
Rok akademicki 2022/2023

Informacje dla studentów I roku 
studia I stopnia



Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej

Al. Kraśnicka 2d



Przełożonym studentów 
Uniwersytetu jest Rektor 

Przełożonym studentów Wydziału 
jest Dziekan 



Władze uczelni
Rektor UMCS 
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia 
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska



O Wydziale

Władze Dziekańskie
– Dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS – Dziekan
– Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki – Prodziekan ds. Studenckich



Kierunki studiów na WNoZiGP
• Geografia 

– Studia I stopnia
– Studia II stopnia
– Studia III stopnia (szkoła doktorska)

• Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, studia I stopnia, inżynierskie
• Geoinformatyka 

– Studia I stopnia, inżynierskie
– Studia II stopnia

• Gospodarka przestrzenna  
– Studia I stopnia, inżynierskie
– Studia II stopnia

• Turystyka i rekreacja
– Studia I stopnia
– Studia II stopnia

• Tourism management, studia I stopnia



Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
- Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – Dyrektor

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej
- Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS – Dyrektor



Dziekanat

Dziekanat – sprawy studenckie

Geografia – mgr Milena Miciuła, pokój 7D
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - mgr Milena 
Miciuła, pokój 7D
Geoinformatyka – mgr Grzegorz Kosmala, pokój 6D
Gospodarka przestrzenna – mgr Dorota Adamczyk, pokój 6D
Turystyka i rekreacja – mgr Anna Zasada, pokój 7D



Dziekanat

Pomoc materialna:
– geografia, geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe: 

Pani Milena Miciuła, p. 7D
– gospodarka przestrzenna I stopień, turystyka i rekreacja I 

stopień – Pani Dorota Adamczyk, p. 6D
– geoinformatyka, gospodarka przestrzenna II stopień, 

turystyka i rekreacja II stopień – Pan Grzegorz Kosmala, p. 
6D



Dziekanat
Zachęcamy do zdalnego kontaktu z pracownikami Dziekanatu
(telefon, mail).
Większość podań może być składana za pośrednictwem systemu
USOSweb (moduł podania).
Studenci mają obowiązek sprawdzać regularnie pocztę
elektroniczną oraz ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału i
Facebooku.
Dziekanat przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku
od g. 10.00 do 14.00. W piątek dziekanat nieczynny dla
interesantów.
Kontakt do pracowników dziekanatu: 
https://www.umcs.pl/pl/administracja-wydzialu,1775.htm

https://www.umcs.pl/pl/administracja-wydzialu,1775.htm


Adresy stron internetowych

http://www.umcs.pl
Zakładka: Student

http://www.wnozigp.umcs.pl
Zakładka: Student/Kształcenie

http://www.umcs.pl/
http://www.wnozigp.umcs.pl/


Strona Wydziału
Ogłoszenia, aktualności, przepisy, programy studiów, plany zajęć



System USOS

http://usosweb.umcs.pl

Jak zalogować się do serwisu USOSweb?
• 1. Wejdź na stronę http://usosweb.umcs.pl i kliknij przycisk Zaloguj się

(prawy górny róg).
• 2. Jeżeli logujesz się do systemu pierwszy raz i nie korzystasz z sieci 

eduroam, kliknij przycisk Ustaw nowe hasło i postępuj zgodnie ze 
wskazówkami.

• ….

Składanie podań, zapisy na zajęcia, oceny

http://usosweb.umcs.pl/
http://usosweb.umcs.pl/


Podstawowe dokumenty

Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(lektura obowiązkowa )

Szczegółowe procedury obowiązujące 
na Wydziale (dostępne na stronie)



Rok akademicki

• Od 1 października do 30 września
• 2 semestry: zimowy i letni

– Okres zajęć dydaktycznych
– Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

– Wakacje zimowe, wiosenne, letnie



Rok akademicki 2022/2023

1. SEMESTR ZIMOWY – trwa od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r., w 
tym:
a) okres zajęć dydaktycznych – od 3 października do 22 grudnia 2022 r.
b) wakacje zimowe – od 23 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.
c) okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 5 lutego 2023 r.
d) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 6 do 19 lutego 2022 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 20 do 26 lutego 2023 r.

