
S Y L A B U S

administrowanie turystyką
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_53S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 15 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem głównym jest przygotowanie studenta do prawidłowego i funkcjonalnego poruszania się w przestrzeni
turystyki poprzez zapoznanie z funkcjonującym w Polsce systemem promocji turystyki, sposobami zarządzania
turystyką w Polsce, procedurą postępowania administracyjnego na różnych szczeblach organów administracji
rządowej i samorządowej.

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów: prawo w turystyce, organizacja i obsługa ruchu
turystycznego, podstawy geografii turyzmu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna elementy systemu promocji turystyki w Polsce K_W04EP11

Zna procedury administracyjne dotyczące sektora
turystyki K_W06EP22

Posiada wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących
turystyki K_W10EP33

umiejętności

Konstruuje proste dokumenty administracyjne stosowane
w turystyce

K_U09
K_U10EP41

Korzysta z różnych źródeł i własnej wiedzy, konstruując
dokumenty lub tworząc programy K_U01EP52

Ocenia poprawnie prawidłowość przygotowania
dokumentów K_U09EP63

Wykorzystuje wiedzę podczas dyskusji i potrafi wyciągać
wnioski

K_U06
K_U09
K_U11

EP74

Potrafi ocenić zasadność i skuteczność wybranych
sposobów promocji turystyki K_U09EP85

Potrafi pracować w zespole nad zleconym zadaniem K_U13EP96

Wykazuje gotowość do śledzenia zachodzących zmian i
ciągłej nauki K_U14EP107

kompetencje społeczne

Docenia rolę wiedzy merytorycznej w rozwiązywaniu
kwestii administracyjnych w turystyce K_K01EP111

Wykazuje przedsiębiorcze podejście w kontekście
administrowania turystyką K_K03EP122

Uświadamia rolę odpowiedzialności zawodowej w
działalności praktycznej K_K06EP133

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: administrowanie turystyką

Forma zajęć: ćwiczenia

31. System organizacji turystyki w Polsce 5

82. Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych 5

33. Rola i zadania samorządów i organizacji turystycznych w rozwoju i promocji turystyki w Polsce 5

14. Źródła finansowania turystyki i aspekty prawne 5

Prezentacja multimedialna, analiza dokumentów, przygotowanie dokumentów, opracowanie
projektu, praca w grupachMetody kształcenia

Borzyszkowski J. (2011): Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa

Butowski L. (2007):  Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo
Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie, Lublin

Panasiuk A. (red.)  (2008):  Ekonomika turystyki., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pawłowski R.   (2016): Prawo w turystyce , UJK Kielce

Zych W., Korzeniowski L.   (2015): Zarządzanie w turystyce, EAS

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych oraz akty wykonawcze

Literatura podstawowa

Gaworecki W.W.  (2010): Turystyka, PWE, Warszawa

Gospodarek J. (2007): Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa

Pender L., Sharpley R. (2008): Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN
EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP12,E
P13,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego z zakresu ćwiczeń i zalecanej literatury,
składającego się z dwóch części - testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 administrowanie turystyką Ważona

5 administrowanie turystyką [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S

aerozole morskie z elementami talasoterapii
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_65S

Pracownia Oceanografii Fizycznej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Przekazanie wiedzy z zakresu emisji i rozpraszania aerozoli morskich i ich wykorzystania w talasoterapii

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, geografii i biologii na poziomie szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

rozumie istotę procesów zachodzących w strefie
brzegowej oraz zna mechanizmy powstawania, skład i
właściwości aerozoli morskich

K_W05EP11

ma pojęcie o talasoterapii i jej skutkach w kontekście
funkcjonowania organizmu człowieka i jego rekreacji K_W03EP22

posiada wiedzę o możliwościach i ograniczeniach rozwoju
talasoterapii nad Bałtykiem w kontekście zasad
zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej

K_W09EP33

umiejętności

identyfikuje oraz analizuje zjawiska i procesy związane z
powstawaniem aerozoli morskich i ich wykorzystaniem w
talasoterapii

K_U05EP41

posiada umiejętność pisemnego wypowiadania się na
tematy związane z talasoterapią, wykorzystując
specjalistyczną terminologię

K_U11EP62

kompetencje społeczne

wykazuje krytyczne podejście do posiadanej wiedzy w
zakresie aerozoli morskich i talasoterapii K_K01EP71

docenia rolę talasoterapii w kontekście prozdrowotnego
stylu życia i promocji zdrowia K_K04EP82

dostrzega możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu
aerozoli morskich i talasoterapii w działalności
przedsiębiorczej z zakresu turystyki i rekreacji

K_K03EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: aerozole morskie z elementami talasoterapii

Forma zajęć: wykład

21. Procesy generacji aerozoli morskich ich rozpraszania w powietrzu i właściwości fizyczne 6

22. Skład chemiczny i biologiczny aerozoli morskich 6
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23. Uwalniane tlenu z wody do powietrza i warunki respiracyjne w strefie brzegowej 6

14. Bio-aerozole i bio-komponenty aerozoli morskich 6

25. Talasoterapia, leczenie solankami 6

26. Bodźcowość morskiej strefy brzegowej 6

27. Talasoterapia nad Bałtykiem 6

28. Procesy wzbogacania aerozoli w jod, selen i inne pierwiastki śladowe 6

wykład konwersatoryjny i problemowy, analiza przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Koźmiński Cz. (red.) (2016): Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne,
Uniwersytet Szczeciński, SzczecinLiteratura podstawowa

Kuśmierczyk-Michulec J., R., Marks (2000): The Influence of Sea Salt Aerosols on the Atmospheric
Extinction over the Baltic and the North Seas. J. Aerosol Science. Vol. 31, No.11, 1299-1316
Marks, R. (1987): Marine aerosols and  whitecaps in the  North Atlantic and Greenland Sea
Regions. Dt. hydrogr. Z. H., 2, 71-79.
Marks R. (2014): Bubble Rotational Features – Preliminary Investigations. Oceanography: Open
Access, 2: 128,
Marks R. (2008): Dissolved oxygen supersaturation and its impact on bubble formation in the
southern Baltic Sea coastal waters. Hydrology Research. Vol. 39, No 3, 229-236
Marks R. (1990): Preliminary Investigations on the Influence of Rain on the Production,
Concentration, and Vertical Distribution of Sea Salt Aerosol. J. Geophys. Res. Vol. 95, NO. C12,
22,299-22,304
Marks R., Kruczalak K., Jankowska K., Michalska M. (2001): Bacteria and Fungi in Air over the Gulf
of Gdańsk and Baltic Sea. J. Aerosol Science. Vol. 32/2, 43-56.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie ustnego kolokwium z zakresu wykładów i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 aerozole morskie z elementami talasoterapii Ważona

6 aerozole morskie z elementami talasoterapii [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

autoprezentacja i protokół dyplomatyczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_43S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami autoprezentacji, biznesowego savoir-vivre oraz praktycznym
zastosowaniem protokołu dyplomatycznego

Wymagania wstępne: Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu kultury zachowań i wiadomości o społeczeństwie

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna pojęcia, zasady savoir-vivre, rozróżnia zagadnienia
związane z właściwą autoprezentacją na tle
reprezentowanej instytucji

K_W01
K_W05EP11

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju działalności
gospodarczej i funkcjonowaniu rynku usług w turystyce i
rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir-
vivre i protokołu dyplomatycznego

K_W06
K_W10EP22

zna odpowiednie zagadnienia z kanonu zachowań, zgodne
z zasadami protokołu dyplomatycznego, normami i
regułami prawnymi, organizacyjnymi, moralnymi i
etycznymi wpływającymi na funkcjonowanie i relacje
między strukturami i instytucjami społecznymi w Polsce i
na świecie

K_W10EP33

umiejętności

wykorzystując zdobytą wiedzę, planuje i realizuje
budowanie właściwego wizerunku, zgodnego z zasadami
dobrego obyczaju

K_U08EP41

posiada umiejętność aktywnej komunikacji, obserwacji i
interpretacji potrzeb indywidualnych klientów oraz grup
społecznych w zakresie różnych form turystyki i rekreacji
z uwzględnieniem zasad dobrego wychowania i protokołu
dyplomatycznego

K_U04EP52

potrafi realizować potrzebę uczenia się przez całe życie
oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_U14EP63

kompetencje społeczne

krytycznie wykorzystuje posiadaną wiedzę w sytuacjach
oficjalnych, zawodowych i prywatnych K_K01EP71

jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów
związaych z wykonywaniem zawodu K_K06EP82

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro, jednocześnie potrafi formułować
opinie dotyczące klientów, grup społecznych w kontekście
związanym z wykonywaniem zawodu

K_K05EP93

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: autoprezentacja i protokół dyplomatyczny

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podstawy i zastosowanie protokołu dyplomatycznego 3

32. Protokół dyplomatyczny w Polsce, Unii Europejskiej 3

23. Praktyczne zastosowanie precedencji 3

64. Etykieta, dobre obyczaje i kultura języka 3

25. Edycja dokumentów 3

46. Kształtowanie własnego wizerunku 3

107. Praktyczne zastosowanie zasad - Konferencje, ceremonie, negocjacje, spotkania i przyjęcia.
Organizacja i udział. 3

prezentacja multimedialna, praca z tekstem, gry symulacyjneMetody kształcenia

Orłowski T (2010): Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta., PISM

Pietkiewicz E. (1998): Etykieta menedżera., CIM

Pietkiewicz E. (1998): Protokół dyplomatyczny., MSZ

Literatura podstawowa

Ikanowicz C.  (2010): Etykieta biznesmena, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa

Weczer R. (2000): Jak obyczaj każe...., Szczecin Expo, Szczecin

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4PREZENTACJA

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych, otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta, w tym czytanie publiczne określonych tekstów, opracowanie
i przeczytanie publiczne eseju, aktywny udział w organizacji i przebiegu ćwiczeń praktycznych w
restauracji oraz prezentacja formalna własnego wizerunku
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie zajęć

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 autoprezentacja i protokół dyplomatyczny Ważona

3 autoprezentacja i protokół dyplomatyczny [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Moduł:

BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_1S

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr MARIUSZ  SIKORA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie ppoż, udzielaniu pierwszej pomocy
oraz
prawach i obowiązkach studentów oraz uczelni w zakresie BHPiP i ppoż. funkcjonujących na uczelni.

