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Serdecznie zapraszam
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prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
Prodziekan ds. kształcenia
i studiów niestacjonarnych
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1.

GEOGRAFIA
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Iwona Hildebrandt-Radke, e-mail: hilde@amu.edu.pl, tel. 61 829 6199

1.1. GEOGRAFIA – STUDIA LICENCJACKIE
Studia geograficzne pozwalają na zdobycie bardzo bogatej wiedzy, a także wykształcenie ważnych
umiejętności i kompetencji. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Jest gruntownie
przygotowany do podejmowania wielowymiarowych analiz zachodzących procesów przyrodniczych
i społeczno-ekonomicznych. Podczas studiów poznaje i stosuje specjalistyczne oprogramowania
Systemów Informacji Geograficznej umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę baz danych
oraz umiejętnie interpretuje. Przygotowuje i analizuje opracowania kartograficzne uwzględniające
elementy środowiska geograficznego, zachodzące procesy przyrodnicze, społeczno-gospodarcze,
kulturowe, polityczne. Analizuje uwarunkowania przyrodnicze będące podstawą działalności
gospodarczej. Prowadzi monitoring środowiska przyrodniczego wykorzystując nowoczesne
rozwiązania w zakresie pozyskiwania informacji geograficznej z użyciem dronów, wysokorozdzielczej
fotografii i rejestracji filmowej. Przewiduje skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych. Podejmuje
odpowiednie działania na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów. Absolwent
doskonali praktyczne umiejętności podczas licznych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych
w instytucjach. Prezentuje zagadnienia nauk geograficznych w języku polskim i obcym, przy wysokim
poziomie posiadanych kompetencji technologicznych, posługiwania się informacją, stosowania
środków prezentacji i komunikacji multimedialnej, takich jak grafika komputerowa, grafika
trójwymiarowa oraz technologia internetowa.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci są cenionymi specjalistami zatrudnianymi w jednostkach administracji terytorialnej;
instytutach naukowo-badawczych; instytucjach rządowych i organach samorządowych; instytucjach
zajmujących się planowaniem przestrzennym, gospodarką wodną i ochroną zasobów wód;
przedsiębiorstwach związanych z hydrografią morską; instytucjach zajmujących się ekologią i ochroną
środowiska; firmach zajmujących się monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych; instytucjach
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego; firmach zajmujących się tworzeniem systemów
informacji przestrzennej; firmach kartograficznych; biurach projektowych; instytucjach
wykorzystujących nowe gałęzie gospodarki, innowacyjne technologie oparte na grafice komputerowej,
multimediach, technikach internetowych i sieciach społecznościowych; instytucjach kultury
i związanych z ochroną przyrody; organizacjach zajmujących się promocją dziedzictwa przyrodniczokulturowego; wydawnictwach naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych; w szkolnictwie
oraz instytucjach związanych z edukacją.

1.1.1. GEOGRAFIA – studia licencjackie – stacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
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Specjalności/moduły do wyboru:
Geografia
Geografia specjalność Hydrologia Meteorologia i
Klimatologia
Geografia specjalność Geo-Grafika
Geografia specjalność Ekologia Miasta
Geografia specjalność Geoanaliza SpołecznoEkonomiczna

Termin rozpoczęcia specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z

1.1.2. GEOGRAFIA – studia licencjackie – niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

1.2.

GEOGRAFIA – STUDIA MAGISTERSKIE

Studia geograficzne pozwalają na pogłębianie wiedzy, a także doskonalenie nabytych umiejętności
i kompetencji, niezbędnych we współczesnym świecie. Absolwent studiów magisterskich posiada
pogłębioną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Stosuje specjalistyczne narzędzia geoinformatyczne
umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę baz danych oraz umiejętnie interpretuje. Tworzy
i analizuje opracowania kartograficzne uwzględniające elementy środowiska geograficznego,
zachodzące procesy przyrodnicze, społeczno-gospodarcze, kulturowe i polityczne w ujęciu relacyjnym.
Jest gruntownie przygotowany do przeprowadzania wnikliwych i pogłębionych analiz uwarunkowań
przyrodniczych będących podstawą działalności gospodarczej. Podejmuje zintegrowane studia
nad przyrodniczym i kulturowym otoczeniem człowieka. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę
o środowiskowych zmianach globalnych. Uwzględniając wartości georóżnorodności wykazuje się
przedsiębiorczością i odpowiedzialnie angażuje się w realizację projektów ekologicznych, społecznych
i gospodarczych. Analizuje złożone zjawiska i procesy przyrodnicze w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej oraz ich wpływ na sferę społeczno-gospodarczą. Jest przygotowany do prognozowania
zachodzących w środowisku zmian oraz opracowywania ich scenariuszy. Absolwent doskonali
umiejętności nabywane podczas praktyk zawodowych w instytucjach. Współpracuje w zespołach,
w sposób kreatywny rozwiązuje problemy oraz opracowuje różnorodne projekty. Jest także doskonale
przygotowany i jednocześnie pogłębia swoje kwalifikacje poprzez opanowanie metod komunikacji
społecznej i multimedialnej, dostosowując je do zmian zachodzących na rynku pracy.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci są cenionymi specjalistami zatrudnianymi w jednostkach administracji terytorialnej;
instytutach naukowo-badawczych; organach samorządowych; instytucjach zajmujących się
planowaniem przestrzennym, gospodarką wodną i ochroną zasobów wód oraz związanych
z hydrografią morską; instytucjach zajmujących się ekologią i ochroną środowiska; firmach
prowadzących monitoring środowiska i zasobów naturalnych; instytucjach ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego; firmach kartograficznych; biurach projektowych; instytucjach
wykorzystujących nowe gałęzie gospodarki, innowacyjne technologie oparte na grafice komputerowej,
multimediach, technikach internetowych i sieciach społecznościowych; instytucjach kultury
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i związanych z ochroną przyrody; organizacjach zajmujących się promocją dziedzictwa przyrodniczokulturowego; wydawnictwach naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych; w szkolnictwie
oraz instytucjach związanych z edukacją.

