
 

Harmonogram zajęć online z przedmiotu: GEOGRAFIA 

Semestr zimowy 19 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. 

platforma Microsoft Teams 

LISTOPAD 2020 r.  

 

l.p Nazwa wykładu  Przedmiot  Prowadzący/nazwa jednostki  Termin Godz. 

1.  Zróżnicowanie narodowościowo-
etniczne Polski 

geografia dr Agnieszka Świętek 19.11.2020 r.  godz.11.35 

2.  O czym nas informuje mapa 
wyborcza Polski? 

geografia dr Tomasz Padło 20.11.2020 r.  godz. 9.40 

3.  Rzeźba Tatr geografia dr Paweł Krąż 20.11.2020 r.  godz. 13.45-14.30 

4.  Historia i współczesność polskiej 
Stacji Polarnej w Hornsundzie SW 
Spitsbergen 

geografia dr Piotr Dolnicki 27.11.2020 r.  godz. 9.40 

5.  Camino de Santiago – najpiękniejsza 
droga świata 

geografia dr Franciszek Mróz 30.11.2020 r.  godz. 9.45-10.30 



 

 

GRUDZIEŃ 2020 r.  

 

 

 

Kontakt 

Dr Franciszek Mróz 

Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

franciszek.mroz@up.krakow.pl 

 

l.p Nazwa wykładu  Przedmiot  Prowadzący/nazwa jednostki  Termin Godz. 

1.  Wpływ działalności górniczej na 
środowisko 

geografia dr Wioletta Kilar 1.12.2020 r.  godz. 9.00-9.45 

2.  Camino de Santiago – najpiękniejsza 
droga świata 

geografia dr Franciszek Mróz 10.12.2020 r.  godz. 17.00 

3.  Wpływ transportu i turystyki na 
środowisko 

geografia dr Wioletta Kilar 15.12.2020 r.  godz. 9.00-9.45 



 

Oferta wykładów w semestrze zimowym 2020/2021 na życzenie 

- dr Piotr Dolnicki: „Historia i współczesność polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie SW Spitsbergen” 

- dr Robert Faracik: „Uzdrowisko - miejsce, które leczy” 

- dr Wioletta Kilar: „Wpływ działalności górniczej na środowisko” 

- dr Wioletta Kilar: „Wpływ transportu i turystyki na środowisko” 

- dr Wioletta Kilar: „Korporacje i ich rola w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej” 

- dr Magdalena Kwiek: „Nowoczesne formy sportu i turystyki kwalifikowanej” 

- dr Paweł Krąż: „Rzeźba Tatr” 

- dr Paweł Krąż: „Powiązania i zależności w środowisku przyrodniczym” 

- dr Franciszek Mróz: „Camino de Santiago - najpiękniejsza droga świata” 

- dr Łukasz Quirini-Popławski: „Rewitalizacja, czyli szansa na odnowę nie tylko budynków i ulic” 

- dr Łukasz Quirini-Popławski: „Transport miejski w Europie, Polsce i Krakowie” 

- dr Łukasz Quirini-Popławski: „Plan miejscowy - o co tu chodzi?”  

- dr Tomasz Padło: „O czym nas informuje mapa wyborcza Polski?” 

- dr Tomasz Padło: „Czy grozi nam głód?” 

- dr Tomasz Padło: „Kryzys uchodźczy w Europie - przyczyny i skutki” 

- dr hab. Tomasz Rachwał,  prof. UP: „Współczesne przemiany strukturalne przemysłu Polski” 

- dr hab. Tomasz Rachwał,  prof. UP: „Toskania nie tylko dla masowego turysty – krajobrazy, ludzie, gospodarka” 



- dr hab. Tomasz Rachwał,  prof. UP: „Genius loci – czym jest i dlaczego został włączony do edukacji geograficznej (na przykładzie dużego 
i małego miasta)” 

- dr hab. Jacek Szmańda,  prof. UP: „Na przekór rzece - wpływ zapór wodnych na system rzeczny” 

- dr Agnieszka Świętek: „Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne Polski” 

- dr hab. Józef  Żychowski,  prof. UP: „Zagrożenie w XXI wieku - powodzie błyskawiczne” 

- dr hab. Józef  Żychowski,  prof. UP: „Tsunami” 

 

Kontakt 
Dr Franciszek Mróz 
Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  
franciszek.mroz@up.krakow.pl 