Wymagania wstępne: Wiedza programowa dla szkoły średniej z zakresu fizyki, chemii i biologii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: BHP

Forma zajęć: wykład

1
1. Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie
polskim i
UE

1

1
2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych,
pracowniach i
w czasie zajęć terenowych

1

23. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadkowej i zagrażającej życiu 1

14. Podstawy prawne w zakresie ochrony ppoż 1

e-learning, ćwiczenia praktyczneMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: 1) teoretycznej, realizowanej w formie kształcenia na
odległość (e-learning) oraz 2) praktycznej realizowanej w Centrum Symulacji Rescue Lab i
polegającej na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności
resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia BHP jest zaliczenie szkolenia
teoretycznego (e-learningowego) BHP poprzez indywidualne konto studenta w  e-dziekanacie.
Uzyskanie pozytywnego wyniku z części praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości
szkolenia BHP.
Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Uniwersyteckiego centrum
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Rączkowski B.  (2010): BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk

Zarządzenia Rektora US dotyczące organizacji i szkolenia BHP i Ppoż :

(2010): Kodeks Pracy, Warszawa

Literatura podstawowa

Koradecka D.  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Edukacji: http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny po spełnieniu powyższych warunków

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 BHP Nieobliczana

1 BHP [wykład] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_4S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  DUDA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z elementami dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza Zachodniego, jego unikatowości,
oryginalności i kształtowania pod wpływem zróżnicowanych uwarunkowań historycznych, geograficznych i
społecznych. Celem dodatkowym jest wskazanie regionalnego dziedzictwa kulturowego jako determinanta
rozwoju turystyki alternatywnej dla istniejących przestrzeni turystyki aktywnej i wypoczynkowej na Pomorzu.

Wymagania wstępne: Znajomość geografii regionalnej oraz elementów krajoznawstwa, jak również podstawowego mechanizmu
regionalnych uwarunkowań rozwoju ruchu turystycznego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna podstawowe pojęcia związane z dziedzictwem
kulturowym, krajobrazem kulturowym i regionalną
turystyką dziedzictwa

K_W01EP11

Wskazuje i rozumie podstawowe procesy kształtujące
zróżnicowany krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego i
elementy regionalnego dziedzictwa kulturowego

K_W05EP22

Zna ogólne zasady i mechanizmy funkcjonowania
podstawowych instytucji i podmiotów gospodarczych i
społecznych związanych z ochroną dziedzictwa, jego
promowaniem i kreowaniem związanych z nim
tematycznych produktów turystycznych na Pomorzu
Zachodnim

K_W06EP33

Zna główne zasady zrównoważonego rozwoju w
kontekście aktywności turystycznej, promocji i ochrony
regionalnego dziedzictwa kulturowego Pomorza
Zachodniego

K_W09EP44

Rozumie uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania
elementów dziedzictwa kulturowego na Pomorzu
Zachodnim i zna miejsca oraz szlaki identyfikujące region
w kontekście turystyki dziedzictwa

K_W07EP55

1/3



umiejętności

Potrafi dobierać odpowiednie źródła informacji i stosować
właściwe metody i narzędzia do analizy i prezentacji
wielorakich zjawisk i procesów związanych z promocją,
ochroną i wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego
Pomorza Zachodniego w kontekście rozwoju ruchu
turystycznego (turystyki kulturowej)

K_U01EP61

Potrafi identyfikować, inwentaryzować i waloryzować
zasoby kulturowe obszaru pod względem ich znaczenia
jako dziedzictwa kulturowego regionu, jak i przydatności
dla różnych form turystyki z uwzględnieniem potrzeb i
oczekiwań konkretnych  grup użytkowników

K_U07EP72

Potrafi analizować i oceniać istniejące rozwiązania
zagadnień związanych z promocją i ochroną dziedzictwa
kulturowego Pomorza Zachodniego, proponując własne
rozstrzygnięcia oraz popierając je merytoryczną
argumentacją

K_U09EP83

kompetencje społeczne

Jest  gotów do inicjowania i podejmowania działań na
rzecz zrównoważonego  rozwoju społeczności lokalnych i
regionalnych Pomorza Zachodniego w kontekście
interpretacji, promocji i ochrony własnego dziedzictwa
kulturowego

K_K02EP91

Jest gotów do okazywania szacunku wobec tradycji i
zróżnicowania kulturowego Pomorza Zachodniego oraz
troski o jego dziedzictwo w kontekście działalności
turystycznej i rekreacyjnej

K_K05EP102

Jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy przy podejmowaniu konkretnych działań
oraz rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną i
promocją dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego

K_K03EP113

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego

Forma zajęć: wykład

31. Dziedzictwo kulturowe a turystyka. Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej na
Pomorzu Zachodnim. 4

32. Geograficzne, historyczne i społeczne czynniki kształtujące przestrzeń turystyki kulturowej i
dziedzictwo Pomorza Zachodniego. 4

33. Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego ? jego charakterystyka i rozwój w kontekście
wielokrotnych przemian społecznych, religijnych i kulturowych w regionie 4

34. Obiekty, szlaki i wydarzenia związane z elementami dziedzictwa kulturowego na Pomorzu
Zachodnim 4

35. Działania zmierzające do zachowania i promocji zróżnicowanego i unikatowego dziedzictwa
kulturowego Pomorza Zachodniego 4

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza waloryzacyjna dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego 4

52. Regionalne dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego a edukacja 4

53. Regionalne dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego a przedsiębiorczość turystyczna 4

prezentacje multimedialne, dyskusja, dyskusja w formie burzy mózgów, warsztaty kreatywneMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP10,EP11,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

wykłady - zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium z zakresu wykładów i literatury
ćwiczenie - zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona z części wykładowej (75%) i ćwiczeniowej (25%)
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Bogdanowski J. (red.) (2002): Krajobraz kulturowy województwa zachodniopomorskiego, wyd.
Stowarzyszenie Natura i Kultura, Kraków-Warszawa
Duda T., Duda M., Śledziński R. (2011): Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego,
wyd. dudowie.pl, Szczecin

Zarzycka K. (2016): Rozgryźć dziedzictwo, wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Literatura podstawowa

Cieślak T. (1962): Dziedzictwo Gryfitów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Skrycki R. (red.) (2013): Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, wyd. Zamek Książąt
Pomorskich,, Szczecin

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego Ważona

4 dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 0,25

4 dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego [wykład] zaliczenie z
oceną 0,75

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S

ekologia i ochrona środowiska
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_17S

Zakład Paleooceanologii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z wybranymi aspektami elementów ożywionego i nieożywionego środowiska naturalnego i
wzajemnymi relacjami zachodzącymi między nimi. Powiązanie wiedzy ekologicznej z praktyką ochrony
środowiska

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie
elementów ożywionego i nieożywionego środowiska
naturalnego

K_W01
K_W05EP11

zna procesy zachodzące między elementów ożywionego i
nieożywionego środowiska naturalnego z uwzględnieniem
roli człowieka

K_W05EP22

ma wiedze w zakresie metodologii pozyskiwania danych
służących do opisu, modelowania i prognozowania zjawisk
i procesów ochrony środowiska

K_W01
K_W02EP33

ma wiedzę w zakresie planowania wybranych badań
monitoringowych środowiska naturalnego K_W09EP44

umiejętności

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu ekologii i
ochrony środowiska oraz oceniać zachodzace tam
zjawiska

K_U01
K_U05
K_U14

EP51

potrafi analizować zjawiska społeczne związane z ochroną
środowiska K_U05EP72

potrafi zaplanować imprezę turystyczną uwzględniając
czynniki powiązane z ochroną środowiska K_U08EP83

potrafi sporządzić dokumentację dotyczącą jednostek,
instytucji oraz podejmowanych działań z zakresu
działalności turystycznej opartej o zasady ekologii i
ochrony środowiska

K_U10EP94

posiada umiejętności prezentowania w formie ustnej
wyników własnych działań i przemyśleń, potrafi
wypowiadać się na tematy zawodowe wykorzystując
terminologię związaną z turystyką i rekreacją

K_U11EP105

potrafi współdziałać w grupie oraz organizować
wykonanie zadań zespołowych K_U13EP126
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kompetencje społeczne

rozumie potrzebę stosowania zachowań ekologicznych w
życiu prywatnym i pracy zawodowej

K_K04
K_K06EP111

myśli w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi określić
priorytety służące realizacji określonych zadań K_K03EP132

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekologia i ochrona środowiska

Forma zajęć: wykład

2
1. Miejsce ekologii wśród innych nauk; czym ekologia jest a czym nie jest; poziomy organizacji
żywej materii; organizm, gatunek, populacja 1

1
2. Pojęcie biogeografii; Czynniki abiotyczne środowiska naturalnego i ich wpływ na organizmy
żywe; Rodzaje interakcji między organizmami żywymi (relacje antagonistyczne i
nieantagonistyczne); pasożytnictwo

