie wszystkich części opracowania ekofizjograficznego.
Indywidualne zaliczenie projektu (obrona), wykazanie zakładanych kompetencji
personalnych i społecznych.
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – konwersatorium 15 godz.
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – konsultacje 10 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury –10 godz.
Zgromadzenie map i innych materiałów, wizyty w urzędach – 5 godz.
Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 20 godz. (2 dni pracy terenowej)
Przygotowanie projektu (6 części opracowania ekofizjograficznego, analizy tekstowe i
mapy) – 120 godz.
Razem 180 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do indywidualnej obrony jest zaliczenie wszystkich projektów
cząstkowych na poziomie minimum dostatecznym. Projekt oceniony na 3,0 musi
zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w konspekcie do poszczególnych zajęć.
Brak
Opracowanie ekofizjograficzne – podstawy prawne, organizacja pracy, struktura
dokumentu, kosztorys. Wykonanie poszczególnych części dokumentu: charakterystyka
środowiska przyrodniczego, struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego,
zagrożenia środowiska przyrodniczego, przemiany środowiska przyrodniczego
(prognoza), ocena środowiska przyrodniczego pod kątem wybranej działalności
człowieka, podział obszaru na strefy funkcjonalno-przestrzenne

Uwagi:

157

powrót
WB.IG-3501-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Paleogeografia
Konwersatorium 30 godzin
Piotr Kłapyta
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej i (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem – 90 godz.
Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji
personalnych i społecznych. Brak warunków dopuszczenia do zaliczenia.
Brak
Przedmiot i metody badań paleogeograficznych. Czwartorzęd jako jednostka czasu
geologicznego, ramy czasowe i kryteria podziału stratygraficznego, wybrane chronologie
czwartorzędu. Globalne mechanizmy zmian klimatu, ich przyczyny i rola w przemianach
środowiska. Czwartorzędowa transformacja środowiska przyrodniczego w skali
globalnej, regionalnej i lokalnej (sukcesja zbiorowisk roślinnych, zmiany stosunków
wodnych, ewolucja gleb, rozwój rzeźby). Zmiany zasięgu stref klimatyczno-roślinnych i
pięter fizycznogeograficznych. Przyrodnicze skutki nakładania się ingerencji człowieka
w holocenie na długo- i krótkookresowe wahania klimatu. Współczesne tendencje zmian.

Uwagi:

158

powrót
WB.IG-4134-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
Ćwiczenia – 10 godz., E-learning – 15 godz.
K. Gwosdz, Prowadzący: Prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, mgr Jacek Konopacki
Zaliczenie na ocenę
 Przyswajanie treści wykładowych przygotowanych w formie e-learningu: 15 godzin
 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 10 godzin
 Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 10 godzin
 Opracowanie zadań domowych: 10 godzin
 Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 10 godzin
Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godzin.
Przewiduje się trzy możliwości zaliczenia do wyboru:
1. Warunkiem zaliczenia jest
 średnia ocen z zadań sprawdzających wiedzę z wykładów, co najmniej dostateczna 3,
E. Należy wykonać wszystkie zadania, albo o jedno mniej (bez usprawiedliwienia) albo
dwa mniej (jedno bez usprawiedliwienia i jedno z udokumentowanym
usprawiedliwieniem).
 średnia ocena z zadań opracowywanych na ćwiczeniach, co najmniej dostateczna 3, E.
Należy wykonać wszystkie ćwiczenia albo o jedno mniej pod warunkiem
udokumentowanego usprawiedliwienia
 ocena z egzaminu ustnego co najmniej dostateczna 3, E
2. Warunki jak wyżej z wyjątkiem możliwości zastąpienia egzaminu ustnego egzaminem
pisemnym - testowym.
Warunki jak wyżej z możliwością zwolnienia z egzaminu, jeśli ocena z zadań
sprawdzających i zadań na ćwiczeniach będzie powyżej 4,5 B (ponad dobrze).
Wiedza na temat teorii planowanie przestrzennego, stanu prawnego w zakresie
gospodarowanie przestrzenią, oraz form planowania i gospodarowania stosowanych
obecnie w Polsce.
Wykłady w formie e-learningu
1. Idea partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. Konflikty przestrzenne i
ich rozwiązywanie
2. Etyczne tło i podstawy prawne partycypacji
3. Różnorodność postrzegania i postaw wobec przestrzeni. Komunikacja społeczna w
grze o przestrzeń
4. Program partycypacji. Plan i metody przedprojektowych badań społecznych
5. Badania przedprojektowe i sposoby pozyskiwania inspiracji
6. Analiza i interpretacja wyników badań
7. Wystąpienia publiczne. Prezentacje projektów skierowane do nieprofesjonalistów
8. Partycypacja na świecie
9. Przykłady przedsięwzięć partycypacyjnych w Polsce
10. Partycypacja społeczna on-line
Ćwiczenia:
1. Lista interesariuszy
2. Ankiety, zapraszanie interesariuszy i burza mózgów
3. Dyskusja publiczna. Negocjacje
Strona www do partycypacji
Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku e-gospodarka przestrzenna.
Kurs obligatoryjny, przeznaczony wyłącznie dla studentów I roku SUM kierunku
geografia, specjalność rozwój regionalny i lokalny – dla pozostałych studentów w
miarę dostępności miejsc (wymagana zgoda koordynatora kursu).

159

powrót
WB.IG- 5114-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Physical Geography of Central Europe
Wykład, 30 godzin
Anita Bokwa
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta

3 ECTS

Written test during the examming session
Brak
The course is organised only for foreign students coming to the Jagiellonian University
within international exchange programmes (e.g. Socrates/Erasmus).
Content: The concept of Central Europe in historical, political and geographical
perspective. Geology and geomorphological units of Central Europe. The role of
orogeneses and glaciations in the formation of the present landscape of the region.
Mineral resources. Soils and vegetation of Central Europe. Water balance, ground waters
and mineral waters of Central Europe. Main factors controlling the climate of Central
Europe, climate diversity of the region. Extreme climatic and hydrological phenomena.
National and international systems of nature protection. The significance of the natural
environment of Central Europe for the economical development of the region.

Uwagi:

160

powrót
WB.IG- 5715-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
Konwersatorium, 15 godzin
Izabela Sołjan
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe z nauczycielem” 15, przygotowanie do zajęć typu ćw. 15 godzin,
czytanie zadanej literatury 15, przygotowanie prezentacji końcowej 5 godzin
Razem godziny pracy studenta: 50
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowanych
prezentacji multimedialnych.
Brak
Metody badań w geografii religii. Podstawowe pojęcia związane z pielgrzymowaniem.
Geneza pielgrzymek w chrześcijaństwie. Największe sanktuaria średniowiecznej Europy.
Rodzaje pielgrzymek w islamie. Rytuał hadżdżu. Pielgrzymowanie w religiach
wschodnich. Największe centra pielgrzymkowe współczesnego świata.

Uwagi:

161

powrót
WB.IG- 4413-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
Wykład, 10 godzin, Ćwiczenia, 10 godzin, Ćwiczenia terenowe, 50 godzin, E-learning,
30 godzin
Robert Pawlusiński
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –70 godz.
E-learning – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 10 godz.
Razem 140 godz. pracy studenta.
Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz test sprawdzający zakładany poziom
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.
Kurs jest częścią ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne”,
w ramach której student realizuje wskazane kursy z oferty IGiGP UJ (patrz: kursy z literą
„p” oraz Ścieżka specjalizacyjna „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Kurs może być realizowany również poza ścieżką specjalizacyjną przez studentów
innych specjalności.
Zalecane: realizacja kursu Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - WB.IG-4412-D
1. Funkcje i zadania pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego w systemie
obsługi ruchu turystycznego
2. Prawne uwarunkowania pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego w Polsce
i poza granicami kraju
3. Motywy podróży turystycznych; potrzeby artykułowane w związku z podróżą oraz w
trakcie podróży turystycznej
4. Grupa turystyczna – specyfika i mechanizmy funkcjonowania; rodzaje grup
turystycznych; konflikt w grupie turystycznej;
5. Zasady obsługi różnych rodzajów imprez turystycznych ze szczególnym zwróceniem
uwagi na: a) rodzaj transportu: imprezy autokarowe, imprezy lotnicze, turystyka piesza
(rajdy i in.); b) sposób organizacji: impreza objazdowa, impreza pobytowa, impreza
specjalistyczna; c) motyw podróży: a) impreza wypoczynkowa, b) impreza poznawcza,
c) impreza specjalistyczna.
6. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w górach
7. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w miastach
8. Formy i zasady interpretacji dziedzictwa w pracy przewodnicka turystycznego i pilota
wycieczek
9. Komunikacja interpersonalna w obsłudze grup turystycznych
10. Warsztat pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (gromadzenie
informacji, techniki prezentacji informacji)
11. Współpraca pilota wycieczek z kontrahentami (baza noclegowa, atrakcje turystyczne)
12. Sytuacje trudne (awaryjne) w obsłudze grup turystycznych i sposoby ich
rozwiązywania
13. Biuro podróży a pilot wycieczek i przewodnik turystyczny – prawne i organizacyjne
zasady współpracy
14. Regulamin imprezy turystycznej i wymogi związane z uczestnictwem w wyjeździe
(zdrowotne, środowiskowe, kulturowe)
15. Omówienie trasy wyjazdu i przygotowanie zadań dla studentów
Uwaga: zajęcia mają typowo praktyczny charakter, wymagany jest dobry stan zdrowia.
Zajęcia są pełnopłatne. Studenci pokrywają koszty transportu, noclegów i wyżywienia.
Przykładowe trasy wyjazdów z lat wcześniejszych
- Kraków-Budapeszt-Jezioro Balaton-Bratysława-Wiedeń-Kraków
- Kraków-Maribor-Lublana- Alpy Julijskie-Jaskinie Szkocjańskie-Płw. Istria
- Kraków-Ołomuniec-Brno-Ceski Krumlov-Mariańskie Łaźnie-Karlove Vary-Praga
- Kraków-Budapeszt-Wiedeń-Bratysława
- Kraków-Dolina Wachau-Bad Ischl-Salzburg-Wiedeń-Bratysława

162

powrót
WB.IG- 4408-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Planowanie obszarów miejskich
Ćwiczenia, 20 godzin, Wykład, 10 godzin
Barbara Rzegocińska-Tyżuk
Zaliczenie na ocenę

3 ECTS

Kurs kończy się egzaminem testowym pisemnym sprawdzającym wiedzę z wykładów
(ocena wg punktacji), oraz zaliczeniem ćwiczeń tj. przedstawionego i złożonego przez
studenta - opracowania graficzno-tabelarycznego dotyczącego wybranego obszaru miasta
(wg. podanych wytycznych).
Brak
1. Wprowadzenie do zajęć i omówienie tematów ćwiczeń (4 godziny):
Podstawowe pojęcia: plan, obszar, miasto-cechy, planowanie-aspekt teoretyczny i
praktyczny, cel ogólny i cele szczegółowe planowania, klasyfikacja i skale, studia a
plany, rodzaje planów, inwentaryzacja urbanistyczna (2 godziny).
Wyznaczenie zakresu analizy, podanie wytycznych, wzoru tabel i legend oraz sposobu
sporządzenia „notaty urbanistycznej” w terenie. Omówienie i prezentacja przykładowych
prac w tym zakresie – rozdanie indywidualnych tematów i podkładów dla każdego
studenta (2 godziny)
2.Ćwiczenia w terenie: zapoznanie się z terenem opracowania – sporządzenie roboczej
„notaty” w zakresie występujących elementów środowiska i struktury funkcjonalnoprzestrzennej wg. podanych wytycznych (4 godziny).
3.Wykład I - Elementy planowania obszarów miejskich w ramach środowiska
przyrodniczego, struktury funkcjonalno-przestrzennej i społeczności miejskiej (2
godziny):
Interdyscyplinarność planowania, projektowania urbanistycznego i kształtowania
krajobrazu miasta. Środowisko przyrodnicze i jego elementy. Struktura i jej elementy
(mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, komunikacyjne i infrastrukturalne). Społeczność
miasta i jej mierzalne elementy. Relacje i ich przydatność dla określenia celów
planowania. Ład przestrzenny i rozwój zrównoważony – definicje i akty prawne.
4.Wykład II – Kształtowanie środowiska mieszkaniowego, typy i rodzaje zabudowy
mieszkaniowej w mieście (2 godziny):
Relacje miejsc zamieszkania, pracy i wypoczynku w mieście – funkcja mieszkaniowa i
potrzeby mieszkaniowe, uwarunkowania dla obszarów mieszkaniowych i jakości
zdrowego środowiska mieszkaniowego, w aspekcie przywracania zasad kształtowania
miast jako systemów integralnych. Zespoły mieszkaniowe: zabudowa jednorodzinnatypy, wielorodzinna-typy, zabudowa semi-colective (cechy, zalety, wady i przykłady).
Podstawowe wskaźniki: gęstość i intensywność, bilans terenu.
5.Wykład III – Kształtowanie usług i komunikacji w mieście (2 godziny):
Podział, rodzaje i cechy usług, obszary centralne miast. Ewolucja funkcji handlowej i jej
podział (w tym wielko powierzchniowe obiekty handlowe i centra handlowo-usługowe –
wskaźniki, sprzeczność interesów, komercjalizacja przestrzeni miejskiej, rola
samorządów.
Znaczenie i rola komunikacji w mieście. Funkcje ulic i placów, linie rozgraniczające i
budowlane w planach miast, rodzaje i pasy komunikacji – zasada bezkolizyjności,
parkowanie, elementy składowe przekroju poprzecznego ulic, ulica a droga – różnice.
Obowiązująca w Polsce klasyfikacja dróg i ulic, oraz ich podstawowe parametry.
6.Wykład IV- Planowanie krajobrazu miasta, wnętrza i jednostki architektonicznokrajobrazowe, znaczenie kompozycji (2 godziny):
Dziedzina architektury krajobrazu – pojęcie krajobrazu miasta, podstawowe pojęcia z
teorii budowy formy architektonicznej i kompozycji urbanistycznej. Wnętrza
architektoniczno-krajobrazowe, metoda jednostek JARK-WAK w studiach i
projektowaniu. Rodzaje wnętrz i zespoły wnętrz, wybrane elementy analizy kompozycji.
7.Wykład V- Wybrane aspekty ochrony i rewaloryzacji układów urbanistycznych (2
godziny):
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Uwagi:

