
Studia I stopnia (licencjackie)  
Kierunek: geografia 

 
Specjalność: geografia z przyrodą (studia nauczycielskie)  

 
GEO ETOS: nowatorski program kształcenia przyszłych nauczycieli geografii i przyrody 

 

Jak będziemy kształcić? 

Geograficznie – Empirycznie – Osobowo – Ekspercko – Terenowo – Otwierająco - Specjalistycznie  
(GEO ETOS) 

 

Geograficznie: studia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, w którym pracuje kadra wybitnych naukowców i specjalistów z zakresu 
geografii społecznej, fizycznej oraz dydaktyki przedmiotowej.  

Empirycznie: silne powiązanie wiedzy naukowej z praktyką życia szkolnego przez problemowo-
kompleksowe moduły kursów i stałą współpracę ze szkołami ćwiczeń (praktyki śródroczne, ciągłe 
i całoroczna asystentura). Zajęcia w laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, symulującym 
rzeczywiste warunki pracy w szkole.  

Osobowo: kształcenie odbywa się w małych grupach (max. 8 osób). Każdy student ma swojego 
opiekuna-mentora, którym jest pracownik naukowy. Każdy student objęty jest doradztwem 
zawodowym i profesjonalną diagnozą predyspozycji zawodowych. 

Ekspercko: kursy zawodowe prowadzi specjalistyczna kadra naukowa (trzech doktorów 
habilitowanych i jeden doktor). 

Terenowo: bogaty program zajęć terenowych. Warsztaty, m.in.; z geologii, topografii, geografii 
społecznej w województwie małopolskim. Kilkudniowe regionalne ćwiczenia terenowe, m.in.: 
Wyżyna Małopolska i Śląsko-Krakowska; Karpaty; Pojezierza i Pobrzeża Bałtyku oraz bezpłatny 
zagraniczny wyjazd studyjny.  

Otwierająco: dominacja zajęć warsztatowych, zindywidualizowanych i „uszytych na miarę” dla 
konkretnego studenta.  

Specjalistycznie: zapraszamy na wybrane zajęcia specjalistów – pracowników różnorodnych instytucji 
edukacyjnych, tj.: dyrektorów szkół, ekspertów OKE, pracowników kuratorium, wydziałów edukacji 
organów administracji, nauczycieli. 

Co oferujemy? 

 
 Kwalifikacje do nauczania geografii i przyrody, zdobyte na najlepszym uniwersytecie 

kształcącym nauczycieli w Polsce  
 Nowatorskie kursy prowadzone przez doskonałą kadrę naukowo-dydaktyczną 
 Zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej 

symulującym rzeczywiste warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole 
 Praktyki zawodowe w formie asystentury u najlepszych nauczycieli geografii i przyrody  
 Bezpłatną zagraniczną wizytę studyjną  
 Rozmaite rodzaje zajęć terenowych 

 
 Indywidualną opiekę mentora dla każdego Studenta 



 Spotkania – konwersatoria z ekspertami  i praktykami  
 
LIMIT MIEJSC: 16 osób  
 

Kierownicy merytoryczni: 
dr hab., prof. UP Danuta Piróg ; danuta.pirog@up.krakow.pl ; tel.: 662-62-51  
dr Agnieszka Świętek; agnieszka.swietek@up.krakow.pl; tel.: 662- 62-52 

 