1

23. Populacja i jej cechy 1

24. Biocenoza i jej parametry; ekosystem 1

25. Praktyczne zastosowania ekologii; "mity" ekologiczne (i pseudoekologiczne) 1

26. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami 1

27. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 1

28. Problem odpadów i recykling 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podstawowe pojęcia ekologii; informacje wstępne; metodyka wykonywania zadań ćwiczeniowych 1

22. Ekosystemy lądowe 1

23. Gleby; odpady 1

24. Powietrze 1

25. Wody słodkie i morskie 1

26. Gospodarowanie zasobami. Recykling 1

27. Podsumowanie 1

prezentacja multimedialna, opracowanie projektówMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

EP10,EP11,EP12,E
P13,EP3,EP4,EP5,E
P7,EP8,EP9

PROJEKT

EP10,EP11,EP12,E
P13

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: kolokwium pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru z zakresu wykładów i
zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianów cząstkowych z zakresu poszczególnych
ćwiczeń oraz wykonania projektów w grupach dwuosobowych (6 projektów)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 ekologia i ochrona środowiska Arytmetyczna

1 ekologia i ochrona środowiska [wykład] zaliczenie z
oceną

1 ekologia i ochrona środowiska [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Krebs Ch.J.  (2011): Ekologia; Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pyłka-Gutowska E. (2004): Ekologia z ochroną środowiska., Oświata, Warszawa
Literatura podstawowa

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. , Wydawnictwo naukowe
PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

ekonomika turystyki i rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_9S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DANIEL  SZOSTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

- zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi i czynnikami je kształtującymi w obszarze
turystyki i rekreacji;
- pokazanie funkcjonowania rynku turystycznego i poszczególnych subrynków turystycznych;
- pokazanie skutków uczestniczenia w turystyce i rekreacji;
- zapoznanie studentów z ekonomicznymi uwarunkowaniami konsumpcji turystycznej;
- analiza krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;
- pokazanie wpływu turystyki na człowieka, jego kulturę, społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne;
- ukazanie efektów mnożnikowych turystyki

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z następujących przedmiotów realizowanych na wcześniejszych semestrach:
podstawy geografii turyzmu, teoria i metodyka rekreacji, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, ekonomia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe
pojęcia i problematykę funkcjonowania współczesnej
turystyki

K_W01
K_W05EP11

Definiuje, opisuje i rozróżnia podstawowe rynki i subrynki
turystyczne oraz funkcjonujące na nich różne formy
działalności gospodarczej, a także prawidłowo opisuje
krajowy i zagraniczny ruch turystyczny

K_W06
K_W10EP22

Wyjaśnia znaczenie turystyki i rekreacji w rozwoju
regionalnym i lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem
zasad równoważonego rozwoju

K_W09EP33

umiejętności

Tłumaczy istotne zagadnienia i problematykę dotyczącą
funkcjonowania współczesnego rynku turystycznego na
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
klasyfikuje podstawowe mierniki popytu i podaży
turystycznej

K_U01
K_U02EP41

Analizuje, weryfikuje i ocenia funkcjonowanie lokalnego
rynku turystycznego, potrafi przeprowadzić proste
badania popytu i rynku turystycznego oraz wykorzystując
podstawowe narzędzia badawcze i informatyczne potrafi
sporządzić kalkulacje cenowe oferty turystycznej

K_U02
K_U05EP52

Pracuje w grupie - przygotowuje i prezentuje projekt,
pracuje samodzielnie nad zadaniami cząstkowymi

K_U13
K_U14EP63

Dyskutuje nad zadanymi tematami, prawidłowo
identyfikuje dylematy i problematykę związaną z
wykonywaniem zawodów turystycznych

K_U09EP74
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kompetencje społeczne

Docenia znaczenie wiedzy i kompetencji zawodowych w
praktyce działalności turystycznej K_K01EP81

Rozumie rolę sektora turystyki i rekreacji w praktyce
rozwoju regionalnego i lokalnego K_K02EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomika turystyki i rekreacji

Forma zajęć: wykład

21. Zakres, przedmiot oraz rozwój ekonomiki turystyki i rekreacji 3

22. Czynniki rozwoju współczesnej turystyki i rekreacji - ujęcie ekonomiczne 3

23. Turystyka i rekreacja jako sektor gospodarki narodowej 3

14. Turystyka i rekreacja międzynarodowa 3

15. Turystyka zagraniczna a bilans płatniczy i handlowy 3

26. Ogólna charakterystyka obrotu turystycznego (światowy obrót turystyczny, pieniądz w obrocie
turystycznym, mnożnik turystyczny) 3

17. Rachunek satelitarny w turystyce 3

28. Polityka turystyczna, jej narzędzia oraz kierunki ich oddziaływania 3

29. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i lokalnym 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Rozwój sektora usług turystycznych w Polsce 3

42. Rola i znaczenie turystyki w gospodarce w kraju i na świecie 3

23. Popyt i podaż turystyczna, badania popytu turystycznego 3

24. Rynek usług turystycznych, segmentacja i podział 3

25. Strategie cenowe przedsiębiorstw w z branży turystycznej 3

36. Jakość usług turystycznych - wybrane elementy 3

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, case study, opracowanie projektu, praca w
grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PROJEKT

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywności, wykonanego projektu oraz końcowego
sprawdzianu pisemnego
Wykłady: egzamin pisemny w formie testu z wiedzy z wykładów oraz zalecanej literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen za część wykładową i ćwiczeniową

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 ekonomika turystyki i rekreacji Arytmetyczna

3 ekonomika turystyki i rekreacji [wykład] egzamin

3 ekonomika turystyki i rekreacji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Gaworecki W. W.  (2010):  Turystyka., PWE

Gołembski G. (red.)  (2002): Kompendium wiedzy o turystyce. , PWN

Kurek W.  (2008): Turystyka.,  PWN

Panasiuk A. (red.)  (2007): Ekonomika turystyki. , PWN

Literatura podstawowa

Łazarek R.  (2001): Ekonomika turystyki., DrukTur

Marciszewska B.  (2010): Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń., C.H.Beck

Niezgoda A., Zmyślony P. (2006): Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. ,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Panasiuk A. (red.) (2008): Gospodarka turystyczna., PWN

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

18Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S

elementy teorii krajoznawstwa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_7S

Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 wykład 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAŁGORZATA  ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie z dorobkiem, tradycjami krajoznawstwa, jego formami i kierunkami. Ocena walorów kulturowych i
przyrodniczych ze względu na ich przydatność dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki. Poznanie metod
krajoznawczych i ich stosowanie w turystyce

Wymagania wstępne: Orientacja na mapie na poziomie szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu krajoznawstwa K_W01EP11

zna główne kierunki rozwoju krajoznawstwa i jego
głównych przedstawicieli K_W01EP22

wymienia czynniki determinujące percepcję wiedzy
krajoznawczej K_W03EP33

rozpoznaje walory krajoznawcze, popierając wybranymi
przykładami K_W07EP44

umiejętności

klasyfikuje czynniki determinujące percepcję wiedzy
krajoznawczej K_U04EP51

prawidłowo wykorzystuje czynniki determinujące program
imprezy krajoznawczo-turystycznej K_U07EP62

kompetencje społeczne wykazuje wrażliwość na potrzeby określonych grup
turystów K_K06EP71

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: elementy teorii krajoznawstwa

Forma zajęć: wykład

31. Przegląd podstawowych pojęć i definicji. Ewolucja pojęcia krajoznawstwo. Związki krajoznawstwa
z turystyką. 1

32. Źródła wiedzy krajoznawczej, ich rodzaje, systematyka. Literatura turystyczna i krajoznawcza. 1

33. Zarys historyczny rozwoju krajoznawstwa, główne kierunki i przedstawiciele. 1

34. Pojęcie i systematyka walorów krajoznawczych. 1

35. Rola krajoznawstwa we współczesnym społeczeństwie. Krajoznawstwo szkolne. 1

36. Formy i kierunki działalności krajoznawczej. Krajoznawstwo turystyczne. Regionalizm
krajoznawczy. 1
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37. Wycieczka jako podstawowa forma działalności krajoznawczej. 1

38. Metody i środki stosowane w krajoznawstwie. Kształtowanie potrzeb i zainteresowań
krajoznawczych. 1

39. Czynniki determinujące percepcję wiedzy krajoznawczej. 1

310. Organizacja i programowanie krajoznawstwa turystycznego. Dobór treści krajoznawczych dla
różnych rodzajów turystyki. 1

Wykład, prezentacje multimedialne, praca z mapą, metoda przypadkówMetody kształcenia

Bieńczyk G.  (2003): Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Warszawa

Nowacki M., Kruczek Z., Kurek A. (2010): Krajoznawstwo: Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków

Prószyńska-Bordas H.   (2016): Krajoznawstwo. Tradycja i współczesność, Difin

Literatura podstawowa

Łobożewicz T. (red.)  (1990): Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Wydawnictwa szkolne i
pedagogiczne, Warszawa

Szymański S. (1994): Wycieczki szkolne do zabytków kultury, WSiP , Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu wykładów i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 elementy teorii krajoznawstwa Ważona

1 elementy teorii krajoznawstwa [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

etnografia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_8S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Nabycie przez studenta wiadomości dotyczących dziedzictwa niematerialnego Polski i Europy oraz umiejętności
dostrzegania atrakcyjności turystycznej w obrzędach, muzyce, sztuce, tańcu, języku, legendzie.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw geografii Polski i Europy