Środowisko kulturowe i środowisko naturalne, skale ochrony: krajobrazu, zespołu
miejskiego i obiektu architektonicznego. Ewolucja myśli w dziedzinie ochrony zabytków
i układów urbanistycznych, prekursorzy i formy zinstytucjonalizowane – konwencje
międzynarodowe. Ochrona zabytków i strefy konserwatorskie w mieście, pojęcia
podstawowe, kryteria, akty prawne.
8.Sprawdzian wiedzy z problematyki wykładów (forma pisemnego testu punktowanego z
każdego zakresu tematycznego jw.- 2 godziny na grupę).
9.Ćwiczenia (2 godziny na grupę) - omówienie wyników testu jw. oraz praca, przegląd i
korekta zadania nr 1, dotyczącego analizy tabelaryczno-graficznej elementów środowiska
przyrodniczego na zadanym obszarze miasta (wody, zieleni i jej rodzaju, formy, stanu),
wykazanie potrzeb w zakresie powstrzymania dewastacji i ewentualnych uzupełnień.
10.Ćwiczenia (2 godziny na grupę) - praca, przegląd i korekta zadania nr 2, dotyczącego
analizy tabelaryczno-graficznej elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej na
zadanym obszarze miasta (zabudowy kubaturowej o różnej funkcji), wykazanie stanu
zachowania, likwidacji, potrzeby remontu, uzupełnień lub przekształceń.
11.Ćwiczenia (2 godziny na grupę) -praca, przegląd i korekta zadania nr 3, dotyczącego
analizy tabelaryczno-graficznej elementów komunikacji na zadanym obszarze miasta
(rodzaju komunikacji pieszej, kołowej, szynowej, parkingów i garaży, przystanków,
przejść), określenie jej funkcjonowania i uciążliwości, oraz stanu i możliwości poprawy
sytuacji.
12.Ćwiczenia (2 godziny na grupę) -praca, przegląd i korekta zadania nr 4, dotyczącego
(po wnioskach z analizy zad.1,2 i 3) opracowania zbiorczych „wytycznych zmian i
przekształceń na zadanym obszarze miasta”, w formie jednej graficznej mapki, z
indywidualną legendą.
13.Ćwiczenia (2 godziny na grupę) - praca, przegląd, korekta i zatwierdzenie całości
opracowania tabelaryczno-graficznego, tj. zad.1,2,3 i 4, oraz ewentualne uzupełnianie
elementów porządkujących i modernizujących zadany obszar miasta.
14.Ćwiczenia (2 godziny na grupę) - oddanie prac, wystawa i dyskusja na podstawie
prezentowanych opracowań tabelaryczno-graficznych.
Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/18
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powrót
WB.IG- 4128-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Planowanie przestrzenne
Wykład, 25 godzin, Konwersatorium, 5 godzin,
Arkadiusz Kołoś
Egzamin
Uczestnictwo w zajęciach z nauczycielem: 30 godzin
Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 5 godzin
Ćwiczenia w formie e-learningu: 20 godzin
Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin
Egzamin: 1 godzina
Łączny nakład pracy studenta wynosi 76 godzin

3 ECTS

Egzamin pisemny w formie testu.
Brak
Rola i znaczenie planowania przestrzennego. Proces planistyczny. Główne dokumenty
planistyczne i procedury ich tworzenia. Obowiązujące normatywy i wytyczne do
projektowania przestrzennego. Skutki prawne i przestrzenne uchwalania planu bądź
braku planów. Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego.
Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego w gospodarce przestrzennej. Polityka
przestrzennego zagospodarowania Polski na tle wybranych krajów europejskich.
Kurs wyłącznie dla studentów studiów magisterskich.
Kurs wymagany do podjęcia kursu „Techniki opracowania dokumentów
planistycznych: studium i plan” z katalogu dla kierunku e-gospodarka
przestrzenna, obejmującego umiejętności z zakresu przygotowywania dokumentów
planistycznych.
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powrót
WB.IG-3006-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Podstawy analiz geomorfometrycznych
Ćwiczenia, 30 godzin
Dominika Wrońska-Wałach
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Wykonanie zadań i projektów – 45 godz.
Razem 110 godz. pracy studenta
Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć:
Ćwiczenia – 60% oceny
Kolokwium zaliczeniowe – 40% oceny

3 ECTS

Zalecane ukończenie kursu Metody badania rzeźby
Kurs jest poświęcony analizie form rzeźby terenu oraz ich zmian przestrzennych i
czasowych z wykorzystaniem programów i narzędzi GIS. W ramach kursu studenci będą
wykonywać ilościowe analizy powierzchni terenu (analizy geomorfometryczne)
wykorzystując cyfrowe modele wysokościowe (np. DEM Lidar) w programach GIS:
ArcGIS, SAGAGis i Ilwis.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4407-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Podstawy architektury krajobrazu
Wykład, 30 godzin
Zbigniew Myczkowski
Egzamin
Godziny kontaktowe z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej literatury – 20
Przygotowanie do egzaminu – 25
Łącznie 75 godz. pracy studenta.
Kolokwium zaliczeniowe tekstowo - rysunkowe, lub
Test egzaminacyjny, egzamin ustny

3 ECTS

Brak
Podstawy projektowania formy architektoniczno-krajobrazowej
- geometryzacja i swoboda form
- formy silne i słabe, skończone, proste i złożone
- forma a tło, złudzenia optyczne, liczba ograniczona
Kompozycja w projektowaniu architektury krajobrazu
- Kontynuacja i kreacja w komponowaniu
- Percepcja, doznania, upodobania, wrażliwość, wyobraźnia
- Podstawy projektowania obiektów i zespołów architektury krajobrazu
- Fazy projektowania
Analiza wybranych dokumentacji projektowych i ich realizacji

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 3315-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
Ćwiczenia, 15 godzin, Ćwiczenia terenowe, 15 godzin
Wojciech Szymański
Zaliczenie pisemne na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 90 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach kameralnych i
terenowych. Jedna forma zaliczenia: zaliczenie pisemne.
Brak
Podstawy prawne bonitacji gleb w Polsce. Zasady i kryteria bonitacji gleb w Polsce.
Technika wykonywania prac klasyfikacyjnych. Tabela klas gruntów wraz z
komentarzem. Mapy klasyfikacyjne a mapy glebowo-rolnicze. Systematyka gleb Polski.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG- 6217-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

0 ECTS
Podstawy dydaktyki
Konwersatorium, 30 godzin
Małgorzata Pietrzak
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz. Wykonywanie prac do portfolio – 15
godz. Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz. Razem 55 godz. pracy
studenta
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie portfolio. Na kompletne portfolio
składają się następujące prace: przykłady poleceń według różnych taksonomii, przykłady
formułowania celów działań edukacyjnych, arkusze obserwacyjne lekcji hospitowanych,
arkusz obserwacyjny projektu edukacyjnego, projekt badań pedagogicznych, 2 projekty
działań edukacyjnych. Do portfolio stosuje się ocenę opisową. Forma zaliczenia:
egzamin pisemny.
Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące
do zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej
dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Główne nurty myślenia o
edukacji szkolnej i szkole. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i
społeczeństwa. Modele współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i
emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne. Program ukryty szkoły. Współczesne
koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji nauczycieli.
Edukacja do refleksyjnej praktyki. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia
się. Szkolne uczenie się. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje.
Zasady dydaktyki. Metody nauczania. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów.
Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z uczniami. Formy
organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne. System oświaty. Organizacja i
funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy
prawa oświatowego. Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst
zmiany programu szkoły. Wzorce i modele programów nauczania. Programy
przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i blokowe. Programy autorskie. Ewaluacja
programów. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej. Klasa szkolna jako środowisko
edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy
szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich
do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej.
Edukacja włączająca. Indywidualizacja nauczania. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w szkole. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb
edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne,
integracyjne oraz specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie. Diagnoza,
kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany
i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności
dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły. Język jako narzędzie pracy nauczyciela.
Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania
pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne
zastosowania mediów.
Moduł nadobowiązkowy. Przeznaczony dla studentów przygotowujących się do
wykonywania zawodu nauczyciela.
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powrót
WB.IG- 3317-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Podstawy mikromorfologii gleb
Ćwiczenia, 15 godzin, Konwersatorium, 5 godzin
Wojciech Szymański
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 20 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 20 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Jedna forma
zaliczenia: kolokwium pisemne.
Zaliczenie kursu Metody badania gleb.
Teoretyczne podstawy mikromorfologii gleb i mikroskopii polaryzacyjnej. Teoretyczne
podstawy skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Teoretyczne podstawy
przygotowania preparatu mikroskopowego z gleb. Budowa i obsługa mikroskopu
polaryzacyjnego.
Wybrane
aspekty
obserwacji
mikroskopowych.
Opis
mikromorfologiczny
preparatów
glebowych.
Charakterystyczne
właściwości
mikromorfologiczne wybranych gleb Polski. Interpretacja obrazów mikroskopowych w
kontekście genezy, ewolucji i właściwości gleb. Mikromorfologia gleb jako technika
służąca lepszemu poznaniu środowiska przyrodniczego.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2024-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Podstawy organizacji i zarządzania
Konwersatorium, 15 godzin
dr Anna Avdiushchenko
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń - 5 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.
Razem – 30 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie określonych zadań podczas zajęć oraz zaliczenie pisemne

1 ECTS

Brak
Treści programowe: Tradycyjne i współczesne założenia zarządzania.
Otoczenie i środowisko wewnętrzne organizacji oraz jego analiza. Sprawność
zarządzania. Przedsiębiorczość. Budowanie planów i harmonogramów, podejmowanie
decyzji. Zarządzanie czasem. Projektowanie struktur organizacyjnych. Przywództwo,
role i umiejętności menedżerskie. Motywowanie pracowników. Kontrola. Instrumenty
skutecznego komunikowania się w organizacji.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-4210-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Polityka migracyjna
Konwersatorium 15 godzin
Jadwiga Gałka
Kolokwium
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.
Przygotowanie do zajęć – 20 godz.
Napisanie projektu – 15 godz.
Przygotowanie do kolokwium– 10 godz.
Razem 62 godz. pracy studenta.
Kolokwium pisemne – sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji personalnych i społecznych.
Dopuszczenie do kolokwium końcowego na podstawie: przygotowanego w formie
pisemnej opracowania, przedstawionej prezentacji multimedialnej.
brak wymagań wstępnych
Migracje ludności i ich podział. Migracje legalne i nielegalne w Polsce i UE. Zasady
przepływu osób przez granice Unii Europejskiej w tym Polski. Regulacje prawne
z zakresu legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej. Obywatelstwo, repatriacja i Karta Polaka. Instytucje prawa polskiego i Unii
Europejskiej odpowiedzialne za stosowanie regulacji prawnych wobec cudzoziemców.
Mały ruch graniczny. Integracja cudzoziemców z państw trzecich na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Polityka migracyjna Polski i UE.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5816-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

(Post)industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki,
Ostrawski
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, Wykład, 10 godzin
Krzysztof Gwosdz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 40 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego 10 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin ustny (treść wykładów i materiały z sesji terenowej oraz literatura podstawowa)
Brak
Struktura ekonomiczna i osadnicza Obszarów Metropolitalnych (OM): Katowickiego,
Rybnickiego i Ostrawskiego Przemysłowego - jej źródła historyczne. Środowiskowe,
społeczne, ekonomiczne
i infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju.. Kierunki
restrukturyzacji sektorów tradycyjnych
i sanacji przestrzennej. Rewitalizacja.
Prawidłowości zmian gospodarczych, społecznych i przestrzennych. Powiązania
transgraniczne. Degradacja środowiska przyrodniczego, przyczyny i zróżnicowanie
przestrzenne.
Wewnątrzmetropolitalne zróżnicowanie poziomu rozwoju, przykłady transformacji
struktur gospodarczych i przestrzennych: rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
pokolejowych, osiedli przyfabrycznych, przykłady nowych funkcji.
Kurs częściowo płatny (2 noclegi). Maksymalna liczba uczestników: 40
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powrót
WB.IG-3129-D
Typ zajęć:
Koordynator:

Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Powódź w zlewni – numeryczne modelowanie procesów 5 ECTS
meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych
Wykład – 10 godz., Ćwiczenia – 40 godz. (pracownia komputerowa)
dr hab. Marek Drewnik. Prowadzący: Michał Łyp, Joanna Depta, Jan
Nadachowski.(Centrum Modelowania Powodzi i Suszy, Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie)
Projekt
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 50 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się studenta do ćwiczeń – 50 godz.
Przygotowanie przez studenta oddania raportu końcowego – 20 godz.
Razem 140 godzin pracy studenta
Oceny zadań cząstkowych oraz wykonanie projektu końcowego.
Przedmiot/kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających solidne podstawy z
zakresu geografii fizycznej oraz doktorantów realizujących prace z zakresu meteorologii,
hydrologii, geomorfologii, gospodarki wodnej i GIS.
Kurs dostarcza praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i opracowania danych na
potrzeby przeprowadzenia procesu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodnej.
Zasadnicza część kursu będzie obejmowała praktyczne wykorzystanie oprogramowania
służącego przeprowadzaniu symulacji hydrologicznych (MIKE RR by DHI i HEC-HMS)
i hydraulicznych (MIKE 11 by DHI) w oparciu o wybrane scenariusze meteorologiczne.
Celem pracy będzie symulacja warunków transformacji opadu w odpływ w skali zlewni,
a następnie transformacji fali wezbraniowej w systemie rzecznym. Przeprowadzona
zostanie analiza wpływu budowy zbiornika retencyjnego na redukcję fali powodziowej
oraz redukcję strat powodziowych w zlewni. Na podstawie wyników opracowane zostaną
profil hydrologiczny, hydrogramy oraz warstwy przestrzenne stref zagrożenia
powodziowego zgodnie ze standardami stosowanymi m.in. w Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB oraz
Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Wykład:
1. Modele numeryczne w gospodarce wodnej. Typy modeli numerycznych:
fizyczne, konceptualne, empiryczne; symulacyjne i prognostyczne.
Zastosowanie modelowania w gospodarce wodnej i planowaniu przestrzennym.
Ćwiczenia
1. Opracowanie danych wejściowych meteorologicznych, hydrologicznych,
geodezyjnych, topograficznych.
2. Modele hydrologiczne transformacji opadu w odpływ (MIKE NAM, HECHMS).
3. Modele hydrauliczne (MIKE 11, MIKE 21, HEC-RAS).
4. Szacowanie błędów modelu.
Standardy prezentacji danych wynikowych modelowania.
-
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powrót
WB.IG-2318-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji 6 ECTS
przestrzennej
Wykład 20 godzin, Ćwiczenia laboratoryjne 16 godzin, Konwersatorium 8 godzin, Elearning 16 godzin
Natalia Kolecka
Egzamin pisemny
Uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 44 godziny
praca własna – studia literatury i przygotowanie do egzaminu: 56 godzin
praca własna – przygotowanie prac zaliczeniowych: 50 godzin
łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godzin
Wykonanie wszystkich przewidzianych w module zaliczeń na ocenę minimum
dostateczną (20% oceny)
publiczna obrona wybranej pracy zaliczeniowej (20% oceny)
udokumentowana aktywność w dyskusjach (konwersatorium) oraz na forum
dyskusyjnym (10% oceny)
egzamin na ocenę minimum dostateczną (50% oceny)
Brak
Wstęp: dane geograficzne – co to znaczy? Dane a informacja
1. Mapy ‘papierowe’ jako źródło historycznych danych geograficznych. Pośrednie
metody pozyskiwania danych
2. Teledetekcja: dane obrazowe i wysokościowe
3. Nawigacja satelitarna
4. Skaning laserowy
5. Społecznościowa informacja geograficzna
6. Od nieuporządkowanych danych do koncepcji infrastruktury informacji
przestrzennej
7. Podstawowe koncepcje i rozwiązania infrastruktur informacji przestrzennej
8. Systemy katastralne
9. Prawne aspekty korzystania z danych przestrzennych
10. Dane w Europie i Polsce