1.2.1. GEOGRAFIA – studia magisterskie – stacjonarne
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od poł. S/Z
I rok, od poł. S/Z
I rok, od poł. S/Z

Kartografia i Teledetekcja
Ekologia Miasta
Geografia Społeczno-Ekonomiczna

Hydrologia Meteorologia i Klimatologia
I rok, od pocz. S/Z
Geo-Grafika
I rok, od pocz. S/Z
Geomorfologia stosowana
I rok, od pocz. S/Z
Hydrologia Meteorologia i Klimatologia - Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Arkadiusz M. Tomczyk, e-mail: atomczyk@amu.edu.pl, tel. 618296266.

1.2.2. GEOGRAFIA – studia magisterskie – niestacjonarne
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/Z

Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia

1.3.

Moduł Edukacyjny – kształcenie nauczycieli geografii i przyrody
Jeśli masz pytania dotyczące Modułu Edukacyjnego, odpowie na nie
Iwona Piotrowska, e-mail: ipiotrow@amu.edu.pl; tel. 618296225

Umożliwia nabycie uprawnień do zawodu nauczyciela geografii i przyrody. Przygotowanie to obejmuje
trzy etapy: merytoryczny (geograficzny realizowany w trakcie studiów na wybranej specjalności
geografii), psychologiczno–pedagogiczny oraz dydaktyczny. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem
nowoczesnych metod badawczo-dydaktycznych. Część zajęć dydaktycznych realizowana jest
w terenie, muzeach oraz instytucjach naukowo-edukacyjnych. Praktyka w szkołach podstawowych
i w szkołach ponadpodstawowych odbywa się pod opieką doświadczonych nauczycieli. Nabycie
pełnych kwalifikacji nauczycielskich jest możliwe po ukończeniu obydwu poziomów kształcenia,
licencjatu i studiów magisterskich.
https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/200270/Informacja-dla-studentow-oModule-Edukacyjnym-od-2021.pdf
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2. GEOLOGIA
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Wojciech Stawikowski, e-mail: wojciech.stawikowski@amu.edu.pl

2.1. GEOLOGIA – studia licencjackie – stacjonarne
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Wojciech Stawikowski, e-mail: wojciech.stawikowski@amu.edu.pl

Studia ogólnogeologiczne, pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu m. in. geologii dynamicznej,
paleontologii, mineralogii, geologii regionalnej, geologii złożowej. Ich ważnym składnikiem są zajęcia
terenowe, realizowane w różnych w różnych rejonach Polski, w zakładach górniczych i w warunkach
naturalnych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Dysponuje uniwersalną wiedzą i umiejętnościami
praktycznymi na poziomie podstawowym, niezbędnym do podjęcia i wykonywania pracy w zawodzie
geologa.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwent może starać się o pracę m. in. w:
• przedsiębiorstwach poszukiwawczych i wydobywczych (np. PGNiG S.A., KGHM S.A.),
• przedsiębiorstwach i firmach geologicznych,
• instytucjach państwowych zajmujących się wykorzystaniem surowców naturalnych i ochroną
środowiska przyrodniczego (urzędy, PIG-PIB i in.).
Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego i spełnieniu wymogów prawnych absolwent
może ubiegać się o państwowe uprawnienia geologiczne.
Czas trwania: 6 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

2.2.

GEOLOGIA – studia inżynierskie – stacjonarne
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Robert Radaszewski, e-mail: robert.radaszewski@amu.edu.pl

Studia pozwalają zdobyć możliwie kompletną wiedzę i umiejętności z zakresu geologii inżynierskiej
i hydrogeologii oraz podstawy wiedzy ogólnogeologicznej (m. in. z: paleontologii, stratygrafii,
geomorfologii, geologii złożowej, mineralogii, petrologii, geologii dynamicznej, geologii regionalnej).
Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Dysponuje uniwersalną wiedzą geologiczną oraz rozszerzoną
wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie zagadnień związanych z geologią inżynierską (m. in.
geotechniką i inżynierskim rozpoznaniem podłoża) oraz hydrogeologią (m. in. eksploatacją wód
podziemnych i modelowaniem ich przepływów).
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TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci znajdują zatrudnienie zarówno w firmach o skali międzynarodowej (SAFEGE), krajowej
(Warbud S.A. Wody Polskie PGW, Gaz-System S.A.) jak i regionalnej (Hydroconsult, GT Projekt,
Geoprojekt-Poznań, Aquanet S.A.), a także instytucjach państwowych zajmujących się wykorzystaniem
surowców naturalnych i ochroną środowiska przyrodniczego. Po zdobyciu odpowiedniego
doświadczenia zawodowego i spełnieniu wymogów prawnych absolwent może ubiegać się
o państwowe uprawnienia geologiczne.
Czas trwania: 7 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

2.3.