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna podstawowe pojęcia z zakresu etnologii i etnografii K_W01EP11

Zna i rozumie wybrane koncepcje badawcze z zakresu
etnologii i etnografii K_W01EP22

Dostrzega i rozumie zarówno odrębność, jak i
podobieństwo Polski w tej dziedzinie na tle innych państw
europejskich

K_W05EP33

umiejętności

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśnienia
rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej i
porównywania zjawisk społeczno-kulturowych
zachodzących w Polsce i krajach europejskich

K_U05
K_U06EP41

Posiada umiejętność tworzenia tras turystycznych w
oparciu o poznane walory oraz zjawiska społeczne w
ramach etnoturystyki i turystyki sentymentalnej

K_U07
K_U08EP52

kompetencje społeczne

Wykazuje potrzebę aktualizowania swojej wiedzy
zwłaszcza w aspekcie zachodzących zjawisk społecznych
mających wpływ na zmiany w przestrzeni turystycznej

K_K01EP61

Potrafi kształtować aktywne postawy wobec ochrony
dziedzictwa niematerialnego K_K02EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: etnografia

Forma zajęć: wykład

21. Główne kierunki polskich i europejskich badań etnograficznych oraz kluczowe pojęcia dotyczące
etnografii i etnologii 3

22. Wierzenia Polaków i Europejczyków  - od zarania dziejów do teraźniejszości 3

23. Zwyczaje świąteczne - przesądy, stereotypy, uprzedzenia, czynności magiczne 3
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24. Muzea etnograficzne w Polsce i w Europie 3

25. Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce oraz największe w Europie 3

26. Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 3

37. Ginące zawody, etnoturystyka a turystyka sentymentalna 3

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Obrzędowości rodzinne i związane z wyznaniem 3

52. Aspekt folklorystyczny kultury (gwara a dialekt, muzyka i taniec, sztuka nieprofesjonalna i
estetyka) 3

53. Istoty nadprzyrodzone w wierzeniach polskich i europejskich 3

Wykład, praca z materiałami źródłowymi, metody eksponujące, studium przypadków.Metody kształcenia

E. Fryś, E., A. Iracka, M. Pokropek (red.) (1999): Sztuka ludowa w Polsce, Arkady, Warszawa

H. Szymanderska (2003): Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa

Historia Żydów, „Polityka” wydanie specjalne 1/2008. :

Z. Staszczak (red.) (1987): Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa – Poznań

Z.A. Skuza (2012): Ginące zawody w Polsce, MUZA S.A., Warszawa

(2001): Geografia powszechna: Europa Środkowa i Wschodnia, Eurazja, Muza S.A., Warszawa

(2001): Geografia powszechna: Europa Zachodnia, Muza S.A., Warszawa

Literatura podstawowa

A. Kłoskowska (2012): Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa

B. Ogrodowska (2007): Święta polskie: tradycje i obyczaje, MUZA S.A, Warszawa

M. Harris (2007): Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, Książnica, Katowice

P. Kowalski (2007): Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5PREZENTACJA

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady - zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów i zalecanej
literatury;
Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowania
tematycznej prezentacji
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ważona, na którą składa się ocena z części wykładowej (60%)
oraz ćwiczeniowej (40%)

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 etnografia Ważona

3 etnografia [wykład] zaliczenie z
oceną 0,60

3 etnografia [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,40

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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14Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

finanse i rachunkowość w turystyce i  rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_1S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DANIEL  SZOSTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi finansów oraz funkcjonowania
współczesnego systemu finansowego w turystyce i rekreacji.
Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z gospodarką finansową różnych uczestników
systemu finansowego (np. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw turystycznych).
Zapoznanie z zasadami i metodykę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podmiotach turystycznych.
Zapoznanie się z takimi zagadnieniami jak: bilans, urządzenia księgowe, dokumenty źródłowe i dokumenty
księgowe, pragmatyka dokonywania ewidencji majątku trwałego, obrotowego, metodyka rozliczania kosztów
działalności i sposoby ustalania wyniku finansowego.
Zapoznanie się z obowiązującą wszystkie podmioty turystyczne sprawozdawczością finansową.

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów: ekonomia, organizacja
i obsługa ruchu turystycznego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe
pojęcia i problematykę dotyczą finansów oraz
funkcjonowania współczesnego systemu finansowego w
turystyce i rekreacji

K_W01EP11

Definiuje, opisuje i rozróżnia podstawowe zasady i
metodykę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w
podmiotach turystycznych oraz zna i charakteryzuje
obowiązującą wszystkie podmioty turystyczne
sprawozdawczość finansową

K_W02
K_W06EP22
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umiejętności

Sporządza i interpretuje różne sprawozdania finansowe
(np. bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej w turystyce

K_U09EP31

stosuje podstawowe informacje płynące z rynku
finansowego, co pozwala lepiej przygotować i
skalkulować ofertę turystyczną dla różnych segmentów
rynku

K_U01EP42

Adekwatnie analizuje, weryfikuje i ocenia koszty
prowadzonej działalności gospodarczej w turystyce i
rekreacji dla wybranych przykładów przedsiębiorstw oraz
potrafi księgować i ewidencjonować operacje
gospodarcze

K_U02
K_U06EP53

Pracuje w grupie, potrafi wspólnie rozwiązywać zadania
rachunkowo-finansowe K_U13EP64

Pracuje samodzielnie nad rozwiązywanymi zadania
rachunkowymi oraz dyskutuje nad zadanymi tematami i
właściwie w związku z tym określa priorytety stawianych
przed nim problemów

K_U09
K_U14EP75

kompetencje społeczne

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy z zakresu finansów
i rachunkowości w turystyce i rekreacji i rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się

K_K01EP81

Wykazuje postawy przedsiębiorcze przy rozwiązywaniu
problemów z zakresu finansów i rachunkowości w
turystyce i rekreacji

K_K03EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse i rachunkowość w turystyce i  rekreacji

Forma zajęć: wykład

21. Współczesny system finansowy. Zasoby i instrumenty finansowe 3

22. Finanse przedsiębiorstw turystycznych i gospodarstw domowych 3

13. Finanse publiczne i samorządowe a turystyka i rekreacja 3

24. Funkcje i zasady systemu rachunkowego 3

25. Majątek przedsiębiorstw turystycznych (aktywa) oraz źródła jego finansowania (pasywa) 3

16. Bilans majątkowy 3

17. Funkcjonowanie kont księgowych 3

28. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa w turystyce i rekreacji 3

29. Elementy rachunkowości zarządczej w turystyce i rekreacji 3

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podstawowe rachunki finansowe 3

52. System rachunkowo - finansowy przedsiębiorstwa turystycznego 3

63. Aktywa i pasywa turystycznych jednostek gospodarczych 3

64. Konta księgowe ewidencja operacji gospodarczych 3

55. Koszty i przychody przedsiębiorstw turystycznych 3

56. Wynik finansowy w przedsiębiorstwie turystycznym 3

Prezentacja multimedialna, analiza i rozwiązywanie zadań z dyskusją, praca samodzielna, praca w
grupachMetody kształcenia
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Gierusz B.  (2011): Podręcznik samodzielnej nauki księgowania., ODDK

Kotas R., Sojak S. (1999): Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii., PWN

Olszewski A.   (2015): Nowoczesne instrumenty finansowe w turystyce. Wybrane zagadnienia,
WSTiH , Gdańsk

Sierpińska M., Jachna T. (2011): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych., PWN

Szczypa P. (red.)  (2008): Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości., CeDeWu

Literatura podstawowa

Flejterski S., Świecka B. (red.)  (2000): Elementy finansów i bankowości., CeDeWu

Jaworski J.  (2009): Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, CeDeWu

Wyszomirska W. (red.)  (1994): Podstawy rachunkowości., PWE

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa
EP1,EP2,EP4,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywności, wykonanych zadań rachunkowych oraz
pisemnego sprawdzianu końcowego
Wykład: egzamin pisemny - test z wiedzy z wykładów oraz zalecanej literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 finanse i rachunkowość w turystyce i  rekreacji Arytmetyczna

3 finanse i rachunkowość w turystyce i  rekreacji
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

3 finanse i rachunkowość w turystyce i  rekreacji [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S

fizjologia człowieka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_25S

Pracownia Bezpieczeństwa Wodnego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr MARIA  ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka
w sytuacji spoczynku i podczas wysiłku

Wymagania wstępne: Znajomość biologii ogólnej i biologii człowieka oraz podstaw fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

opisuje budowę, położenie i funkcję organów organizmu
człowieka K_W03EP11

opisuje podstawowe zasady funkcjonowania organizmu
człowieka K_W03EP22

potrafi wyjaśnić zasady stosowania obciążeń wysiłkowych K_W04EP33

wymienia i wyjaśnia korzyści wynikające z aktywności
fizycznej i racjonalnego żywienia K_W04EP44

umiejętności

za pomocą prostych testów i stosownych narzędzi
przeprowadza ocenę wydolności organizmu

K_U02
K_U03EP51

korzysta ze źródeł i technik informacyjnych celem
pozyskania informacji nt. wpływu wysiłku na organizm
człowieka podczas turystyki i rekreacji

K_U01EP62

potrafi samodzielnie pokierować wysiłkiem i sposobem
odpoczynku po pracy K_U14EP73

chętnie dyskutuje na tematy związane ze zdrowiem,
fizjologią i aktywnością fizyczną, wykazując się kulturą
wypowiedzi

K_U09EP84

samodzielnie wykonuje testy wysiłkowe, charakteryzując
się zaangażowaniem K_U14EP95

kompetencje społeczne

okazuje szacunek wobec innych studentów podczas
wykonywania ćwiczeń wysiłkowych K_K05EP101

dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla
wykonywania zadań właściwych dla działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów

