
HARMONOGRAM ZAJĘĆ TERENOWYCH PROWADZONYCH NA WGSR UW  

W ROKU AKADEMICKIM 2019/20  

 

Studia I stopnia (licencjackie) 

 

Kierunek: Geografia 

 

1 rok 

Szkolenia terenowe - FIZ (koordynator: dr hab. Piotr Szwarczewski) Forma zajęć: w terenie miejsce: Biała Podlaska 

termin: 15-22 lipca (termin może ulec niewielkiej zmianie) 

Uwaga!!! zajęcia dla studentów, którzy wyrazili chęć odbycia ich obecnym roku, pozostałe osoby odbędą te zajęcia w roku 
akademickim 2020/21. 

 

Szkolenia terenowe - SE (koordynator: dr Paweł Cywiński) Forma zajęć: w terenie miejsce: Warszawa termin: 2. połowa lipca 2020 

 

Topografia - szkolenia terenowe (koordynator: dr Jolanta Korycka-Skorupa) Forma zajęć: w terenie miejsce: Olecko 

termin: 1-11 lipca 2020 (trzy grupy, w terminach: 1-4.07; 5-8.07 i 8-11.07) 

Uwaga!!! zajęcia dla studentów, którzy wyrazili chęć odbycia ich obecnym roku, pozostałe osoby odbędą te zajęcia w roku 
akademickim 2020/21. 

 

2 rok 

Ćwiczenia terenowe specjalności Geografia fizyczna stosowana (koordynator: dr Jarosław Suchożebrski) 

Forma zajęć: mieszana (część zajęć odbywa się w terenie, część jako zajęcia zdalne) 

miejsce: Biała Podlaska 

termin: 16-29 lipca 2020 

 

Ćwiczenia terenowe specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana (koordynator: dr hab. Dorota Mantey) 

Forma zajęć: zajęcia zdalne (on-line) termin: obecnie trwa. 

 

Ćwiczenia terenowe specjalności Geoinformatyka (dr Anna Zmarz) Forma zajęć: zajęcia on-line z indywidualnym wyjściem w 
teren termin: 29 czerwca - 3 lipca 2020 

 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna 

 

1 rok 

Ćwiczenia terenowe: Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej (dr Ewa Malinowska) W obecnym roku akademickim 

zajęcia są odwołane (przełożone na rok akademicki 2020/21). 

 

2 rok 

Ćwiczenia terenowe: Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (dr hab. Marta 

Lackowska) 

Forma zajęć: w terenie, 

miejsce: Warszawa 

termin: pierwsza połowa września 2020 

 

Przedmioty do wyboru WGSR 

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Górny Śląsk) (koordynator: prof. dr hab. Wiaczesław 
Andrejczuk) 

W obecnym roku akademickim zajęcia są odwołane. 



 

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Podlasie) (koordynator: dr hab. Małgorzata Durydiwka) 

Forma zajęć: mieszana (część zajęć odbywa się w terenie, część to zajęcia zdalne) miejsce: Podlasie (dwie jednodniowe 
wycieczki) termin: 24-28 sierpnia 2020 

 

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Tatry) (koordynator: dr Wojciech Lewandowski) 

Forma zajęć: w terenie 

miejsce: Zakopane 

termin: 14-18 września 2020 

 

Procesy ekstremalne a działalność człowieka w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego (koordynator: dr hab. Maciej 

Dłużewski) 

Forma zajęć: w terenie miejsce: Słowiński Park Narodowy termin: 14-18 września 2020 

 

Zapis historii kultury materialnej w krajobrazie Gór Świętokrzyskich (koordynator: dr hab. Piotr Szwarczewski) 

Forma zajęć: zajęcia zdalne (on-line) termin: początek lipca lub koniec sierpnia 2020 

 

 

Studia II stopnia (magisterskie) 

 

Kierunek: Geografia 

 

GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Badania terenowe geoekologii i geomorfologii (koordynator:zy: dr hab. Elżbieta Rojan, dr hab. Andrzej Harasimiuk) 

Geomorfologia Forma zajęć: w terenie, miejsce: Słowiński Park Narodowy termin: 19-23 września 2020 

Geoekologia 

Forma zajęć: mieszana (część zajęć odbywa się w terenie, część to zajęcia zdalne) termin: druga połowa lipca 2020 

 

HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 

Praktyki z zakresu hydrologii (koordynator: dr Barbara Nowicka) Zajęcia przełożone na rok akademicki 2020/21 (maj). 

 

Praktyki z zakresu klimatologii (koordynator:: dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW) 

Forma zajęć: w terenie 

miejsce: Goczałkowice-Zdrój 

termin: 24 sierpnia do 5 września 2020 

 

GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 

Terenowe zastosowanie geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska (koordynator:: dr Anna Zmarz) Forma zajęć: 
zajęcia on-line z indywidualnym wyjście w teren termin: 25-27 czerwca 2020 

 

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA specjalizacja Geografia turystyki: 

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne (koordynator:: dr Piotr Kociszewski) 

Forma zajęć: w terenie 

miejsce: gmina Mikołajki 

termin: pierwsza połowa września 2020 

 

Uwarunkowania rozwoju turystyki - studium badawcze (koordynatorzy: dr hab. Sylwia Kulczyk, 

dr Marta Derek) 

Forma zajęć: w terenie 

miejsce: gmina Mikołajki 

termin: pierwsza połowa września 2020 



 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna 

 

FORESIGHT TERYTORIALNY 

Foresight terytorialny w praktyce (koordynator:: dr Wojciech Dziemianowicz, prof. UW) Forma zajęć: w terenie miejsce: 
Warszawa termin: wrzesień 2020 

 

URBANISTYKA I REWITALIZACJA 

Po rewitalizacji - nowe życie terenów zdegradowanych (koordynator:: dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska) 

Forma zajęć: w terenie 

miejsce: Trójmiasto 

termin: koniec września - początek października 2020  

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Ćwiczenia terenowe: Decentralizacja w Europie Wschodniej (koordynator:: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz) 

Forma zajęć: część zajęć odbyła się stacjonarnie, pozostała część w miarę możliwości odbędzie się w terenie, termin: październik 
2020 