3. SEMESTR LETNI - trwa od 27 lutego do 16 lipca 2023r., w tym:
a) okres zajęć dydaktycznych – od 27 lutego do 4 kwietnia 2023 r.
b) wakacje wiosenne – od 5 do 11 kwietnia 2023 r.
c) okres zajęć dydaktycznych – od 12 kwietnia do 25 czerwca 2023 r.
d) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 26 czerwca do 16 lipca 2023 r.

4. WAKACJE LETNIE - od 17 lipca do 30 września 2023 r.
Święta i dni wolne



Sesja egzaminacyjna poprawkowa

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

1) 28 lutego 2023 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;

2) 24 września 2023 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.



Formy zajęć
• Wykłady (WY/W) – dla całego roku (dominuje 

przekaz nauczyciel – student)
• Ćwiczenia (większy udział samodzielnej pracy 

studenta)
– Ćwiczenia audytoryjne (CA) – 25-35 osób
– Konwersatoria (Kw) – grupy 20-25 osób
– Ćwiczenia laboratoryjne (LB/Lab) – grupy 10-15 

osób
– Ćwiczenia terenowe – grupy 20-25 osób

• Praktyki zawodowe



Przykłady 

• Podstawy turystyki i rekreacji 50W+30Kw+40lab
• Globalne problemy społeczne i ekonomiczne

30W+30Kw
• Organizacja pracy i pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych 20W

Zajęcia w grupach (KW, Lb) - podział na grupy w USOS
Plany zajęć – strona Wydziału – zakładka Student/Kształcenie 
(http://moria.umcs.lublin.pl/link/).

http://moria.umcs.lublin.pl/link/


Organizacja zajęć w semestrze zimowym 
Wykłady – w formie stacjonarnej lub zdalnej (synchronicznie) na
platformie Teams lub Wirtualny Kampus.

Ćwiczenia (konwersatoria, laboratoria – mniejsze grupy) w
formie stacjonarnej lub wyjątkowo w formie zdalnej
(synchronicznie) na platformie Teams lub Wirtualny Kampus.
Forma zdalna dotyczy wyłącznie zajęć teoretycznych.

Forma zajęć jest zaznaczona na planie zajęć („numer sali” lub
„zdalnie”).

Dni zdalne



Organizacja zajęć 

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej muszą być realizowane w
trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie
zajęć dla danego kierunku i roku. Muszą być przygotowane i
udostępniane studentom z wykorzystaniem Wirtualnego
Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach
ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365.
https://www.umcs.pl/pl/teams.htm

https://www.umcs.pl/pl/teams.htm


1. Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość oraz do udziału w weryfikacji efektów uczenia się.

2. Student jest zobowiązany do przestrzegania zasad ustalonych przez
prowadzących zajęcia związanych z realizacją zajęć dydaktycznych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.

3. Student nie ma prawa udostępniać osobom nieupoważnionym
materiałów i pomocy dydaktycznych oraz danych osobowych
pozyskanych w związku z realizacją zajęć dydaktycznych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.