GEOLOGIA – studia magisterskie – stacjonarne

2.3.1. GEOLOGIA – studia magisterskie – stacjonarne (specjalność: Geologia
inżynierska i hydrogeologia)
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Robert Radaszewski, e-mail: robert.radaszewski@amu.edu.pl

Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu geologii inżynierskiej
oraz hydrogeologii, przy jednoczesnym poznaniu warsztatu pracy naukowej, wraz z możliwością
udziału w projektach badawczych. Uczestnik trzysemestralnych studiów magisterskich kontynuuje
kształcenie w zakresie wybranych aspektów geologii stosowanej. Absolwent zna nowoczesne
rozwiązania stosowane w analizach z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii i potrafi włączyć się
w badania naukowe prowadzone przez jednostkę. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas
przygotowywania pracy dyplomowej umie nawiązać współpracę z naukowcami z innych ośrodków oraz
z praktykami. Tematyka przewidzianych w programie specjalistycznych kursów odpowiada
wyzwaniom, przed jakimi stają absolwenci tej specjalności podczas pracy w zawodzie geologa,
zwłaszcza związanym z rozwojem infrastruktury budowlanej oraz z kontrolą bilansu wodnego.
Czas trwania: 3 semestry
Rozpoczęcie: semestr letni
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/L

Geologia inżynierska i hydrogeologia

2.3.2. GEOLOGIA – studia magisterskie – stacjonarne (specjalność: Geologia
stratygraficzno-poszukiwawcza)
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Wojciech Stawikowski, e-mail: wojciech.stawikowski@amu.edu.pl

Studia oferują możliwość poszerzenia wiedzy geologicznej uzyskanej na studiach licencjackich
oraz uzyskania praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem, dokumentowaniem
oraz eksploatacją złóż, w tym węglowodorów. Składa się na nie szereg kursów poświęconych

7

różnorodnym podstawowym dziedzinom geologii, a także dziedzinom stosowanym: geologii złożowej
i kopalnianej, geologii naftowej oraz geofizyce.
Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności związane z poszukiwaniem oraz eksploatacją
surowców mineralnych, a także zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin geologii, w tym
petrologii, geochemii, tektoniki, sedymentologii, stratygrafii, paleontologii oraz geologii regionalnej.
Potrafi również korzystać z oprogramowania stosowanego w przemyśle poszukiwawczowydobywczym i przez firmy geologiczne, zna nowoczesne metody badawcze, w tym laboratoryjne,
terenowe i komputerowe, a dodatkowo posiada doświadczenie badawcze zdobyte podczas
przygotowywania pracy magisterskiej pod kierunkiem doświadczonych specjalistów.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci tej specjalności znaleźli zatrudnienie w polskich i zagranicznych firmach naftowych,
Państwowym Instytucie Geologicznym, na uniwersytetach i innych jednostkach badawczych,
w kopalniach i urzędach, w różnych geologicznych firmach europejskich.
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/Z

Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza

2.3.3. GEOLOGIA – studia magisterskie – stacjonarne (specjalność: Geologia
stosowana Niżu Polskiego)
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Robert Radaszewski, e-mail: robert.radaszewski@amu.edu.pl

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, zarówno geologicznych, jak
i kierunków pokrewnych. Umożliwiają uzyskanie umiejętności potrzebnych w pracy geologa na Niżu
Polskim, w tym związanych zwłaszcza z poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż surowców
naturalnych, obsługą kopalń, projektowaniem i obsługą ujęć wód podziemnych, prowadzeniem badań
geologiczno-inżynierskich na potrzeby budownictwa.
Absolwent studiów posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy geologa
działającego na obszarze Niżu Polskiego. Studenci poznają również budowę geologiczną oraz metody
badań osadów kenozoicznych dominujących na terenie Niżu Polskiego, a także skał permskomezozoicznych. Zdobywają wiedzę z zakresu sporządzania opracowań formalno-prawnych
oraz korzystania z nowoczesnych urządzeń analitycznych oraz narzędzi cyfrowych.
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/Z

Geologia stosowana Niżu Polskiego
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2.3.4. GEOLOGIA – studia magisterskie – stacjonarne (specjalność:
Geozagrożenia)
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Krzysztof Pleskot, krzysztof.pleskot@amu.edu.pl

Studia oferują możliwość poszerzenia wiedzy uzyskanej na studiach licencjackich. Uczestnik studiów
poszerza wiedzę i umiejętności z zakresu geologii ogólnej w odniesieniu do problematyki geozagrożeń,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z szacowaniem ryzyka i opracowaniem strategii
przeciwdziałania katastrofom naturalnym.
Specjalność Geozagrożenia, jako jedna z pierwszych w Polsce, pozwala na zdobycie eksperckich
umiejętności w zakresie oceny oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom geologicznym. Ryzyko
katastrof zwiększa się systematycznie na skutek postępującego kryzysu klimatycznego. Rośnie również
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów, między innymi w jednostkach monitorujących
potencjalne zagrożenia, na przykład w ramach krajowej służby geologicznej. Absolwent specjalności
uzyskuje rozległą wiedzę dotyczącą procesów naturalnych stanowiących zagrożenie dla życia oraz
mienia ludzi. Na podstawie danych środowiskowych potrafi oszacować ryzyko wystąpienia katastrofy
naturalnej.
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/Z

Geozagrożenia
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GEOINFORMACJA

3.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Grzegorz Kowalewski, e-mail: grzegorz.kowalewski@amu.edu.pl, tel. 61 829 6213