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2319-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Programowanie w środowisku GIS
Ćwiczenia, 30 godzin
Katarzyna Ostapowicz
Zaliczenie na ocenę
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 20 godz.
- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość
(e-learning): 10 godz.
- przygotowanie programów i skryptów w języku Python: 45 godz.
RAZEM: 75 godzin pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest:
- uzyskanie pozytywnej oceny z e-learningowych sprawdzianów (6)
- uzyskanej pozytywnej oceny z obrony dwóch programów w języku Python skryptów
Ukończony z oceną pozytywna jeden z kursów:
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS, Analiza i wizualizacja danych
przestrzennych
Algorytmiczne języki programowania. Program komputerowy i proces jego
opracowywania. Struktura programu źródłowego w języku Python oraz programie R.
Przykłady prostych programów. Podstawowe typy całkowite i rzeczywiste. Definiowanie
i inicjacja zmiennych prostych. Operator przypisania. Operatory i wyrażenia
arytmetyczne. Operatory przypisania arytmetycznego, inkrementacji i dekrementacji.
Operatory relacji, wyrażenia logiczne. Instrukcje warunkowe if, if-else, konstrukcja elseif. Pętle. Automatyzacja procesu przetwarzania i analizy danych.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunkach geografia i egospodarka przestrzenna.
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powrót
WB.IG-3119-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS
Ćwiczenia, 30 godzin
Janusz Siwek
Zaliczenie na ocenę
Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin
Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 30
godzin, przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 30 godzin, przygotowanie
projektu końcowego: 25 godzin, udział w konsultacjach dotyczących zadań: 15 godzin
Łączny nakład pracy studenta: 130 godzin.
Projekt końcowy wykonany na podstawie umiejętności nabytych w trakcie zajęć.
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na
ćwiczeniach oraz realizacji zadań cząstkowych. Kryteriami oceny są: terminowość
wykonania ćwiczenia oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich
wykonania.
Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:
- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji ćwiczeń,
- bieżąca ocena udziału w dyskusji,
Metody podsumowujące:
- ocena poprawności merytorycznej projektu końcowego
Ocenie podlega:
- znajomość problematyki ćwiczeń i zadanych lektur: 0-66 pkt.
ocenianie ciągle: aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie materiałów, indywidualna praca: 0-34 pkt.
Zaliczony kurs: Metody opracowań hydrologicznych
Wyznaczanie parametrów zlewni. Specyfika organizacji danych hydrologicznych na
potrzeby GIS. Modelowanie rozkładu opadów w zlewni. Przykłady rozproszonych
modeli transformacji opadu w odpływ (metoda izochron, TOPMODEL). Modelowanie
hydrogeologiczne. Wizualizacja przestrzennych danych hydrologicznych. Ćwiczenia
odbywają się na bazie oprogramowania ArcGIS z użyciem rozszerzeń TauDem,
Hydrologic modeling, Groundwater modeling.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG-1111-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Pracownia magisterska I rok
Ćwiczenia
Jarosław Balon
Zaliczenie
Samodzielne pozyskiwanie danych – 60 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 60 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie zadań określonych w toku zajęć

Uwagi:

4 ECTS

Ukończony I stopień studiów
Realizacja pierwszej części pracy dyplomowej pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem
opiekuna tej pracy: wybór tematu pracy, kwerenda biblioteczna i ocena pomysłu na
pracę, wybór zakresu i metodyki pracy, sprecyzowanie celu pracy, pozyskanie wstępnych
danych i ostateczne określenie układu pracy dyplomowej.
Kurs dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG-1112-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

16 ECTS
Pracownia magisterska II rok
Ćwiczenia
Jarosław Balon
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Samodzielne pozyskiwanie danych – 120 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 60 godz.
Przygotowanie materiałów ilustracyjnych do prac dyplomowej i jej redakcja – 160 godz.
Razem 400 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie zadań określonych w toku zajęć
Zaliczenie seminarium magisterskiego I roku i pracowni magisterskiej I roku
Realizacja drugiej części pracy dyplomowej pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem
opiekuna tej pracy: wykonanie zaplanowanych badań, opracowanie wyników i
zredagowanie pracy dyplomowej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-6215-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole

3 lub 0
ECTS

Praktyka, 60 godzin
Małgorzata Pietrzak
Zaliczenie
Godziny pracy w szkole – 60 godz.,
Przygotowywanie lekcji (w tym konspektów) – 15 lekcji po 4 godz. 45 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta
Warunkiem zaliczenia praktyk są obserwacje, hospitacje i prowadzenie lekcji w szkole
podstawowej w wymiarze 60 godz., poprawne wykonanie konspektów i dokumentacji,
ustna relacja z praktyk, pozytywna opinia opiekuna praktyk oraz prowadzącego
przedmiot. Forma zaliczenia: rozmowa podsumowująca praktyki.
Ukończony kurs Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii I oraz Dydaktyka przyrody.
Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące
do zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Praktyki w szkole podstawowej mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej
pracy w szkole, w tym do opanowania umiejętności kierowania pracą uczniów i ich
aktywizowania. Celem praktyki jest sprawdzenie umiejętności zastosowania wiadomości
i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przyrody w organizacji
procesu dydaktycznego w praktyce szkolnej, w tym opanowanie przez studenta
umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Student
opracowuje i samodzielnie przeprowadza lekcje przyrody i wycieczki z uwzględnieniem
różnych metod, technik kształcenia oraz form organizacji pracy. Student przeprowadza
obserwacje oraz badania pedagogiczne uwzględniając różnice między gimnazjum,
liceum a szkołą podstawową.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-6223-D

Praktyki z dydaktyki geografii w szkole ponadpodstawowej

Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Praktyka, 75 godzin
Małgorzata Pietrzak
Zaliczenie
Godziny pracy w szkole – 75 godz., w tym 15 godz. poświęconych obserwacji
psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowywanie lekcji (w tym konspektów) – 15 lekcji po 3 godz. 45 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta
Warunkiem zaliczenia praktyk są hospitacje i prowadzenie lekcji w gimnazjum w
wymiarze 75 godz., poprawne wykonanie konspektów i dokumentacji, ustna relacja z
praktyk, pozytywna opinia opiekuna praktyk oraz prowadzącego przedmiot.
Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia,
Pedagogika, Emisja głosu. Ukończony kurs z Podstaw dydaktyki oraz ukończony lub w
trakcie realizacji kurs z Dydaktyki geografii.
Zajęcia w gimnazjum i liceum mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej
pracy w szkole, w tym do opanowania umiejętności kierowania pracą uczniów i ich
aktywizowania. Celem praktyki jest sprawdzenie umiejętności zastosowania wiadomości
i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki geografii w organizacji
procesu dydaktycznego w praktyce szkolnej, w tym opanowanie przez studenta
umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Student
opracowuje i samodzielnie przeprowadza lekcje geografii i zajęcia fakultatywne z
uwzględnieniem różnych metod, technik kształcenia oraz form organizacji pracy. Student
przeprowadza obserwacje oraz badania pedagogiczne uwzględniając różnice między
gimnazjum a liceum (lub szkołą podstawową).

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 lub 0
ECTS

Uwagi:

181

powrót
3 lub 0
ECTS

WB.IG-6222-D

Praktyki z dydaktyki geografii w liceum

Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Praktyka, 75 godzin
Małgorzata Pietrzak
Zaliczenie
Godziny pracy w szkole – 75 godz., w tym 15 godz. poświęconych obserwacji
psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowywanie lekcji (w tym konspektów) – 15 lekcji po 3 godz. 45 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta
Warunkiem zaliczenia praktyk są hospitacje i prowadzenie lekcji w liceum w wymiarze
75 godz., poprawne wykonanie konspektów i dokumentacji, ustna relacja z praktyk,
pozytywna opinia opiekuna praktyk oraz prowadzącego przedmiot.
Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia,
Pedagogika, Emisja głosu. Ukończony kurs z Podstaw dydaktyki oraz ukończony lub w
trakcie realizacji kurs z Dydaktyki geografii
Zajęcia w gimnazjum i liceum mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej
pracy w szkole, w tym do opanowania umiejętności kierowania pracą uczniów i ich
aktywizowania. Celem praktyki jest sprawdzenie umiejętności zastosowania wiadomości
i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki geografii w organizacji
procesu dydaktycznego w praktyce szkolnej, w tym opanowanie przez studenta
umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Student
opracowuje i samodzielnie przeprowadza lekcje geografii i zajęcia fakultatywne z
uwzględnieniem różnych metod, technik kształcenia oraz form organizacji pracy. Student
przeprowadza obserwacje oraz badania pedagogiczne uwzględniając różnice między
gimnazjum a liceum.

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:
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powrót
WB.IG-2039-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu
miejskiego
Wykład 10 godzin, Konwersatorium 10 godzin, Zajęcia terenowe 10 godzin
Arkadiusz Kołoś

3 ECTS

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 30
Czytanie zadanej literatury oraz wskazanych artykułów naukowych (w jęz. polskim i
angielskim (lub innym): 15
Przygotowanie prezentacji dotyczącej rozwiązywania problemów transportowych na
przykładzie wybranego miasta: 8
Praca w terenie: 10 (1 dzień)
Przygotowanie raportu z wyjazdu terenowego: 2 godziny
Inne (dojazdy): 3
Wykonanie projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego”: 20 godzin
Razem 88 godz. pracy studenta, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Jedna forma zaliczenia, na którą składa się:
 opracowanie i przedstawienie prezentacji,
 przygotowanie projektu,
 aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych,
 przygotowanie raportu z wyjazdu terenowego,
Oceną końcową jest ocena wystawiona na podstawie ocen cząstkowych z wykonania ww
zadań.
Zaliczony kurs Geografia Transportu (WB-IG 4104-D lub WB.IG-31zG) lub
porównywalny na innym kierunku studiów.
Publiczny transport miejski – rola i znaczenie. Historia transportu miejskiego.
Podstawowe metody i techniki badań dotyczących transportu miejskiego. Czynniki i
problemy współczesnego funkcjonowania komunikacji miejskiej. Plan Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. Scenariusze rozwoju transportu
miejskiego w Polsce.
W ramach zajęć planowany jest wyjazd studyjny do wybranego miasta w celu
zapoznania się z omawianą problematyką na przykładzie i spotkania z osobami
zajmującymi się nią w danym mieście.
W ramach zajęć przewidziane jest przygotowanie przez studentów projektu „Planu
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego”.
Kurs wyłącznie dla studiów magisterskich z geografii i e-gospodarki przestrzennej.
Zajęcia terenowe odpłatne.
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powrót
WB.IG-2040-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Problemy zrównoważonego rozwoju
Konwersatorium, 15 godzin
Wiesław Ziaja
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Napisanie referatu i wykonanie prezentacji – 15 godz.
Razem 50 godz. pracy studenta.
Wykonanie (i oddanie) pracy pisemnej oraz jej prezentacja w ppt na zajęciach, obecność
i aktywny udział w dyskusji
Brak
Oryginalna koncepcja zrównoważonego rozwoju wypracowana w latach 1969-1992
przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe. Rozwój koncepcji po roku 1992 pozytywy i bezdroża. Zasady zrównoważonego rozwoju w polityce i praktyce społecznogospodarczej, w różnych skalach (od globalnej poprzez europejską i ogólnopolską do
lokalnej), w różnych branżach życia społeczno-gospodarczego, na przykładach różnych
jednostek planistyczno-administracyjnych. Gospodarka przestrzenna jako jedna z
podstaw zrównoważonego rozwoju regionalnego.
Kurs wyłącznie dla studentów studiów II stopnia (magisterskich).
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powrót
WB.IG-3051-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Projekt geomorfologiczny „Beskid Niski”
Ćwiczenia 5 godzin, ćwiczenia terenowe 55 godzin,
Elżbieta Gorczyca
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 15 godz.
Czytanie wskazanej literatury – 10 godz.
Napisanie raportu z projektu (+ prezentacja) – 25 godz.
Razem 110 godz. pracy studenta
Zaliczenie na ocenę.
Wykonanie określonych zadań w toku zajęć, pisemna interpretacja wyników badań
terenowych, prezentacja wyników.
Zalecane: Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z Geomorfologii, Metody badania rzeźby
Wykonanie projektu geomorfologicznego w Beskidzie Niskim, każdego roku Studenci
podejmują inny temat badawczy (m.in. badania sugerowane przez pracowników
Magurskiego Parku Narodowego).
W trakcie realizacji projektu wykonywane będą: kartowanie geomorfologiczne,
odtworzenie głównych etapów rozwoju rzeźby, konstrukcja map tematycznych,
określenie wpływu antropopresji na funkcjonowanie środowiska.
Zajęcia odbywają się w czerwcu lub lipcu na stacji terenowej Wydziału BiNoZ i GiG w
Krempnej

185

powrót
WB.IG-2016-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Projekt specjalizacyjny FIKŚP
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Marek Drewnik
Zaliczenie
Przygotowanie się do zajęć (zgromadzenie materiałów, sprzętu, itp.) - 20 godz.
Studiowanie zadanej literatury - 30 godz.
Praca w trakcie zajęć - 60 godz.
Analiza materiału, przygotowanie raportu z badań - 40 godz.
Razem 150 godz. = 6 pkt ECTS
O zaliczeniu końcowym decyduje wykonanie i zaliczenie projektu i raportów z ćwiczeń
terenowych
Brak
Zajęcia terenowe dla wszystkich studentów I roku specjalności Funkcjonowanie i
Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego.
W ramach zajęć zaprezentowana zostanie tematyka badawcza na konkretnych
przykładach w terenie.
Studenci wykonują projekty z zakresu specjalności FiKŚP oraz związane z
podejmowanymi tematami prac magisterskich. W ramach kursu doskonalony będzie
warsztat badawczy studentów, umożliwiający realizację badań do pracy magisterskiej
W każdym roku akademickim mogą być podejmowane inne tematy i wybierany inny
teren, w którym projekt będzie realizowany. Zajęcia mogą odbywać się w Polsce jak i
poza jej granicami.
Termin i czasookres odbywania zajęć jest ustalany indywidualnie z opiekunem pracy
dyplomowej (magisterskiej).

