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Kilka słów na dobry początek

mam ogromną przyjemność powitać Państwa na Wydziale Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i zaprosić do
studiowania na naszym Wydziale. 

Wybierając nasz Wydział macie szansę na studia   w jednym                    
 z       największych ośrodków badań miejskich i regionalnych w Europie
Środkowo-Wschodniej, w którym prowadzone są badania obejmujące
niemalże całe spectrum problematyki badawczej geografii społeczno-
ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

Na Wydziale prowadzone są badania nad zagadnieniami uznawanymi
za kluczowe nie tylko obecnie, ale wręcz za determinujące jakość życia
ludzkiego w przyszłości. Należą do nich m.in. wyzwania zintegrowanego
planowania strategicznego, planownia przestrzennego, nierówności
społeczno- i ekonomiczno-przestrzenne, szeroko pojęta partycypacja
społeczna w procesach planistycznych, badania nad świadczeniami
ekosystemów, mobilnością mieszkańców metropolii, zmieniającą się
rolą obszarów wiejskich, adaptacja do zmian klimatycznych. Studiując
u nas, będziecie mieli szansę zapoznać z tymi, ale także z wieloma
innymi zagadnieniami. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na dwa kierunki studiów: gospodarka
przestrzenna (studia I stopnia: licencjackie, inżynierskie oraz II stopnia:
magisterskie) i zintegrowane planowanie rozwoju (studia inżynierskie).

Serdecznie witamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
dydaktyczną. Specjalnie dla Was opracowaliśmy podręcznik  dla osoby
kandydującej zawierający najczęściej zadawane podczas rekrutacji
pytania wraz z odpowiedziami. Mamy nadzieję, że okaże się przydatny 
 i pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości. W razie dalszych pytań,
zachęcamy Was do kontaktu za pośrednictwem naszych mediów
społecznościowych (linki macie ukryte w piktogramach).

Do zobaczenia! 

Drogie osoby 
kandydujące, 

DZIEŃ KANDYDATA
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Prodziekan ds. dydaktyki 
prof. UAM dr hab. Joanna Dominiak 

https://www.youtube.com/watch?v=lr4oLpFNemg
https://www.youtube.com/watch?v=lr4oLpFNemg
https://www.youtube.com/watch?v=WIz6hdPmCOo&list=PL8F8w4sJhRXpkmW9BwgLggSgDsOpJybLW
https://www.facebook.com/wgseigp/photos/a.1106024686142535/3910503315694644/
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Zainteresowania badawcze obejmują: wyzwania zróżnicowań
przestrzennych rozwoju lokalnego i regionalnego, czynniki rozwoju      
i polityki regionalnej w Polsce i UE, stan oraz zmiany na rynku pracy     
w Polsce i Europie, uwarunkowania i zróżnicowania przestrzenne
poziomu oraz warunków życia

Władze Dziekańskie

PROF. DR HAB. PAWEŁ CHURSKI   
DZIEKAN WYDZIAŁU

PROF. UAM DR HAB. JOANNA DOMINIAK  
PRODZIEKAN DS. DYDAKTYKI

Zainteresowania badawcze obejmują: otoczenie biznesu i jego rola   
 w rozwoju społeczno-gospodarczym, rolę usług w rozwoju lokalnym     
i regionalnym, sektor nowoczesnych usług w gospodarce Polski,
działalność innowacyjną jako podstawę gospodarki opartej na wiedzy

PROF. UAM DR HAB. ADAM RADZIMSKI  
PRODZIEKAN DS. NAUKI I ORGANIZACJI

Zainteresowania badawcze obejmują: geografię miast, politykę
miejską, obszary słabe strukturalnie, miasta kurczące się,
reurbanizacja, mobilność, nierówności społeczno-przestrzenne
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Zmiany w strukturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza             
 w  Poznaniu, doprowadziły do powołania z dniem 1 października
2019r. Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej jako jednostki organizacyjnej w strukturze Szkoły
Nauk Społecznych. Pomimo formalnej „młodości” dyscypliny,
towarzyszy ona naszemu Uniwersytetowi od samego początku. Już
od 1919 r. w strukturze uczelni funkcjonował Instytut Geograficzny
(na Wydziale Filozoficznym), zaś od 1924 r. seminarium geografii
gospodarczej (na Wydziale Prawno-Ekonomicznym). 

Obecnie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej jest jednym z największych ośrodków badań
miejskich i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, na
którym prowadzone są badania z zakresu geografii społeczno-
ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Poza kontynuacją
wcześniejszych kierunków badań,  na Wydziale prowadzone są
badania nad zagadnieniami uznawanymi za kluczowe nie tylko
obecnie, ale wręcz za determinujące jakość życia ludzkiego              
 w przyszłości. Należą do nich m.in. badania nad świadczeniami
ekosystemów, mobilnością mieszkańców metropolii, zmieniającą
się rolą obszarów wiejskich, wyzwaniami zintegrowanego
planowania strategicznego i przestrzennego, nierównościami
społeczno- i ekonomiczno-przestrzennymi, czy też szeroko pojętą
partycypacją społeczną w procesach planistycznych. Wiele z tych
tematów realizowanych jest w formie projektów badawczych
Horizon 2020, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz innych.

O Wydziale
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https://igu-online.org/
http://www.regionalstudies.org/
http://www.aesop-planning.eu/
https://ersa.org/
https://www.ncn.gov.pl/
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BOS - Biuro Obsługi Studenta

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – 
STUDIA STACJONARNE, INŻYNIERSKIE 

MGR OLGA SZAŁATA-ŻUKOW 
TEL. 618296117
OSZALATA@AMU.EDU.PL 

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU –
STUDIA STACJONARNE, INŻYNIERSKIE

MGR INŻ. MAGDALENA CIESIELSKA 
TEL. 618296124
GEOL@AMU.EDU.PL 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – 
STUDIA STACJONARNE, LICENCJACKIE I MGR

MGR INŻ. MAGDALENA CIESIELSKA 
TEL. 618296124
GEOL@AMU.EDU.PL 
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mailto:oszalata@amu.edu.pl
mailto:oszalata@amu.edu.pl
mailto:geol@amu.edu.pl
mailto:geol@amu.edu.pl
mailto:geol@amu.edu.pl
mailto:geol@amu.edu.pl