3.1. GEOINFORMACJA – studia inżynierskie – stacjonarne
Absolwent łączy wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego
z zaawansowanymi umiejętnościami gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania
i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod informatycznych.
Ma wiedzę oraz umiejętności potrzebne do zarządzania danymi przestrzennymi. Potrafi pozyskać
wiedzę oraz geodane z różnych źródeł oraz wykorzystać je w analizach przestrzennych różnych
aspektów środowiska geograficznego. Przygotowuje oraz udostępnia dane i informacje geograficzne
w powszechnie stosowanych standardach cyfrowych. Jest także przygotowany do wykonywania
podstawowych analiz geoinformacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty GIS w instytucjach, urzędach
i przedsiębiorstwach wykorzystujących analizy przestrzenne do rozwiązywania problemów związanych
z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego,
działalnością gospodarczą człowieka. Absolwenci podejmują pracę jako programiści geoserwerów
webowych oraz aplikacji GIS. Pracują w firmach i instytucjach dostarczających usługi GIS
oraz oprogramowania do optymalizacji procesów zarządzania geodanymi; prowadzących szkolenia
z zakresu obsługi oprogramowania GIS; w firmach kartograficznych i wydawniczych; w administracji
publicznej (różne szczeble administracji samorządowej, wydziały i departamenty geodezji, geologii,
ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki,
demografii itp.); w biurach badania opinii społecznych.
Czas trwania: 7 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z

Moduł geoinformacyjny
Moduł geoinformatyczny
Moduł teledetekcyjny

3.2. GEOINFORMACJA – studia magisterskie – stacjonarne
Absolwent ma zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcji i algorytmów geoinformacyjnych oraz metod
eksploracji danych i ich zastosowania do analizy dużych zbiorów danych, ze szczególnym
uwzględnieniem danych geoprzestrzennych. Potrafi stosować zaawansowane metody
geoinformacyjne do analizowania i rozwiązywania aktualnych problemów środowiskowych
oraz gospodarczych. Umie wykorzystać metody analiz przestrzennych w zakresie modelowania
i przewidywania zmian różnych aspektów środowiska geograficznego.
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Na studiach magisterskich studenci mają także możliwość zdobycia umiejętności pozwalających
na wykorzystanie różnych języków oraz zasad programowania informatycznego do rozwiązywania
problemów geoprzestrzennych o charakterze przyrodniczym i społeczno-gospodarczym. Mogą też
rozwinąć umiejętności programistyczne w zakresie tworzenia funkcji i aplikacji (wtyczek,
oprogramowania, aplikacji WebGIS) do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych
geoprzestrzennych. Absolwent jest przygotowany do współdziałania i pracy w zespołach
interdyscyplinarnych.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwent może pracować w zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się tworzeniem systemów
i oprogramowania do zaawansowanego zarządzania danymi przestrzennymi i projektami
geoinformacyjnymi. Absolwenci podejmują pracę na stanowiskach specjalistów w zakresie analizy
danych przestrzennych, programistów sztucznej inteligencji, koordynatorów zespołu analityki
zaawansowanej, ekspertów projektowania systemów sieci monitoringowych i mobilnych. Absolwenci
są także przygotowani do prowadzenia własnej firmy dostarczającej rozwiązań z zakresu GIS.
Czas trwania: 3 semestry
Rozpoczęcie: semestr letni
Specjalności/moduły do wyboru
Geoinformatyka
Infrastruktura krytyczna

Termin rozpoczęcia specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/L
I rok, od pocz. S/L
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4.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Krzysztof Zagata, e-mail: krzysztof.zagata@amu.edu.pl, tel. 61 829 6242

GEODEZJA I KARTOGRAFIA – STUDIA INŻYNIERSKIE
Absolwent ma specjalistyczną wiedzę z zakresu geodezji i kartografii, posługuje się terminologią
branżową. Zna rodzaje, typy i metody pomiarów geodezyjnych i kartograficznych. Potrafi spojrzeć
na zagadnienia pomiarowe z punktu widzenia pokrewnych dziedzin nauki jak: fotogrametria
i teledetekcja. Rozumie mechanizmy przyczynowo-skutkowe zachodzące w przestrzeni geograficznej
i potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy. Ma uniwersalny zestaw kompetencji osobistych i społecznych
co pozwala na dobrą współpracę z otoczeniem gospodarczym. Ma odpowiednie kwalifikacje, aby
wykonywać pomiary geodezyjne oraz tworzyć tematyczne jak i ogólnogeograficzne opracowania
kartograficzne.
Potrafi
docierać
do
rzetelnych
źródeł
informacji
przestrzennych
oraz nieprzestrzennych, myśleć krytycznie, formułować i analizować problemy badawcze, dobierać
odpowiednie metody i narzędzia pomiarowe, opracowywać i prezentować wyniki pomiarów. Zna
i rozumie normy dotyczące ochrony własności intelektualnej, zasady zachowania praw i poszanowania
godności każdego człowieka. Osoba kończąca studia uzyskuje także umiejętności posługiwania się
nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem geodezyjnym i kartograficznym oraz technikami
pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych jak i przetwarzania wyników tych
pomiarów, ich geowizualizacją i wykorzystaniem w praktyce.
Zgodnie z obowiązującą ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne, po ukończeniu studiów
na kierunku geodezja i kartografia można ubiegać się o uprawnienia zawodowe w następujących
zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów
prawnych; geodezyjne pomiary podstawowe; geodezyjna obsługa inwestycji; redakcja map.

TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w: firmach geodezyjnych; ośrodkach dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej; firmach zajmujących się budownictwem, drogownictwem, infrastrukturą
techniczną; administracji publicznej różnego szczebla; wydawnictwach i firmach kartograficznych;
pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach poszukujących złóż surowców.

4.1. GEODEZJA I KARTOGRAFIA – studia inżynierskie – stacjonarne
Czas trwania: 7 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

4.2. GEODEZJA I KARTOGRAFIA – studia inżynierskie – niestacjonarne
Czas trwania: 7 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności
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5.