186

powrót
WB.IG-2306-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Projekt specjalizacyjny GIS II
Ćwiczenia, 15 godzin
Katarzyna Ostapowicz
Zaliczenie na ocenę
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 15 godz.
- opracowanie wyników zajęć typu ćwiczeniowego: 35 godz.
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 10 godz.
- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 30 godz.
RAZEM: 90 godzin pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny (3 lub więcej) z
prezentacji oraz pracy pisemnej
Brak
Treści przekazywane w formie konwersatorium (dyskusja na podstawie materiałów
zadanych do przeczytania oraz wiedzy z innych kursów ze specjalności GIS):
- metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z wykorzystaniem
teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w danym roku
tematu
- pisanie i przygotowanie prezentacji i prac naukowych
Treści przekazywane w formie ćwiczeń komputerowe:
- metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z wykorzystaniem
teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w danym roku
tematu.
Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów specjalności GIS, studiów magisterskich na
kierunku geografia.

187

powrót
WB.IG-1026-D
Typ zajęć:

Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Projekt „Poznawanie świata”
Wyjazd zagraniczny o charakterze poznawczym, przygotowanie pisemnego raportu z
opisem wyjazdu; przygotowanie i przedstawienie na sesji końcowej (w Dniu Geografa –
23 kwietnia) autorskiej prezentacji wyjazdu za pomocą własnych fotografii; przekazanie
na własność IGiGP 20 własnych fotografii z wyjazdu z krótką charakterystyką
geograficzną.
Wyjazd o charakterze poznawczym – minimum 10 dni.
Jarosław Balon
Zaliczenie bez oceny
10 dni; w tym 50 godz. poznawczych (minimum 5 dziennie)
Przygotowanie raportu i charakterystyka fotografii – 10 godz.
Przygotowanie prezentacji – 10 godz.
Udział w sesji końcowej (kwiecień) – 5 godz.
Łącznie 75 godz.
Ocena raportu końcowego, prezentacji oraz przekazanych fotografii przez zespół,
powołany w celu zbadania osiągnięć studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji.
Studenci zgłaszają wolę zaliczenia projektu w zwykłym trybie; w określonym terminie
składają raport i przedstawiają prezentację na wspólnej sesji z udziałem komisji
oceniającej (w Dniu Geografa – 23 kwietnia); komisja ocenia ponadto przekazane
fotografie. Uwaga! Nie zaliczenie kursu NIE skutkuje koniecznością jego powtarzania.
Wyjazd winien być zrealizowany nie wcześniej niż od rozpoczęcia studiów
geograficznych na UJ; musi trwać minimum 10 dni, na podstawie jednego wyjazdu nie
może zaliczyć przedmiotu więcej niż trzech studentów.
Zajęcia o charakterze projektu, których celem jest samodzielne podnoszenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych. Powiązanie dotychczasowej wiedzy
teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Rozwijanie inicjatywy w organizowaniu
swoich działań poznawczych, poszerzanie samodzielności studenta.
Racjonalne zarządzanie czasem przeznaczonym na realizację. Przygotowanie przez
studentów raportu z wykonywanej pracy.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-1025-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Projekt „Wolontariat”
Praca wolontariacka – 30 godz., godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 1 godzina
Jarosław Balon
Zaliczenie bez oceny
Godziny kontaktowe w instytucji – 30 godz.
Konsultacje z opiekunem wolontariatu i przedstawicielami instytucji, w których student
odbywa wolontariat – 4 godz.
Napisanie raportu (sprawozdania) – 20 godz.
Przygotowanie prezentacji – 3 godz.
Studenci zgłaszają wolę zaliczenia projektu w zwykłym trybie; w określonym terminie
składają raport i przedstawiają prezentację. Uwaga! Nie zaliczenie kursu NIE skutkuje
koniecznością jego powtarzania.
Projekt realizuje poprzez pracę społeczną w wybranej instytucji (stowarzyszeniu,
organizacji) o charakterze proekologicznym, edukacyjnym lub socjalnym oraz napisanie i
przedstawienie raportu.
Ocena ciągła - realizowana przez koordynatora zajęć w porozumieniu z opiekunem w
miejscu odbywania wolontariatu. Pozytywna opinia opiekuna wolontariatu.
Ocena raportu końcowego, prezentacji oraz przeprowadzonej dyskusji badającej
osiągnięcia studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Brak
Zajęcia o charakterze projektu z elementami których celem jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i kompetencji społecznych.
Merytoryczne przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów naukowych,
społecznych i personalnych. Powiązanie dotychczasowej wiedzy teoretycznej z
praktycznym jej zastosowaniem. Rozwijanie inicjatywy w organizowaniu swoich działań
i prowadzeniu działalności społecznej. Rozwijanie własnych umiejętności
interpersonalnych i zawodowych.
Racjonalne zarządzanie czasem przeznaczonym na realizację wolontariatu.
Przygotowanie przez studentów raportu z wykonywanej pracy.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG-2205-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Przestrzenne techniki analityczne i modelowanie w geomatyce
Ćwiczenia: laboratorium komputerowe, 20 godzin, e-learning, 10 godzin
Katarzyna Ostapowicz
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
 konsultacje prowadzących: 10 godzin,
 przygotowanie do zajęć (m.in. czytanie zadanej literatury): 10 godzin,
 przygotowanie raportu: 30 godzin,
 przygotowanie prezentacji: 10 godzin

3 ECTS

Łączna liczba godzin: 90 godzin
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna
nieobecność), uzyskanie pozytywnej oceny z raportu i prezentacji. Ocena z ćwiczeń jest
średnią ważoną ocen z pracy pisemnej (raportu) (60%) i prezentacji (40%).
Ukończony z pozytywną oceną kurs „Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS” lub „Analiza i
wizualizacja danych przestrzennych” lub inny podobny kurs
W kursie zostaną poruszone zagadnienia z zakresu metod analizy i modelowania danych
przestrzennych. Przedstawione zostaną metody zaawansowanej analizy eksploracyjnej
danych. Podjęte zostaną zagadnienia dotyczące statystyki przestrzennej (podejście
wielomodelowe w badaniach zmian środowiska przyrodniczego i antropogenicznego).
Przedstawione zostaną zaawansowane metody i techniki wykorzystywane w
optymalizacji oraz analizie szeregów czasowych. W kursie przedstawione zostaną także
metody pozwalające na zaawansowane prognozowanie, animację i symulację wybranych
zjawisk i procesów (analiza zmian, modele 3D i 4D).
W kursie przewiduje się stosowanie w miarę możliwości jak największej automatyzacji
przeprowadzanych działań i operacji (modele graficzne i skrypty).
W ramach kursu przewiduje się wykorzystanie oprogramowania komercyjnego (m.in.
ArcGIS, CityEngine) oraz niekomercyjnego (QGIS, R).
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

190

powrót
WB.IG- 2112-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Przyrodnicze obszary chronione
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, Konwersatorium, 4 godzin, Wykład, 20 godzin
Miłosz Jodłowski
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 25 godz.
Razem 80 godz. pracy studenta.
Egzamin testowy
Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych
Brak
Podstawy funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych na świecie i w Polsce.
Wybrane aktualne problemy światowej ochrony przyrody. Najważniejsze obszary
chronione świata. Różnorodność form ochrony przyrody na świecie i rodzaje obszarów
chronionych w Polsce. Funkcjonowanie obszarów chronionych w przestrzeni społecznej.
Na konkretnych przykładach omówienie stosowanych praktyk w zarządzaniu
przyrodniczymi obszarami chronionymi.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG- 3224-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Regiony klimatyczne świata
Konwersatorium, 30 godzin
Leszek Kowanetz
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 38 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu i prezentacji – 15 godz.
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego – 22 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Ocenianie ciągłe - zaliczenie określonych zadań w toku zajęć.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest aktywny udział w
dyskusjach oraz pozytywne oceny z przygotowywanych raportów i wygłoszonej
prezentacji w czasie zajęć (wymagania j.w.).
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia
Wykład informacyjny: Zróżnicowanie przestrzenne klimatów na kuli ziemskiej i próby
ich regionalizacji. Strefy klimatyczne i typy klimatów poszczególnych kontynentów i
oceanów. Klimatyczne uwarunkowania różnych form działalności gospodarczej i
społecznej człowieka (bioklimatyczne i aerosanitarne aspekty życia w obszarach
zurbanizowanych i uprzemysłowionych, turystyka wypoczynkowa i kwalifikowana).
Anomalie i osobliwości klimatyczne konkretnych miejsc na kuli ziemskiej. Poznanie
regionalnych i lokalnych wiatrów wraz z ich nazewnictwem.
Konwersatorium: Prezentacje studentów dotyczące warunków klimatycznych
poszczególnych kontynentów, oceanów i regionów wraz z wykonaniem zestawień nazw
wiatrów lokalnych.
Wykonanie przez studentów ćwiczeń polegających na:
1. rozpoznawaniu stref klimatycznych i typów klimatu na kuli ziemskiej na podstawie
wykreślonych klimatogramów,
2. wyznaczaniu stopnia kontynentalizmu i oceanizmu klimatu wybranego kontynentu,
3. opracowaniu warunków klimatycznych Chile na podstawie średnich miesięcznych
wartości temperatury, zachmurzenia i opadów atmosferycznych z 6 stacji
zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych.
Interpretacja uzyskanych wyników i prezentacja graficzna.

Uwagi:

192

powrót
WB.IG-4133-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Rewitalizacja miast
Wykład – 20 godz., Ćwiczenia – 20 godz.
Krzysztof Gwosdz
Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy i umiejętności. Wykonanie
zadań w formie raportów lub projektu zespołowego. Przygotowanie raportów z
wybranych ćwiczeń
Uczestnictwo w ćwiczeniach: 20 godzin
Uczestnictwo w wykładach: 20 godzin
Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 15 godzin
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego, przygotowanie projektu oraz
opracowanie zadań domowych: 50 godz.
Przygotowanie się do egzaminu zaliczeniowego: 15 godzin
Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS
Warunkiem otrzymania zaliczenia z jest uzyskanie pozytywnych ocen z następujących
elementów:
Ćwiczeń: aktywności w trakcie zajęć, przygotowaniem co najmniej 3 prac pisemnych
(raportów) lub projektu zespołowego
Egzaminu pisemnego
Ocena z zajęć jest średnią ważoną ocen z prac pisemnych i raportów, aktywności
studenta na ćwiczeniach oraz egzaminu pisemnego
Treści merytoryczne (wykład):
Uwarunkowania rozwoju i degradacji miast (społeczne, demograficzne, gospodarcze i
przestrzenne uwarunkowania rewitalizacji)
Rewitalizacja jako wieloaspektowy proces interwencji w obszarach kryzysowych.
Miejsce rewitalizacji w polityce miejskiej
Europejskie model rewitalizacji i ich możliwości wykorzystania w Polsce (w oparciu o
doświadczenia niemieckie, brytyjskie i francuskie)
Specyfika rewitalizacji dzielnic śródmiejskich
Specyfika rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych
Specyfika rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych
Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty zarządzania rewitalizacją
Monitoring i ewaluacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Treści ćwiczeń:
metody wizualizacji w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych
delimitacja obszarów kryzysowych w miastach z wykorzystaniem narzędzi GIS.
Studia przypadku – ocena delimitacji obszarów rewitalizowanych, krytyczne
spojrzenie na geograficzne aspekty rewitalizacji miast polskich
Przygotowanie mini-projektu rewitalizacji dla wybranego typu obszaru kryzysowego
Kurs obligatoryjny przeznaczony wyłącznie dla studentów 2 roku SUM specjalność
Rozwój Regionalny i Lokalny – dla pozostałych studentów w miarę dostępności
miejsc (wymagana zgoda koordynatora). Niektóre z ćwiczeń mogą być realizowane
poza obiektami dydaktycznymi IGIGP, w tym poza Krakowem. Kurs realizowany
razem ze studentami kierunku e-gp.
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powrót
WB.IG- 3509-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Rozpoznawanie minerałów i skał
Ćwiczenia, 30 godzin
Pracownik ING
Zaliczenie na ocenę
Godziny kontaktowe z prowadzącym - 30 h
Przygotowanie do zaliczenia - 40 h
Łącznie 70 h

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie na ocenę, bez warunków wstępnych

3 ECTS

Brak
Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów skałotwórczych. Makroskopowe
oznaczanie minerałów. Rozpoznawanie skał magmowych, osadowych i
metamorficznych.
Elementy geologii historycznej. Czytanie budowy i historii geologicznej z mapy.
Posługiwanie się kompasem geologicznym.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 3316-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Rozpoznawanie roślin naczyniowych
Ćwiczenia, 16 godzin, Ćwiczenia terenowe, 14 godzin
Alina Stachurska-Swakoń
Zaliczenie na ocenę

3 ECTS

Zaliczenie z oceną:
dopuszczeniem do końcowego zaliczenia jest uczestnictwo w ćwiczeniach stacjonarnych
i ćwiczeniach terenowych. Zaliczenie ma charakter pisemny sprawdzający nabytą
podczas cyklu ćwiczeń wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Brak
Kurs w sposób praktyczny uczy oznaczania i rozpoznawania pospolitych gatunków roślin
naczyniowych z położonym naciskiem na rośliny okrytozalążkowe. W ramach
wprowadzenia do ćwiczeń praktycznych zostaną przedstawione podstawy taksonomii
oraz jej znaczenie dla nauk przyrodniczych. Studenci poznają podstawy morfologii roślin
oraz charakterystykę głównych rodzin roślin okrytozalążkowych. W ramach
samodzielnych ćwiczeń (kameralnych i terenowych) będą uczyć się rozpoznawać
pospolite drzewa i krzewy występujące w Polsce oraz wybranych (pospolitych)
przedstawicieli roślin okrytozalążkowych. Podczas zajęć kameralnych planowana jest
wizyta w Herbarium IB UJ oraz Ogrodzie Botanicznym UJ. W ramach zajęć terenowych
zostanie sporządzony zielnik wybranych roślin.
Kurs składa się z 30 godz. w tym:
16 godz. ćwiczeń kameralnych (4x4 godz.),
14 godz. ćwiczeń terenowych (2x7 godz.)
Ze względu na kompaktowy charakter kursu, zajęcia odbywają się w maju i czerwcu (4
spotkania po 4 godz. + 2 zajęcia terenowe),
ćwiczenia stacjonarne odbywają się we czwartek w godz. 8.30-11.30 w sali ćwiczeniowej
Instytutu Botaniki przy ul. Kopernika 27.
Wstępne terminy ćwiczeń stacjonarnych: 8.05, 15.05, 22.05, 29.05.
Zajęcia terenowe zostaną uzgodnione na I spotkaniu.
Istnieje możliwość przesunięcia terminów ćwiczeń stacjonarnych przy zgodzie
wszystkich uczestników kursu.
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powrót
WB.IG- 4263-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych
Konwersatorium, 30 godzin
Robert Pawlusiński
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie projektu – 20 godz.
Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz.
Razem 70 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć, pozytywne zaliczenie kolokwium

3 ECTS

Brak
Istota, cele i funkcje przedsiębiorstwa turystycznego. Przedsiębiorstwa turystyczne w
badaniach geograficznych. Istota rozwoju organizacji. Teoretyczne koncepcje rozwoju
przedsiębiorstwa . Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu - zewnętrzne i wewnętrzne
uwarunkowania zmian w organizacji. Globalizacja działalności gospodarczej.
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej znaczenie w warunkach transformacji systemowej.
Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych. Warunki rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Biznesplan.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-5852-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Seminar Series: Human Geography
Seminarium, 30 godzin
Piotr Trzepacz
Egzamin
Contact hours (lectures) – 30 h
Preparations to laboratory (seminar) – 15 h
Reading – 40 h
Preparations to exam – 20 h
Total: 105 h
The written examination verifying the assumed level of knowledge, skills and personal
and social competence.
To complete the evaluation:
- To achieve 60% of the entire body of knowledge and skills
- To demonstrate a 100% assumed personal and social competence
The aim of the course is to familiarize students with current theoretical debate and
research practice in human geography. The course will allow students to deepen their
understanding of selected geographical concepts and theories through analysis of
particular themes and locations. Lectures, presentations and discussions will focus on
global and regional aspects of all main human geography disciplines. Selected issues will
be presented by the visiting professors from abroad. The course content may vary from
year to year. The course in intended for Master’s students.

