Studia: stacjonarne 2020/2021
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY
Studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 6
Liczba wymaganych punktów ECTS: 30
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat geografii
Moduł/przedmiot

Semestr zimowy - I

Winter semester - I

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Intramural studies 2020/2021
Direction of studies: Geography
Speciality: EDUCATIONAL MODULE
Studies of first degree
Education profile: general academic
Number of semesters: 6
Number of score reqired ECTS: 30
Graduate's title: licentiate in geography
Module/Subject

I rok/I year

Wykł. (godz)
Lectures (h)

Ćwicz./ Classes
godz. (h)

Typ zajęć*

Forma
zalicz.**
Form of

Punkty ECTS
ECTS Credits

Learning modules in fundamental science

Podstawy psychologii dla nauczycieli - wykład

Basics of psychology for teachers

15

zal

1

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli - wykład

Basics of pedagogics for teachers

15

zal

1

Treści biologiczne w nauczaniu przyrody
Kultura języka polskiego
Personalizacja z elementami tutoringu **

Biological contents in nature education
Polish language culture
Personalization with elements of tutoring

zal.
zal.
zal.

2
1
0

Moduły kształcenia do wyboru

Liczba godzin w semestrze

40
15
3

L
L
L

58

0

15
15
20
20

K
K
L
T

Free-choice modules

Number of hours in semester

30

5

Semestr letni - II

Summer semester - II

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Podstawy psychologii dla nauczycieli - konwersatorium
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli - konwersatorium
Emisja głosu
Wizyty studyjne w centrach naukowo-edukacyjnych
**

Moduły kształcenia do wyboru

Basics of psychology for teachers
Basics of pedagogics for teachers
Voice emission
Study visits in science and education centers

zal
zal
zal
zal.

1
1
1
1

Free-choice modules

Liczba godzin w semestrze
Number of hours in semester
0
70
0
4
158
Liczba godzin w roku akademickim
Number of hours in academic year
9
*ćwiczenia - C, laboratorium - L, konwersatorium - K, proseminarium - S, ćwiczenia terenowe -T, egzamin - egz., zaliczenie-zal; ** Egz. - egzamin, Zal. - zaliczenie na ocenę
** Zajęcia dla studentów Modułu Edukacyjnego rozpoczynających w roku 2019/2020 i 2020/2021; finansowane z projektu "Nowoczesny program kształcenia przygotowujący studentów geografii
POWR.03.01.00-00-KN36/18
do roli nauczyciela XXI wieku"

Studia: stacjonarne 2020/2021
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY
Studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 6
Liczba wymaganych punktów ECTS: 30
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat geografii

Semestr letni - IV

Summer semester IV

Semestr zimowy - III

Winter semester - III

Moduł/przedmiot
Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Intramural studies 2020/2021
Direction of studies: Geography
Speciality: EDUCATIONAL MODULE
Studies of first degree
Education profile: general academic
Number of semesters: 6
Number of score reqired ECTS: 30
Graduate's title: licentiate in geography

Module/Subject

Basics of didactics
Didactics of geography and nature 1
Basics of psychology for teachers

Śródroczna praktyka dydaktyczna - geografia i przyroda w szkole
podstawowej
**

Intermediate teaching practice - geography and nature in primary school

Liczba godzin w semestrze

Wykł. (godz)
Lectures (h)

Ćwicz./ Classes

Forma
zalicz.**
Form of
credit**

Punkty
ECTS
ECTS
Credits

godz. (h)

Typ zajęć*

15
10
15

L
L
L

egz.
zal.
zal.

2
2
1

15

PRA

zal.

1

Learning modules in fundamental science

Podstawy dydaktyki
Dydaktyka geografii i przyrody 1
Podstawy psychologii dla nauczycieli - warsztaty

Moduły kształcenia do wyboru

II rok/II year

15
10

Free-choice modules

Number of hours in semester

25

55

0

6

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Dydaktyka geografii i przyrody 2
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli - warsztaty
Podstawy psychologii dla nauczycieli - warsztaty
Nauczanie przez naukowe dociekanie (IBSE)
**
Moduły kształcenia do wyboru

Didactics of geography and nature 2
Basics of pedagogics for teachers
Basics of psychology for teachers
Inquiry Based Science Education

20

50
15
15
15

L
L
L
L

egz.
zal.
zal.
zal.

4
1
1
1

Free-choice modules

Liczba godzin w semestrze
Number of hours in semester
20
95
Liczba godzin w roku akademickim
Number of hours in academic year
*ćwiczenia - C, laboratorium - L, konwersatorium - K, proseminarium - S, ćwiczenia terenowe -T, egzamin-egz., zaliczenie-zal; ** Egz. - egzamin, Zal. - zaliczenie na ocenę

0
195

** Zajęcia dla studentów ME w latach 2019-2023 finansowane z projektu POWR "Nowoczesny program kształcenia przygotowujący studentów geografii do roli nauczyciela XXI wieku"
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Studia: stacjonarne 2020/2021
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY
Studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 6
Liczba wymaganych punktów ECTS: 30
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat geografii

Intramural studies 2020/2021
Direction of studies: Geography
Speciality: EDUCATIONAL MODULE
Studies of first degree
Education profile: general academic
Number of semesters: 6
Number of score reqired ECTS: 30
Graduate's title: licentiate in geography

Moduł/przedmiot

Module/Subject

Winter semester - V
Semestr zimowy - V

Moduły kształcenia do wyboru

Semestr letni - VI

Summer semester - VI

Liczba godzin w semestrze
Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Część Praktyczna:
Praktyka terenowa - metodyka zajęć terenowych

Moduły kształcenia do wyboru

Liczba godzin w semestrze
Liczba godzin w roku akademickim

Wykł. (godz)
Lectures (h)

Forma
zalicz.**
Form of
credit**

Ćwicz./ Classes

Punkty ECTS

godz. (h)

Typ zajęć*

Pedagogical practice - geography and nature in primary school

90

PRA

zal.