K_K06EP112

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: fizjologia człowieka

1/3



Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie homeostazy i jej znaczenie dla zdrowotności człowieka 2

52. Czynność układu nerwowego, krążenia, oddechowego i wydzielania wewnętrznego w regulacji
czynności poszczególnych narządów człowieka 2

33. Fizjologia mięśni. Energetyka pracy mięśniowej 2

34. Przemiana materii i energii. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. 2

35. Zmęczenie, wypoczynek, odnowa biologiczna. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Omówienie czynników warunkujących pracę układu krążenia. Pomiary tętna i ciśnienia
tętniczego. Wykonanie testów czynnościowych do oceny stanu układu krążenia 2

32. Układ oddechowy. Badanie rytmu oddechowego kobiety i mężczyzny. Obliczanie należnej
pojemności życiowej płuc. Obliczanie wentylacji spoczynkowej kobiety i mężczyzn 2

33. Układ nerwowy. Omówienie rodzajów odruchów i receptorów. Badanie odruchów 2

34. Układ pokarmowy. Obliczanie składowych masy ciała za pomocą wzorów. Określenie
zapotrzebowanie energetycznego organizmu w zależności od płci i wieku kalendarzowego 2

3
5. Omówienie przyczyn i rodzajów zmęczenia w zależności od rodzaju pracy fizycznej. Omówienie
zasad stosowania obciążeń wysiłkowych w zależności od płci i wieku kalendarzowego. 2

Wykład, prezentacja multimedialna.
Praca w grupach, ćwiczenia, symulacje. DyskusjaMetody kształcenia

Górnik K., Szczepanowska E. (2011): Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii człowieka dla studentów
turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Jaskólski A., Jaskólska A. (2005): Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii
człowieka, AWF, Wrocław

Literatura podstawowa

Górski J. (red.) (2001): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych za wykonane ćwiczenia z
uwzględnieniem aktywności na zajęciach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę  z przedmiotu stanowi średnia z ocen: egzaminacyjnej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 fizjologia człowieka Arytmetyczna

2 fizjologia człowieka [wykład] egzamin

2 fizjologia człowieka [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

geografia atrakcji turystycznych Polski
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_9S

Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAŁGORZATA  ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z odmiennościami regionów turystycznych Polski i ich głównymi atrakcjami

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw geografii regionalnej Polski na poziomie szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Rozumie wpływ zasobów przyrodniczych i
antropogenicznych na atrakcyjność turystyczną regionu
pod kątem rozwoju różnych form turystyki

K_W05EP11

Wskazuje i charakteryzuje podstawowe atrakcje regionów
turystycznych Polski K_W07EP22

Zna podstawowe zasady planowania programu
turystyczno-krajoznawczego wycieczek dla różnych grup
odbiorców

K_W08EP33

umiejętności

Korzysta z różnych źródeł wiedzy krajoznawczej przy
programowaniu imprez turystycznych K_U01EP41

Rozpoznaje, opisuje i wskazuje atrakcje turystyczne
regionów turystycznych Polski adekwatne dla określonych
form turystyki

K_U07EP52

Przygotowuje program turystyczno-krajoznawczy
wycieczek dla określonych grup odbiorców K_U08EP63

kompetencje społeczne

Uznaje znaczenie wiedzy i orientacji geograficznej w
planowaniu działań turystyczno-krajoznawczych K_K01EP71

Wykazuje kreatywność w tworzeniu oferty krajoznawczej K_K03EP82

Wykazuje wrażliwość i zorientowanie na potrzeby
określonych grup odbiorców K_K06EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geografia atrakcji turystycznych Polski

Forma zajęć: wykład

11. Przegląd podstawowych pojęć. Klasyfikacja atrakcji turystycznych. 2

62. Przegląd walorów turystycznych Polski w układzie funkcjonalnym 2

1/3



23. Regiony turystyczne Polski ? kryteria i metody regionalizacji 2

64. Charakterystyka atrakcji turystycznych regionów Polski 2

Forma zajęć: ćwiczenia

121. Charakterystyka walorów turystycznych wybranych regionów Polski. Szlaki i obiekty kanonu
krajoznawczego Polski. 2

62. Rola atrakcji turystycznych w programowaniu imprez turystycznych. Dobór atrakcji
turystycznych dla różnych grup odbiorców. 2

63. Ocena przydatności wybranych regionów turystycznych Polski dla potrzeb programowania
różnych rodzajów turystyki 2

34. Opracowywanie tematycznych tras zwiedzania 2

35. Opracowanie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy krajoznawczej. 2

Wykład, prezentacje multimedialne, praca z mapą, metoda przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Kruczek Z. (2005): Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.  (2017): Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Łęcki W. (red.)  (2007): Kanon krajoznawczy Polski, Wydawnictwo PTTK

Literatura podstawowa

Kaprowski W. (2004): Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Stasiak A. (red.) (2009): Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie oceny zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń, w tym
prezentacji i projektu
wykład: egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury po uprzednim zaliczeniu
ćwiczeń
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 geografia atrakcji turystycznych Polski Arytmetyczna

2 geografia atrakcji turystycznych Polski [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 geografia atrakcji turystycznych Polski [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3
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Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

geografia polityczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_47S

Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. IGOR  KAVETSKYY

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

prezentacja podstaw wiedzy geograficzno-politycznej jako elementu wzbogacającego światopogląd specjalisty w
zakresie turystyki i rekreacji, ukazanie zjawisk i procesów geopolitycznych w charakterze czynników
reglamentujących prowadzenie działalności turystycznej oraz w charakterze specyficznych atrakcji turystycznych

Wymagania wstępne:
podstawowe informacje z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i wiedzy o społeczeństwie oraz orientacja na
mapie politycznej świata na poziomie szkoły średniej, ogólna znajomość współczesnych problemów społeczno-
politycznych na świecie na podstawie bieżących doniesień medialnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii
politycznej i geopolityki oraz charakteryzuje wybrane
struktury i procesy polityczne w powiązaniu z ich
umiejscowieniem geograficznym

K_W01EP11

wymienia podstawowe źródła danych i informacji
użytecznych do opisu oraz interpretacji zjawisk i
procesów politycznych z uwzględnieniem ich wymiaru
przestrzennego

K_W02EP22

identyfikuje współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
obywateli i działalności turystycznej w różnych regionach
świata

K_W05EP33

wyciąga proste wnioski na temat wzajemnych
oddziaływań między procesami społeczno-politycznymi a
komponentami przyrodniczymi i antropogenicznymi
środowiska, w którym one zachodzą

K_W09EP44

1/3



umiejętności

porządkuje i porównuje współczesne podmioty
geopolityczne (państwa i terytoria zależne, instytucje
globalne i międzynarodowe, formalne i nieformalne ruchy
społeczno-polityczne itd.) w oparciu o różne kryteria
klasyfikacyjne

K_U05EP51

wykrywa powiązania między aktualnymi wydarzeniami
politycznymi w różnych regionach świata a przestrzennym
kontekstem ich występowania (uwarunkowaniami
fizjograficznymi, cywilizacyjno-kulturowymi i polityczno-
systemowymi)

K_U06EP62

dostrzega możliwości praktycznej aplikacji wiedzy o
zjawiskach i procesach geopolitycznych ujmowanych w
charakterze czynników reglamentujących prowadzenie
działalności turystycznej oraz w charakterze
specyficznych atrakcji turystycznych

K_U09EP73

krytycznie ocenia informacje pochodzące z bieżących
doniesień medialnych na temat wielorakich problemów
społeczno-politycznych na świecie, kierując się zasadą
ograniczonego zaufania przy ich praktycznym
wykorzystaniu

K_U01EP84

potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz wykazuje
się kreatywnością w wykonywaniu zleconych zadań

K_U13
K_U14EP115

kompetencje społeczne

rozumie konieczność ciągłego wzbogacania i weryfikacji
swojej wiedzy wobec dynamicznie zmieniającej się
sytuacji społeczno-politycznej w różnych regionach świata

K_K01EP91

zachowuje ostrożność i krytycyzm przy ocenie
współczesnych zjawisk i struktur politycznych oraz
wykazuje się otwartością i tolerancją dla odmiennych
poglądów

K_K06EP102

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geografia polityczna

Forma zajęć: wykład

31. Mapa polityczna współczesnego świata 4

32. Państwo jako podstawowa jednostka geopolityczna 4

33. Regionalizacja przestrzeni politycznej świata 4

34. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa obywateli i działalności gospodarczej 4

35. Geopolityka: w poszukiwaniu nowej formuły międzynarodowego ładu politycznego 4

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Identyfikacja uwarunkowań i czynników kształtowania mapy politycznej współczesnego świata 4

22. Porównanie wybranych podmiotów geopolitycznych w oparciu o różne kryteria klasyfikacyjne 4

23. Analiza alternatywnych projektów regionalizacji przestrzeni politycznej świata 4

24. Ocena wybranych koncepcji przyszłego ładu międzynarodowego 4

55. Zjawiska i procesy polityczne jako czynniki reglamentujące prowadzenie działalności
turystycznej 4

wykłady informacyjne i problemowe z wykorzystaniem środków wizualizacji ekranowej, dyskusja
moderowana, zajęcia praktyczne, praca indywidualna i zespołowaMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP7,EP
8

PROJEKT

EP10,EP11,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

2/3



Cesarz Z., Stadmuller E. (2002): Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniw.
Wrocławskiego, Wrocław
Otok S. (2012): Geografia polityczna: Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka., Wydaw. Nauk. PWN,
Warszawa