Uwagi:

197

powrót
WB.IG- 5851-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Seminar Series: Physical Geography
Seminarium, 30 godzin
Anita Bokwa
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 40 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 105 godz. pracy studenta
A written test to check the understanding of the topics discussed during the course.
The course is in English, it presents the most recent research outcomes in physical
geography in the form of lectures of foreign researchers visiting Institute of Geography
and Spatial Management, Jagiellonian University. There is a discussion after every
lecture. Additionally, there are lectures on the important contemporary environmental
problems, e.g. eutrophication, natural hazards. After a lecture there is a discussion about
papers concerning a certain topic, prepared in advance by the participants.

Uwagi:

198

powrót
WB.IG- 1104-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Seminarium magisterskie I rok
Ćwiczenia, 60 godzin
Jarosław Balon
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć – 20 godz.
Czytanie wskazanej literatury – 20 godz.
Napisanie części pracy magisterskiej – 30 godz.
Razem 130 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie zadań w trakcie trwania przedmiotu

Uwagi:

5 ECTS

Brak
Zajęcia o charakterze seminaryjnym których celem jest podnoszenie kwalifikacji
służących samodzielnemu opracowywaniu wybranego problemu badawczego na
poziomie właściwym studiom magisterskim.
W ramach seminarium możliwe są krótkie wyjazdy w teren prac magisterskich.
Ocena nie wlicza się do średniej. W ramach zajęć możliwe są krótkie wyjazdy w teren
prac magisterskich.

199

powrót
WB.IG- 1105-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Seminarium magisterskie II rok
Ćwiczenia, 60 godzin
Jarosław Balon
Zaliczenie
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Przygotowanie się do zajęć – 20 godz.
Czytanie wskazanej literatury – 20 godz.
Napisanie części pracy magisterskiej – 30 godz.
Razem 130 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie zadań w trakcie trwania przedmiotu

Uwagi:

5 ECTS

Ukończenie seminarium magisterskiego na I roku
Zajęcia o charakterze seminaryjnym których celem jest podnoszenie kwalifikacji
służących samodzielnemu opracowywaniu wybranego problemu badawczego na
poziomie właściwym studiom magisterskim.
W ramach seminarium możliwe są krótkie wyjazdy w teren prac magisterskich.
Ocena nie wlicza się do średniej, zajęcia seminaryjne dostosowane do specyfiki wybranej
specjalności. W ramach zajęć możliwe są krótkie wyjazdy w teren prac magisterskich.

200

powrót
WB.IG-5113-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Socio-Economic Geography of Central Europe
Wykład, 30 godzin
Piotr Trzepacz
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 16 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 24 godz.
Razem 70 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Uwagi:

3 ECTS

Kurs tylko dla studentów obcokrajowców
Central Europe – identification problems. Political borders changes as factor organizing
socio-economic space. Demographic processes in Central Europe. Migrants in Central
Europe. National and ethnic minorities in Central Europe. Conditions of socioeconomic
development. Central Europe as electoral space. Central Europe after two decades of
transition. Central European countries and the European Union enlargement. Transborder
cooperation.
# The course suspended in the academic year 2017/18

201

powrót
WB.IG- 5817-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
Lecture, 15 hours
Andrzej Zborowski
Exam
„Contact” hours with teacher – 15 h
Readings – 25 h
Preparation for the exam – 20 h
Total: 60 h
No formal conditions of access the exam. One form of getting credit for the course:
written exam.
None
Region’s location. Geographic environment and forms of its protection. Short history of
Malopolska. Basic structures and socio-economic issues. Settlement system and its
features with transportation network of Malopolska. Basic functions of region:
agriculture, industry, water management, tourism.

Uwagi:

202

powrót
WB.IG- 4256-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Socjologia turystyki
Wykład, 30 godzin
Piotr Nowak
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

3 ECTS

Egzamin
Zaliczony kurs ze wstępu do socjologii
1. Badania socjologiczne nad turystyką w systemie nauk o turystyce. Problemy
definicyjne i spory o przedmiot i zakres badań.
2. Turystyka zjawiskiem wieloaspektowym: ujęcie społeczne, gospodarcze,
psychologiczne i polityczne. Współczesna turystyka w perspektywie socjologicznej.
Cechy turystyki elitarnej i właściwości epoki turystyfikacji świata.
3. Zjawiska turystyki w świetle wybranych orientacji teoretycznych.
4. Turystyka spotkaniem kultur, struktura zjawiska turystyki a wartości kulturowe.
Przekaz i wymiana kultur. Przejawy komercjalizacji kultury społeczności recepcyjnych.
5. Turystyka i jakość turystycznego doświadczenia w świetle założeń rytuału przejścia.
6. Turystyka czynnikiem przemian. Wertykalny i horyzontalny wymiar przekształceń
struktury społeczno-zawodowej w zbiorowościach recepcyjnych. Wpływ turystyki na
kształtowanie osobowości.
7. Pozytywne i negatywne konsekwencje spotkania – zderzenia kultur. Siła i słabości
współczesnej turystyki konwencjonalnej. Bilans korzyści i strat: czy powinniśmy i o co
oskarżać turystykę konwencjonalną.
8. Turystyka alternatywna: realne zapotrzebowanie czy nowa moda? Czy turystyka
odpowiedzialna rozwiąże problemy współczesnej turystyki?
9. Turystyka na obszarach wiejskich. Przemiany społeczności lokalnych pod wpływem
turystyki. Stare czy nowe formy przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Uwagi:

203

powrót
WB.IG- 2315-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
Konwersatorium, 30 godzin
Małgorzata Luc
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 30 godz.
- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego: 40 godz.
- wykonanie pracy w terenie – 10 godz.
- przygotowanie prezentacji – 10 godz.
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 10 godz.
RAZEM: 100 godz. pracy studenta
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest wywiązanie się z zadań związanych z pracą
zespołową (np. mapa myśli, harmonogram, analiza ryzyka, kosztorys), uzyskanie
pozytywnej oceny z prezentacji końcowej dla każdego zespołu, przedstawienie jej na
spotkaniu zaliczeniowym oraz poddanie wyników pod dyskusję.
Geoinformatyka (WB.IG-0116-DL) lub kursy równoważne
W trakcie kursu podejmowane są następujące zagadnienia:
o Przykłady zastosowań GIS, np. lokalizacja inwestycji, ochrona środowiska, rolnictwo,
planowanie przestrzenne, sytuacje kryzysowe, tworzenie geoportali, urządzenia
mobilne.
o Zarządzanie i wspomaganie w podejmowaniu decyzji.
o GIS w instytucjach samorządowych.
o Korzyści z wprowadzenia systemu GIS.
o Czynniki sukcesu przy wdrażaniu projektów GIS.
o Public Participation GIS a crowdsourcing.
o GeoDesign a GIS i narzędzia w nim stosowane.
o Wykorzystanie aplikacji ArcGIS Online.
Zasady realizacji zajęć:
o praca w zespołach nad projektem dotyczącym wykorzystania crowdsourcingu
o zapoznanie się z całym procesem wykorzystania crowdsourcingu, od planowania
badań po ich prezentację
rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z wykorzystaniem metody
crowdsourcingu - problemy techniczne, etyczne, reprezentatywność i wartość
poznawcza wyników uzyskanych poprzez tą metodę
Moduł obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia specjalności „Systemy informacji
geograficznej”.
Moduł fakultatywny dla studentów studiów I i II stopnia z pozostałych specjalności na
kierunku geografia
Moduł niedostępny dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna

204

powrót
WB.IG-3002-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Strefy i regiony morfoklimatyczne
Konwersatorium, 30 godzin
Elżbieta Gorczyca
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.
Napisanie raportu – 8 godz.
Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Zaliczenie pisemne na ocenę

3 ECTS

Zalecane: Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia,
Geologia.
- Kryteria wydzielania i granice jednostek morfoklimatycznych. Współczesny zasięg
stref. Zmiany zasięgu stref morfoklimatycznych w czwartorzędzie.
- Klimatyczne uwarunkowania rodzaju i intensywność wietrzenia w różnych strefach
klimatycznych.
- Zasięg i dominujące procesy rzeźbotwórcze w strefach: glacjalnej, peryglacjalnej,
umiarkowanej, suchej i półsuchej oraz gorącej wilgotnej.
- Główne cechy astrefowych typów rzeźby: rzeźba krasowa, litoralna, wulkaniczna,
rzeźba obszarów lessowych, rzeźba krawędziowa.
- Systemy morfodynamiczne w obszarach górskich. Asymetria klimatyczna gór i jej
wpływ na intensywności procesów morfogenetycznych.
- Procesy sekularne, katastrofalne i ich znaczenie w rozwoju rzeźby różnych stref
morfoklimatycznych. Morfodynamiczne pory roku.
- Antropogeniczne uwarunkowania dynami procesów,
- Poligeneza rzeźby wybranych obszarów.

Uwagi:

205

powrót
WB.IG-2022-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

System środowiska przyrodniczego
Ćwiczenia, 10 godzin, Wykład, 20 godzin
Wojciech Maciejowski
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem - 85 godz. pracy studenta
- obowiązkowe uczestnictwo w wykładzie terenowym
- zaliczone wypracowania z ćwiczeń
- kolokwium zaliczeniowe na ocenę

3 ECTS

Brak
Teoria systemów i jej miejsce w naukach geograficznych. Właściwości i cechy systemów
przyrodniczych. Pojęcia sprzężeń zwrotnych, regulacji i równowagi w systemach
przyrodniczych. Przykłady różnych systemów przyrodniczych i sposobu ich
rozpatrywania. Łańcuchy powiązań między elementami w systemach naturalnych i
zmienionych przez działalność człowieka. Cykle przyrodnicze. Przykłady granic i barier
w systemie środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
Człowiek w systemie środowiska przyrodniczego - koncepcja hemerobii. Podatność i
odporność systemów na wybrane czynniki naturalne i antropogeniczne. Modele
systemów przyrodniczych.

Uwagi:

206

powrót
WB.IG- 5605-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Środowiska polarne Ziemi
Wykład, 30 godzin
Piotr Köhler, Piotr Osyczka
Egzamin
udział w wykładach (30 h) – 28 h
przygotowanie się do zaliczenia – 20 h
Suma: 48 h
Zaliczenie w formie pisemnej, student otrzymuje do opisania zagadnienia z
poszczególnych działów tematycznych.
Brak
Wykłady poruszające następujące zagadnienia związane z obszarami polarnymi Ziemi:
położenie i granice stref polarnych, budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby, klimat,
lodowce i proces recesji lodowców, tundra obszarów polarnych – typy fizjonomiczne,
biota organizmów kryptogamicznych, flora i fauna, ochrona środowiska, człowiek w
środowisku arktycznym, historia odkryć i badań polarnych.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

207

powrót
WB.IG- 5910-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

2 ECTS
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin
Janusz Siwek
Zaliczenie na ocenę
Uczestnictwo w ćwiczeniach: 20 godzin
Udział w zaliczeniu pisemnym: 1 godzina
Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 15
godzin, przygotowanie się do egzaminu: 15 godzin,
Łączny nakład pracy studenta: 51 godziny.
Zaliczenie pisemne po odbyciu wycieczek terenowych.
Studenci są także oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na ćwiczeniach.
Metody kształtujące dla oceny ciągłej to bieżąca ocena udziału w dyskusji. Metody
podsumowujące zaliczenie pisemne.
Ocenie podlega znajomość problematyki tematów poruszanych na wycieczkach
terenowych oraz zadanych lektur.
Brak
Rozwój środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowskiej. Elementy środowiska i
specyfika Wyżyny, Zakres, cele, metody i problemy ochrony przyrody w ZJPK i OPN,
Historyczne i współczesne oddziaływania antropogeniczne.
Treści przekazywane są w postaci:
- wykładu w terenie,
- dyskusji oraz przygotowanych przez studentów referatów.
Kurs prezentuje wyniki badań nad środowiskiem przyrodniczym Wyżyny Krakowskiej.
Zajęcia mają formę całodniowych, pieszych wycieczek wymagających pewnej kondycji
fizycznej.

208

powrót
WB.IG-5901-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Tatry
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin
Miłosz Jodłowski
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem 41
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury 10
RAZEM 51

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Obecność na ćwiczeniach, test zaliczeniowy

Uwagi:

2 ECTS

Brak
Zróżnicowanie fizycznogeograficzne Tatr polskich. Budowa geologiczna, formy terenu,
klimat, stosunki wodne, zróżnicowanie glebowe, roślinne i faunistyczne Tatr. Wpływ
człowieka na środowisko: przemysł, pasterstwo, turystyka, narciarstwo. Tatrzański Park
Narodowy. Zakopane jako ośrodek turystyczny. Trasa: 1 dzień w Tatrach Reglowych, 1
dzień w Tatrach Zachodnich, 1 dzień w Tatrach Wysokich
Zajęcia mają formę całodniowych, pieszych wycieczek wymagających kondycji
fizycznej.

