
Kierunek GEOGRAFIA (STUDIA WIECZOROWE) 

Poziom studiów II stopień 

Długość studiów 2 lata 

Tryb studiów niestacjonarne 

Limit miejsc Liczba miejsc zostanie podana w terminie późniejszym 

Wymagane 
wykształcenie kandydata  

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, 
inżynierskich, magisterskich) kierunków „geografia”, „gospodarka 
przestrzenna”, „turystyka i rekreacja”, „ochrona środowiska” oraz 
innych kierunków studiów. 

Wybór specjalności od I roku studiów. 

nauczycielskich:  

1. geografia z przyrodą, 
2. geografia z podstawami przedsiębiorczości, 
3. geografia z wiedzą o społeczeństwie. 

Uwaga: specjalności nauczycielskie mogą wybierać absolwenci 
geografii. Studenci rozpoczynający kształcenie nauczycielskie muszą 
uzupełnić wykształcenie w zakresie kształcenia psychologiczno- 
-pedagogicznego w ramach dodatkowych zajęć w Studium Kształcenia 
Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego 

lub nienauczycielskich: 

4. geomonitoring, 
5. geografia fizyczna, 
6. geografia z geoturystyką, 
7. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną, 
8. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, 
9. geografia z turystyką, 
10. zarządzanie środowiskiem geograficznym. 

Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku 
akademickiego. 

(studia wieczorowe prowadzone od semestru letniego) 

Kryteria przyjęć  Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) – 
dla absolwentów kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna”, 
„turystyka i rekreacja” lub „ochrona środowiska”. 
Egzamin pisemny (test) z geografii – dla absolwentów studiów 
wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych 
kierunków. 

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na 



świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego 
z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego 
(poziom B1), sprawdzającego umiejętności komunikacyjne w tym języku 
(w formie testu pisemnego lub egzaminu ustnego z wykorzystaniem 
technologii komunikacyjnej, tj. wideokonferencji – do wyboru przez 
kandydata). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które 
mają pozytywny wynik tego egzaminu (egzamin nie dotyczy 
obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka). 

Termin rejestracji 
elektronicznej  

1 października 2018 r. – 21 lutego 2019 r.  

Data ogłoszenia listy 
zakwalifikowanych do  
przyjęcia na studia  

22 lutego 2019 r. 

Termin i miejsce 
dokonania wpisu na 
studia  

do 27 lutego 2019 r. 

Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję 
Rekrutacyjną 

Opłata za semestr nauki  2000.00 PLN 

 