Potulski J. (2010): Wprowadzenie do geopolityki, Wydaw. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk

Sobczyński M. (2006): Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno - polityczne., Wydaw. Adam
Marszałek,, Toruń

Literatura podstawowa

Baczwarow M., Suliborski A. (2003): Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce.
Terminologia., Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa

Blacksell M. (2008): Geografia polityczna., Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa

Kubiak K. (2009): Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski., Wydaw. TRIO,
Warszawa

Kubiak K. (2007): Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie., Wydaw. TRIO, Warszawa

Rykiel Z. (2006): Podstawy geografii politycznej., Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: egzamin pisemny w postaci testu otwartego z zakresu wykładów i zalecanej literatury po
uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie wykonywanych prac analitycznych oraz projektów
zespołowych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ważona składająca się w 60% z oceny z części wykładowej
oraz w 40% z oceny za część ćwiczeniową

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 geografia polityczna Ważona

4 geografia polityczna [wykład] egzamin 0,60

4 geografia polityczna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,40

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S

geografia turystyczna świata
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_15S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z warunkami przyrodniczymi i społeczno-ekonomicznymi wybranych krajów
Europy i świata w aspekcie ich atrakcyjności turystycznej

Wymagania wstępne: Informacje z zakresu geografii ze szkoły średniej oraz przedmiotów: turystyczne zasoby antropogeniczne,
turystyczne zasoby przyrodnicze oraz geografia polityczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe źródła informacji oraz właściwe metody
umożliwiające analizowanie i interpretowanie walorów
środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, a także
czynników zróżnicowania przestrzennego ruchu
turystycznego w skali świata

K_W02EP11

zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy
przyrodnicze oraz antropogeniczne wpływające na rozwój
turystyki w nawiązaniu do ich regionalnych uwarunkowań

K_W05EP22

zna podstawowe rodzaje zasobów i atrakcji turystycznych
oraz elementy zagospodarowywania turystycznego w
najczęściej odwiedzanych przez turystów z Polski krajach
świata

K_W07EP33

umiejętności

potrafi dobierać właściwe źródła informacji dotyczące
warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych
wpływających na rozwój turystyki na wybranych
obszarach na świecie

K_U01EP41

potrafi dobierać i stosować właściwe metody, a także
narzędzia matematyczno-statystyczne, graficzne oraz
kartograficzne do analizy i prezentacji zróżnicowania
przestrzennego walorów środowiska przyrodniczego i
kulturowego oraz ruchu turystycznego

K_U02EP52

potrafi formułować wnioski dotyczące zjawisk i procesów
dotyczących uwarunkowań rozwoju turystyki na
podstawie własnych analiz i informacji pochodzących z
różnych źródeł

K_U06EP63

potrafi identyfikować, analizować i opisywać podstawowe
walory i główne cechy zagospodarowania turystycznego
wybranych regionów Europy i świata

K_U07EP74
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kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu geografii turystycznej oraz uznawania znaczenia
wiedzy geograficznej w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w tym zakresie

K_K01EP81

jest gotów do rozpowszechniania wiedzy na temat
znaczenia gospodarki turystycznej dla rozwoju społeczno-
gospodarczego wybranych krajów świata

K_K04EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geografia turystyczna świata

Forma zajęć: wykład

31. Regionalizacja walorów turystycznych w Europie i na świecie oraz przestrzenne zróżnicowanie
ruchu turystycznego i jego uwarunkowania 5

32. Walory i zagospodarowanie turystyczne krajów Europy Północnej 5

33. Walory i zagospodarowanie turystyczne krajów Europy Zachodniej 5

34. Walory i zagospodarowanie turystyczne krajów Europy Środkowej 5

65. Walory i zagospodarowanie turystyczne krajów basenu Morza Śródziemnego 5

36. Walory i zagospodarowanie turystyczne  wybranych krajów Azji 5

37. Walory i zagospodarowanie turystyczne wybranych krajów Afryki 5

38. Walory i zagospodarowanie turystyczne wybranych krajów Ameryki 5

39. Walory i zagospodarowanie turystyczne Australii 5

Forma zajęć: ćwiczenia

101. Analiza walorów krajoznawczo-turystycznych wybranych regionów Europy 5

52. Analiza walorów krajoznawczo-turystycznych wybranych krajów pozaeuropejskich 5

Prezentacja multimedialna, studium przypadku
Praca w grupach
Projekt indywidualny
Projekt grupowy

Metody kształcenia

Kaprowski W. (2004): Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Kruczek Z. (red.)  (2010): Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Sacha S. : Europa. Zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków

Kurek W. (red.) (2012): Regiony turystyczne świata, część 2, PWN, Warszawa

Warszyńska J. (2003): Geografia turystyczna świata, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP6PREZENTACJA

EP5,EP7PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

wykłady - egzamin pisemny z zakresu wykładów i rekomendowanej literatury
ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu i prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi wynik egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 geografia turystyczna świata Ważona

5 geografia turystyczna świata [wykład] egzamin 1,00

5 geografia turystyczna świata [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Jackowski A., Warszyńska J. (1978): Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Kowalczyk A. : Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa

Kowalczyk A., Derek M.  (2011): Zagospodarowanie turystyczne, PWN, Warszawa

Kurek W. (2007): Turystyka, PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

historia architektury i sztuki
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_18S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: zaznajomienie studenta z podstawową wiedzą na temat historii architektury i sztuki

Wymagania wstępne: ogólna znajomość podstawowych epok stylowych w architekturze, sztuce i historii powszechnej na poziomie
szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i charakteryzuje najważniejsze style w sztuce i
architekturze K_W05EP11

zna podstawową terminologię z zakresu sztuki i
architektury K_W01EP22

rozumie problematykę zapożyczeń, nawarstwień i
odrębności lokalnych w dziejach sztuki K_W05EP33

posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i roli
muzeów K_W06EP44

umiejętności

potrafi wskazać i nazwać kilkadziesiąt detali
architektonicznych, przeprowadzając analizę obiektu K_U05EP51

potrafi korzystać z dostępnych źródeł drukowanych w
celu znalezienia informacji z zakresu historii sztuki K_U01EP62

wykazuje umiejętność poprawnej interpretacji i
wnioskowania na podstawie informacji źródłowej
dotyczącej przedmiotu

K_U06EP73

samodzielnie pracuje z różnymi źródłami informacji K_U14EP84

kompetencje społeczne jest świadomy potrzeby rozwijania nabytych umiejętności
z zakresu analizy dzieł sztuki i architektury K_K01EP91

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia architektury i sztuki

Forma zajęć: wykład

51. chronologia i charakterystyka kolejnych epok i stylów w sztuce 1

52. analiza dzieła architektury lub malarstwa 1
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53. muzealnictwo w turystyce 1

Forma zajęć: ćwiczenia

81. style w sztuce 1

72. style w architekturze 1

wykład, prezentacje multimedialne, praca w grupach, obserwacja, metoda sytuacyjnaMetody kształcenia

Ałpatow M.W.  : Historia sztuki, różne wydania, Warszawa

Charytonow E.  (1978):  Zarys historii architektury, Warszawa

Estreicher K.  : Historia sztuki w zarysie, różne wydania,  Warszawa

Koch W.  (2005): Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy
współczesne. , Warszawa

Pevsner N.  (1976): Historia architektury europejskiej, Warszawa

Piwocki K., Porębski M.  (1988): Dzieje sztuki w zarysie, t. 1-3., Warszawa

Literatura podstawowa

Arnheim R. (1978):  Sztuka i percepcja wzrokowa.  Psychologia twórczego oka., Warszawa

Gombrich E.  (2009):  O sztuce, Poznań

Parnicki-Pudełko S.  (1976): Budownictwo starożytnej Grecji w okresach od archaicznego do
rzymskiego, Wrocław

red. S. Kozakiewicz  (1996): Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa

zbiorowa  : Sztuka świata t. 1-16, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach, ocen cząstkowych ze
sprawdzianów, pracy pisemnej
Wykład: egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen: egzaminacyjnej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 historia architektury i sztuki Arytmetyczna

1 historia architektury i sztuki [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 historia architektury i sztuki [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

hotelarstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_10S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DANIEL  SZOSTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania hotelarstwa w
makrootoczeniu turystycznym.
Charakterystyka funkcjonowania rynku usług hotelarskich w Polsce i na świecie.
Wskazanie miejsca hotelarstwa we współczesnym systemie obsługi ruchu turystycznego.
Sformułowanie zasad efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać wiedzę z następujących przedmiotów realizowanych na wcześniejszych semestrach:
podstawy geografii turyzmu, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie, ekonomika turystyki i
rekreacji.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe
pojęcia i problematykę funkcjonowania hotelarstwa w
makrootoczeniu turystycznym

K_W01EP11

Zna, definiuje, opisuje i rozróżnia podstawowe zasady
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim
i obiektami noclegowymi

K_W06EP22

Ma podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych
związanych ze świadczeniem usług hotelarskich na
współczesnym rynku turystycznym

K_W10EP33

umiejętności

Tłumaczy istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania
współczesnego hotelarstwa oraz prowadzenia działalności
noclegowej na rynku turystycznym

K_U09EP41

Określa i ocenia znaczenie hotelarstwa w obsłudze ruchu
turystycznego K_U06EP52

Korzysta ze źródeł i technik informacyjnych dla
przeprowadzenia właściwej analizy, weryfikacji i oceny
funkcjonowania lokalnego rynku hotelarskiego

