
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 GOSPODARKA PRZESTRZENNA   

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 Gospodarka przestrzenna.  
 

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_2019_05-12-2019.pdf 

 
REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe specjalności FORESIGHT TERYTORIALNY (kod rejestracji: 1900-2020L-mgr-FRT) 
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Strategia adaptacji do zmian środowiska (przedmiot wspólny dla kierunku, osobna rejestracja o kodzie 1900-2020L-mgr-GP) 
2. Foresight terytorialny - analizy i modele środowiskowe WGSR 
3. Foresight terytorialny w praktyce  
4. Indywidualny projekt foresightowy II 
5. Planowanie zintegrowane II 
6. Seminarium magisterskie I 
7. Wielcy futurolodzy i nowe koncepcje przyszłości WGSR 
 

Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
1. Indywidualny projekt foresightowy IV 
2. Seminarium magisterskie III 
 
 

 
REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe specjalności URBANISTYKA I REWITALIZACJA (kod rejestracji: 1900-2020L-mgr-UIR) 
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Strategia adaptacji do zmian środowiska (przedmiot wspólny dla kierunku, osobna rejestracja o kodzie 1900-2020L-mgr-GP) 
2. Architektura krajobrazu WGSR 
3. Miejscowy plan rewitalizacji 
4. Problemy mieszkaniowe 
5. Procesy rozwoju miast 
6. Rewitalizacja a dziedzictwo kulturowe  
7. Seminarium magisterskie I 
 

Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
3. Ideologiczne i systemowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią 
4. Seminarium magisterskie III 
 

Przedmioty specjalności „do wyboru”: 
1. Po rewitalizacji - nowe życie terenów zdegradowanych WGSR przedmiot wycofany z oferty zajęć dydaktycznych w sem. letnim 

2020/21 (2020L) 
2. Smart, green and sustainable cities 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_2019_05-12-2019.pdf


REJESTRACJA na przedmioty obowiązkowe specjalności ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 
(kod rejestracji: 1900-2020L-mgr-ZST) 
Przedmioty obowiązkowe – 1. rok: 
1. Strategia adaptacji do zmian środowiska (przedmiot wspólny dla kierunku, osobna rejestracja o kodzie 1900-2020L-mgr-GP) 
2. Governance  
3. Ilościowe metody badań społecznych I 
4. Marketing terytorialny WGSR 
5. Samorząd terytorialny w teorii i praktyce II WGSR  
6. Seminarium magisterskie I  
7. Władza i samorząd w teoriach nauk społecznych WGSR  
 

Przedmioty obowiązkowe – 2. rok: 
1. Polityka zagraniczna samorządu terytorialnego WGSR  
2. Seminarium magisterskie III 
 

Przedmioty specjalności „do wyboru”: 
1. Nowe polityki lokalne WGSR 
 
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 zajęć. 
 
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUNy) można znaleźć na stronie  
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ 

mailto:j.skrzypczuk@uw.edu.pl

