
Nazwa przedmiotu: Geografia Pomorza: 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Instytut Geografii/Wydział Oceanografii i Geografii 
Nazwa kierunku: Gospodarka przestrzenna 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Wojciech Maślanka 
Liczba godzin zajęć: ogółem – 30, w tym: wykład – 30 Liczba punktów ECTS: 3 
Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia Rok i semestr studiów: III rok/ VI semestr 
Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
Metody dydaktyczne: wykłady z prezentacjami multimedialnymi 
Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie (test złożony zarówno z zadań otwartych, jak i zamkniętych) 
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Wiedza z zakresu: interakcyjnych powiązań między poszczególnymi komponentami środowiska 
geograficznego oraz wpływu zróżnicowania komponentów środowiska na wykształcenie struktury 
społeczno-gospodarczej; przestrzennego zróżnicowania struktury środowiska przyrodniczego oraz 
struktury społeczno-gospodarczej Polski. 
Umiejętności: synteza informacji pochodzących z wielu źródeł; identyfikacji interakcji w systemie 
przyroda –człowiek. 
Założenia i cele przedmiotu: 
Poznanie struktury środowiska geograficznego Pomorza; umiejętność identyfikowania relacji między 
człowiekiem a środowiskiem oraz wskazywania obszarów problemowych na Pomorzu; 
Treści programowe: 
Fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne granice Pomorza i ich zmienność czasowa; podział na 
jednostki fizycznogeograficzne; charakterystyka środowiska przyrodniczego (budowa i rzeźba terenu, 
surowce mineralne, stosunki wodne, świat roślinny i zwierzęcy); historyczne uwarunkowania rozwoju 
społeczno-ekonomicznego; 
Podział administracyjny; struktura i rozmieszczenie ludności; przemiany narodowościowe i językowe; 
struktura wyznaniowa; mniejszości narodowe; struktura i przekształcenia systemu osadniczego; 
rozwój infrastruktury transportu; obszary problemowe z punktu widzenia relacji człowiek-
środowisko. 
Umiejętności i kompetencje: 
Wiedza na temat zróżnicowania Pomorza pod względem fizycznogeograficznym i 
społecznoekonomicznym; umiejętność określenia specyfiki środowiska geograficznego regionu; 
umiejętność oceny walorów i zasobów środowiska geograficznego oraz podstawowych 
mechanizmów interakcji człowiek-środowisko. 
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