K_U01
K_U02EP63

Wykorzystując dostępne źródła informacji oraz posiadaną
wiedzę, potrafi przygotować pisemne opracowanie
dotyczące funkcjonowania bazy noclegowej na wybranym
obszarze

K_U10EP74

Efektywnie pracuje w grupie, przygotowując i prezentując
wspólny projekt K_U13EP85
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kompetencje społeczne

Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy w kontekście
problematyki hotelarstwa K_K03EP91

Jest świadomy konieczności przestrzegania zasad etyki
zawodowej w kontekście działalności hotelarskiej K_K06EP112

Uświadamia konieczność profesjonalnego postępowania
wobec klientów oraz troski o ich dobro K_K05EP123

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: hotelarstwo

Forma zajęć: wykład

21. Historia hotelarstwa w zarysie 4

22. Istota oraz podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa 4

23. Charakterystyka hotelarstwa jako branży gospodarczych i elementów systemu obsługi ruchu
turystycznego 4

34. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich Polsce 4

25. Czynniki i kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce i na świecie 4

26. Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce 4

27. Międzynarodowy rynek usług hotelarskich 4

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Usługi hotelarskie - cechy i klasyfikacja 4

32. Organizacja zakładu hotelarskiego 4

23. Istota funkcjonowania i zarządzania gastronomią hotelową 4

24. Postęp techniczny i organizacyjny w hotelarstwie 4

25. Polityka kadrowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim 4

26. Jakość usług hotelarskich 4

27. Organizacje hotelarskie w Polsce i na świecie 4

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PROJEKT

EP11,EP12,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

wykład - zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium końcowego z zakresu wykładów i literatury;
ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie aktywności, wykonanego projektu oraz pisemnego
sprawdzianu końcowego
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen za część wykładową oraz ćwiczeniową

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 hotelarstwo Arytmetyczna

4 hotelarstwo [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 hotelarstwo [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Milewska M., Włodarczyk B.  (2009): Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. , PWE

Panasiuk A., Szostak D. (red.)  (2008): Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie. , PWN

Puciato D.   (2016): Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne finansowe i organizacyjne,
DIFIN

Szostak D.  (2004): Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. , WNUS

Literatura podstawowa

Arkuszewski C.  (2001): Gastronomia hotelowa. , PZH, MG

Górska-Warsewicz H., Świstak E. (red.)  (2009): Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego.,
Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Kowalczyk A.  (2001): Geografia hotelarstwa. , WNUŁ

Panasiuk A. (red.)  (2008): Gospodarka turystyczna. , PWN

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

informacja i promocja w turystyce i  rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_6S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Dostarczenie podstawowych wiadomości z zakresu organizacji informacji turystycznej oraz systemu informacji
turystycznej w Polsce; opanowanie podstawowej umiejętności wyszukiwania, doboru i przetwarzania danych;
poznanie podstawowych narzędzi promocji, opanowanie teoretycznych podstaw dot. promocji i działań
marketingowych wykorzystywanych w turystyce

Wymagania wstępne: Informacje z przedmiotu organizacja i obsługa ruchu turystycznego oraz innych przedmiotów realizowanych na
wcześniejszych etapach studiów

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Wyjaśnia pojęcie informacji turystycznej, definiuje cechy i
przedmiot informacji turystycznej

K_W01
K_W03EP11

Identyfikuje grupy użytkowników informacji turystycznej
oraz charakteryzuje podstawowe instrumenty promocji

K_W03
K_W04EP32

Zna ogólną strukturę systemu informacji turystycznej w
Polsce, rozumie ogólną zasadę współpracy POT-ROT-LOT
w zakresie promocji

K_W06EP53

Ma podstawową wiedzę o wymaganiach w zakresie
procesu certyfikacji biur informacji turystycznej w Polsce
oraz zna podstawowe zasady ochrony własności
intelektualnej.

K_W10
K_W11EP74

umiejętności

Potrafi dobierać i analizować materiał (np. prasowy) pod
kątem przydatności danych w procesie gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania informacji

K_U01
K_U02EP81

Posiada zdolność obserwacji rynku i odpowiedniego
doboru instrumentów i narzędzi promocji

K_U05
K_U09EP92

Potrafi wejść w interakcję z rozmówcą w celu
dopasowania udzielanych informacji K_U11EP103

Potrafi przygotować ankietę i pozyskać podstawowe
informacje przydatne do sporządzenia raportu
statystycznego dot. obsługiwanych turystów (np. pod
kątem zainteresowań, długości pobytu itp.)

K_U10EP114

Umie określić grupę odbiorców i dostosowywać do niej
ofertę

K_U04
K_U08EP125
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kompetencje społeczne

Jest otwarty na sugestie i uwagi mogące korzystnie
wpłynąć na efektywność pracy K_K01EP131

Zachowuje kreatywne podejście do efektywnego
udostępniania oferty turystycznej z wykorzystaniem
znanych bądź całkiem nowych narzędzi i form
sprzedaży/promocji

K_K03EP142

ma świadomość konieczności profesjonalnej obsługi
każdego klienta, szanując jego indywidualizm,
przekonania, rasę itd.

K_K05EP153

Docenia znaczenie informacji turystycznej w
propagowaniu prozdrowotnego stylu życia i aktywności
turystycznej i rekreacyjnej

K_K04EP164

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: informacja i promocja w turystyce i  rekreacji

Forma zajęć: ćwiczenia

91. Poznanie pojęć, cech, zakresu i przeznaczenia informacji turystycznej; system it w Polsce 5

32. Wyszukiwanie, dobór i przetwarzanie danych 5

63. Opracowanie i przedstawienie przykładowego pakietu informacji dla turysty na podstawie
wybranej miejscowości 5

124. Poznanie pojęć, form i narzędzi promocji; rodzaje i zawartość wydawnictw promocyjnych 5

Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenie z wyszukiwania danych dla potrzeb informacji turystycznej (z wykorzystaniem prasy
codziennej)
Aktywizacja studentów poprzez wykonanie projektu indywidualnego lub grupowego, Prezentacje
zrealizowanych projektów i omówienie słabych i mocnych stron

Metody kształcenia

Kruczek Z. , praca zbiorowa pod red. D. Chudy-Hyski i M. Żemły (2010): Nowatorskie formy
promocji atrakcji i obszarów turystycznych., GWSH

Kruczek Z., Walas B.  (2010):  Promocja i informacja w turystyce., wyd. Proksenia, Kraków
Literatura podstawowa

Merski J.  (2002):  Informacja turystyczna, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Merski J.  (2002): Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Nalazek M., praca zbiorowa pod red. D. Chudy-Hyski i M. Żemły (2010): Rola nowych technologii
informacji turystycznej, GWSH
Praca zbiorowa  (2009): Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w
Polsce, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa
Ziółkowski R., praca zbiorowa pod red. B. Meyer (2008):  Informacja w turystyce, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP16,EP3,EP5,
EP7

KOLOKWIUM

EP11,EP12,EP14,E
P8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP12,EP13,E
P14,EP15,EP16,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium końcowego ustnego z zakresu zajęć i zalecanej
literatury oraz oceny zadań wykonywanych w trakcie semestru

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 informacja i promocja w turystyce i  rekreacji Ważona

5 informacja i promocja w turystyce i  rekreacji
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

informacja turystyczno-krajoznawcza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_14S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Tworzenie, gromadzenie i przetwarzanie informacji turystyczno - krajoznawczej

Wymagania wstępne: Informacje z przedmiotu elementy teorii krajoznawstwa, podstawy geografii turyzmu oraz innych przedmiotów z
wcześniejszych etapów studiów

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

definiuje pojęcie i istotne cechy informacji turystyczno-
krajoznawczej oraz zna podstawowe zasady dotyczące
ochrony danych i własności intelektualnej

K_W01
K_W11EP11

ma wiedzę w zakresie systemu informacji turystyczno-
krajoznawczej w Polsce umożliwiającą opisywanie i
interpretację uzyskanych danych powiązanych z turystyką
i rekreacją

K_W06EP22

zna i rozpoznaje systemy znakowania turystyczno-
krajoznawczego, zna reguły prawne i organizacyjne oraz
ich funkcjonowanie w Polsce

K_W10EP33

umiejętności

dobiera właściwe źródła oraz posiada umiejętność
prawidłowej analizy i interpretacji informacji turystyczno-
krajoznawczej, dzięki czemu projektuje znakowanie
turystyczno-krajoznawcze

K_U01
K_U05
K_U08

EP41

stosując metody i techniki informatyczne, właściwie
wykorzystuje zdobyte informacje do tworzenia szlaków
turystyczno-krajoznawczych

K_U02
K_U08EP52

posiada umiejętność obserwacji i interpretacji potrzeb
indywidualnych klientów oraz grup społecznych w
zakresie organizacji i tworzenia informacji turystycznej

K_U04EP63

potrafi sporządzić raport lub prezentację multimedialną
związaną z informacją turystyczno-krajoznawczą K_U10EP74

posiada umiejętności prezentowania w formie ustnej
wyników własnych działań i przemyśleń, potrafi
wypowiadać się na tematy zawodowe wykorzystując
terminologię związaną z turystyką i rekreacją

K_U11EP85
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kompetencje społeczne

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych K_K01EP91

jest gotów do  identyfikowania i rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu, wykazując
kreatywność, krytycyzm i umiejętność argumentacji w
ocenach organizacji punktów informacji turystycznej

K_K03EP102

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro, jednocześnie potrafi formułować
opinie dotyczące klientów, grup społecznych w kontekście
związanym z wykonywaniem zawodu

K_K05EP113

docenia znaczenie informacji turystyczno-krajoznawczej w
propagowaniu aktywności turystycznej i rekreacyjnej K_K04EP124