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Krzysztof Zagata, e-mail: krzysztof.zagata@amu.edu.pl, tel. 61 829 6242

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA – studia magisterskie – stacjonarne
Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kartografii i geomatyki zorientowaną na nauki
o Ziemi i środowisku. Zna i stosuje nowe technologie wykorzystywane w kartografii i geowizualizacji
za pomocą zastosowania procesu geomatycznego. Potrafi zaprojektować etapy procesu
geomatycznego w postaci ciągu czynności cyfrowo-obliczeniowo-wizualizacyjnych. Jest przygotowany
do zarządzania danymi przestrzeni geograficznej w aplikacjach desktopowych i mobilnych
w odpowiednio dobranych „workspacach”: geodezyjnym, teledetekcyjno-fotogrametrycznym,
geoinformacyjnym i kartograficznym. Posiada umiejętność współpracy i kierowania zespołami
w projektach związanych z kartografią przy zastosowaniu technik multimedialnych. Jest przygotowany
do kreatywnego myślenia umożliwiającego wizualne ujawnianie problemów globalnych i lokalnych
w przestrzeni geograficznej. Zna on zawansowane narzędzia, tak aby reprezentować przestrzeń
geograficzną i środowisko adekwatnie do najnowszych technik geomedialnych z naciskiem
na kartograficzne modelowanie 3D, geowizualizacje czasowo-przestrzenne oraz wirtualną
rzeczywistość. Umiejętnie tworzy koncepcje komplementarnego pozyskiwania danych i ich
transformacji w aplikacjach zawansowanej grafiki i geomediów z uzyskiwaniem spodziewanego efektu.
Potrafi przeprowadzić ewaluację obiektywnej skuteczności efektu prac oraz wskazać jego subiektywną
atrakcyjność wizualną według najnowszych technik empirycznymi z zakresu percepcji map
i geowizualizacji.

TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci są przygotowani do obejmowania samodzielnych stanowisk kartografa i geomatyka
oraz stanowisk kierujących projektami w instytucjach państwowych oraz w branżowych firmach. Nowy
zawód w Europie – geomatyk jest poszukiwanym w jednostkach administracyjnych ekspertem
z zakresu całościowego procesu zarządzania danymi przestrzennymi: od koncepcji produktu,
przez pozyskanie danych za pomocą technik GPS, ALS, TLS, następnie ich transformacjęw aplikacjach
desktopowych i mobilnych, do geomedialnego modelowania i oceny efektywności. Unikalny tu nacisk
na wizualizacje kartograficzne podnosi możliwości zatrudnienia w ośrodkach dokumentacji
kartograficznej i geodezyjnej w każdym urzędzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Absolwenci
z powodzeniem prowadzą własną działalność kartografa-geomatyka w branży usług internetowych
w zakresie projektowania portali i witryn z wykorzystaniem bibliotek JS oraz silników gier do tworzenia
wirtualnej rzeczywistości dla obiektów przestrzeni geograficznej.
Czas trwania: 3 semestry
Rozpoczęcie: semestr letni
Bez specjalności
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6.

TURYSTYKA I REKREACJA
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Alina Zajadacz, e-mail: progeo@amu.edu.pl, tel. 61 829 6130

6.1. TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA LICENCJACKIE
Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku, geografii
społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o zarządzaniu i jakości (w tym zagadnień
ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych).
Zna i stosuje oprogramowanie obejmujące systemy rezerwacji usług turystycznych, analizę baz danych
i opracowania kartograficzne. Jest gruntownie przygotowany do pracy w branży turystycznej,
hotelarskiej i rekreacyjnej. Zna podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywania
zawodu. Jego kompetencje powiązane są z wyborem sprofilowanej ścieżki studiów, spośród takich
modułów, jak: turystyka kulturowa, hotelarstwo i turystyka zdrowotna, turystyka aktywna, zarządzanie
bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie eventami, „sino- i nippoturystyka”
(m.in. nauka codziennego języka chińskiego oraz zasad obsługi turystów z kręgów kulturowych Chin
i Japonii).
Absolwent ma umiejętności nabyte podczas licznych ćwiczeń terenowych z pilotażu
i przewodnictwa turystycznego oraz praktyk zawodowych w hotelach, biurach podróży. Potrafi także
prezentować zagadnienia branżowe w języku polskim i języku obcym. Uzupełnia i rozwija swoje
kwalifikacje, dostosowując je do zmian zachodzących na rynku pracy.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci od lat są cenionymi specjalistami, zatrudnianymi m.in. u touroperatorów i w agencjach
turystycznych, jako piloci i przewodnicy turystyczni, w hotelarstwie, w branży MICE (organizacja
eventów, konferencji itp.), w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach kultury i związanych
z ochroną przyrody, w organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych, w firmach zajmujących się
consultingiem dla branży turystycznej, jako animatorzy i instruktorzy rekreacji ruchowej.
Z powodzeniem prowadzą także własny biznes w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych.

6.1.1. TURYSTYKA I REKREACJA – studia licencjackie – stacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru
Hotelarstwo i turystyka zdrowotna
Sino- i nippoturystyka
Turystyka aktywna
Turystyka kulturowa
Zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach
kryzysowych
Zarządzanie eventami
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Termin rozpoczęcia specjalności/modułu
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z
II rok, od pocz. S/Z