BOS - Biuro Obsługi Studenta
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA – 
STUDIA NIESTACJONARNE 

ELŻBIETA RATAJCZAK 
TEL. 618296118
RATELA@AMU.EDU.PL

PROGRAM ERASMUS+

MGR OLGA SZAŁATA-ŻUKOW 
TEL. 618296117
OSZALATA@AMU.EDU.PL 

STUDENCKIE SPRAWY SOCJALNE 

MGR SEBASTIAN KONARCZYK 
TEL. 618296120
SEBKON@AMU.EDU.PL 

mailto:ratela@amu.edu.pl
mailto:oszalata@amu.edu.pl
mailto:sebkon@amu.edu.pl
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BOW - Biuro Obsługi Wydziału 

KIEROWNICZKA
MGR INŻ. MONIKA HERODOWICZ 
TEL. 618296325
WIECZOR@AMU.EDU.PL
POKÓJ 102

MARTYNA KUDŁAK 
TEL. 618296135
MARTYNA.KUDLAK@AMU.EDU.PL
POKÓJ 013

MGR EDYTA KAMINIARZ
TEL. 618296131
EDYKAM1@AMU.EDU.PL
POKÓJ 013

MGR INŻ. KATARZYNA ZAPOTOCZNA
TEL. 618296114
KASIAZAP@AMU.EDU.PL
POKÓJ 101
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mailto:wgseigp@amu.edu.pl
mailto:wieczor@amu.edu.pl
mailto:martyna.kudlak@amu.edu.pl
mailto:edykam1@amu.edu.pl
mailto:kasiazap@amu.edu.pl


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 i Gospodarki Przestrzennej

 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Koordynatorzy
i Koordynatorki

Kierunków



Koordynatorzy i Koordynatorki
Kierunków

GOSPODARKA PRZESTRZENNA -                                     
 LIC STUDIA STACJONARNE

15

DR MICHAŁ DOLATA
POKÓJ 134

GOSPODARKA PRZESTRZENNA -                                       
 INŻ STUDIA STACJONARNE

DR EMILIA BOGACKA
POKÓJ 115

GOSPODARKA PRZESTRZENNA -                                        
 3 SEM MGR STUDIA STACJONARNE

DR ROBERT HOFFMANN
POKÓJ 140

DR HENRYK MAĆKOWIAK
POKÓJ 148

MGR INŻ. ARCH. MATYLDA RAKOWICZ 
POKÓJ 124

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU -                              
IV ROK, INŻ STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

PROF. UAM DR HAB. SYLWIA STASZEWSKA 
POKÓJ L104 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA -                          
INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

DR BEATA ŁODYGA
POKÓJ 117

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU -                   
 I, II, III ROK, INŻ STUDIA STACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA -                                        
 4 SEM MGR STUDIA STACJONARNE

mailto:dolata@amu.edu.pl
mailto:ebogacka@amu.edu.pl
mailto:hoff@amu.edu.pl
mailto:mahen@amu.edu.pl
mailto:rakowicz@amu.edu.pl
mailto:syl@amu.edu.pl
mailto:beatalo@amu.edu.pl
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Gospodarka przestrzenna

ścieżka: społeczny wymiar gospodarki przestrzennej (analityk zjawisk
społecznych) - z naciskiem na badania społeczne, kwestie partycypacji
społecznej, działalność organizacji pozarządowych, ruchów miejskich,

ścieżka: zarządzanie procesami inwestycyjnymi (menadżer procesów
inwestycyjnych) - kształcącą menadżerów procesów inwestycyjnych,
nie tylko w ramach samorządów, ale także w podmiotach
komercyjnych.

Studia licencjackie podzielone są na dwie ścieżki dydaktyczne (przez
pierwsze 3 semestry mają „wspólny rdzeń”, który oznacza takie same
przedmioty dla wszystkich):

Studia kończą się: pracą licencjacką, egzaminem licencjackim oraz
uzyskaniem tytułu licencjata.

Gospodarka przestrzenna to kierunek, który łączy elementy geografii,
ekonomii, socjologii, architektury, urbanistyki, planowania
przestrzennego, czy zarządzania. To prawdziwie interdyscyplinarne
studia!
Uczymy teorii i praktyki, z ogromnym naciskiem na ten drugi element
dlatego podczas studiów będziecie: pracować w zespołach, poznawać
tajniki i zasady procesów zarządzania, prowadzenia projektów
innowacyjnych, strategicznych, rewitalizacyjnych, które tworzą zielone       
i inteligentne miasta, poprawiają komfort życia mieszkańców np.             
 w zakresie transportu, czy dostępności wybranej infrastruktury,
odpowiadają na wyzwania klimatyczne i rozwój gospodarki cyfrowej.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - I STOPIEŃ  
STUDIA LICENCJACKIE (6 SEMESTRÓW) - POZNAŃII ŚCIEŻKI 

2

1
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Gospodarka przestrzenna 

ścieżka: przestrzenna analiza zjawisk społeczno-gospodarczych
(analityk przestrzenny) - z naciskiem na GIS, przestrzenną analizę
danych, programowanie w SIG,

ścieżka planistyczno-urbanistyczna (projektant urbanista) - z większą
liczbą przedmiotów projektowych, inżynieryjnych, planistycznych,
urbanistycznych).

Studia inżynierskie podzielone są na dwie ścieżki dydaktyczne (przez
pierwsze 3 semestry mają „wspólny rdzeń”, który oznacza takie same
przedmioty dla wszystkich):

Studia kończą się: pracą inżynierską, egzaminem inżynierskim oraz
tytułem inżyniera.

4 semestralne studia z gospodarki przestrzennej podzielone są na
specjalności, które wybiera się po I semestrze – planowanie
przestrzenne, rozwój regionalny, zarządzanie przestrzenne,
rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych.

3 semestralne studia z gospodarki przestrzennej prowadzone są                  
w charakterze jednościeżkowym,

Studia II stopnia liczą 4 (po licencjacie) lub 3 (po studiach inżynierskich)
semestry.