4

Psychological and pedagogical practice
Ecological and regional education

30
10

PRA
L

zal.
zal.

2
1

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Część Praktyczna:
Praktyka pedagogiczna - geografia i przyroda w Szkole Podstawowej
(wrzesień/październik)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (wrzesień/październik)
Edukacja ekologiczna i regionalna

III rok/III year

ECTS Credits

Learning modules in fundamental science

Practical part:

Free-choice modules

Number of hours in semester

0

130

0

7

Learning modules in fundamental science

Practical part:
Field practice - methodology of fieldwork

20

L

zal.

2

Free-choice modules

Number of hours in semester
Number of hours in academic year

* przedmioty realizowane z grupy zajęć obowiązkowych dla wszystkich studentów kierunku GEOGRAFIA
*ćwiczenia - C, labolatorium-L, proseminarium- S, ćwiczenia terenowe-T, egzamin-egz., zaliczenie-zal.
** Egz. - egzamin, Zal. - zaliczenie na ocenę

0

20

0
150

2
9

Studia: stacjonarne 2020/2021
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY
Studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 4
Liczba wymaganych punktów ECTS: 20
Tytuł zawodowy absolwenta: magister geografii

Intramural studies 2020/2021
Direction of studies: Geography
Speciality: EDUCATIONAL MODULE
Studies of second degree
Education profile: general academic
Number of semesters: 4
Number of score reqired ECTS: 20
Graduate's title: master in geography

Moduł/przedmiot
Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Wykł. (godz)
Lectures (h)

Ćwicz./ Classes
godz. (h)

Typ zajęć*

10

15
20

C
L

10

35

0

15
20

C
L

35

0

Forma
zalicz.**
Form of
credit**

Punkty
ECTS
ECTS
Credits

zal.
zal.

1
3

Learning modules in fundamental science

Basics of psychology for teachers
Didactics of geography 1

Semestr zimowy - I

Winter semester - I

Podstawy psychologii dla nauczycieli cz.2
Dydaktyka geografii 1

Module/Subject

I rok/I year

Moduły kształcenia do wyboru

Liczba godzin w semestrze

Free-choice modules

Number of hours in semester

4

Semestr letni - II

Summer semester - II

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz.2
Multimedia w nauczaniu geografii

Basics of pedagogics for teachers
Multimedia in teaching geography

Moduły kształcenia do wyboru

Liczba godzin w semestrze
Liczba godzin w roku akademickim

za.
zal.

1
2

Free-choice modules

Number of hours in semester
Number of hours in academic year

*ćwiczenia - C, labolatorium-L, proseminarium- S, ćwiczenia terenowe-T, egzamin-egz., zaliczenie-zal.
** Egz. - egzamin, Zal. - zaliczenie na ocenę

0

80

3
7

Studia: stacjonarne 2020/2021
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
Specjalność: MODUŁ EDUKACYJNY
Studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 4
Liczba wymaganych punktów ECTS: 20
Tytuł zawodowy absolwenta: magister geografii

Intramural studies 2020/2021
Direction of studies: Geography
Speciality: EDUCATIONAL MODULE
Studies of second degree
Education profile: general academic
Number of semesters: 4
Number of score reqired ECTS: 20
Graduate's title: master in geography

Moduł/przedmiot

Semestr zimowy - III

Winter semester - III

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Module/Subject

Wykł. (godz)
Lectures (h)

Ćwicz./ Classes

Forma
zalicz.**
Form of
credit**

Punkty
ECTS
ECTS
Credits

godz. (h)

Typ zajęć*

25

L

egz.
zal.

4
1

15

L

zal.

0,5

15

L

zal.

0,5

55

0

Didactic practice - geography in post-secondary school

60

L

zal.

5

Psychological and pedagogical practice in a secondary school part 2

15

L

zal.

1

Evaluation of apprenticeships in post-primary school part 2

10

L

zal.

1

85

0

Learning modules in fundamental science

Dydaktyka geografii 2
Historia, sztuka, kultura regionu

Didactics of geography 2
History, art and region culture

Laboratorium pedagogiczne: Przygotowanie do praktyk w szkole
ponadpodstawowej cz.2
Laboratorium psychologiczne: Przygotowanie do praktyk w szkole
ponadpodstawowej cz.2

Pedagogical laboratory: Preparation for apprenticeships in
secondary school part 2
Psychological laboratory: Preparation for apprenticeships in
secondary school part 2

Moduły kształcenia do wyboru

Liczba godzin w semestrze

II rok/II year

5
10

Free-choice modules

Number of hours in semester

15

6

Semestr letni - IV

Summer semester - IV

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych

Praktyka pedagogiczna dydaktyczna - geografia w szkole
ponadpodstawowej (wiosna)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej
cz.2
Ewaluacja praktyk w szkole ponadpodstawowej cz.2

Moduły kształcenia do wyboru

Liczba godzin w semestrze
Liczba godzin w roku akademickim

Free-choice modules

Number of hours in semester
Number of hours in academic year

*ćwiczenia - C, labolatorium-L, proseminarium- S, ćwiczenia terenowe-T, egzamin-egz., zaliczenie-zal.
** Egz. - egzamin, Zal. - zaliczenie na ocenę

0

155

7
13