6.1.2. TURYSTYKA I REKREACJA – studia licencjackie – niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

6.2. TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA MAGISTERSKIE
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku, geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o zarządzaniu i jakości (w tym zagadnień
ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych).
Jego kompetencje powiązane są z wyborem sprofilowanej ścieżki studiów, spośród takich modułów,
jak: zarządzanie w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka dostępna, nowe technologie
komunikacyjno-informacyjne (ICT) w turystyce, ponadto grupa przedmiotów prowadzonych w języku
angielskim. Zna i stosuje nowe technologie w turystyce, jak również posługuje się w sposób
komunikatywny co najmniej dwoma językami obcymi. Potrafi w oparciu o umiejętności nabyte podczas
ćwiczeń terenowych z organizacji turystyki międzynarodowej oraz praktyk zawodowych z zakresu ICT
w turystyce organizować i realizować wyjazdy krajowe i zagraniczne. Jest przygotowany
do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania w sferze turystyki
i rekreacji. Posiada umiejętność współpracy i kierowania zespołami ludzkimi. Potrafi moderować
spotkania, prezentować zagadnienia branżowe w językach polskim oraz obcych. Szerokie spektrum
zdobytej wiedzy, umiejętności, jak również kompetencji społecznych, powoduje, że łatwo podejmuje
pracę także w innych sektorach gospodarki w Polsce i za granicą.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci od lat są cenionymi specjalistami, zatrudnianymi na stanowiskach managerskich m.in.
w instytucjach kultury oraz związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, obiektach noclegowych,
w branży MICE, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach i stowarzyszeniach
turystycznych, w firmach zajmujących się consultingiem dla branży turystycznej, jako specjaliści ICT.
Z powodzeniem prowadzą także własną działalność gospodarczą.

6.2.1. TURYSTYKA I REKREACJA – studia magisterskie – stacjonarne
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Specjalności/moduły do wyboru
Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie w turystyce
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w turystyce
Turystyka dostępna
Tourism in english

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
I rok, od pocz. S/L
I rok, od pocz. S/L
I rok, od pocz. S/L
I rok, od pocz. S/L
I rok, od pocz. S/L

6.2.2. TURYSTYKA I REKREACJA – studia magisterskie – niestacjonarne
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności
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7.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Sylwia Bródka, e-mail: brodka@amu.edu.pl, tel. 618296240

7.1. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM – studia licencjackie – stacjonarne
Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę na temat jakościowego i przestrzennego zróżnicowania
warunków przyrodniczych i procesów społeczno-gospodarczych, a także ich wpływu na stan
środowiska oraz przeciwdziałanie jego zagrożeniom. Zna i stosuje specjalistyczne oprogramowanie
obejmujące systemy geoinformacyjne oraz narzędzia i techniki monitorowania środowiska w zakresie
zapewniania ochrony powietrza i klimatu, wód, gleb oraz przyrody ożywionej. Jest dobrze
przygotowany do realizowania działań organizacyjnych oraz planistyczno-programowych w sferze
zrównoważonego rozwoju, stanowiących kompetencje organów administracji państwowej
i samorządowej wszystkich szczebli. Analizuje i kształtuje systemy zarządzania środowiskiem
oraz gospodarką odpadami w różnych skalach przestrzennych - krajowej, regionalnej lub lokalnej.
Potrafi kreować rozwiązania służące promowaniu i wdrażaniu proekologicznych form gospodarowania
oraz sposobów ich finansowania, szczególnie w sektorze odnawialnych źródeł energii, gospodarki
wodnej oraz ochrony przyrody. Zna i stosuje metody edukacji ekologicznej oraz mediacji w procesach
decyzyjnych dotyczących środowiska.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci są cenionymi specjalistami znajdującymi zatrudnienie w instytucjach administracji
publicznej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, w biurach projektowych
przygotowujących ekspertyzy przyrodnicze dla potrzeb planowania przestrzennego i strategicznego
oraz w firmach realizujących inwestycje techniczne o znaczącym wpływie na środowisko. Adepci
kierunku pracują w podmiotach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem ochrony środowiska
oraz stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych służących tym celom. Absolwenci odpowiadają
za wdrażanie proekologicznych rozwiązań zarządczych na poziomie przedsiębiorstw oraz mogą
prowadzić własną działalność gospodarczą związaną m.in. ze sporządzaniem dokumentacji
środowiskowych oraz wykonywaniem terenowych badań i analiz środowiska.
Czas trwania: 6 semestrów
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

7.2.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM – studia magisterskie – stacjonarne

Absolwent zna i rozumie najnowsze trendy w rozwoju badań przyrodniczych oraz potrafi je adaptować
na potrzeby działań formalnoprawnych i organizacyjnych właściwych dla zarządzania środowiskiem.
Jego kompetencje związane są ze stosowaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych
i specjalistycznego oprogramowania służących ocenie stanu środowiska oraz prognozowaniu jego
zmian z uwzględnieniem czynników naturalnych i antropogenicznych. Jest dobrze przygotowany do
pełnienia samodzielnych funkcji w krajowych i międzynarodowych instytucjach zajmujących się
organizacją i programowaniem ochrony środowiska. Ma kompetencje do kreowania systemu regulacji
prawnych, prowadzenia postępowań administracyjnych oraz opracowywania dokumentacji i ekspertyz
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branżowych związanych z zarządzaniem zasobami środowiska w różnych sektorach gospodarki.
Opracowuje lub optymalizuje systemy zarządzania środowiskiem na poziomie przedsiębiorstw
z zastosowaniem obowiązujących norm i standardów. Posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów
środowiskowych, kształtowania świadomości ekologicznej oraz prowadzenia partycypacji społecznej w
procedurach związanych z realizacją inwestycji o znaczącym wpływie na środowisko. Swobodnie
posługuje się specjalistycznym słownictwem w języku polskim i angielskim oraz potrafi moderować
spotkania i prezentować zagadnienia branżowe w tych językach.
TYPOWE MIEJSCA/STANOWISKA PRACY
Absolwenci są znakomitymi specjalistami zatrudnianymi w instytucjach administracji rządowej
szczebla centralnego i regionalnego, jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacjach
międzynarodowych w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska oraz planowaniem
przestrzennym i strategicznym. Adepci kierunku pracują w firmach konsultingowych
i przedsiębiorstwach studialno-projektowych zajmujących się realizacją proekologicznych rozwiązań
inwestycyjnych oraz oceną wpływu różnych przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Absolwenci
są członkami zespołów eksperckich w instytutach badawczych, uczelniach wyższych, ośrodkach
masowego komunikowania oraz organizacjach ekologicznych. Znajdują zatrudnienie
w specjalistycznych laboratoriach i instytucjach odpowiadających za monitorowanie stanu środowiska
oraz udostępnianie informacji o środowisku. Absolwenci realizują także własną działalność
gospodarczą związaną m.in. ze sporządzaniem ekspertyz i dokumentacji środowiskowych,
wykonywaniem terenowych inwentaryzacji przyrodniczych, modelowaniem oddziaływań
na środowisko i programowaniem działań naprawczych.
Czas trwania: 4 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności
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8.