209

powrót
WB.IG-2218-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Teledetekcja
Ćwiczenia, 30 godzin, Wykład, 30 godzin
Katarzyna Ostapowicz
Egzamin
- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 60 godz.
- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (elearning): 10 godz.
- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 15 godz.
- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 30 godz.
- przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego: 40 godz.
RAZEM: 155 godz. pracy studenta
Metody oceny efektów kształcenia:
 egzamin ustny,
 raport (praca pisemna)
 prezentacja w trakcie wykładu
na podstawie, których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji personalnych i społecznych.
Forma zaliczenia kursu: egzamin ustny
Warunek dopuszczenia do egzaminu: pozytywna ocena z ćwiczeń (3 lub więcej).
Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny (3 lub
więcej) z pracy pisemnej (raportu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania i analizy
danych satelitarnych) oraz przesłanie certyfikatów z kursów z VC ESRI (2 sprawdziany).
Zaliczenie kursu z programu studiów geograficznych I stopnia: Geoinformatyka lub
kurs/kursy równoważne
Treści przekazywane w formie wykładu:
 podstawy pozyskiwania danych satelitarnych i lotniczych
 właściwości obrazów satelitarnych i lotniczych (dane optyczne, dane radarowe,
LIDAR),
 techniki przetwarzania obrazów satelitarnych: korekcja radiometryczna,
wzmocnienie radiometryczne, spektralne i przestrzenne,
 klasyfikacja,
 segmentacja i klasyfikacja obiektowa (OBIA),
 detekcja zmian,
 techniki przetwarzania danych radarowych
 techniki przetwarzania danych LIDAR
 zastosowania teledetekcji w badaniach środowiska.
Treści przekazywane w formie ćwiczeń komputerowych:
 pozyskiwanie danych satelitarnych,
 techniki przetwarzania obrazów satelitarnych: korekcja radiometryczna,
wzmocnienie radiometryczne, spektralne i przestrzenne,
 klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana (dane optyczne i radarowe),
 segmentacja i klasyfikacja obiektowa,
 detekcja zmian,
 praca z danymi pochodzącymi ze skaningu laserowego.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunkach geografia i egospodarka przestrzenna

210

powrót
WB.IG-3219-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Teledetekcja w meteorologii i klimatologii
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Zbigniew Ustrnul
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń – 10 godz.
Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 10 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 15 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 105 godz. pracy studenta
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie i uzyskanie pozytywnej oceny wykonanej prezentacji
oraz raportów z realizowanych ćwiczeń.
Zaliczenie kursu: egzamin pisemny (warunkiem pozytywne zaliczenie ćwiczeń)
Ukończony kurs Geoinformatyka (WB.IG-0016-DL) oraz Meteorologia i klimatologia
(WB.IG-0202-DL)
(Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia)
Wykłady: Teledetekcja – historia, cele, zadania, możliwości teledetekcji w meteorologii i
klimatologii, globalny system satelitów meteorologicznych i ich przyszłość, analiza
obrazów w zakresie widzialnym, podczerwonym i kanale pary wodnej, kompozycje
barwne, znaczenie danych satelitarnych w prognozowaniu pogody, radary
meteorologiczne i ich wykorzystanie, systemy detekcji wyładowań atmosferycznych i ich
możliwości, inne techniki teledetekcyjne w meteorologii
Ćwiczenia:
1. Satelitarna teledetekcja zjawisk meteorologicznych Zastosowanie danych satelitarnych
Landsat do oceny zróżnicowania warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych
2. Internetowe źródła danych satelitarnych i ich wykorzystanie w meteorologii i
klimatologii
3. Określenie stanów równowagi i warstw inwersyjnych na podstawie wykresów z
sodaru.
4. Opracowanie i wygłoszenie referatów dotyczących ciekawych sytuacji
meteorologicznych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych
Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia
Kurs uruchamiany co 2 lata
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powrót
WB.IG-4419-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Teorie lokalizacji
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Robert Guzik
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.
Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta
Wykonanie określonych zadań w toku zajęć (Udział w 2 grach symulacyjnych oraz
opracowanie raportów z tych gier wykorzystujących wiedzę z wykładów oraz literatury.),
zaliczenie z oceną.
Brak
1. Klasyczne teorie lokalizacji Wprowadzenie. Podstawowe terminy. Historia teorii
lokalizacji. Neoklasyczne teorie lokalizacji cz. I. Teoria stref rolniczych (renty
gruntowej) J. H. von Thunena: założenia, modyfikacje, krytyka. Współczesne badania
oparte na teorii Thunena.
2. Teoria lokalizacji usług (ośrodków centralnych) Waltera Christallera Przedstawienie
teorii ośrodków centralnych: definicje i założenia. Wnioski dotyczące obszarów
oddziaływania. Wnioski dotyczące hierarchii, wielkości i liczby ośrodków centralnych.
System osadniczy Christallera. Weryfikacja teorii i jej zastosowanie. Krytyka teorii.
Współczesne badania inspirowane teorią Christallera.
3. Teorie lokalizacji przemysłu Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera. Izotymy,
izodapany, izodapana krytyczna. Trójkąt lokalizacyjny. Indeks materiałowy. Izoquanty i
koncepcja przestrzennej substytucji A. Predöhla. Modyfikacje teorii wprowadzone przez
D. Smitha – przestrzenne granice zyskowności. Zalety i słabości teorii Webera.
4. Podejście behawioralne Macierz behawioralna Preda. Uczenie się decydentów. Efekt
naśladownictwa. Szoki parametryczne. Podejmowanie decyzji – wprowadzenie do teorii
gier. Model przestrzennej konkurencji Hottelinga.
5. Lokalizacja jako proces strategiczny – podejścia instytucjonalne Strategie firm – typy
oraz czynniki kształtujące strategie. Strategie a struktury organizacyjne firm: geografia
przedsiębiorstw. Koncepcja krajobrazu równoważących się sił. Teorie sieci
przemysłowych. Teoria adaptacji przestrzennej. Teorie regulacji.
6. Rola samorządu terytorialnego w procesie lokalizacyjnym Zadania i kompetencje
samorządu a proces lokalizacyjny. Planowanie przestrzenne (studium, plan miejscowy)
jako narzędzie polityki przestrzennej gminy. Przyciąganie inwestycji jako element
samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego. Rodzaje i czynniki działań
proinwestycyjnych. Rodzaje i efektywność promocji proinwestycyjnej prowadzonej
przez samorządy.
Ćwiczenie 1: Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne uwarunkowania procesu
lokalizacyjnego. Zasady i czynniki lokalizacji obiektów przemysłowych. Strategie
podejmowania decyzji lokalizacyjnych – ich cele i rezultaty.
Procesy uczenia się decydentów. Efekty naśladownictwa. Działanie w warunkach
ograniczonego dostępu do informacji. Zajęcia odbywają się w formie gry dydaktycznej
„Lokalizacja zakładów przemysłowych” Uczestnicy pracują w grupach 3-4 osobowych –
przed grą na podstawie regulaminu gry opracowują pisemnie strategię. Po grze
przedstawiają raport z analizą przebiegi gry, własnej strategii i strategii konkurentów.
Ćwiczenie kończy się dyskusją
Ćwiczenie 2: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania sieci szkolnej.
Zasady i czynniki lokalizacji sieci szkolnej w jednostce terytorialnej. Problematyka
dowozu uczniów do szkół. Strategie restrukturyzacji sieci szkół – ich cele i rezultaty.
Studenci realizują projekt dydaktyczny „Wyspa Szkolna” – uczestnicy projektują sieć
szkół oraz system dowozu uczniów – działając w warunkach ograniczonych zasobów
(finansowych (koszt funkcjonowania szkół i koszt transportu) oraz lokalowych – szkoły
można lokalizować tylko w istniejących budynkach). Uczestnicy pracują w grupach 3-4
osobowych – efektem pracy grupy jest raport. Całość kończy się dyskusją dotyczącą
strony technicznej i merytorycznej ćwiczenia.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-4302-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii ludności
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Maria Soja
Zaliczenie
Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia – 10 godz.
Przygotowanie do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie literatury – 10 godz.
Zajęcia w terenie – 30 godz.
Analiza i opracowanie materiałów statystycznych – 20 godz.
Przygotowanie i napisanie raportu końcowego – 10 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta.

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć; opracowanie raportu końcowego.

Uwagi:

3 ECTS

Zajęcia przeznaczone dla magistrantów piszących pracę magisterską z zakresu geografii
spoleczno-ekonomicznej, w tym szczególnie geografii ludności.
Zapoznanie się z tematyką prac badawczych realizowanych w Zakładzie Geografii
Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa IGiGP UJ.
Zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi w badaniach ludnościowych oraz
możliwościami ich praktycznego zastosowania w pracach magisterskich. Wizyty w
instytucjach naukowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej, urzędach
planistycznych i statystycznych, kwerenda biblioteczna.
Ocena nie jest wliczana do średniej, Zajęcia częściowo płatne.
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powrót
WB.IG- 4305-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii religii
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Izabela Sołjan
Zaliczenie
Kwerenda biblioteczna 5 godzin, badania w terenie 40 godzin, analiza i opracowanie
materiału statystycznego 15 godzin, czytanie literatury 10 godzin, przygotowanie raportu
końcowego 5 godzin.
Razem 75 godz. pracy studenta
Zaliczenie na podstawie raportu z wykonanych zadań
Jeden z kursów: Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Pielgrzymki i turystyka
religijna na świecie, Geografia religii, Wstęp do religioznawstwa
Zajęcia obejmują kwerendę archiwów kościelnych i świeckich posiadających materiały
związane tematycznie z realizowana pracą. Istotnym elementem zajęć jest również
zebranie danych statystycznych i innych potrzebnych informacji bezpośrednio w terenie.
W ramach zajęć terenowych student opracowuje pod kierunkiem prowadzącego własny
program badań związany z problematyką pracy magisterskiej. W zależności od tematyki
pracy może przeprowadzić inwentaryzację terenową, wywiady pogłębione lub ankiety,
przynajmniej w zakresie właściwego ich przygotowania i częściowego przeprowadzenia
(w stosunku do całości zaplanowanych w pracy badań). Następnie dokonuje analizy
zebranego materiału i krytycznie go ocenia uwzględniając wpływ różnych czynników na
osiągnięte wyniki. W trakcie zajęć zapoznaje się również z tematyka prac badawczych
realizowanych w Zespole Geografii Religii.
Zajęcia przeznaczone są dla studentów II stopnia przygotowujących pracę magisterską z
zakresu geografii religii.
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powrót
WB.IG-4301-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii turyzmu
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Zaliczenie
Kwerenda biblioteczna 5 godzin,
badania w terenie - 40 godzin,
analiza i opracowanie materiału statystycznego 15 godzin,
czytanie literatury 10 godzin,
przygotowanie raportu końcowego 5 godzin
Razem 75 godz. pracy studenta

3 ECTS

Zaliczenie bez oceny
Brak
Zapoznanie się z tematyką prac badawczych podejmowanych w Zakładzie
Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Planowanie i przeprowadzenie badań z
zakresu geografii turyzmu, zbieranie danych w terenie, ich opracowanie oraz prezentacja
wyników. Zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi w badaniach z zakresu
turystyki oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania do realizacji pracy
magisterskiej.
Ocena nie jest wliczana do średniej. Kurs obligatoryjny dla studentów specjalności
Turystyka.
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powrót
WB.IG- 3250-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

6 ECTS
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
Ćwiczenia terenowe, 120 godzin
Robert Twardosz
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.
Wykonanie pomiarów w terenie – 60 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie raportu – 10 godz.
Korzystanie z baz danych meteorologicznych – 10 godz.
Razem 150 godz. pracy studenta
Przygotowanie raportu pisemnego z uzyskanych wyników badań i obserwacji
terenowych.
Meteorologia i Klimatologia. Kurs wyłącznie dla studentów studiów magisterskich (II
stopnia).
Organizacja i prowadzenie terenowych badań meteorologicznych z wykorzystaniem
m.in. automatycznej aparatury meteorologicznej. Wykonanie metodą patrolową
kilkudniowej serii pomiarów topoklimatycznych i biotopoklimatycznych w różnych
typach środowiska geograficznego Polski Południowej. Przeprowadzenie pomiarów
termofizjologicznych wraz z wypełnieniem kwestionariusza odczuć cieplnych.
Opracowanie uzyskanych wyników badań. Zapoznanie z działalnością stacji
meteorologicznej na Hali Gąsienicowej oraz Obserwatorium meteorologicznego na
Kasprowym Wierchu. W ramach kursu omówienie i prezentacja różnych materiałów
źródłowych zarówno publikowanych jak i rękopiśmiennych znajdujących się w
archiwum stacji naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie oraz GaikuBrzezowej. Materiały te stanowią zasoby danych meteorologicznych do prac
magisterskich z zakresu klimatologii. Ponadto zapoznanie studentów z możliwością
pozyskiwania danych ze stron internetowych i innych źródeł.
Ocena nie jest wliczana do średniej.
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powrót
WB.IG-5116-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

The Baltic Sea Region – Nature and Man
Lecture 15 hours, seminar 15 hours
Joanna Pociask-Karteczka
exam
Time of contact with the teacher – 30 hrs.
Reading of literature – 20 hrs.
Prepare for final exam – 15 hrs.
Total - 65 hrs. of student activity

3 ECTS

Examination: final written exam
no prerequisities
Physical geography of the Baltic. Life in the Baltic. Eutrofication of the Baltic Sea.
Industrial emissions and toxic pollutants. The environmental impact of pollutants.
Environmental policy and cooperation in the Baltic Region. The prospect of sustainable
society. Local and regional development. Nations and religions in the Region.