Po ukończeniu studiów możecie podejmować zatrudnienie                         w:
jednostkach administracji rządowej i samorządowej - np. urzędach;
firmach przygotowujących opracowania planistyczne i zajmujących się
planowaniem strategicznym.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - I STOPIEŃ  
STUDIA INŻYNIERSKIE (7 SEMESTRÓW) - POZNAŃ

18

II ŚCIEŻKI 

2

1

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - II STOPIEŃ  
STUDIA MAGISTERSKIE ( 3 LUB 4 SEMESTRY) - POZNAŃ

2

1



Gospodarka przestrzenna

rewitalizacja miast i obszarów wiejskich koncentruje się przede
wszystkim na zagadnieniach programowania rewitalizacji, projektach
rewitalizacyjnych w miastach i obszarach wiejskich, rewitalizacji
terenów poprzemysłowych i powojskowych, finansowania
rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji rewitalizacji,

planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie
dotyczy takich zagadnień jak: prawne aspekty procesów
logistycznych, organizacja przepływu towarów, systemy
transportowe, międzynarodowy obrót towarowy, zarządzanie
procesami logistycznymi, czy geoinformatyczne narzędzia zarządzania
transportem. 

W ramach studiów w Collegium Polonicum można studiować 
 profilogólnoakdemicki lub wybrać dwie specjalności: 

Dobre przygotowanie w zakresie obsługi oprogramowania GIS, CAD,
wizualizacji 3D, trzytygodniowe praktyki zawodowe oraz znajomość
języka angielskiego pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w biurach
projektowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Podczas studiów będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania
i doskonalić także praktyczne umiejętności zawodowe podczas zajęć
warsztatowych, projektowych, ćwiczeń terenowych i staży zawodowych.
Poznacie praktyczne metody analizy przestrzennej i statystycznej, w tym
współcześnie wykorzystywane programy komputerowe, czy innowacyjne
narzędzia GIS (systemy informacji geograficznej).

Dzięki uzyskanym kompetencjom znajdziecie zatrudnienie w różnych
organizacjach i instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianym
planowaniem i zarządzaniem przestrzenią współczesnych miast,
aglomeracji, obszarów wiejskich, czy regionów.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - I STOPIEŃ  
STUDIA INŻYNIERSKIE (7 SEMESTRÓW) - SŁUBICE

19

II SPECJALNOŚCI 

2

1
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jednostki administracji publicznej - stanowiska związane                     
 z opracowywaniem planów i programów rozwoju, planowaniem           
 i realizację projektów, pozyskiwanie funduszy, m.in ze środków
europejskich,
firmy konsultingowe wykonujące strategie, plany, programy,
ekspertyzy itp.,
instytucje oraz podmioty gospodarcze przygotowujące różnego
rodzaju projekty inwestycyjne.

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają
na podjęcie pracy w instytucjach takich jak:

Zintegrowanie planowanie rozwoju to nowy kierunek studiów utworzony
wspólnie przez pracowników Wydziału i praktyków (np. przedstawicieli
Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, czy wybranych
urzędów miast i gmin). 

Zajęcia na tym kierunku podzielono na spójne bloki tematyczne (moduły)
m.in. prawny, ekonomiczny, społeczny, przestrzenny, metodyczny. Każdy
moduł składa się z wykładów, zajęć praktycznych (w tym realizowanych w
formie projektów indywidualnych i grupowych) oraz wizyt studyjnych. 

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU -                               
I   STOPIEŃ - STUDIA INŻYNIERSKIE (7 SEMESTRÓW) -
POZNAŃ

Zintegrowane planowanie
rozwoju 

jak planować integrując zagadnienia społeczno-gospodarcze                   
 z przestrzennymi?
jak poprawić poziom i warunki życia ludności?
gdzie, jak i za co budować drogi, szpitale, szkoły, przestrzeni
publiczne?
jak i na co pozyskiwać środki z Unii Europejskiej?

Podczas studiów dowiesz się:

21
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Opinie studentek i absolwentki

MAGDALENIA ZIELENIEC - AKNGP
STUDENTKA STUDIÓW INŻYNIERSKICH
Zainteresowanie urbanistyką i namowa mojego znajomego spowodowały,
że rozpczęłam studia na gospodarce przestrzennej. Dzięki poznanym
programom urbanistycznym i graficznym mogłam i nadal mogę, poszerzyć
wachlarz projektów o te realizowane nie tylko w ramach studiów, ale        
 i działalności w AKNGP i współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. 

ALICJA WOŹNIAKOWSKA - UM W POZNANIU
ABSOLWENTKA STUDIÓW I I II STOPNIA 

Studiowałam pierwszy stopień gospodarki przestrzennej i uważam, że jest
to bardzo ciekawy kierunek z wieloma perspektywami. Podczas studiów
miałam okazję wziąć udział w wielu praktykach i stażach, dzięki czemu
wykorzystałam wiedzę w praktyce. Dało mi to możliwość znalezienia
dobrej pracy.

Nowy kierunek, atrakcyjność kierunku, inżynierka na UAM  - to właśnie
mną kierowało przy wyborze zintegrowanego planowania rozwoju.           
 Po roku studiowania germianistyki stwierdziłam, że pora na nowe
doświadczenia, pracę w grupach, poznanie przepisów prawnych                    
i programów graficzno-kartograficznych. 

NATALIA RAWDANOWICZ - KN ZPR
STUDENTKA STUDIÓW INŻYNIERSKICH
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AKADEMICKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI
PRZESTRZENEJ  

Koła naukowe 

możliwość uczestnictwa w wielu projektach naukowych, redakcji
czasopisma naukowego, czy współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

projekty: 

organizacja cyklicznej konferencji Dni Planisty, 

redakcja czasopisma popularnonaukowego: 

Poznańska Mapa Barier - projekt ten skupia się na problematyce
nierównej dostępności do przestrzeni miasta dla wszystkich jej
użytkowników i użytkowniczek, ze szczególnym uwzględnieniem osób                     
z niepełnosprawnościami. Ważnym jego aspektem jest zwrócenie uwagi
osób studiujących – przyszłych twórców przestrzeni na projektowanie
uniwersalne. Osoby studiujące w ramach PMB inwentaryzują przestrzeń
Poznania od 2014 roku. Obecnie przygotowana jest kolejna aktualizacja
wykraczająca poza II ramę komunikacyjną miasta. 