STUDIA PODYPLOMOWE

8.1. GEOLOGIA W PRAKTYCE I ADMINISTRACJI – studia niestacjonarne
Jeśli masz pytania dotyczące studiów, odpowie na nie
Katarzyna Skolasińska, e-mail: katskol@amu.edu.pl, tel. 601 568 732, (kierownik studiów)
Ewa Drożdż, e-mail: edrozd@amu.edu.pl, tel. 881 511 139, (sekretarz)

Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji” zdobywa podstawy wiedzy
geologicznej w ujęciu praktycznym. Są to studia dokształcające, adresowane głównie dla osób
zatrudnionych w placówkach administracji samorządowej i rządowej (starostwa powiatowe, urzędy
miasta), w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego
ochrony. Studia przeznaczone są także dla pracowników firm oraz przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z geologią oraz osób zawodowo zajmujących się pracą terenową (w zakresie
archeologii, geodezji, geotechniki itp.), a także pracowników naukowych, chcących poszerzyć swoją
wiedzę i zdobyć umiejętności z zakresu geologii. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia
podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”; dokument ten skraca okres ubiegania
się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają wymogi zawarte w ustawie „Prawo geologiczne
i górnicze”.
Czas trwania: 2 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

8.2. GEOINFORMACJA – studia niestacjonarne
Jeśli masz pytania dotyczące studiów, odpowie na nie
Marlena Makowska, e-mail: makowska@amu.edu.pl

Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów
informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych
geoprzestrzennych). Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w
zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji
Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Studia są również przeznaczone dla nauczycieli
szkół podstawowych i średnich po wprowadzeniu nowych podstaw programowych w tych szkołach.
Uczestnicy studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak
i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia
swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.
Adresatami studiów są:
1. pracownicy jednostek administracji samorządowej,
2. pracownicy Lasów Państwowych,
3. przedsiębiorcy indywidualni,
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4. pracownicy firm wykorzystujących metody geoinformacyjne,
5. nauczyciele szkół podstawowych i średnich,
6. absolwenci szkół wyższych (w szczególności kierunków o charakterze przyrodniczym, np.
geografia, geologia, biologia, ochrona środowiska, archeologia),
7. wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności geoinformacyjnych.
Studia Podyplomowe wyposażą absolwenta w wiedzę pozwalającą na:
1. działanie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
2. ustanawianie i wdrażanie standardów w analizach przestrzennych,
3. przygotowywanie, opracowywanie, oferowanie i udostępnianie usług w zakresie informacji
przestrzennej,
4. opracowywanie i kodowanie metadanych o informacji przestrzennej,
5. przeprowadzanie lekcji w szkołach podstawowych i średnich.
Kształcenie specjalistów pozwoli nie tylko na wdrożenie dyrektywy INSPIRE i ustawy o Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej, ale także poprawi:
1. szybkość przetwarzania danych przestrzennych,
2. poziom obsługi obywateli i jakość przekazywanych im dokumentów,
3. szybkość przepływu informacji przestrzennych od ich właściciela lub zarządcy do użytkownika,
4. usprawni prowadzenie lekcji według nowych podstaw programowych w szkołach.
Czas trwania: 2 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności

8.3. MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO – studia niestacjonarne
Jeśli masz pytania dotyczące studiów, odpowie na nie
Marek Marciniak, e-mail: mmarc@amu.edu.pl, tel. 501 527 744, (kierownika studiów)
Mikołaj Majewski, e-mail: mikolaj.majewski@amu.edu.pl, tel. 505 131 183 (sekretarz)
Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu prowadzi Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”. Są
to dwusemestralne studia, w ramach których odbywają się wykłady (częściowo zdalnie), ćwiczenia,
zajęcia laboratoryjne i terenowe. Grono wykładowców stanowią specjaliści i eksperci w zakresie badań
środowiska przyrodniczego i jego monitoringu. Planowane są cztery dwudniowe wyjazdy do Stacji
Bazowych ZMŚP: „Parsęta” w Storkowie, „Wolin” w Białej Górze k. Międzyzdrojów, „Poznań-Morasko”
na kampusie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przy ul. Krygowskiego w Poznaniu
oraz „Pojezierze Chełmińskie” w Kończynce koło Torunia. Realizacja znaczącej części zajęć w Stacjach
Bazowych ZMŚP ma na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technikami pomiarowymi,
wyposażeniem laboratoriów oraz warunkami realizacji prac terenowych. Cztery dwudniowe sesje
terenowe zaplanowane po dwie w semestrze zimowym i letnim podniosą wartość merytoryczną
studiów podyplomowych, a dla słuchaczy będą dodatkową zachętą do podniesienia swoich kwalifikacji.
Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” adresowane są do wszystkich
osób zajmujących się monitoringiem, ochroną i zarządzeniem środowiskiem przyrodniczym. Powinny
to być osoby z wyższym wykształceniem w zakresie różnych dyscyplin naukowych, niekoniecznie
dyscyplin przyrodniczych.
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Ofertę podjęcia studiów podyplomowych w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego
adresujemy do pracowników takich instytucji wojewódzkich i regionalnych jak:
•
•
•
•
•
•
•

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Parki Narodowe
Wojewódzkie i Regionalne Zespoły Parków Krajobrazowych
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody
Polskie”.
Czas trwania: 2 semestry
Rozpoczęcie: semestr zimowy
Bez specjalności
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9.