Uwagi:
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powrót
WB.IG-6218-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

5 ECTS
Transmedia in Science Education
direct contact with teacher: 60 h (conversational lecture – 22 h, field workshop – 10 h,
laboratory class – 14 h, visiting VIII International Academic High School – 14 h)
Małgorzata Pietrzak
Form of credit: transmedia project
Permission for exam: active participation in class, positive mark from e-portfolio.
direct contact with teacher: 60 h
student’s independent work:
blended-learning: 10 h
on-line team-working: 5
project preparation: 15 h
3 podcasts from fieldwork 30 h
3 lessons scenario 30 h
SUM: 150 h of student work
Training effects evaluation methods: e-portfolio, learning snapshots, webquesting,
reports, transmedia project participation (student has to be a prosumer).
All reading assignments and e-portfolio are to be completed before the class meeting for
which they are assigned.
All writing assignments (learning snapshots, webquesting, reports from school) are to be
completed on the class meeting.
Transmedia project must be submitted or presented on or before the due date.
To receive a credit for this course a student have to achieve a level of 70% for required
knowledge and skills and a level of 100% for personal and social skills
Teaching skills
The purpose of the course is to prepare students to effectively teach post-secondary
science. Course Transmedia in Science Education combines field practice, laboratory
experiments, creative techniques and ICT techniques in a student-created film narrative.
Course prepare students for integrated nature science teaching at the secondary level.
Students of geography, and especially future teachers, need to simultaneously acquire
skills in field observation, laboratory analysis, literature search, conducting questionnaire
surveys, or analysis of digital data in various formats. Holistic perception of any
phenomena and the use of various sources of information are a starting point for
implementing transmedia in geography education. Using a range of media devices,
transmedia present organized content and can thus be treated as an education strategy.
The course consists in transmedia storytelling representing the main cognitive theme. The
main plot, (the narrative), is structured around the observation of urban landscape of
Krakow, located in the valley of the Vistula River, on horst hills, an upland and foothills.
A non-linear multiplatform narrative consists of seven interrelated non-hierarchical plots
while the relations between the plots form the ‘tissue’ of the film. Students will
independently choose to watch particular plots and add new parts of the film (create
prequels and sequels). Application of transmedia in education requires critical thinking
about modern media and current technologies and teaches the skill of using the media
both as a recipient and a creator (prosumer). Such approach inherently involves cooperation, involvement as well as creation and sharing of ideas and communication on
social networking services.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4259-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Turystyka międzynarodowa
Wykład, 30 godzin
Robert Faracik
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem - 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury - 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego - 25 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.
Brak
Zakres temtyczny wykładu:
1. Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej
2. Główne kierunki przepływu turystów w ujęciu międzynarodowym;
3. Wielkość i struktura międzynarodowego ruchu turystycznego
4. Turystyka jako źródło dochodu narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym
5. Współczesne trendy w turystyce międzynarodowej
6. Regionalizacja turystyczna świata – krytyczny przegląd koncepcji
7. Główne obszary koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego – jego typy i
rodzaje
8. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki

Uwagi:

219

powrót
WB.IG-5117-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

Turystyka w Europie
30 godzin – konwersatorium
Robert Faracik
zaliczenie na ocenę

2 ECTS

wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz kolokwium zaliczeniowe
Brak
Przyrodnicze rozwoju turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej w Europie i
poznawczej (krajoznawczej) w Polsce. Zabytki archeologiczne jako walor turystyczny.
Zabytkowe zespoły urbanistyczne i architektoniczne. Zbiory muzealne i galerie sztuki
Europy. Zabytki działalności gospodarczej i techniki. Znane postacie i związane z nimi
miejsca. Architectura militaris oraz miejsca związane z historią wojskowości.
Zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne Europy jako podstawa rozwoju
turystyki kulturowej. Europejskie szlaki kulturowe. Kultura ludowa narodów
europejskich. Agroturystyka i turystyka wiejska. Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe w
Europie. Transport i komunikacja i jej znaczenie w rozwoju turystyki. Ruch turystyczny
w Europie. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki. Unia Europejska a
sprawy rozwoju turystyki.
-
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powrót
WB.IG- 2119-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Współczesne problemy badań środowiska
Wykład, 30 godzin
Wiesław Ziaja
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Razem 60 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin ustny, obecność na zajęciach

Uwagi:

2 ECTS

Kurs wyłącznie dla studentów studiów II stopnia (magisterskich).
Wyniki najnowszych badań środowiska przyrodniczego w poszczególnych strefach
krajobrazowych Ziemi, a zwłaszcza jego stanu i zmian zarówno naturalnych, jak i pod
wpływem antropopresji. Problemy kulturowe i polityczne a zmiany środowiska
przyrodniczego.
Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich
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powrót
WB.IG-3005-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych
Wykład, 30 godzin
Jolanta Święchowicz
Egzamin pisemny
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 33 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.
Razem 93 godz. pracy studenta

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin pisemny w formie testu oraz krótkich odpowiedzi pisemnych

3 ECTS

Brak
Procesy geomorfologiczne na stokach użytkowanych rolniczo (erozja wodna, wietrzna,
sufozja, ruchy masowe). Pojęcie erozji wodnej gleby, mechanizm, dynamika i wartości
progowe wystąpienia procesów erozyjnych: rozbryzgu – spłukiwania – erozja linijnej –
efemerycznej erozji wąwozowej – erozji wąwozowej. Erozja uprawowa. Procesy
erozyjne jako czynnik degradacji gleb. Metody badań erozji gleby na stokach
użytkowanych rolniczo (terenowe, eksperymentalne polowe i laboratoryjne, modele
erozyjne), Naturalne (m. in. klimat, rzeźba, gleby) i antropogeniczne (m. in. struktura
użytków, powierzchnia gospodarstw rolnych, zabiegi agrotechniczne, sytuacja
ekonomiczna) uwarunkowania wystąpienia i przebiegu erozji wodnej i wietrznej gleby w
różnych regionach i strefach klimatycznych. Zróżnicowanie natężenia erozji wodnej i
wietrznej. Skutki erozji wodnej gleby w skali lokalnej regionalnej i globalnej. Sposoby
zapobiegania procesom erozyjnym na stokach w obszarach użytkowanych rolniczo.
Wpływ erozji gleby (wodnej, wietrznej, sufozji, ruchów masowych) na rzeźbę terenu i
krajobraz obszarów rolniczych. Katastrofalne zdarzenia erozji gleby na świecie (studium
przypadków). Ochrona gleb przed erozją – podstawowe akty prawne. Instytucje naukowe
i administracyjne różnych szczebli zajmujące się m. in. zagadnieniami erozji gleb w
obszarach rolniczych.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4115-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

3 ECTS
Wstęp do religioznawstwa
Konwersatorium, 30 godzin
Elżbieta Bilska-Wodecka
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 32 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 8 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Czynny udział w zajęciach, opracowanie i prezentacja wybranych tematów w trakcie
zajęć, egzamin.
Ocenie podlega znajomość problematyki omawianej w czasie zajęć
Brak
Wprowadzenie w metody pracy religioznawczej. Podstawowe pojęcia związane z
religiami. Historia, charakterystyka założeń doktrynalnych, kultu, struktury świątyni,
czasu sakralnego, świętych ksiąg oraz fundamentalizmów najważniejszych religii:
judaizmu, hinduizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, bahaizmu, sinto, sikhizmu i
dżinizmu. W ramach zajęć istnieje możliwość realizacji tematów religioznawczych
zaproponowanych przez studentów.
Maksymalnie jedna grupa (20 osób).
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powrót
WB.IG- 2015-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

5 ECTS
Wybrane geozagrożenia
30 godz. konwersatorium, 10 godz. ćwiczenia, 30 godz. ćwiczenia terenowe
Elżbieta Gorczyca
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 70 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.
Przygotowanie projektów – 30 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta
Wykonanie zadań (badania terenowe, projekty, analizy laboratoryjne) w toku zajęć
Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć konwersatoryjnych plus cztery prace pisemne.
Prace pisemne – 90% oceny
Aktywność – 10% oceny
Brak
Poznanie przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych geozagrożeń (min.
powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne). Rozpoznanie przestrzennego
rozmieszczenia i zróżnicowania wystąpienia i skutków geozagrożeń w obszarach
górskich i śródgórskich na przykładzie polskich Karpat. Zasady sporządzania i analizy
dokumentacji terenowej dotyczącej osuwisk i terenów zagrożonych powodzią. Poznanie
społecznych aspektów geozagrożeń (postrzeganie ryzyka, wrażliwość i odporność na
zagrożenia, komunikacja i edukacja w zakresie ryzyka) oraz ich znaczenia dla
zarządzania ryzykiem w obszarach zagrożonych.
kurs wyjazdowy, co wiąże się z poniesieniem kosztów trzech wyjazdów terenowych
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powrót
WB.IG-3412-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Wybrane krajobrazy Ziemi
Wykład – 30 godz.
Jarosław Balon
Egzamin pisemny
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 40 godz.
Razem 70 godz. pracy studenta.
zaliczenie pisemne – test,
możliwość zwolnienia z testu na podstawie nieobligatoryjnego uczestnictwa i wykazania
się wiedzą w trakcie cząstkowych testów w trakcie zajęć
brak
W trakcie zajęć zostaną przedstawione studentom wybrane obszary świata, głównie
pozaeuropejskie. Wykład bazuje na wiedzy i doświadczeniach, a także materiale
ilustracyjnym pozyskanych bezpośrednio w omawianych obszarach przez prowadzącego
zajęcia. Wybrano obszary z różnych stref klimatycznych i cechujące się zróżnicowanym
krajobrazem. Szczególną uwagę zostanie zwrócona na obszary chronione i pozostałości
kultury materialnej.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 2304-DM
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Wybrane problemy geoinformatyki
Konwersatorium, 24 godz.
Jacek Kozak, Małgorzata Luc
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 24 godz.
Wyszukiwanie i czytanie literatury na wybrany temat – 40 godz.
Opracowanie prezentacji oraz abstraktów – 20 godz.
Przygotowanie do dyskusji w ramach konwersatorium (czytanie wskazanej literatury) –
16 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta
Wykonanie wymaganych elementów (prezentacja i abstrakt), wygłoszenie wykładu,
udział w dyskusji, obecność na zajęciach przygotowujących
kurs wyłącznie dla studentów II roku SUM specjalności Systemy Informacji
Geograficznej
W ramach kursu studenci przygotowują krótki wykład dotyczący wybranego problemu z
zakresu geoinformatyki. Wybór tematu wynika z analizy najnowszej literatury światowej
i dyskusji z prowadzącym zajęcia. Przygotowanie wykładu (w postaci prezentacji) oraz
abstraktu) jest konsultowane z prowadzącym.
Wykład prezentowany jest na zajęciach o otwartym charakterze, w ramach którego
prowadzona jest dyskusja przedstawionego zagadnienia.
Kurs wyłącznie dla studentów II roku SUM specjalności Systemy Informacji
Geograficznej
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powrót
WB.IG-5907-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego 3 ECTS
Wschodu
Wykład – 30 godz.
Wojciech Maciejowski, Joanna Więcław-Michniewska
Egzamin pisemny
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 45 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.
Razem 100 godz. pracy studenta.
Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji personalnych i społecznych.
brak
Środowisko przyrodnicze regionu Dalekiego Wschodu. Zróżnicowanie elementów
abiotycznych i biotycznych oraz ich funkcjonowanie, a ich wpływ na rozwój gospodarki
w wybranych państwach regionu Charakterystyka specyficznych dla regionu procesów
demograficznych (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących narodowości, języków i
wyznań) i osadniczych. Zróżnicowany rozwój gospodarczy wybranych krajów na tle
uwarunkowań przyrodniczych, demograficznych i politycznych. Konflikty zbrojne i
napięcia społeczne w regionie. Znaczenie polityczne i gospodarcze państw regionu w
światowym systemie ekonomicznym.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 5712-D
Typ zajęć:
Koordynatorzy:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
Konwersatorium, 30 godzin
Jadwiga Gałka
Zaliczenie na ocenę
Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.
Przygotowanie raportu i prezentacji – 15 godz.
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego/kolokwium –20 godz.
Razem 85 godz. pracy studenta
Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1) przygotowanego w formie pisemnej projektu na
wybrany przez siebie temat, 2) prezentacji multimedialnej wyników badań, 3) oraz
udziału w dyskusji.
Studenci są po obligatoryjnym kursie Geografia ludności i demografia na II roku studiów
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju procesów demograficznych w Polsce.
Regionalne zróżnicowanie i tendencje zmian w zakresie: ruchu naturalnego i
wędrówkowego,
struktur
demograficznych,
społecznych,
zawodowych,
narodowościowo-etnicznych, oraz zjawiska bezrobocia.
Jednostki odniesienia: Polska, województwa, gminy, wieś; regiony fizycznogeograficzne,
regiony etnograficzne. Europa: kraje, regiony statystyczne.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4250-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Wybrane problemy turystyki światowej
Konwersatorium, 30 godzin
Robert Faracik
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.
Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 10 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do sprawdzianów – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć,
pozytywne zaliczenie egzaminu,

3 ECTS

Brak
Wybrane współczesne problemy rozwoju turystyki w różnych regionach świata.
Konkurencyjne modele rozwoju. Bariery rozwoju turystyki międzynarodowej (konflikty
zbrojne, terroryzm, katastrofy przyrodnicze). Planowanie rozwoju turystyki w różnych
regionach świata. Wybrane współczesne i ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki.
Obszary transgraniczne a turystyka. Turystyka zrównoważona.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4271-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

3 ECTS
Wybrane zagadnienia z etnologii
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 15 godzin
Dr Maria Godyń
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym
udział w wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 75 godz. pracy studenta
Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.
Brak
Specyfika i granice dyscypliny
- Różne tradycje w nazewnictwie dyscypliny (etnografia, etnologia, antropologia
społeczna, antropologia kulturowa).
- Wewnętrzna systematyzacja dyscypliny według wybranych kryteriów
- Metoda badan terenowych i jej główne założenia
Kultura jako przedmiot badań
- Całościowe/atrybutywne i węższe/dystrybutywne rozumienie kultury. Kultura jako
sposób życia.
- Typy kultury i ich wyróżniki.
- Kategorie kultury jako uniwersalne pojęcia, za pomocą których ludzie postrzegają
rzeczywistość i budują obraz świata.
Ćwiczenia:
Kategoria „swój-obcy”:
- Przeciwstawienie „swojskości” i „obcości” w tradycyjnej kulturze ludowej i we
współczesnej kulturze popularnej. Wyróżniki obcości.
Kategoria przestrzeni:
- Przestrzeń jako kategoria przeżywana, wartościowanie poszczególnych stref przestrzeni
(centrum i granica, obszar „swój” i „obcy”).
Kategoria czasu.
- Czas codzienny i świąteczny. Koncepcja czasu mitycznego, cyklicznego,
historycznego. Czas „przejścia”.
- Komunikacja międzykulturowa / wymiary kultury.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4211-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
Konwersatorium, 15 godzin
Jadwiga Gałka
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.
Przygotowanie do zajęć – 20 godz.
Napisanie projektu – 15 godz.
Przygotowanie do kolokwium– 10 godz.
Razem 62 godz. pracy studenta.
Dopuszczenie do kolokwium końcowego na podstawie: przygotowanego w formie
pisemnej opracowania, przedstawionej prezentacji multimedialnej.
Brak
Migracje ludności w literaturze przedmiotu. Mobilność przestrzenna ludności. Kryteria
klasyfikacji migracji, czynniki, funkcje i typologie ruchów migracyjnych. Przyczyny i
konsekwencje przemieszczeń ludności. Polityka migracyjna państw. Regionalne
zróżnicowanie zjawiska migracji. Współczesne trendy migracji krajowych i
zagranicznych. Polacy na świecie.