Uczestnictwo w zajęciach

Bądźmy odpowiedzialni

Stan zagrożenia epidemicznego



Zasady zaliczania przedmiotów
• Zaliczenie przedmiotów

– Zaliczenie na ocenę 
– Egzamin 

• Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie 
wykładów i ćwiczeń

• Egzaminy
– Termin pierwszy
– Termin poprawkowy

– Egzamin komisyjny – gdy egzamin poprawkowy budzi 
zastrzeżenia (nie jest to zatem kolejny termin)



Uczestnictwo w zajęciach

• Zgodnie ze Regulaminem Studiów UMCS jednym z 
podstawowych obowiązków studentów jest 
uczestniczenie w zajęciach

• Wykłady – zasady określa prowadzący zajęcia
• Zajęcia ćwiczeniowe – niepisana zasada 10% godzin 

można opuścić bez usprawiedliwienia

Nieobecność na zajęciach – istotna przyczyna braku zaliczeń przedmiotów



Studia – nowy sposób organizacji nauki

Ocena ciągła i sesja egzaminacyjno-zaliczeniowa

Obecność na zajęciach 
(także w formie zdalnej jeśli taka zostanie zastosowana) 



Zajęcia organizacyjne 
(sylabus przedmiotu w systemie USOS)

• Cele i efekty kształcenia, metody kształcenia, zakres 
materiału

• Zasady uczestnictwa w zajęciach
• Zasady zaliczenia przedmiotu
• Zasady oceniania
• Godziny i miejsce konsultacji



Punkty ECTS 
(European Credit Transfer System)

• Miara nakładu pracy studenta na zajęciach oraz 
podczas samodzielnej pracy (1 p. ECTS – 30 g.)

• Zaliczenie semestru – uzyskanie 30 p. ECTS
• Odpłatność za dodatkowe zajęcia według stawek 

ustalonych na dany rok akademicki



Zapisy na zajęcia przez studentów

• Języki obce
• Wychowanie fizyczne
• Zajęcia fakultatywne
• Zajęcia ogólnouniwersyteckie
• Specjalności (średnia ocen)



Język obcy – do wyboru
• 120 godzin
• Egzamin dla wszystkich na poziomie B2 (lub posiadanie 

odpowiedniego certyfikatu)
• Rozpoczęcie kursu:

– Turystyka i rekreacja – (2 języki) – semestr 2
– Gospodarka przestrzenna – semestr 3
– Geografia - semestr 2
– Geoinformatyka – semestr 1 (język angielski)
– Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – semestr 1 (język 

angielski)

• Informacje - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych 
(strona internetowa) 

• Zapisy poprzez USOS



ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 8 września 2021 r. 
w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie języków obcych 
oraz poświadczania biegłości językowej na studiach 



Student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w celu
ukończenia studiów na danym poziomie kształcenia zobowiązany
jest wykazać się umiejętnościami językowymi co najmniej na
poziomie:
1) B2 w przypadku studiów pierwszego stopnia; 
2) B2+ w przypadku studiów drugiego stopnia; 
3) B2+ w przypadku jednolitych studiów magisterskich 



Zaleca się minimalną liczbę godzin oraz punktów ECTS z języka
obcego, w zakresie którego planowane jest poświadczanie
umiejętności na poziomie wymienionym w § 1 ust. 1:
1) dla studiów I stopnia – 120 godzin i 8 punktów ECTS, 
2) dla studiów II stopnia – 60 godzin i 4 punkty ECTS, 
3) dla studiów jednolitych magisterskich – 150 godzin i 10 
punktów ECTS. 



Student posiadający certyfikat poświadczający jego kompetencje
w zakresie ogólnej znajomości wybranego języka obcego
oraz/lub w zakresie umiejętności posługiwania się specjalistyczną
terminologią związaną z realizowanym kierunkiem studiów na
poziomie określonym w § 1 ust. 1 składa przed rozpoczęciem
lektoratu językowego pisemne oświadczenie wraz z
przedmiotowym certyfikatem w celu wystawienia oceny.



Student, który posiada certyfikat lub wpis z oceną z innego
lektoratu obejmujący terminologię specjalistyczną właściwą dla
studiowanego kierunku na wymaganym poziomie może mieć
przepisaną ocenę. W przypadku certyfikatu ocena wystawiana
jest po przeliczeniu wyniku z certyfikatu (punktów/procentów
etc.) na system ocen obowiązujący na poziomie szkolnictwa
wyższego.



