
Zestawienie proponowanych przedmiotów ogólnouniwersyteckich  

Wydziału Geologii na semestr letni  

w roku akademickim 2022/2023 
 

Lp. Nazwa przedmiotu termin 
1 Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce czwartek 14.15-17.00 s. S043 

2 Essentials of petroleum geochemistry środa 14.15-16.00 s.2106 

3 Ewolucja i tryb życia rekinów czwartek 14.15-16.00 s.3012 

4 Gemmologia II czwartek 16.15-18.00 s.3136 

5 Geologia dynamiczna II terminy grup ćwiczeniowych S1-GES 

6 Geologia Tatr, Pienin i Podhala w terenie kurs terenowy 

7 Geologiczny zapis katastrof przyrodniczych czwartek 11.15-12.00 s.3136 

8 Historia i podstawy prawne ochrony przyrody na świecie środa 14.15-16.00 s.1147 

9 Historia Ziemi, życia i klimatu poniedziałek 16.15-18.00 s.3136 

10 Hydrogeologia Tatr, Pienin i Podhala wtorek 16.15-18.00 s.1147 

11 Hydrogeologiczne podstawy lecznictwa uzdrowiskowego w 
Polsce 

on-line czwartek 14.15-16.00 

12 Ingerować czy obserwować – proces decyzyjny w ochronie 
środowiska 

wtorek 14.00-16.00  s. 1147 

13 Katastrofy geologiczne (kurs internetowy) kurs internetowy 

14 Korzystne i niepożądane składniki wód mineralnych i 
leczniczych – ich pochodzenie i znaczenie, wykorzystanie i 

ochrona wód, rys historyczny 

wtorek 15.15-17.00 s.P043 

15 Lodowce i zlodowacenia na Ziemi czwartek 14.15-16.00 s.1099 

16 Międzynarodowy rynek surowców mineralnych poniedziałek 14.15-16.00 s.2067 

17 Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie (parki 
narodowe) 

poniedziałek 14.15-16.00 s.1147 

18 Paleobiologia środa 12.15-14.00;  
hybrydowo (on-line /s.1071) 

19 Paleontologia II poniedziałek 10.15-12.00 s.3012 

20 Pochodzenie i ewolucja człowieka wtorek 14.15-16.00 s.3012 

21 Podstawy modelowania 3D z wykorzystaniem 
oprogramowania Agisoft Metashape 

środa 16.15-18.00 s.2101 

22 Praktikum z magnetyzmu skał zajęcia weekendowe w ECEG-u 

23 Procesy naturalne i oddziaływania antropogeniczne w strefie 
brzegowej Bałtyku 

kurs terenowy 

24 Słynne stanowiska paleontologiczne wtorek 14.15-16.00 s.3012 

25 Sobota z geologią zajęcia w soboty 

26 Surowce mineralne oceanu światowego środa 14.15-16.00 s.1012 

27 Środowiska geologiczne wtorek 16.15-18.00 s.1015 

28 Warsztaty geologiczne - rozpoznawanie skał czwartek 16.15-18.00 s.1013 

29 Weekendy z geologią zajęcia w weekendy 

UWAGA!!! 

Aaaaa – przedmioty które nie zostały otwarte ze względu na zbyt małą liczbę 

zarejestrowanych uczestników 

 