Uwagi:
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powrót
WB.IG- 4270-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

1 ECTS
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin, Wykład, 5 godzin
dr Beata Kwiatkowska-Kopka
Zaliczenie na ocenę
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.
Razem 35 godz. pracy studenta
Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.
Brak
Wykład:
Materialne i niematerialne wartości kulturowe. Kategorie kulturowe postrzegania
przestrzeni. Regiony historyczno-kulturowe w Polsce. Treści ideowe ochrony zabytków:
Rozwój nauk historycznych i nauk o sztuce w wieku XIX i XX. Początki nowoczesnej
teorii ochrony zabytków. Koncepcje i metody konserwatorskie: renowacja i rewitalizacja,
adaptacja i interwencja a paradygmat autentyczności struktury materialnej.
Krajobraz miasta zabytkowego a krajobraz kulturowy otwarty. Historyczne typy
przestrzenne osadnictwa miejskiego i wiejskiego.
Ćwiczenia terenowe:
Omawianie treści materialnych i niematerialnych zabytków, prezentacja doktryn
konserwatorskich, dyskusje przy obiektach:
- na wzgórzu wawelskim połączone ze zwiedzaniem rezerwatów archeologicznych (na
Zamku dolnym i górnym), kościoła katedralnego, dziedzińca zamkowego,
- wnętrz urbanistycznych powstałych w Starym Mieście po wyburzeniach kościołów i
murów obronnych w wieku XIX,
- wnętrz urbanistycznych kształtujących obecną przestrzeń Rynku Głównego i placu
Mariackiego,
- zabytków Kazimierza i Podgórza. Omawianie przemian formy i funkcji wybranych
zabytków w kontekście wydarzeń historycznych wieku XIX i XX. Zagadnienie nowej
architektury w otoczeniu zabytkowym,
- zwiedzaniem Collegium Maius i Collegium Novum. Omówienie koncepcji Karola
Estreichera dla Collegium Maius: funkcjonalnej - muzeum nauki i konserwatorskiej odtworzenia przestrzeni historycznej. Omówienie koncepcji projektowej Collegium
Novum z roku 1883 i konserwatorskiej -realizowanej przy konsultacji Głównego
Konserwatora Zabytków UJ w latach 1996-2005

Uwagi:

232

powrót
WB.IG- 3116-D-II
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:
Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Właściwości fizyczne i chemiczne wód
Ćwiczenia, 10 godzin, Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, Wykład, 10 godzin
Mirosław Żelazny
Zaliczenie na ocenę

5 ECTS

A. Uczestnictwo w praktyce terenowej oraz wykonanie sprawozdań merytorycznych z
zakresu przeprowadzonych badań.
B. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych.
C. Skonstruowanie schematów dokumentacyjnych z przeprowadzonych badań
terenowych.
D. Wykonanie zadań z zakresu obliczeń hydrochemicznych oraz chemicznych.
E. Kwerenda biblioteczna.
Ocenianie ciągle
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na
ćwiczeniach oraz realizacji zadań. Kryteriami oceny są: terminowość wykonania
ćwiczenia oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,
Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:
- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji ćwiczeń,
- bieżąca ocena udziału w dyskusji,
Metody podsumowujące:
- końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami
Ocenie podlega:
-znajomość problematyki wykładu, lektur, rozporządzeń prawnych i wykonanych
ćwiczeń: 0-50 pkt.
ocenianie ciągle: aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie materiałów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne, analiza
artykułów: 0-50 pkt.
Brak
1. Ocena i weryfikacja materiałów hydrochemicznych w aspekcie ich wiarygodności i
reprezentatywności. Obliczany jest błąd analizy z bilansu jonowego, z substancji
mineralnych lub z przewodnictwa. Wprowadzenie podstawowych pojęć stosowanych w
hydrochemii (np.: kwasowość, mineralizacja, twardość, jony główne, związki biogenne,
eutrofizacja i inne). Interpretacja definicji na podstawie różnych źródeł. 2. Zastosowanie
klasyfikacji hydrochemicznej do wód naturalnych. Omówienie źródeł wiedzy
hydrochemicznej (np.: Atlas geochemiczny Polski, Mapy hydrochemiczne, Atlas TPN,
itd.). 3. Graficzne sposoby przedstawiania składu chemicznego wody (wykonanie
diagramów i wykresów (Udlufta, Tickela, Schoellera, Collinsa, Rogersa i odwzorowane
w trójkącie Fereta), profile i piony hydrochemiczne, mapy przestrzennego zróżnicowania
chemizmu. 4. Ocena tła i anomalii hydrochemicznych. Klasyfikacje anomalii
(zastosowanie metod statystycznych i graficznych). 5. Litologiczno-mineralogiczne
warunki występowania wód podziemnych i powierzchniowych (typy wód w skałach
osadowych, magmowych, metamorficznych), szczególne znaczenie lokalnych
uwarunkowań mineralno - tektonicznych, tektonika solna i uskoki. 6. Zakwaszenie
środowiska - Kwaśne deszcze (naturalne i antropogeniczne), smog (typ: Londyński i Los
Angeles). Geneza, klasyfikacje i interpretacje zakwaszenia (podejście chemiczne i
przyrodnicze). Obliczanie średniego zakwaszenia różnymi metodami (średnie ważone,
arytmetyczne, miary pozycyjne). 7. Eutrofizacja wód, podstawowe pojęcia (związki
biogenne w wodach, powierzchniowych, podziemnych i opadowych), problemy jakości
wody pitnej w sztucznych zbiornikach (np.: Goczałkowice). Znaczenie zanieczyszczeń
obszarowych, komunalnych i przemysłowych. Normy dotyczące jakości wody
powierzchniowej i podziemnej w Polsce, UE i WHO 8. Bilans hydrochemiczny.
Obliczanie bilansu hydrochemicznego na podstawie materiałów ze zlewni cząstkowych
Starej Rzeki. Określenie znaczenia fal wezbraniowych i okresów międzywezbraniowych
w obliczaniu bilansu. Ćwiczenia terenowe. Pobór reprezentatywnych prób wody z wód
powierzchniowych i podziemnych. Tatry (Dolina Chochołowska), Pogórze Łazy,
Wyżyna Krakowsko - Częstochowska. Kartowanie hydrochemiczne zlewni cząstkowych
o różnym użytkowaniu i budowie geologicznej (np.: w Tatrach - Dolina Chochołowska
część krystaliczna i część osadowa).
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powrót
WB.IG-4262-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

2 ECTS
Zarządzanie turystyką w regionie
Wykład, 15 godzin
Robert Pawlusiński
Zaliczenie pisemne
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury; opracowanie raportu (audytu) – 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.
Razem 50 godz. pracy studenta
Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji personalnych i społecznych.
Elementem składowym zaliczenia kursu jest także przygotowanie samodzielnego
opracowania - audytu turystycznego wybranych gmin.
Zalecana realizacja kursu - Funkcje turystyczne regionów
Region turystyczny jako podmiot zarządzania
Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania regionów
Polityka turystyczna państwa
Rola samorządu lokalnego w sterowaniu rozwojem turystyki
Zarządzanie strategiczne w turystyce regionalnej
Współpraca międzygminna na rzecz aktywizacji turystycznej regionu
Regionalne i lokalne organizacje turystyczne
Lokalny menedżer turystyki

Uwagi:
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powrót
WB.IG-4135-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

4 ECTS
Zarządzanie strategiczne rozwojem
Wydład – 15 godz., Konwersatorium – 10 godz., Ćwiczenia – 15 godz.
Krzysztof Gwosdz
Prace pisemne (raporty), projekt zbiorowy (przygotowanie i prezentacja), aktywność studenta
na ćwiczeniach i konwersatoriach oraz egzamin pisemny
 Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (elearning): 15 godz.
 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin
 Uczestnictwo w wykładach: 12 godzin
 Uczestnictwo w konwersatoriach: 8 godzin
 Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 10 godzin
 przygotowanie projektu: 30 godzin
 Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 10 godzin
Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS
Warunkiem otrzymania zaliczenia z jest uzyskanie pozytywnych ocen z następujących
elementów:
Ćwiczeń: aktywności w trakcie zajęć, przygotowanie i wygłoszenie projektu zespołowego,
opracowanie co najmniej 1 pracy pisemnej
Konwersatorium: aktywności w trakcie zajęć
Egzaminu pisemnego
Ocena z zajęć jest średnią ważoną ocen z prac pisemnych (raportów), projektu zbiorowego
(przygotowanie i prezentacja), aktywności studenta na ćwiczeniach i konwersatoriach oraz
egzaminu pisemnego.
Wykłady
Miejsce i rola polityki regionalnej w polityce rozwoju kraju
Polityka spójności UE – cele, instrumenty, efekty
Istota i elementy zarządzania publicznego. Współczesne wyzwania dla rozwoju jednostek
samorządu terytorialnego, administrowanie a zarządzanie i rządzenie (new public
management, good governance)
Istota, cele i zasady planowania i zarządzania strategicznego.
System programowania polityki rozwoju w Polsce
Metody monitoringu i ewaluacji polityki rozwoju
Modele prowadzenia prac nad strategią. Najczęstsze błędy w opracowywaniu strategii
Tworzenie, ocena i wybór wariantów strategii, realizacja strategii i elastyczność prowadzonej
polityki
E-learning
1. Narzędzia realizacji polityki regionalnej
2. Polityka rozwoju regionalnego a specyfika obszarów – obszary wiejskie, obszary
nadgraniczne, obszary metropolitalne, stare okręgi przemysłowe
Konwersatoria:
3. Studia przypadku: dyskusja nad strategią rozwoju wybranego województwa w Polsce,
strategie rozwoju wybranych miast i gmin w Polsce, przykłady regionalnych i lokalnych
strategii sektorowych
4. Ocena efektów polityki regionalnej i rozwoju regionalnego w Polsce
5. Ocena polityki rozwoju w wybranym regionie lub ośrodku problemowym (np. obszary
wiejskie, obszary nadgraniczne, stare okręgi przemysłowe)
Ćwiczenia:
Procedura i etapy budowy strategii, podstawowe elementy strategii
Diagnoza i analiza strategiczna: struktura diagnozy, etapy prac diagnostycznych, metody
opracowywania,
Analiza strategiczna (SWOT, ABC), strategiczna analiza makrootoczenia (analiza PEST),
formułowanie celów strategicznych, założenia osiągnięcia celów, narzędzia realizacyjne)
Zarządzanie strategiczne w praktyce – wizyta studyjna w wybranej jednostce samorządu
terytorialnego w województwie małopolskim
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powrót
WB.IG-3313-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
Wykład, 30 godzin
Marek Drewnik
Egzamin
uczestniczenie w zajęciach: - 30 godz.
samodzielna praca studenta - 20 godz.
przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.
Razem: 80 godz. = 3 ECTS

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Egzamin końcowy pisemny

3 ECTS

Brak
Rozwój metod poznawania gleb i systemów klasyfikacji,
Koncepcje międzynarodowych systemów klasyfikacji gleb,
Wykorzystanie zasobów glebowych: klimaty zimne – strefa tundry, strefa tajgi, zimne
stepy, strefa umiarkowana – obszary lessowe, obszary polodowcowe, wilgotne tropiki i
subtropiki, obszary suche, gleby astrefowe: obszary wulkaniczne, obszary osadów
morskich i rzecznych, obszary bagienne, obszary górskie
Zanieczyszczenie i skażenie gleb,
Gleby antropogeniczne
Agradacja, wpływ rolnictwa tradycyjnego i nowoczesnego na gleby
Bonitacja rolnicza i leśna gleb w Polsce
Prawne aspekty ochrony gleb w Polsce i Unii Europejskiej

Uwagi:
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powrót
WB.IG-3314-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:

Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
Ćwiczenia, 25 godzin, Wykład, 20 godzin
Alina Stachurska-Swakoń
Zaliczenie na ocenę
Uczestniczenie w zajęciach: - 45 godz.
Przygotowanie do zajęć - 20 godz.
Przygotowanie się do egzaminu - 35 godz.
Razem: 100 godz.
Zaliczenie z oceną:
dopuszczeniem do końcowego zaliczenia jest uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach
stacjonarnych i ćwiczeniach terenowych. Zaliczenie ma charakter pisemny sprawdzający
nabytą podczas cyklu wykładów i ćwiczeń wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Brak
Kurs charakteryzuje zbiorowiska roślinne występujące na terenie Polski z
uwzględnieniem podstawowych zbiorowisk europejskich. Zwraca uwagę na przydatność
znajomości zbiorowisk roślinnych w różnych dziedzinach wiedzy oraz zastosowania
praktyczne. Omawia podstawy klasyfikacji zbiorowisk roślinnych z wykorzystaniem
szkoły środkowoeuropejskiej, prezentuje podstawy metodyki badawczej. Przedstawiona
jest charakterystyka ważniejszych zbiorowisk naturalnych, półnaturalnych i
antropogenicznych występujące na terenie Polski i Europy ze szczególnym
uwzględnieniem Polski południowej. Przybliżone są przyczyny i kierunki współczesnych
przemian zbiorowisk. Omawiane są podstawy kartografii fitosocjologicznej. Teoretyczna
część kursu jest poszerzona o część praktyczną (ćwiczenia w pracowni i zajęcia
terenowe) z prezentacją zbiorowisk roślinnych w terenie, pracą z mapami
fitosocjologicznymi oraz samodzielnym opisem zbiorowisk roślinnych (tworzenie zdjęć
fitosocjologicznych, tabel fitosocjologicznych, map roślinności).
Kurs składa się 20 godz. wykładu i 25 godz. ćwiczeń, w tym ćwiczenia stacjonarne i
terenowe
Zajęcia odbywają się semestrze letnim w salach dydaktycznych Instytutu Botaniki przy
ul. Kopernika 27, kordegarda wschodnia (sala wykładowa i/lub sala ćwiczeniowa)

237

powrót
WB.IG-3225-D
Typ zajęć:
Koordynator:
Zaliczenie:
Bilans punktów
ECTS:

Forma i warunki
zaliczenia:
Wymagania
wstępne:
Pełny opis:

Uwagi:

4 ECTS
Zmiany i zmienność klimatu
Ćwiczenia, 15 godzin, Wykład, 30 godzin
Agnieszka Wypych
Egzamin
Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.
Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.
Przygotowanie się do ćwiczeń – 15 godz.
Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.
Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.
Razem 120 godz. pracy studenta
Zaliczenie ćwiczeń: Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć, wykonanie
prezentacji multimedialnej na zadany temat, opracowanie i omówienie zbioru artykułów
Zaliczenie kursu: egzamin pisemny (warunkiem pozytywne zaliczenie ćwiczeń)
Ukończenie kursu Meteorologia i klimatologia (WB.IG-0202-DL)
(Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia)
Wykłady: Główna terminologia stosowana w badaniach zmian klimatu. Metody badań
klimatu - ich znaczenie oraz ograniczenia. Przyczyny niejednorodności danych oraz
metody ich wykrywania. Najważniejsze teorie przyczyn zmian klimatu w świetle
współczesnego stanu wiedzy. Przykłady zmian klimatu w różnych skalach czasowych.
Międzynarodowe aspekty zmian klimatycznych i ich antropogenicznych uwarunkowań.
Modele klimatyczne i scenariusze zmian klimatu. Środowiskowe i społeczne reperkusje
zmian i wahań klimatu.
Ćwiczenia: Analizy przykładowych szeregów czasowych, badanie jednorodności ciągów,
analizy dendrochronologiczne, analizy danych historycznych, seminarium na stacji
historycznej oraz w laboratorium dendrochronologicznym AR/AGH, symulacje
komputerowe zmian klimatu, analiza współczesnych poglądów nt zmian klimatu
Kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia
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