
R E J E S T R A C J A  N A  Z A JĘC I A  3 .  R O K U  
 

d l a  s t u d e n t ó w  2  r o k u  kierunku GEOGRAFIA   
s t u d i a  s t a c j o n a r n e  p i e r w s z e g o  s t o p n i a  

 
30 maja 2018 r. o godz. 21.00 zostanie uruchomiona pierwsza tura rejestracji, na zajęcia na 2 rok studiów, na semestr 
zimowy 2018/2019 (2018Z) dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjatów) na kierunku Geografia oraz dla 
studentów MISMAP.  
 
Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planem zajęć na semestr zimowy 2018/19 
(http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/). 
 
Rejestracja odbywa się przez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/).  
Jest to rejestracja bezpośrednia do grup, student rejestruje się identycznie jak przy rejestracji żetonowej (kto pierwszy ten 
lepszy). Uruchomiona rejestracja przewiduje „giełdę miejsc”.  
Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć. 
 
Terminy rejestracji:  
I tura: od 30 maja (godz. 21:00) do 7 czerwca 2018 r. (godz. 23:59) 
II tura: od 19 czerwca (godz. 21:00) do 24 czerwca 2018 r. (godz. 23:59) 
III tura: od 25 września (godz. 21:00) do 29 września 2018 r. (godz. 23:59) 
 
Zgodnie z programem studiów, każdy student kierunku Geografia powinien zarejestrować się na:  
1) przedmioty obowiązkowe wspólne dla całego roku i obowiązkowe własnej specjalności (Rejestracja A);  
2) wybrane przedmioty opcjonalne własnej specjalności (Rejestracja B) – za 4 ECTS;  
3) wybrane przedmioty innej specjalności za 2 ECTS, ale dopiero w drugiej i trzeciej turze rejestracji (Rejestracja A 

i Rejestracja B);  
4) wybrany przedmiot  WGSR ogólny opcjonalny – za 4 ECTS (Rejestracja C). 

W Rejestracjach A i B studenci będą widzieli przedmioty wszystkich specjalność, ale w pierwszej turze rejestracji będzie 
się można zarejestrować jedynie na przedmiot wspólny i przedmioty własnej specjalności.  
 
Studenci obecnego 2 roku mają dostęp do trzech następujących rejestracji: 
 
Rejestracja A – na przedmioty obowiązkowe (wspólne i specjalności) 

przedmioty wspólne dla całego roku: 

1. Globalne sieci produkcji  i wymiany: wykład + ćwiczenia (5 grup)  

2. Geografia współczesnego świata: konwersatorium 

przedmioty specjalności Geografia fizyczna stosowana: 

1. GIS w geografii fizycznej: wykład + ćwiczenia (2 grupy) 

2. Monitoring i ochrona środowiska: konwersatorium  

3. Oceny oddziaływania na środowisko: wykład + ćwiczenia (2 grupy)  

4. Proseminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana): 2 grupy proseminaryjne (zapisy do odpowiedniej 
grupy, zgodnie z deklaracją złożoną w Dziekanacie)  

przedmioty specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana: 

1. Kształtowanie ładu przestrzennego: wykład + ćwiczenia (2 grupy)   

2. Lokalizacja działalności gospodarczej: konwersatorium  

3. Proseminarium licencjackie (Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana): 3 grupy proseminaryjne (zapisy 
do odpowiedniej grupy, zgodnie z deklaracją złożoną w Dziekanacie) 

4. Zachowania przestrzenne: wykład + ćwiczenia (2 grupy)  

przedmioty specjalności Geoinformatyka: 

1. Geostatystyka: wykład + ćwiczenia (2 grupy)  

2. Projektowanie i użytkowanie map tematycznych: wykład + ćwiczenia (2 grupy)  

3. Proseminarium licencjackie (Geoinformatyka): 2 grupy seminaryjne (zapisy do odpowiedniej grupy, zgodnie 
z deklaracją złożoną w Dziekanacie) 

4. Systemy odniesień przestrzennych: wykład + ćwiczenia (2 grupy) 



Rejestracja B – na przedmioty opcjonalne specjalności  

przedmioty specjalności Geografia fizyczna stosowana: 

1. Bioklimatologia: konwersatorium  

2. Ekologia krajobrazu Unii Europejskiej: wykład  

3. Rzeki i jeziora europejskie – zagrożenia i ochrona: wykład  

4. Praktyki zawodowe (Geografia fizyczna stosowana)  

przedmioty specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana: 

1. Gospodarowanie środowiskiem na terenach zurbanizowanych: konwersatorium  

2. Przestrzeń turystyczna: wykład  

3. Regionalizmy we współczesnym świecie: konwersatorium  

4. Rozwój zrównoważony miast: wykład  

5. Praktyki zawodowe (Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana)  

przedmioty specjalności Geoinformatyka: 

1. Elementy programowania: ćwiczenia (2 grupy)  

2. Teledetekcyjny monitoring środowiska: wykład  

3. Zastosowania technologii geoinformacyjnych (GIS & Web GIS): konwersatorium  

4. Praktyki zawodowe (Geoinformatyka)  
 
Rejestracja C – na przedmioty WGSR ogólne opcjonalne 

1. Analizy przestrzenne w GIS: wykład + ćwiczenia (1 grupa) 

2. Ekologia stosowana: konwersatorium 

3. Geografia fizyczna Polski: wykład  

4. Geografia polityczna Polski: konwersatorium 

5. Geografia rozwoju: konwersatorium 

6. Środowisko przyrodnicze a migracje ludności we współczesnym  świecie: wykład 

7. Zasoby przyrody: konwersatorium 
 
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy) można znaleźć na 
stronie  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php 
 
Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!!  
Zarejestrowanie i wyrejestrowanie z zajęć jest możliwe WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA REJESTRACJI. 
Po zakończeniu rejestracji jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą osób prowadzących zajęcia oraz Pani 
Prodziekan ds. studenckich będzie możliwa zamiana grup, lub dopisanie się na zajęcia 
 
W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem 
Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl). 
 
Osoby uczęszczające na zajęcia Bloku pedagogicznego powinny dopasować plan swoich zajęć do planu zajęć tego 
bloku. 


