
R E J E S T R A C J A  2 0 2 0 L  
d l a  s t u d e n t ó w  1  i  2  r o k u  kierunku GEOGRAFIA   

s t u d i a  s t a c j o n a r n e  d r u g i e g o  s t o p n i a  
 

15 grudnia 2020 r. o godz. 21.00 zostanie uruchomiona rejestracja, na zajęcia na 1 i 2 rok studiów, na semestr letni  2020/2021 
(2020L) dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku Geografia.  
 

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o bardzo uważne zapoznanie się 
z programem studiów i planem zajęć na semestr letni 2019/20 

Plany zajęć i programy studiów znajdują się na stronie 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 (kto pierwszy ten lepszy).  
Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć. 
 
Terminy rejestracji:  
I tura: od 15 grudnia (godz. 21:00) do 22 grudnia 2020 r. (godz. 23:59) 
II tura: od 12 stycznia (godz. 21:00) do 24 stycznia 2021 r. (godz. 23:59) 
W razie konieczności będzie uruchomiona III tura zapisów na zajęcia: od 14 lutego (godz. 21:00) do 20 lutego 2021 r. (godz. 23:59). 
 
Każdy student musi zarejestrować się na wszystkie przedmioty obowiązkowe „swojej” specjalności (swojego roku) oraz na 
przedmiot/y „do wyboru” (za tyle ECTS, ile określa program danej specjalności).  
Studenci mają dostęp rejestracji na wszystkie specjalności, obu kierunków studiów (Geografia i Gospodarka przestrzenna), w celu 
zapisania się na „Przedmioty do wyboru WGSR”. Przedmioty te oznaczone są w programie studiów WGSR.  
Wykaz przedmiotów „do wyboru WGSR” znajduje się na stronie:  
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2_zaj%C4%99cia-do-wyboru-WGSR_2020_07-12-2020.pdf 
 

REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe i „do wyboru” specjalności GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA (kod rejestracji: 1900-
2020L-mgr-GIG) 
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu WGSR  
2. Badania terenowe geoekologii i geomorfologii  
3. Funkcjonowanie krajobrazu I (aspekt abiotyczny) 
4. Funkcjonowanie krajobrazu II (aspekt ekologiczny) 
5. Geochemia krajobrazu 
6. Krajobrazy Polski i ich wykorzystanie 
7. Projekty badawcze I 
8. Seminarium magisterskie II  
 

Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
9. Badania krajobrazowe w Polsce i na świecie  
10. Krajobraz w planowaniu przestrzennym WGSR 
11. Seminarium magisterskie IV  
 

Przedmioty specjalności „do wyboru”: 
12. Funkcjonowanie dolin i renaturyzacja rzek WGSR  
13. Geoekolog we współczesnym świecie przedmiot wycofany z oferty zajęć dydaktycznych w sem. letnim 2020/21 (2020L) 
14. Krajobraz w GIS  
15. Landscape of the Earth przedmiot wycofany z oferty zajęć dydaktycznych w sem. letnim 2020/21 (2020L) 
16. Rzeźba terenu jako walor turystyczny WGSR  
 
 
 

REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe i „do wyboru” specjalności HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA (kod rejestracji: 1900-
2020L-mgr-HIK) 
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Hydrometria 
2. Metody badań i opracowań hydrologicznych II 
3. Metody badań i opracowań klimatologicznych II 
4. Praktyki z zakresu hydrologii 
5. Praktyki z zakresu klimatologii 
6. Seminarium magisterskie II 
7. Topoklimatologia 
 

Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
8. Oceny oddziaływania zmian klimatu 
9. Seminarium magisterskie IV 
 

Przedmioty specjalności „do wyboru”: 
10. Bioklimatologia stosowana WGSR  
11. Ekohydrologia WGSR  
12. Hydrometria – ćwiczenia przedmiot wycofany z oferty zajęć dydaktycznych w sem. letnim 2020/21 (2020L) 
13. Problems of  contemporary climatology WGSR  

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/
https://usosweb.uw.edu.pl/
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2_zaj%C4%99cia-do-wyboru-WGSR_2020_07-12-2020.pdf


REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe specjalności GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA (kod rejestracji: 
1900-2020L-mgr-GKT)  
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Kartoznawstwo ogólne 
2. Podstawy geodezji i kartografii matematycznej 
3. Programowanie i modelowanie danych przestrzennych 
4. Redakcja map ogólnogeograficznych i tematycznych I  
5. Seminarium magisterskie II  
6. Terenowe zastosowanie geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska 
 
Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
7. Metody i techniki naziemnych badań teledetekcyjnych (przedmiot przeniesiony z semestru zimowego) 
8. Seminarium magisterskie IV  
 
Przedmioty specjalności „do wyboru”: 
8. Field remote sensing data analysis  
9. Pozyskiwanie i analiza danych 3D (GPS) WGSR 
10. Redakcja planów miast WGSR 
11. Wykorzystanie danych przestrzennych w świetle obowiązującego prawa 
12. Zaawansowane metody wizualizacji danych przestrzennych w GIS 
 
 

 

REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe i „do wyboru” specjalności GEOGRAFIA ŚWIATA (kod rejestracji: 1900-2020L-mgr-GSW) 
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Geografia ekonomiczna a problemy globalne 
2. Globalizacja a środowisko przyrodnicze 
3. Metody i techniki badań terenowych 
4. Obszary wiejskie 
5. Obszary zurbanizowane  
6. Pracownia specjalnościowa I 
7. Seminarium magisterskie II 
 

Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
8. Ekstremalne zjawiska przyrodnicze we współczesnym świecie 
9. Pracownia specjalnościowa II 
10. Seminarium magisterskie IV 
 

Przedmioty specjalności „do wyboru”: 
11. Antropologia przestrzeni WGSR przedmiot wycofany z oferty zajęć dydaktycznych w sem. letnim 2020/21 (2020L) 
12. Geografia turystyczna strefy śródziemnomorskiej WGSR  
13. Global tourism trends WGSR 
14. Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego WGSR 
15. Współczesne migracje i ich skutki społeczno-gospodarcze WGSR 
 
 
 

REJESTRACJA na przedmioty specjalności GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA (studenci zapisują się na zajęcia 
specjalności i własnej specjalizacji) (kod rejestracji: 1900-2020L-mgr-GSE) 
 

Przedmioty obowiązkowe – 1. rok 
Zajęcia wspólne specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna: 
1. GIS 
2. Kartografia tematyczna 
3. Podstawy planowania przestrzennego 
 

Zajęcia specjalizacji Geografia człowieka: 
4. Analiza wskaźnikowa i metody ewaluacji 
5. Concepts and issues of human geography WGSR  
6. Funkcja mieszkaniowa w regionie miejskim  
7. Geografia zysków i strat w gospodarce cyfrowej 
8. Percepcja przestrzeni 
9. Seminarium magisterskie II 
10. Seminarium tematyczne I 
11. Warunki i jakość życia 
 

Zajęcia specjalizacji Geografia turystyki: 
4. Ekonomika turystyki WGSR  
5. Geografia turystyczna świata WGSR  
6. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne WGSR 
7. Seminarium magisterskie II 
8. Socjologia i psychologia turystyki WGSR  
9. Uwarunkowania rozwoju turystyki – studium badawcze WGSR  



 
Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
Zajęcia wspólne specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna 
1. Debaty społeczno-ekonomiczne  
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego WGSR 
3. Strategie w zarządzaniu rozwojem jednostek terytorialnych (przedmiot przeniesiony z semestru zimowego) 
 

Zajęcia specjalizacji Studia miejskie 
4. Ład przestrzenny i krajobraz miejski  
5. Seminarium magisterskie IV 
 

Zajęcia specjalizacji Geografia turystyki 
3. Oblicza współczesnej turystyki  WGSR  
4. Seminarium magisterskie IV 
 
 

 
 
 
Osoby pragnące zapisać się na „Blok pedagogiczny” dodatkowo zapisują się w rejestracji „Rejestracja na zajęcia Bloku 
pedagogicznego - studia magisterskie” na tam przedmioty: Dydaktyka geografii III etapu edukacyjnego, Praktyki 
pedagogiczne (geografia) i Psychologia III etapu  edukacyjnego. 
Po zapisaniu się na ten przedmiot zostaną studentom przyznane żetony typu PED umożliwiające zapisy, w rejestracji żetonowej na 
pozostałe przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2020L-
PEDAGOG).  

 

W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem Skrzypczukiem 
(j.skrzypczuk@uw.edu.pl). 
 
Terminy zajęć zamieszczone są w planach. 
 
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUNy) można znaleźć na stronie  
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ 

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2020L-PEDAGOG
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2020L-PEDAGOG
mailto:j.skrzypczuk@uw.edu.pl