Zajęcia z wychowania fizycznego

• Turystyka i rekreacja – 3 rok,  semestr zimowy
• Gospodarka przestrzenna – 1 rok, semestr zimowy
• Geografia – 1 rok, semestr zimowy
• Geoinformatyka – 1 rok, semestr letni
• Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe -
1 rok, semestr zimowy

Obecny semestr: geografia, gospodarka przestrzenna, geografia 
wojskowa i zarządzanie kryzysowe



Zapisy – wychowanie fizyczne

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego oraz do sekcji 

sportowych w semestrze zimowym roku akademickiego 

2022/2023 będą odbywać się drogą elektroniczną w 

systemie USOSweb w terminie w terminie od 3 do 6 

października 2022 r. Początek zapisów o godz. 8.00 w 

dniu 03.10.2022



Zajęcia praktyczne z wychowania fizycznego rozpoczną
się w dniu 3 października 2022 r.

Plan zajęć dydaktycznych jest udostępniony na stronie
http://ckf.umcs.pl (w zakładce Dla studentów).

http://ckf.umcs.pl/


Wstępne szkolenia on-line

• Szkolenie biblioteczne
• BHP
• Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

• Termin: 03.10.2022 r. do 15.02.2023 r. (szkolenie 
biblioteczne od 09.01.2023 r.)

• Wskazówki – opiekunowie roku
• http://kampus.umcs.pl
• Test zaliczeniowy

http://kampus.umcs.pl/


Życiozaradni
zajęcia obowiązkowe

Termin: 25.10.2022, godz. 17:00-20:00, szczegółowe 
informacje zostaną przesłane droga elektroniczną 

oraz umieszczone na planie zajęć. 



Programy wymiany studenckiej 
międzynarodowe i krajowe

• Koordynator ds. mobilności studentów – dr Agnieszka 
Krzyżewska (Katedra Hydrologii i Klimatologii)

• Ponad 10 krajów europejskich, około 22 uczelni 
(Erasmus+)

• Informacje – strona Wydziału, gablota naprzeciwko 
Dziekanatu;

• Kwalifikacja raz do roku (wiosną); średnia ocen



Pomoc materialna i stypendia Rektora

http://www.umcs.pl
Student  -> Stypendia
– Stypendia socjalne (składanie wniosków w formie 

elektronicznej przez USOS, 04-20.10.2022), 
regulamin dostępny na stronie

– Stypendia Rektora dla najlepszych studentów (4-
13.10.2022, do godz. 15:00)

– Stypendia z własnego funduszu (03-25.10.2022)

Procedury, terminy, dokumenty

http://www.umcs.pl/


Ubezpieczenie NNW

• Możliwość wykupienia ubezpieczenia na cały rok
• Obowiązek ubezpieczenia na czas zajęć terenowych, 

zajęć laboratoryjnych, praktyk terenowych
• Informacje na stronach uczelni
• Suma ubezpieczenia – 46 000 zł
• Składka ubezpieczeniowa ~45 zł



Opiekunowie I roku

Geografia – Dr Grzegorz Siwek (Katedra Hydrologii i Klimatologii)
Geoinformatyka – Dr Mateusz Zawadzki (Katedra Geomatyki i 
Kartografii)
Gospodarka przestrzenna – Mgr inż. Jakub Skibiński (Katedra 
Gospodarki Przestrzennej)
Turystyka i rekreacja – Dr Joanna Szczęsna (Katedra Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej)
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – Dr Krzysztof 
Bartoszek (Katedra Hydrologii i Klimatologii)



Obowiązki opiekuna

1. Stały kontakt ze studentami danego rocznika, udzielanie 
potrzebnych informacji (w tym: interpretacja planu studiów, 
planu zajęć, regulaminu studiów).
2. Rozpoznawanie problemów wśród studentów danego 
rocznika, pomoc w ich rozwiązywaniu .
3. Kontakt, pośrednictwo pomiędzy studentami i prowadzącymi 
zajęcia.  
4. Kontakt pomiędzy studentami a władzami Dziekańskimi.
5. Nadzór nad zapisami na fakultety i specjalności oraz języki 
obce – przypominanie terminów, rozstrzyganie problemów.
6. Promocja ankiety oceny zajęć. 



