Zapraszamy na
studia
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kierunek:
GEOGRAFIA
Szczegółowe informacje:
https://igeo.ujk.edu.pl/rekrutacja.html
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Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do
wpisu na listę studentów: 20

Warunki przyjęcia na studia II
stopnia
• W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia
I stopnia na kierunku GEOGRAFIA obowiązuje
konkurs dyplomów.
• W przypadku absolwentów innych kierunków (np.
Turystyki i Rekreacji, Ochrony Środowiska)
warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna.
Prowadzona jest ona w przyjaznej atmosferze.
Dotyczy podstaw geografii fizycznej i geografii
społeczno-ekonomicznej.

Możliwości po studiach
•

Miejscem pracy absolwentów studiów I i II
stopnia na kier. Geografia mogą być:
jednostki samorządu terytorialnego różnego
szczebla (urzędy miasta, urzędy wojewódzkie
i marszałkowskie, urzędy gminy, starostwa
powiatowe), inspektoraty ochrony środowiska, firmy
i instytucje wykorzystujące systemy informacji
geograficznej (GIS), przedsiębiorstwa geodezyjnokartograficzne, biura planowania przestrzennego,
regionalne organizacje turystyczne
i oddziały PTTK , biura podróży i agencje
turystyczne.

Możliwości po studiach
- uprawnienia do wykonywania zawodu
nauczyciela geografii
Studia I stopnia na kierunku geografia dają możliwość wyboru przez
studentów grupy przedmiotów stanowiących pierwszy etap kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.
Przedmioty te są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym
kierunku, w ramach ścieżki nauczycielskiej.

<a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/szkola">Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com</a>

Oferujemy szerokie możliwości
wyboru
bloków przedmiotów
(specjalności) oraz
pojedynczych przedmiotów
rozszerzających
zainteresowania studentów

STUDIA I STOPNIA
(specjalności)
Geografia ogólna
1 Zjawiska ekstremalne w przyrodzie
2 Rozwój obszarów wiejskich
Współczesne przemiany środowiska
3
przyrodniczego
4 Współczesne procesy urbanizacji
5 Podstawy geoarcheologii
6 Procesy globalizacji
7 Pustynie świata
8 Podstawy geopolityki
Geografia regionalna Polski - Pojezierza
9
lub Pobrzeże Bałtyku - ćw. terenowe
Geografia regionalna Polski - Góry (Tatry
10
i Podhale lub Sudety) - ćw. terenowe
Obszary chronione (park narodowy lub
11
park krajobrazowy) - ćw. terenowe
12 Praktyka zawodowa

Geografia nauczycielska
1 Psychologia ogólna
2 Psychologia rozwojowa
3 Psychologia społeczno-wychowawcza
Podstawy prawne i organizacyjne systemu
4
oświaty
5 Pedeutologia
Podstawy pracy wychowawczej,
6
opiekuńczej i profilaktycznej nauczyciela
Diagnoza nauczycielska i praca z uczniem
7
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Praktyka zawodowa psychologiczno9
pedagogiczna ciągła (szkoła podstawowa)
10 Dydaktyka ogólna
11 Emisja głosu
12 Język w procesie kształcenia
Dydaktyka geografii w szkole
13
podstawowej
Praktyka zawodowa dydaktyczna (szkoła
14
podstawowa) (śródroczna)
Praktyka zawodowa dydaktyczna (szkoła
15
podstawowa) (ciągła)

STUDIA II STOPNIA
(specjalności)
Gospodarka turystyczna
1 Usługi turystyczne

2 Turystyka jako sektor gospodarki
Nowoczesne technologie
3
w gospodarce turystycznej
4 Gospodarka turystyczna w warunkach
zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie przedsiębiorstwem
5
turystycznym
6 Lokalna, regionalna i krajowa
gospodarka turystyczna
7 Polityka turystyczna
Gospodarowanie atrakcjami
8
turystycznymi - objazd naukowy

Turystyka międzynarodowa
1 Regionalne aspekty rozwoju turystyki
2 Produkty turystyki międzynarodowej
3 Touristic attractions of anglo-saxon countries
4 Międzynarodowe centra turystyczne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
5
i polityczne
6 Etykieta w turystyce międzynarodowej
7 Międzynarodowe organizacje turystyczne
8 Region turystyczny Europy – objazd studyjny

STUDIA II STOPNIA
(specjalności)
Geografia stosowana
1 Zastosowania geografii fizycznej
Metody pozyskiwania danych o
2
środowisku
Zastosowania geografii społeczno3
ekonomicznej
4 Podstawowe opracowania środowiskowe I
Podstawowe opracowania środowiskowe
5
II
6 Sozologia praktyczna
Mapy tematyczne jako źródło informacji
7
o środowisku
8 Cyfrowe bazy danych przestrzennych

Geografia z gospodarką przestrzenną
1 Regionalne aspekty rozwoju turystyki
2 Produkty turystyki międzynarodowej
Touristic attractions of anglo-saxon
3
countries
4 Międzynarodowe centra turystyczne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
5
i polityczne
6 Etykieta w turystyce międzynarodowej
7 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Region turystyczny Europy – objazd
8
studyjny

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
Turystyki „Bez
Nazwy”

Krajoznawców

Geografów

Geomorfologów
„Złoty Bażant”

• Badania naukowe (w tym kartowanie terenowe)
• Organizacja konferencji naukowych
• Czynny udział w konferencjach i seminariach
naukowych
• Prelekcje i pokazy popularnonaukowe
• Wyjazdy turystyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych
pracowniach i laboratoriach
Sale dydaktyczne:
3 wykładowe
14 ćwiczeniowych
Laboratoria:
10 Naukowych i Dydaktycznych:
(hydrologiczno-geomorfologiczna, geologii, gleboznawstwa, systemów informacji
geograficznej, palinologiczne, termoluminescencji i stratygrafii osadów)

Inne:
• Co najmniej 15 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych
w języku obcym
• Udział w badaniach i projektach naukowych
• Możliwość udziału w programie wymiany studentów Erasmus +
• Zajęcia terenowe (koszty noclegów, transportu opłacane
przez UJK)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
INSTYTU GEOGRAFII I NAUK
O ŚRODOWISKU
UJK W KIELCACH

Szczegółowe informacje:
https://igeo.ujk.edu.pl/rekrutacja.html