Poznańska Akademia Przestrzeni - jest to projekt naukowo-edukacyjny
realizowany przez wielu członków i wiele członkiń naszego Koła.
Przeznaczony jest dla bardzo szerokiej grupy odbiorców i odbiorczyń – od
dzieci trzyletnich, aż po seniorów i seniorki. Warto zaznaczyć, że każde
spotkanie dostosowane jest specjalnie do indywidualnych potrzeb każdej
grupy. 
Realizowany jest w ramach czterech podstawowych działań - warsztatów
(zajęcia praktyczne), wykładów (zajęcia merytoryczne), gry miejskiej
(poznanie przestrzeni miejskiej), wizyt studyjnych (spotkania                     
 z pracownikami i pracowniczkami różnych firm, czy instytucji). 

5 numer

6 numer

7 numer 

8 numer
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2 numer
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http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Przegl%C4%85d-Planisty-numer-1.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/akngp
https://www.instagram.com/akngp_uam/
http://akngp.home.amu.edu.pl/dni-planisty/
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PP5.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/PP6.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Urbanizacja-czy-rozw%C3%B3j-przedmie%C5%9B%C4%87.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Urbanizacja-czy-rozw%C3%B3j-przedmie%C5%9B%C4%87.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/PP-8.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/Przegl%C4%85d-Planisty-numer-1.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/PP-2-1.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/PP3.pdf
http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/PP4_Ma%C5%82e_miasta_i_obszary_wiejskie.pdf


Koło skupia w swoich szeregach pasjonat planowania zintegrowanego,
czyli łączącego aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, 

dotychczas członkowie i członkinie  zaangażowali i zaangażowały się
m.in. w opracowanie Strategii Rozwoju Chojnic do 2030 roku, Raport
jakości dokumentów strategicznych.

KOŁO NAUKOWE ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA
ROZWOJU

Koła naukowe 

osoby studiujące na Wydziale najbardziej zainteresować może sekcja
geografii społeczno-ekonomicznej,

działalność sekcji wznowiono z początkiem semestru letniego w roku
akademickim 2019/2020, 

odkrywanie powiązań pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem
geograficznym, w którym żyje i prowadzi swoją działalność, 

naszym nadrzędnym celem jest uświadomienie każdego z Was                   
o wszechobecności geografii społeczno-ekonomicznej w życiu
codziennym człowieka. Sieci transportowe, usługi, rolnictwo, ale także
bezrobocie i grupy etniczne to tylko przykłady otaczającej nas geografii
społeczno-ekonomicznej, 

w ramach naszych badań staramy się poruszać problemy z różnych
dziedzin geografii społeczno-ekonomicznej. Starając się iść z duchem
czasu zajmujemy się również procesami zachodzącymi                     
 w cyberprzestrzeni,

jako sekcja chcemy wyjść naprzeciw coraz częstszym zmianom
społeczno-gospodarczym i poszukiwać rozwiązań współczesnych
problemów. W badaniach swych korzystamy z danych pozyskanych za
pomocą ankiet i wywiadów, ale także pochodzących z baz danych GIS, 

członkowie i członkinie sekcji nie tylko doskonalą swoje umiejętności
analityczne, ale również prowadzą badania i publikują ich wyniki         
 w czasopismach naukowych. Poprzez aktywne uczestnictwo                   
 w konferencjach poszerzają swoją wiedzę, aby móc ją wykorzystać
podczas realizacji swoich projektów.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOGRAFÓW
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https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Zintegrowanego-Planowania-Rozwoju-102327125287747
https://www.facebook.com/SKNGUAM
http://skng.home.amu.edu.pl/
https://www.instagram.com/knzpr_uam/
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Samorząd studentów

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WGSEiGP

Osoby w Radzie wybierane są w wyborach powszechnych na początku
każdego roku akademickiego. 

W ramach swojej działalności stoją na czele praw i obowiązków osób
studiujących, zasiadają w gremiach dydaktycznych tj. Rada Programowa
kierunku lub grupy kierunków, zespołach stypendialnych np. Uczelniana
Komisja Stypendialna (Podkomisje Wydziałowe) oraz co najważniejsze
afirmują czas wszystkim osobom związanym z Wydziałem i nie tylko. 

Osoby działające w samorządzie studentów na mocy przepisów                    
 o szkolnictwie wyższym dysponują 20% głosów w każdym organie
kolegialnym uczelni    (w Senacie, radach, kolegiach wyborczych) przez co
mają znaczny wpływ na sprawy związane z dydaktyką, programami
studiów, polityką rozwoju, czy regulacjami prawnymi jak choćby
regulamin studiów lub regulamin odpłatności za usługi edukacyjne.

Przedstawiciele osób studiujących są obecni w wielu organach uczelni –
zasiadają w komisjach dyscyplinarnych tak dla osób studiujących jak i dla
nauczycieli i nauczycielek akademickich; komisjach programowych
przygotowujących programy studiów. 
Wszystkie organy samorządu UAM mają niezwykle duży wpływ na sprawy
kształcenia oraz socjalne osób studiujących. To samorząd w głównej
mierze decyduje o podziałach środków na pomoc materialną oraz
zasadach jej udzielania. 
Działania samorządu związane są także ze sztuką, kulturą czy sportem. Od
wielu lat wszystkie organy samorządu wspólnymi siłami przygotowują
słynne już w całym kraju Wielkie Grillowanie UAM; angażują się                   
 w organizację Juwenaliów, Dni Sportu, Festiwalu Kultury Studenckiej
Kulminacje, Przeglądu Artystycznego cin_art, czy wieczorków artystycznych.

SAMORZĄD STUDENTÓW UAM
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https://www.facebook.com/samorzad.wgseigp
https://www.instagram.com/samorzad.wgseigp/
https://www.facebook.com/samorzad.UAM
https://www.instagram.com/samorzad.uam/


Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem 
 Samorządów Studentów Uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii           
i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studentów        
 z polskich uniwersytetów. 

Samorząd studentów

POROZUMIENIE SAMORZĄDU STUDENTÓW UCZELNI
POZNAŃSKICH

Powstało w celu koordynacji działań środowiska Samorządów
Studentów Uczelni Wyższych Miasta Poznania. W szczególności                
 w sprawach dotyczących osób studiujących zrzeszonych w PSSUP oraz
ich integracji w środowisku akademickim. PSSUP dba o interes osób
studiujących, reprezentując środowisko poznańskiej społeczności
studenckiej przed Władzami Miasta czy Ministerstwem. 

FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH (FUniP) 

Jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym
reprezentantem wszystkich osób studiujących w Polsce. Zrzesza
samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych                    
 i niepublicznych w kraju. 

PARLAMENT STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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https://www.facebook.com/PSSUP
https://www.facebook.com/FUniP.PSRP
https://www.instagram.com/samorzad.uam/
https://www.instagram.com/teamfunip/
https://funip.pl/
https://www.facebook.com/parlamentstudentowrp
https://www.instagram.com/parlament_studentow_rp/
https://psrp.org.pl/
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BLOK I PROCES REKRUTACJI  

ILE OSÓB APLIKOWAŁO NA KIERUNEK GP I ZPR W UBIEGŁYM ROKU? 

W przypadku obu tych kierunków wskaźnik ten wynosił około 3 osoby na 1 miejsce.

JAKIE SĄ LIMITY MIEJSC NA DANYCH KIERUNKACH STUDIÓW?  

Liczba osób przyjmowanych na studia wynosi od 30 do 100 osób. Wszystko zależne jest od
kierunku studiów.  Szczególy znajdziecie na stronie www rekrutacji. 

JAKIE SĄ PROGI PUNKTOWE? CZY KAŻDY MA SZANSĘ SIĘ DOSTAĆ? 

Nie ma wyznaczonych progów. Wszystko zależy od liczby zgłoszeń i punktacji kandydatów.      
 W ubiegłych latach było to około 20-25 pkt.

JAKIE TERMINY OBOWIĄZUJĄ TEGOROCZNYCH KANDYDATÓW?   

Rekrutacja na studia dla tegorocznych kandydatów rusza 1 czerwca 2022r. 
Dokładne daty zamknięcia zapisów, terminów opłacenia zapisu, ogłoszenia wyników oraz
składania dokumentów znajdują się pod wybranym kierunkiem na stronie www.

CZY REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE WYGLĄDA TAK SAMO JAK NA STUDIA
STACJONARNE? 

Dokładnie tak samo, rekrutacja na UAM krok po kroku dostępna jest w linku.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ NA TEMAT KOSZTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH? 

Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2022/2023 można znaleźć na stronie UAM (link).
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https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/oplaty/oplaty-w-roku-akademickim-20222023


BLOK I PROCES REKRUTACJI  

CZY JEŚLI ZŁOŻĘ PODANIE NA DWA KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE I DOSTANĘ SIĘ TYLKO NA
JEDEN Z NICH I BĘDĘ CHCIAŁA PODTRZYMAĆ CHĘĆ STUDIOWANIA NA KIERUNKU, NA KTÓRY SIĘ
NIE DOSTAŁAM TO MUSZĘ ZREZYGNOWAĆ Z TEGO, NA KTÓRY MNIE ZAKWALIFIKOWANO? 

Podtrzymanie chęci studiowania - warto wybrać tę opcję w przypadku niezakwalifikowania się
na studia. W przypadku, kiedy zwolni się odpowiednia liczba miejsc, osoby które wyraziły
podtrzymanie chęci studiowania, otrzymają informacje o zakwalifikowaniu się na dany
kierunek. Wybranie tej możliwości nie wiąże się z koniecznością dostarczenia kompletu
dokumentów. 

CZY ZMIENIŁY SIĘ ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW? JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DLA
CUDZOZIEMCÓW? 

Wszystkie informacje dla osób kandydujących z zagranicy znajdują się w linku.

KIEDY ZOSTANĄ PODANE WYNIKI REKRUTACJI? 

Dokładne harmonogramy rekrutacji dla wybranych kierunków znajdują się w linku.
Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia pojawi się w systemie Internetowym Systemie
Rekrutacji (IR), następnie należy pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów do
podkomisji rekrutacyjnej na Wydziale. Dokumenty zgodnie z harmonogramem rekrutacji
musicie złożyć do 11 lipca.  

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZY REKRUTACJI? 

Wykaz potrzebnych dokumentów znajduję się pod wybranym kierunkiem na stronie www. 
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CZY BĘDĄ DOSTĘPNE SKIEROWANIA OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY? OD KIEDY? CZY W OGÓLE
SĄ ONE WYMAGANE NA WYDZIALE?

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest tylko na niektórych kierunkach. To zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania. Wystawia je lekarz medycyny
pracy. Aby je wykonać trzeba poczekać na skierowanie. Wysyła je Sekcja Spraw Studenckich
UAM po przyjęciu osoby kandydującej na studia. 

FAQ - odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/kandydaci/terminy-rekrutacji-na-uam,-ktore-warto-znac
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow


BLOK II KIERUNKI STUDIÓW

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY PRACY DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW GP I ZPR?

jednostkach administracji rządowej i samorządowej - urzędach np. przy pozyskiwaniu
funduszy m.in ze środków europejskich,
instytucjach oraz podmiotach gospodarczych przygotowujących różnego rodzaju projekty
inwestycyjne,
ośrodkach przygotowujących opracowania planistyczne,
firmach zajmujących się planowaniem strategicznym,
przedsiębiorstwach konsultingowych.

Absolwenci i absolwentki mogą brać udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu
terytorialnego i podjąć zatrudnienie w:

Dodatkowo też po ukończeniu studiów inżynierskich możecie wykonywać zawód urbanisty.
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CZYM WŁAŚCIWIE RÓŻNIĄ SIĘ STUDIA LICENCJACKIE OD INŻYNIERSKICH (GOSPODARKA
PRZESTRZENNA) W ZAKRESIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA?

Program kształcenia studiów inżynierskich przewiduje większą liczbę godzin zajęć                       
 z przedmiotów z zakresu budownictwa, infrastruktury technicznej, a także podstawowych
instrumentów informatycznych w działalności inżynierskiej, które omawiane są szczegółowo     
i w szerszym zakresie.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY GP I ZPR? OBA KIERUNKI ŁĄCZĄ W SOBIE PODOBNE DZIEDZINY            
I WYDAJĄ SIĘ BARDZO ZBLIŻONE.

Gospodarka przestrzenna koncentruje się na kwestiach planowania przestrzennego.                
 W ramach studiów na kierunku zintegorwane planowanie rozwoju z kolei osoba studiująca  
 ma możliwość poznania zróżnicowanych form planowania w tym w szczególności planowania
strategicznego.