Porady i pomoc dla studentów

• Konsultacje psychologiczne
• Doradztwo edukacyjne
• Punkt wsparcia i psychoedukacji dla studentów 

SENSUM
• Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia 

Psychologicznego



Kontakt z nauczycielami akademickimi

• Poczta elektroniczna (profile pracowników)
• Aplikacja Teams lub pokoje nauczycieli (wyłącznie w 

czasie godzin konsultacji)
• Osoba kontaktowa – opiekun roku 



Ankieta Oceny Zajęć

Ważne jest uczestnictwo jak największej liczby 
studentów

Merytoryczne oceny i komentarze



Przedstawicielem studentów danego roku jest 
starosta roku

Wybory starosty – pomoc opiekuna roku



Kolejność działania

1. Regulamin studiów lub inne przepisy 
2. Opiekun roku

3. Dziekanat
4. Prodziekan

(pokój 9D, wojciech.zglobicki@mail.umcs.pl)

mailto:wojciech.zglobicki@mail.umcs.pl


Dyżury Dziekanów

• Pokój 9D
• Terminy dyżurów – strona internetowa 

Wydziału, pokój 9D.

Prodziekan ds. Studenckich 
(forma tradycyjna lub poprzez mail, czat, spotkanie synchroniczne na Teams)

• Wtorek 13-14
• Czwartek 10-11



Kwestie formalne

Uczestnictwo i sposób organizacji zajęć objęte są 
regulaminem studiów

Nadzór nad właściwym tokiem realizacji kształcenia 
sprawują Dziekani i/lub osoby do tego wyznaczone



Rada Wydziałowa Samorządu Studentów

Dane kontaktowe: 
Pokój 210B 

rwss.wnozigp.umcs@gmail.com

Zachęcam do działalności w samorządzie

mailto:rwss.wnozigp.umcs@gmail.com


Koła naukowe

• Studenckie Koło Naukowe Geografów - opiekun: dr 
Piotr Demczuk

• Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji 
„Globtroter” - opiekun: dr Grzegorz Iwanicki

• Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT -
opiekun: dr hab. Leszek Gawrysiak

• Studenckie Koło Naukowe Planistów "SmartCity" -
opiekun: dr Dagmara Kociuba



Facebook

https://www.facebook.com/wnozigpumcs

https://www.facebook.com/wnozigpumcs


Adresy email studentów

• Adres podany w systemie rekrutacji – do komunikacji
• Zmiana adresu – konieczność zgłoszenia w 

dziekanacie



Email rocznika

Konto zakłada opiekun lub starosta

Komunikacja ze wszystkimi studentami danego rocznika 
i kierunku

Sugeruję założenie przez opiekuna roku zespołu na 
Teams służącego do komunikacji z rokiem



Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie dla studentów I roku wydawane będą s
sukcesywnie w miarę ich dostarczania na Wydział. Zostaniecie
państwo poinformowani o terminie odbioru mailowo.

Koniecznym warunkiem otrzymania legitymacji jest
złożenie/podpisanie ślubowania w systemie USOS.



A

B

D

Plan budynku http://geoit.pl/nozigp/

Wejście

http://geoit.pl/nozigp/


Spotkanie z opiekunami

• Geografia – sala 122D (I piętro)
• Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe  -

sala 202D (II piętro)
• Geoinformatyka – sala 301D (III piętro)
• Gospodarka przestrzenna – sala akwarium 

(parter)
• Turystyka i rekreacja – aula (I piętro)



Wszystkiego dobrego!!!
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