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Moduł II: Społeczne uwarunkowania dzialalności 
gospodarczej

dr G.Chaberek, dr J.Ziółkowska
(10.10.2022-19.12.2022)

W
s.B203

8.00-9.30

Seminarium dyplomowe
dr hab. P.Woźniak, prof. UG, dr M.Malinowska, 

dr M.Owczarek
(4.10.2022-24.01.2023)

ćw. gr.1
s.B208

Seminarium dyplomowe
dr I.Chlost, dr K.Jereczek-Korzeniewska, dr 

W.Golus, dr.Ł.Pietruszyński
ćw. gr.2
s.B210

8.00-9.30

Geografia fizyczna Polski
dr W.Maślanka

ćw. gr.1 
s.B205

Geografia osadnictwa
dr K.Nowicka

ćw. gr.2
s.B202

(12.10.2022-30.11.2022)
8.00-9.30

Geografia osadnictwa
dr M.Szmytkowska

(6.10.2022-8.12.2022)
W

s.B203
8.00-10.15

Geografia fizyczna Polski
dr W.Maślanka

ćw.gr. 3
s.B213

Geografia osadnictwa
dr K.Nowicka

ćw.gr.4
s.B210

(7.10.2022-2.12.2022)
8.00-9.30

Moduł I: Uwarunkowania zróżnicowania 
geomorfologicznego północnej Polski

dr R.Wróblewski
(10.10.2022-19.12.2022)

W
s.B203

9.45-11.15

Emisja głosu
dr M.Faściszewska

29.11.2022-24.01.2023
s.A302

9.45-11.15

Geografia fizyczna Polski
dr W.Maślanka

ćw. gr.2
s.C104

Geografia osadnictwa
dr K.Nowicka

ćw. gr.1
s.B202

(12.10.2022-30.11.2022)
9.45-11.15

Moduł I: Wybrane aspekty klimatu lokalnego
dr M. Owczarek

(6.10.2022-8.12.2022)
W

s.B203
10.30-12.00

Geografia fizyczna Polski
dr W.Maślanka

ćw. gr.4
s.B213

Geografia osadnictwa
dr K.Nowicka

ćw. gr.3
s.B210

(07.10.2022-2.12.2022)
9.45-11.15

Geografia fizyczna Polski
dr W.Maślanka

(10.10.2022-19.12.2022)
W

s.B203
13.15-15.30

Podstawy dydaktyki
  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG 

s.WCH D101
 11.30 - 13.00

Geografia regionalna świata
dr P.Sitkiewicz

gr.1*(12.10.2022-11.01.2023)
gr.2**(19.10.2022-18.01.2022)

dodatkowo w dn.7.12 zajęcia odbędą się w godz. 
8.00-9.30

s.C210
Geoekologia

dr B.Korwel-Lejkowska
gr.3*(12.10.2022-7.12.2022)

gr.4**(19.10.2022-14.12.2022)
s.C303

11.30-13.00

Geoekologia
dr hab. prof. UG M.Kistowski

(6.10.2022-8.12.2022)
W

s.B203
12.15-13.45

Seminarium dyplomowe
dr M.Szmytkowska

(07.10.2022-16.12.2022)
ćw. gr.5 
s.B213

Pracownia licencjacka
 dr hab. M.Kistowski,prof.UG

(07.10.2022-4.11.2022)
ćw.gr.3
s.A207

11.30-13.45

Geografia regionalna świata (fizyczna)
dr P.Sitkiewicz

(10.10.2022-19.12.2022)
W

s.B203
15.45-18.00

Język obcy
mgr A.Sobota

ćw. gr.C
C210

Język obcy
dr A.Dulska

ćw. gr.A
(4.10.2022-13.12.2022)

s.A207
13.15-15.30

Pracownia licencjacka
dr K.Jereczek-Korzeniewska, dr I.Chlost, dr 

W.Golus, mgr Ł.Pietruszyński
ćw. gr.2

(11.10.12.2022-24.01.2023)
s.B202

13.15-14.15
dodatkowo w dn. 19.12.2022 zajęcia odbędą 

się w godz. 8.00-9.30

Geografia regionalna świata
dr P.Sitkiewicz

gr.3*(12.10.2022-11.01.2023)
gr.4**(19.10.2022-18.01.2023)

dodatkowo w dn.14.12 zajęcia odbędą się w godz. 
8.00-9.30

s.C210
Geoekologia

dr B.Korwel-Lejkowska
gr.1*(12.10.2022-7.12.2022)

gr.2**(19.10.2022-14.12.2022)
s.C303

13.15-14.45

Ocenianie, diagnostyka edukacyjna i ewaluacja 
oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela

dr M.Daszkiewicz 
s.WCH D101
15.00 - 16.30

Pracownia licencjacka
ZGP i dr R.Anisiewicz

ćw. gr.4
s.B213

Pracownia licencjacka
dr M.Szmytkowska

ćw. gr.5
s.A207

(07.10.2022-4.12.2022)
14.00-16.15

Język obcy
dr A.Dulska

ćw. gr.B
(4.10.2022-13.12.2022)

s.A207
15.45-18.00

Seminarium dyplomowe
dr hab. M.Kistowski,prof.UG

(12.10.2022-25.01.23)
ćw. gr.3
s.C303

15.00-16.30

Seminarium dyplomowe
ZGP i dr R.Anisiewicz

ćw. gr.4
(06.10.2022-08.12.2022)

s.B210
Pracownia licencjacka
ZGiGCz i dr J.Filipiak

(6.10.2022-8.11.2022)
ćw. gr.1
s.B213

16.45-19.00

Moduł II: Geograficzne uwarunkowania kształtowania 
przestrzeni

dr T.Sadoń-Osdowiecka
(12.10.2022-14.12.2022)

W
S209

16.45-18.15

Legenda
rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym 
04.10.2022r. 
Grupy audytoryjne - A,B,C 
liczba grup audytoryjnych: 3
liczba grup laboratoryjnych: 4
liczba grup terenowych: 4
liczba grup seminaryjnych: 5
* zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
** zajęcia odbywają się co 2 tygodnie 

Wychowanie fizyczne: dni i godziny zajęć 
zgodnie z zapisami na zajęcia wychowania 
fizycznego