FAQ - odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania



BLOK III ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

KIEDY ROZPOCZNIE SIĘ ROK AKADEMICKI DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU? CZY TERMIN
REKRUTACJI WPŁYNIE NA ROZPOCZĘCIE ROKU I ZAJĘCIA?

Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2022r. Szczegółowe informacje
dotyczące tego dnia zostaną podane w późniejszym terminie. 

CO W SYTUACJI, JEŻELI KORONAWIRUS POWRÓCI NA JESIEŃ I UCZELNIE ZNOWU ZOSTANĄ
ZAMKNIĘTE? CZY OSOBY STUDIUJĄCE NA  PIERWSZYM ROKU BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                         
 W NAUCZANIU ZDALNYM?

W sytuacji kolejnej fali pandemii, decyzję o zmianie trybu nauczania ze stacjonarnej na zdalną
podejmuje Rektor Uniwersytetu UAM.
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JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO? SZCZEGÓLNIE SESJA?

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Natomiast sesje egzaminacyjne odbywają się     
w następujących terminach:  zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna (6-26
lutego) oraz  letnia sesja egzaminacyjna (26 czerwca – 9 lipca oraz 1 września – 17 września).

Organizacja roku akademickiego. 

FAQ - odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/343408/Organizacja-roku-akademickiego-2022-2023.pdf
https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/343408/Organizacja-roku-akademickiego-2022-2023.pdf


BLOK IV POMOC MATERIALNA 

W JAKI SPOSÓB SKŁADA SIĘ WNIOSKI O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ? 

stypendium socjalnej,  
stypendium Rektora,  
stypendium dla osób niepełnosprawnych,  
zapomogę,  
miejsce w Domie Studenckim,
nagrodę społecznika (współprac Władz Uczelni z bankiem Santander).  

Wnioski dotyczące pomocy materialnej składa się za pośrednictwem platformy USOSweb.
Dostęp do indywidualnych kont w systemie USOS powinniście mieć w sierpniu lub we
wrześniu. Do zalogowania się potrzebujecie swojego numeru PESEL oraz hasła, którego używać
będziecie podczas rekrutacji. Oczywiście później możecie je zmienić.  
Jako osoby studiujące możecie wnioskować o:  

Więcej informacji na temat każdej z form pomocy materialnej oraz szczegółów dotyczących
terminów, wymogów etc. znajdziecie na stronie internetowej UAM.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE? JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ ORAZ JAK
WYSOKIE JEST STYPENDIUM? 

O stypendium socjalne możecie ubiegać się na przełomie października/listopada. Wtedy
rozpoczyna się pierwsza tura wnioskowania. Po jej zamknięciu i weryfikacji wniosków,
najczęściej w listopadzie/grudniu uruchamiana jest całoroczna tura wnioskowania, która trwa
do czerwca danego roku akademickiego.  

Podstawowym warunkiem jakim trzeba spełnić jest nieprzekroczenie progu przeciętnego,
miesięcznego dochód w poprzednim roku podatkowym (2021) oraz w roku bieżącym (2022)      
 w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W trwającym roku akademickim
został on wyznaczony, zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy o świadczeniach
rodzinnych, na poziomie 930,35 PLN (netto) za osobę w rodzinie.  

Więcej informacji na temat znajdziecie na stronie UAM.
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https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej


BLOK IV POMOC MATERIALNA 

CZY BĘDĄ DOSTĘPNE STYPENDIA DLA TEGOROCZNYCH FINALISTÓW OLIMPIAD
PRZEDMIOTOWYCH? 

Oczywiście. Takie osoby mogą wnioskować o stypendium Rektora. Wystarczy, że po
rozpoczęciu tury wnioskowania o tą formę pomocy materialnej wypełnicie wniosek                  
 w systemie USOS i dołączycie kopie zaświadczenia, które będzie potwierdzało Wasz tytuł
finalisty lub laureata. Pamiętajcie, aby podczas stacjonarnego składania wniosku wraz                
z załącznikami mieć ze sobą oryginał. Ważne jest, aby osoba pracująca w Biurze Obsługi
Studenta (dawniej Dziekanat) wstawił_a Wam pieczątkę zgodności z oryginałem na każdej
kopii dokumentów.  

Pozostałe informacje znajdziecie na stronie UAM.

CZY OSOBY STUDIUJĄCE NA PIERWSZYM ROKU MOGĄ WNIOSKOWAĆ O STYPENDIUM REKTORA?                   
JAK WYGLĄDA SAM PROCES WNIOSKOWANIA? JAKIE WYMAGANIA TRZEBA SPEŁNIĆ? 

Jak najbardziej. Wystarczy, że będziecie mieć tytuł finalisty lub laureata olimpiady
przedmiotowej, która uwzględniona jest w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wystarczy, że wypełnicie wniosek w systemie USOS podczas pierwszej tury wnioskowanie,
która rozpoczyna się na przełomie października/listopada. Następnie drukujecie wniosek          
 i wraz załącznikami potwierdzającymi każde z wymienionych osiągnieć składacie go                   
 u posoby pracującej w Biurze Obsługi Studenta zajmującej się pomoc materialną.  
Gwarancją pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletu dokumentów (wniosek  
 i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia) oraz co najważniejsze posiadanie tytułu laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej.  

Więcej informacji.

CZY BĘDĄ DOSTĘPNE STYPENDIA DLA TEGOROCZNYCH FINALISTÓW OLIMPIAD
PRZEDMIOTOWYCH? 

Tak. Procedura wnioskowania o stypendium Rektora rozpoczyna się w październiku/
listopadzie każdego roku akademickiego.  

Szczegółowe informacje.
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https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20202021-oraz-uprawniajacych-do-przyjmowania-laureatow-i-finalistow-tych-olimpiad-w-pierwszej-kolejnosci-do-szkol-wymienionych-w-art-132-ustawy--prawo-oswiatowe
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow


BLOK IV POMOC MATERIALNA 

CZY OSOBY STUDIUJĄCE NA PIERWSZYM ROKU MAJĄ SZANSE NA DOSTANIE SIĘ DO AKADEMIKÓW ?  

odległości pomiędzy Poznaniem, a miejscem stałego zamieszkania (najlepiej od 80
kilometrów w górę),  
nie przekroczenia miesięcznego progu dochodowego na osobę w rodzinie (w trwającym
jeszcze roku akademickim wynosi on 930,35 złotych/ osobę).  

