Harmonogram zajęć dla studentów studiów III stopnia
w roku akademickim 2016/2017
I rok
Dzień

9 grudnia
27 stycznia
3 marca
28 kwietnia

Termin zajęć
II semestr

Godzina

9.00–14.00
9.00–14.00
9.00–14.00
11.30–13.00
dni i godziny
zajęć zostaną
podane w
późniejszym
terminie

Sala
Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
wydziałowy1
wydziałowy1
wydziałowy1

Przedmiot
Ochrona własności intelektualnej
Kurs BHP2
Finansowanie badań naukowych
i prowadzenie projektów
badawczych
Techniki prowadzenia badań
naukowych: nauki przyrodnicze
i społeczne

1.23

dr Grzegorz Micek,
dr Katarzyna Ostapowicz

16.A

dr Małgorzata Pietrzak

Dydaktyka szkoły wyższej w
naukach geograficznych5

wydziałowy1

Dydaktyka szkoły wyższej w
naukach przyrodniczych5
Seminarium
Metodyka i metodologia
prowadzenia badań

koordynator3
opiekun
naukowy/promotor3
Przedmioty do wyboru
ogólnouczelniany4

Wybrane zajęcia oferowane w
programie Ars Docendi lub inne
za zgodą kierownika studiów

Objaśnienia:
1
dzień i godziny zajęć zostaną podane w późniejszym terminie;
2
zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim – wprowadzony został obowiązek
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uczestników studiów doktoranckich rozpoczynający naukę na I
roku studiów na UJ, z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie
szkolenie na UJ;
3
termin zajęć uzgodniony z opiekunem naukowym;
4
terminy i tematyka wykładów podane na stronie internetowej programu Ars Docendi;
5
należy wybrać JEDEN z dwóch proponowanych kursów dydaktyki.

II rok
Dzień

18 listopada
2 grudnia
16 grudnia

4 listopada
18 listopada
2 grudnia
16 grudnia
4 listopada
18 listopada
2 grudnia
16 grudnia

Godzina

12.30–15.00
12.30–16.30
11.45–14.15

9.00–12.15
9.00–12.15
9.00–12.15
9.00–11.30
12.30–17.30
16.00–19.15
16.45–18.15
15.00–18.15

Sala

1.23

0.36

Prowadzący/
koordynator
Przedmioty obligatoryjne
wydziałowy1
prof. dr hab. Bolesław
Domański

Przedmiot

koordynator2
opiekun
naukowy/promotor2

Seminarium
Metodyka i metodologia
prowadzenia badań

Język obcy nowożytny
Metodologia badań w naukach
geograficznych

Przedmioty do wyboru
dr hab. Mirosław Żelazny
Statystyka

0.36

dr Robert Guzik
Metody analizy przestrzennej
ogólnouczelniany3

Wybrane zajęcia oferowane w
programie Ars Docendi lub
inne za zgodą kierownika
studiów

Objaśnienia:
1
dzień i godziny zajęć zostaną podane w późniejszym terminie;
2
termin zajęć uzgodniony z opiekunem naukowym;
3
terminy i tematyka wykładów podane na stronie internetowej programu Ars Docendi.

III rok
Dzień

Rok
akademicki
2017/18
Rok
akademicki
2017/18
13 stycznia
20 stycznia

Godzina

Sala

Prowadzący/
koordynator
Przedmioty obligatoryjne
wydziałowy1
koordynator2
opiekun naukowy/promotor2

Przedmioty do wyboru
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

od godz. 9.00

1.23

Przedmiot

Język obcy nowożytny
Seminarium
Metodyka i metodologia
prowadzenia badań

Dynamika środowiska
geograficznego

dr hab. Andrzej Zborowski

Wybrane problemy geografii
społeczno-ekonomicznej

dr hab. Jarosław Balon

Geografia stosowana
Kurs specjalistyczny po
uzgodnieniu z opiekunem

Objaśnienia:
1
dzień i godziny zajęć zostaną podane w późniejszym terminie;
2
termin zajęć uzgodniony z opiekunem naukowym.

IV rok
Dzień

Rok
akademicki
2017/18
Rok
akademicki
2017/18
13 stycznia
20 stycznia

Godzina

od godz. 9.00

Sala

1.23

Prowadzący/
koordynator
Przedmioty obligatoryjne
koordynator1
opiekun
naukowy/promotor1
Przedmioty do wyboru
dr hab. inż. Bartłomiej
Rzonca

Przedmiot

dr hab. Andrzej Zborowski

Wybrane problemy geografii
społeczno-ekonomicznej

dr hab. Jarosław Balon

Geografia stosowana

Seminarium
Metodyka i metodologia
prowadzenia badań
Dynamika środowiska
geograficznego

Nieobowiązkowy kurs
fakultatywny
Objaśnienia:
1
termin zajęć uzgodniony z opiekunem naukowym.

