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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Nauk o Ziemi
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk o Ziemi
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Nazwa kierunku studiów

geografia

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej )

Obszar: nauki przyrodnicze
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: geografia, geologia
Dyscyplina wiodąca: geografia

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk przyrodniczych: 100%
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Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Ogólnym celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu
geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda - człowiek.
Student pozna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce
oraz posiądzie umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i
antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i
zarządzania przestrzenią. W związku ze specyfiką badań prowadzonych na Wydziale Nauk o
Ziemi i zawartością realizowanych treści programowych, absolwent geografii Uniwersytetu
Szczecińskiego jest szczególnie kompetentny w zakresie zagadnień fizycznogeograficznych, społeczno-ekonomicznych i regionalnych środowisk obszarów nadmorskich,
morskich i strefy brzegowej morza, a także obszarów przygranicznych (euroregionalnych).
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi geografii na
podejmowanie pracy w urzędach administracji państwowej, w instytucjach i
przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów
naturalnych, turystyką, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego oraz w
instytucjach związanych z gospodarką morską i ochroną brzegów.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Kierunek Geografia wpisuje się w strategię rozwoju uczelni zawartą w dokumencie Strategia
rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020 oraz wytyczoną przez nią misję nadrzędną
akcentującą jedność nauki i kształcenia w duchu demokracji, dialogu i tolerancji oraz
poszanowania godności ludzkiej, a przede wszystkim wolności badań naukowych i treści
nauczania zgodnie z wyzwaniami współczesności, wymogami oraz standardami europejskimi
i światowymi.
Program kształcenia dla kierunku został opracowany z myślą o jak najpełniejszym
wykorzystaniu w procesie dydaktycznym dorobku naukowego pracowników oraz zaplecza
infrastrukturalnego Wydziału Nauk o Ziemi przy równoczesnej dbałości o przygotowanie
fachowców posiadających kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
w studiowanym zakresie.
Sprzyja temu tworzenie na Wydziale Nauk o Ziemi interdyscyplinarnych zespołów
badawczych o zasięgu międzynarodowym, których zakres badań obejmuje m.in.
problematykę zrównoważonego rozwoju, oszczędnego gospodarowaniu zasobami natury,
problemy pogranicza i makroregionów oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Rozwijająca się w
tym zakresie współpraca naukowa stwarza szansę na wykorzystanie w procesie
dydaktycznym wartościowych wykładowców zagranicznych.

12

Wymagania wstępne:

Kandydat na studia pierwszego stopnia kierunku Geografia posiada podstawową wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu geografii, wiedzy o społeczeństwie,
matematyki i informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Posługuje się językiem
obcym nowożytnym na poziomie biegłości co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
Zasady rekrutacji na kolejny rok akademicki są określane w odrębnych przepisach i
każdorazowo zatwierdzane przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi.