Zestawienie - OFERTA KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK
GEOGRAGICZNYCH I GEOLOGICZNYCH NA ROK 2022/2023

1 – stopień studiów, 2 – kierunek studiów, 3 – tryb: S – stacjonarny, N – niestacjonarny
S/Z – semestr zimowy, S/L – semestr letni, pocz. – początek, poł. – połowa
1
2
3 Specjalności/moduły do wyboru
I

S

S

Geografia

II

I

Studia licencjackie – 6 semestrów

Termin rozpoczęcia
specjalności/modułu
S/Z

Geografia
Geografia, spec. Hydrologia Meteorologia i Klimatologia
Geografia, spec. Geo-Grafika
Geografia, spec., Ekologia Miasta
Geografia, spec. Geoanaliza Społeczno-Ekonomiczna

I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z

Studia magisterskie – 4 semestry
Geografia, spec. Kartografia i Teledetekcja
Geografia, spec. Ekologia Miasta
Geografia, spec. Geografia Społeczno-Ekonomiczna

S/Z
I rok, od poł. S/Z
I rok, od poł. S/Z
I rok, od poł. S/Z

Geografia, spec. Hydrologia Meteorologia i Klimatologia
Geografia, spec. Geo-Grafika
Geografia, spec. Geomorfologia stosowana

I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z
I rok, od pocz. S/Z

N Studia licencjackie – 6 semestrów
I rok, od pocz. S/Z
bez specjalności
N Studia magisterskie – 4 semestry
I rok, od pocz. S/Z
Geografia, spec. Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia
I rok, od pocz. S/Z
Moduł Edukacyjny Kształcenie Nauczyciela geografii i przyrody
https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/200270/Informacja-dla-studentow-o-ModuleEdukacyjnym-od-2021.pdf

II

S

Studia licencjackie – 6 semestrów
Bez specjalności

I rok, S/Z

I

S

Studia inżynierskie – 7 semestrów
Bez specjalności

I rok, od S/Z

S

Studia magisterskie – 3 semestry

S/L

Geologia, spec. Geologia inżynierska i hydrogeologia

I rok, od S/L

Studia magisterskie – 4 semestry
Geologia, spec. Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
Geologia, spec. Geologia stosowana Niżu Polskiego
Geologia, spec. Geozagrożenia

I rok, od S/Z
I rok, od S/Z
I rok, od S/Z

Studia inżynierskie – 7 semestrów

I rok, od S/Z

Moduł geoinformacyjny

II rok, od S/Z

Moduł geoinformatyczny

II rok od S/Z

Moduł teledetekcyjny

II rok od S/Z

Studia magisterskie – 3 semestry
Geoinformacja spec. Geoinformatyka
Geoinformacja spec. Infrastruktura krytyczna

S/L
I rok, od S/L
I rok, od S/L

II

Geologia

I

S

II

S

Geoinformacja

I

S
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Geodezja i kartografia

I

S/Z

S

Studia magisterskie – 3 semestry
Bez specjalności

S/L

S

Studia licencjackie – 6 semestrów
Moduł: Hotelarstwo i turystyka zdrowotna
Moduł: Sino- i nippoturystyka
Moduł: Turystyka aktywna
Moduł: Turystyka kulturowa
Moduł: Zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych
Moduł: Zarządzanie eventami

S/Z
II rok, S/Z
II rok, S/Z
II rok, S/Z
II rok, S/Z
II rok, S/Z
II rok, S/Z

S

Studia magisterskie – 4 semestry
Moduł: Turystyka międzynarodowa
Moduł: Zarządzanie w turystyce
Moduł: Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w turystyce
Moduł: Turystyka dostępna
Moduł: Tourism in english

S/Z
I rok, S/L
I rok, S/L
I rok, S/L
I rok, S/L
I rok, S/L

Kartografia i geomatyka

II

S Studia inżynierskie – 7 semestrów
N Bez specjalności

II

Turystyka i rekreacja

I

N Studia licencjackie– 6 semestrów
Bez specjalności

S/Z

II

N Studia magisterskie – 4 semestry
Bez specjalności

S/Z

I

S

Studia licencjackie – 6 semestrów
Bez specjalności

S/Z

S

Studia magisterskie – 4 semestry
Bez specjalności

S/Z

II

Zarządzanie środowiskiem

I

STUDIA PODYPLOMOWE
N Geologia w praktyce i administracji – 2 semestry
N Geoinformacja - 2 semestry
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S/Z
S/Z

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

OPRACOWANIE POD KIERUNKIEM
prof. UAM dr hab. Aliny Zajadacz
Prodziekan ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych

Zespół: dr hab. Sylwia Bródka, dr hab. Anna Dmowska, prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt – Radke, prof. dr
hab. Andrzej Macias, prof. dr hab. Beata Medyńska-Gulij, Prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM dr hab.
Katarzyna Skolasińska, prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński.
Redakcja językowa: mgr Olga Sieniawska
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