
Wykaz zajęć prowadzonych w formule zdalnej  

w okresie od 4 kwietnia do 3 czerwca 2022 

 

na kierunku geografia, studia pierwszego stopnia 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Semestr 2  

Kartografia tematyczna wykład 

Geografia ludności wykład 

Geografia osadnictwa wykład 

Statystyka wykład 

Hydrologia  wykład 

Meteorologia wykład 

Geografia regionalna świata wykład 

Semestr 4  

Podstawy ekonomii wykład 

Biogeografia wykład 

Geografia przemysłu i usług wykład 

Teledetekcja wykład 

Podstawy kształtowania krajobrazu wykład 

Semestr 6  

Geografia polityczna wykład 

Geografia Śląska wykład 

Nowy urbanizm wykład 

Wybrane formy turystyki wykład 

 

na kierunku geografia, studia drugiego stopnia 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

specjalność Analizy regionalne i lokalne  

Semestr 2  

Struktura przestrzenna gospodarki narodowej wykład  

specjalność Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza  

semestr 2  

Statistic in atmospheric sciences  wykład  

 

Blok pedagogiczny  

Wszystkie zajęcia na bloku pedagogicznym odbywają się stacjonarnie 

 

 

 

 

 



 

na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego stopnia 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Semestr 2  

Demografia wykład 

Ekonomia wykład 

Podstawy gospodarki przestrzennej wykład 

Zasady projektowania wykład 

Problemy rozwoju infrastruktury transportowej wykład 

Problemy zagospodarowania obszarów Natura 2000 wykład 

Teledetekcja wykład 

Źródła informacji w gospodarce przestrzennej wykład 

Geologia gospodarcza w planowaniu przestrzennym wykład i ćwiczenia 

Semestr 4  

Klimatologia i meteorologia w gospodarce przestrzennej wykład 

Projektowanie urbanistyczne 2 wykład 

Strategia rozwoju gminy wykład 

Struktura i planowanie rozwoju usług wykład 

Gospodarka wodna wykład 

Podstawy zarządzania jakością powietrza wykład 

Problemy zagospodarowania przestrzennego Dolnego Śląska wykład 

System przyrodniczy miasta wykład 

Semestr 6  

Ekonomika miast i regionów wykład 

Planowanie przestrzenne 2 wykład 

Tematyczna informacja przestrzenna wykład 

Wpływ zjawisk ekstremalnych na gospodarowanie przestrzenią wykład 

Zagospodarowanie turystyczne wykład 

 

na kierunku gospodarka przestrzenna, studia drugiego stopnia 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Semestr 2  

Struktura przestrzenna gospodarki narodowej wykład 

 



 

na kierunku turystyka, studia pierwszego stopnia 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Semestr 2  

Geografia turystyczna Śląska wykład 

Infrastruktura turystyczna wykład 

Pedagogika czasu wolnego wykład 

Podstawy ekonomii wykład 

Prawo w turystyce wykład 

Promocja i informacja w turystyce wykład 

Zarys gospodarki przestrzennej wykład 

Historia turystyki wykład 

Klimat a turystyka wykład 

Geografia turystyczna Skandynawii wykład 

Biogeografia w turystyce wykład 

Geografia tabu wykład 

Semestr 4  

Obsługa ruchu turystycznego wykład 

Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania wykład 

Geografia religii wykład 

Geografia polityczna  wykład 

Światowe dziedzictwo UNESCO wykład 

Geoparki i geoedukacja  wykład 

Geografia turystyczna Niemiec wykład 

Geografia usług wykład 

Semestr 6  

Krajoznawstwo wykład 

Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim i gastronomicznym wykład 

Wybrane problemy historii techniki XVIII-XX wieku wykład 

Turystyka zrównoważona wykład 

Wybrane formy turystyki wykład 

 

na kierunku turystyka, studia drugiego stopnia 

Wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie! 

 