Oczywiście. Podczas składania wniosku najważniejsze jest, aby spełnić dwa warunki:  

Szczegóły dotyczące trybu wnioskowania znajdziecie w pozostałych odpowiedziach na pytania
oraz na stronie UAM.

CZY TRUDNO DOSTAĆ SIĘ DO DOMU STUDENCKIEGO? 

Nie. Wystarczy złożyć wniosek w systemie USOS podczas tury wnioskowania, która zazwyczaj
rozpoczyna się pomiędzy lipcem/sierpniem. Dodatkowo należy spełnić warunki podane           
 w odpowiedzi na pytanie powyżej.  
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CZY WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADA SIĘ PRZY REKRUTACJI,
CZY W INNYM TERMINIE? 

Wniosek o udzielenie stypendium specjalnego składacie z początkiem roku akademickiego.
Rozpoczęcie pierwszej tury wnioskowania jest najczęściej na przełomie października/       
 listopada.  

Szczegóły dotyczące wymogów, procedur i terminów znajdziecie na stronie UAM

FAQ - odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej


BLOK V ZAJĘCIA

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH? OD JAKIEGO POZIOMU MOŻNA ROZPOCZĄĆ
NAUKĘ?

Lektoraty odbywają się zgodnie z planem zajęć na w Collegium Geographicum lub w formie
zdalnej (w przypadku braku możliwości realizacji zajęć w formie kontaktowej). Na początku
każda z osób studiujących wypełnia test poziomujący i zostaje przypisana do odpowiedniej
grupy ćwiczeniowej.

CO TO SĄ FAKULTETY?

Są to zajęcia nieobowiązkowe, w których można, ale nie trzeba brać udziału. Najczęściej są to
zajęcia do wyboru lub wykłady monograficzne.

Z JAKĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH?

Zjazdy w ramach studiów niestacjonarnych odbywają się najczęściej co 2 tygodnie.
Szczegółowy harmonogram zjazdów w roku akademickim 2022/2023 znajduje się w linku.

CZY OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWA?

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach na I roku studiów jest obowiązkowa. W przypadku
pozostałych lat nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach wykładowych.

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW?

Tak, istnieje taka możliwość. Najlepiej w takim wypadku starać się o indywidualną organizację
studiów lub indywidualny tok studiów. 

Szczegóły znajdziecie w regulaminie studiów UAM. 
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https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-studenta/plany-zajec
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow


BLOK V ZAJĘCIA

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ PROGRAMY STUDIÓW?

Programy studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału.

W JAKIM OKRESIE STUDENCI GP I ZPR WYJEŻDŻAJĄ NA PRAKTYKI TERENOWE?

Praktyki terenowe odbywają się w okresie letnim. Lista zajęć terenowych znajduje się               
 w programie studiów w linku.

CZY MIEJSCE PRAKTYK WYBIERA SIĘ SAMODZIELNIE? CZY JEST JAKAŚ WEWNĘTRZNA LISTA
INSTYTUCJI? CZY MOŻE WYBÓR MIEJSCA ODBYCIA PRAKTYK JEST Z GÓRY NARZUCONY?

Osoba studiująca ma możliwość wyboru miejsca odbywania praktyk. Warunkiem jest
wskazanie podmiotu lub firmy, której działalność powiązana jest zakresem przedmiotowym
realizowanego kierunku. Ostateczną zgodę dotyczącą wyboru danego podmiotu wyraża  osoba
koordynująca praktykami zawodowymi w porozumieniu z Panią Prodziekan ds. dydaktyki. 
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JAKIE RODZAJE ZAJĘĆ ODBYWAJĄ SIĘ NA KIERUNKACH GP I ZPR?

W ramach studiów na kierunkach gospodarka przestrzenna i zintegrowane planowanie
rozwoju zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, zajęć
terenowych (odbywają się one w okresie wakacyjnym. Koszty noclegu i wyjazdu ponoszone są
przez osoby studiujące) i seminariów.
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https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-studenta/ksztalcenie/programy-studiow
https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-studenta/ksztalcenie/programy-studiow


BLOK VI ERASMUS+

CZY PROGRAM ERASMUS+ BĘDZIE KONTYNUOWANY? JAKIE SĄ WARUNKI UCZESTNICTWA? 

Program Erasmus+ jest cały czas kontynuowany zarówno na naszym Wydziale, jak i naszej
Uczelni. Najważniejszym warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie terminu rekrutacji,
posiadanie średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego nie niższej od 3,0 oraz znajomość
języka angielskiego (nie trzeba mieć żadnego certyfikatu, ważniejsza jest komunikatywność).
Zazwyczaj odbywa się ona w lutym/ marcu danego roku akademickiego.  

Szczegółowe informację na temat programu Erasmus+ znajdziecie na stronie internetowej.

CZY OSOBY STUDIUJĄCE NA PIERWSZYM ROKU MOGĄ JECHAĆ NA ERASMUSA? JAKIE SĄ
PROGRAMY WYMIANY STUDENCKIEJ? 

Fullbright,
Camp America,
Au Pair in America. 

Osoby studiujące na pierwszym roku nie mogą wziąć udziału w rekrutacji. Należy mieć
pozytwnie rozliczony pierwszy rok studiów, czyli terminowo otrzymać wszystkie oceny.  

Poza programem Erasmus+ można spróbować swoich sił w programach wymiany Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej, czy Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Dodatkowo też jako osoby posiadające statut osoby studiującej możecie skorzystać                     
 z programów wymiany do Stanów Zjednoczonych tj.:   

CZY UCZELNIA ZAPEWNIA WSPARCIE FINANSOWE NA WYJAZD? 

Oczywiście. W ramach programu Erasmus+ możecie liczyć na wsparcie finansowane. Jest ono
realizowane jako stypendium, które wypłacane jest raz w miesiącu.  
Stawki stypendialne są zmienne w zależności od roku. Nie wiemy jeszcze, jak będą one
wyglądały w roku akademickim 2022/2023.  W zeszłym roku stawki mieściły się w granicach
400-620 Euro.  
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https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-studenta/ksztalcenie/erasmus-
https://fulbright.edu.pl/
https://www.campamerica.pl/
https://www.aupair.aifs.pl/
https://nawa.gov.pl/
https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/


BLOK VII DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

W JAKIE BADANIA/PROJEKTY MOGĄ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ OSOBY STUDIUJĄCE? 

Nasze osoby studiujące mogą wziąć udział w licznych badaniach i projektach prowadzonych
zarówno przez członków i członkinie Kół Naukowych (informacje o niektórych inicjatywach
znajdziecie w poradniku oraz podanych linkach do stron www i mediów społecznościowych)
oraz pracowników i pracowniczki Wydziału.

Oczywiście możecie realizować swoje projekty np. w ramach uczestnictwa w programie Best
Student Grant UAM.

CZY NA WYDZIALE SĄ JAKIEŚ MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA INDYWIDUALNYCH BADAŃ
NAUKOWYCH? 

Oczywiście. Swoje badania można rozpocząć w ramach członkostwa w Akademickim Kole
Naukowym Gospodarki Przestrzennej, Kole Naukowym Zintegrowanego Planowania Rozwoju,
czy Studenckim Kole Naukowym Geografów. Dodatkowo możecie podjąć współpracę                  
 z pracownikami i pracowniczkami pracującymi na Wydziale lub spróbować swoich sił w Best
Student Grant UAM  lub innych konkursach w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia
Badawcza.

CZY W DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH NAUKOWYCH, NA DANYM WYDZIALE MOGĄ SIĘ ANGAŻOWAĆ
OSOBY Z INNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW? 

Jak najbardziej. Wystarczy wziąć udział w rekrutacjach, które są na początku każdego roku
akademickiego lub też skontaktować się bezpośrednio z członkami i członkiniami                    
 Kół    Naukowych przez media społecznościowe lub drogą mailową.  

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY DZIAŁAĆ W AKADEMICKIM KOLE NAUKOWYM GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ? 

Najlepiej wziąć udział w otwartej rekrutacji, która jest zazwyczaj na początku roku
akademickiego lub też skontaktować się z Zarządem Koła za pośrednictwem mediów
społecznościowych (Facebook i Instagram lub adresu mailowego).
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https://wgseigp.amu.edu.pl/
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1
https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/akngp
https://www.instagram.com/akngp_uam/
mailto:akngp.amu@gmail.com


BLOK VII DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

CZY OSOBY CZŁONKOWSKIE ORGANIZACJI STUDENCKICH MAJĄ JAKIEŚ PROFITY ZE SWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI? 

Głównymi profitami działalności w organizacjach studenckich jest dobra zabawa, rozwój
kompetencji miękkich i twardych oraz przede wszystkim rozwijanie swoich pasji.  
Dodatkowo w ramach członkostwa w Kole Naukowym możecie zaangażować się w wiele
projektów i działań naukowych, dzięki którym można starać się o stypendium Rektora.  
Natomiast dzięki działalności w Radzie Samorządu Studentów, czy innych gremiach
studenckich można zdobyć ogromne doświadczenie i poszerzyć swoją bazę kontaktów
zawodowych podczas organizacji festiwali kulturalnych etc.  

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO SAMORZĄDU? 

Najlepiej, jeśli weźmiecie udział w wyborach, które są organizowane na przełomie
października/listopada. Oczywiście nie musicie brać udziału w wyborach, aby działać                 
 w samorządzie. Zawsze możecie być osobą współpracującą, z tym, że jako czlonkami                     
i członkiniami Rady macie większy wpływ na podejmowane decyzję i możecie brać udział          
 w licznych głosowaniach. 

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SAMORZĄDU STUDENTÓW? 

Do najważniejszych zadań Samorządu Studentów należy reprezentowanie całej społeczności
akademicką w ramach tzw. działalności statutowo-regulaminowej. Dodatkowo osoby
członkowskie są jednymi głównych przekaźników informacji dotyczących między innymi
organizacji roku akademickiego, praw i obowiązków, dydaktyki czy pomocy materialnej.  
Warto śledzić profile naszej Rady (Facebook i Instagram) oraz Samorządu Studentów   
 (Facebook i Instagram). 

CZY WYDZIAŁ JEST OTWARTY NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ? 

Oczywiście. Cała społeczność akademicka podejmuje wiele tego typu działań. Niezależnie od
przynależności do organizacji studenckich, konsorcjów czy zespołów badawczo-projektowych.
Otwartość na problemy społeczne jest jednym z głównych działań Uniwersytetu.  
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https://www.facebook.com/samorzad.wgseigp
https://www.instagram.com/samorzad.wgseigp/
https://www.facebook.com/samorzad.UAM
https://www.instagram.com/samorzad.uam/


BLOK VIII DOSTĘPNOŚĆ

JAK DOJECHAĆ NA WYDZIAŁ? 

Dojazd na Wydział zapewnia transport zbiorowy miasta Poznania. Z Dworca Zachodniego           
 i Mostu Dworcowego (Dworzec Główny PKP) dojazd umożliwiają tramwaje linii 12, 14, z Ronda
Kaponiera tramwaje linii 12, 14, 15, a z Mostu Teatralnego tramwaje linii: 12, 14, 15, 16.
Następnie należy przesiąść się na przystanku PST Szymanowskiego na autobus linii 188, 198 lub
348. Collegium Geographicum znajduje się przy przystanku UAM Wydział Geografii.
Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie ZTM Poznań .

Dojazd na Wydział możliwy jest także przy wykorzystaniu indywidualnych środków transportu
np. samochodu, roweru, czy hulajnogi.

CZY BUDYNEK WYDZIAŁU PRZYSTOSOWANY JEST DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI? 
NA JAKIE UDOGODNIENIA MOGĄ LICZYĆ TAKIE OSOBY? 

Budynek Collegium Geographicum poprzez zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań
technicznych jest przystosowany do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku znajdują się windy, pochylnie i poręcze, które ułatwiają m.in. przemieszczanie się
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

CZY BIBLIOTEKI SĄ PŁATNE?  

Aby korzystać z biblioteki uniwersyteckiej (w tym bibliotek wydziałowych) konieczne jest
posiadanie karty bibliotecznej oraz aktywnego konta. Aktywacja konta wiąże się                          
 z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 12 zł. Konto ważne jest na cały rok akademicki. 

43

FAQ - odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

http://www.ztm.poznan.pl/
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