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: informacja turystyczno-krajoznawcza

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Informacja - pojęcia i cechy, twórcy i odbiorcy informacji 5

22. Tworzenie informacji adresowanej do wybranego odbiorcy 5

63. System informacji turystycznej w Polsce 5

44. Systemy informacji turystycznej w wybranych państwach Europy 5

65. Krajoznawcze znakowanie miast, rejonów i obiektów w Polsce 5

66. Tematyczne szlaki turystyczne 5

47. System informacji turystyczno-krajoznawczej w Szczecinie 5

Prezentacja multimedialna, pogadanka, praca własna studenta, praca w grupachMetody kształcenia

Gołembski G.  (2005): Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa

Kruczek Z., Walas W. (2004): Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków

Piotrowski J. , Traczyk M. (1999): Promocja i informacja turystyczna, AVSI Polska, Kraków

Literatura podstawowa

Gordon A. (2003): Turystyka w gminie i powiecie, POT, Warszawa

Kruczek Z. (2011): Atrakcje turystyczne, Proksenia, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN
EP10,EP11,EP12,E
P4,EP5,EP6,EP7,EP
8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP12,E
P9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru za określone
działania i prace studenta: prace pisemne wykonane przez studenta, prezentacja multimedialna,
sprawdzian
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 informacja turystyczno-krajoznawcza Ważona

5 informacja turystyczno-krajoznawcza [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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1Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

inwentaryzacja krajoznawcza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_9S

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  ŁABUZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie studenta do przeprowadzania inwentaryzacji krajoznawczej różnych jednostek przestrzennych.
Zapoznanie z klasyfikacją topograficzną i rzeczową elementów środowiska. Zapoznanie z procedurą
inwentaryzacji i źródłami danych. Nabycie umiejętności sporządzania kart i kartoteki inwentaryzacyjnej

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów: elementy teorii krajoznawstwa , historia
architektury i sztuki, turystyczne zasoby przyrodnicze, antropogeniczne zasoby przyrodnicze, topografia i
terenoznawstwo w turystyce.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna rolę i funkcje inwentaryzacji krajoznawczej oraz
procedurę inwentaryzacji na potrzeby ruchu
turystycznego i krajoznawstwa

K_W01EP11

Rozumie podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie i
społeczeństwie, rozumie konieczność przeprowadzania
inwentaryzacji krajoznawczej

K_W05EP22

Zna podstawowe źródła informacji oraz posiada wiedzę z
zakresu informatyki niezbędną do sporządzania
inwentaryzacji krajoznawczej

K_W02EP33

Zna klasyfikacje używane do kodowania obiektów w
inwentaryzacji krajoznawczej K_W07EP44

umiejętności

Przeprowadza procedurę inwentaryzacji krajoznawczej K_U07EP61

Korzysta z właściwych programów komputerowych i
urządzeń, wykonując inwentaryzację krajoznawczą
danego obszaru

K_U03EP72

Korzysta z właściwych źródeł danych do
inwentaryzowania obiektów K_U01EP83

Stosuje poprawnie klasyfikacje używane w inwentaryzacji K_U05EP94

Sporządza karty inwentaryzacyjne obiektów K_U07EP105

Pracuje w zespole, dzieląc się zadaniami K_U13EP126

kompetencje społeczne

Krytycznie ocenia wartość praktyczną wykonywanej
inwentaryzacji K_K01EP111

Dostrzega potrzebę właściwej organizacji warsztatu pracy
w wykonywaniu opracowań inwentaryzacyjnych K_K03EP132
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: inwentaryzacja krajoznawcza

Forma zajęć: wykład

3
1. Cele i związek inwentaryzacji z krajoznawstwem i turystyką Pojęcie, cel i przedmiot
inwentaryzacji krajoznawczej. Obiekt i walor krajoznawczy. Zakres czasowy, przestrzenny i
dokładność inwentaryzacji

3

32. Procedura metodyczna inwentaryzacji, zakres prac (kameralnych, terenowych) 3

23. Wtórne materiały i źródła informacji w inwentaryzacji: szkic, mapa, fotografia, dokumenty 3

24. Kartoteka inwentaryzacyjna, dokumentacja (bibliograficzna, ikonograficzna, kartograficzna).
Budowa karty inwentaryzacyjnej 3

35. Klasyfikacja rzeczowa w inwentaryzacji 3

26. Klasyfikacja topograficzna w inwentaryzacji 3

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Karta inwentaryzacyjna, zasady sporządzania. Symbole klasyfikacji topograficznej i rzeczowej 3

22. Przykłady prawidłowego opisu obiektów krajoznawczych i walorów 3

103. Sporządzanie kart inwentaryzacyjnych dot. obiektów: przyrody, archeologii, architektury i
urbanistyki, historii, techniki, muzeów, etnografii i obiektów współczesnych 3

24. Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna obiektów i walorów 3

85. Praca w terenie w grupach na 6 wyznaczonych obszarach inwentaryzacyjnych na terenie
Szczecina 3

46. Prezentacja wyników prac terenowych 3

wykład problemowy w oparciu o liczne przykłady obiektów, tematyczne prezentacje
multimedialne, konwersacja, praca z materiałem źródłowym (mapa, zdjęcia satelitarne, teksty),
praca w grupach w terenie (inwentaryzacja wyznaczonych obszarów inwentaryzacyjnych na
terenie Szczecina)

Metody kształcenia

Bieńczyk G. (2003): Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Warszawa

Kruczek Z. (2007): Metodyka krajoznawstwa, AWF, Kraków

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2007): Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki., Proksenia,
Kraków

Lipniacki W. (1978):  Inwentaryzacja krajoznawcza, PTTK, Wrocław

Lipniacki W. (1985): Elementy teorii krajoznawstwa, T I, T II,  PTTK Regionalna Pracownia
Krajoznawcza, Szczecin

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY
EP10,EP12,EP3,EP
4,EP6,EP7,EP8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP11,EP12,EP13,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury. Na egzamin składają się
pytania opisowe i zadania problemowe
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie wykonania pracy zaliczeniowej - przygotowanie
projektu inwentaryzacji krajoznawczej danego obszaru i jego prezentacja; ustalenie oceny
zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za sporządzone
karty inwentaryzacyjne z rysunkami lokalizacyjnym i zdjęciami wybranych obiektów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen za część wykładową oraz ćwiczeniową

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 inwentaryzacja krajoznawcza Arytmetyczna

3 inwentaryzacja krajoznawcza [wykład] egzamin

3 inwentaryzacja krajoznawcza [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Kicman W. (1988): Mały słownik dzieł fortyfikacyjnych, PTTK, Warszawa

Kraśnicki A. (2008): Szczecin w szczególe, Walkowska Wydawnictwo

Lipniacki W. (1988): Zarys dziejów inwentaryzacji krajoznawczej,  PTTK, Warszawa

Lipniacki W., Biadała K. (1990):  Inwentaryzacja Zabytków Architektury, RPK PTTK, Szczecin

Łęcki P., Łęcki W. (1987):  Mapy, plany i szkice w dokumentacji inwentaryzacyjnej, PTTK

Maczubski T. (1989): Zasady inwentaryzacji krajoznawczej cmentarzy, PTTK "Kraj" , Warszawa

Ostaszewska K. (2002): Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa

Respondowski R. (1987): Przykłady opisów obiektów i walorów krajoznawczych.,  PTTK

Stachak A., i in. (2000): Zieleń Szczecina, ilustrowany przewodnik dendrologiczny, Oficyna

Załęski J. (1989):  Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych, PTTK , Warszawa

Załęski J. (1989): Dokumentacja fotograficzna w inwentaryzacji krajoznawczej, PTTK

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

język angielski (dodatkowy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_10S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 -
język angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski
(100%) , semestr: 6 - język angielski (100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

26 lektorat 30 E

Razem 120 8
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu biegłości definiowanej jako A1 w przypadku rozpoczęcia nauki danego
języka obcego od podstaw. Opanowanie poziomu biegłości definiowanej jako A2 lub B1 lub B2 w przypadku
kontynuacji nauki.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych w przypadku rozpoczęcia nauki danego języka od podstaw. Poziom kompetencji
językowej definiowanej jako A1 lub A2 lub B1 w przypadku kontynuacji nauki

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna anglojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć i
terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11

umiejętności

przygotowuje w języku angielskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku angielskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny

K_U11EP32

rozumie na odpowiednim poziomie biegłości przekaz
ustny w języku angielskim w odniesieniu do konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych

K_U12EP43

potrafi na odpowiednim poziomie biegłości czytać teksty
w języku angielskim dotyczące problemów turystyki i
rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  na odpowiednim poziomie biegłości rozmowy w
języku angielskim na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP65
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku angielskim przy
użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski (dodatkowy)

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język angielski (dodatkowy) Ważona

3 język angielski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język angielski (dodatkowy) Ważona

4 język angielski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język angielski (dodatkowy) Ważona

5 język angielski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język angielski (dodatkowy) Ważona

6 język angielski (dodatkowy) [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_1S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 -
język angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski
(100%) , semestr: 6 - język angielski (100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

46 lektorat 30 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
nazywa anglojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11
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umiejętności

przygotowuje w języku angielskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku angielskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U11EP32

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku angielskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U12EP43

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku angielskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  w języku angielskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U12EP65

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku angielskim przy
użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język angielski Ważona

6 język angielski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

język francuski (dodatkowy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_6S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język francuski (100%) , semestr: 4 -
język francuski (100%) , semestr: 5 - język francuski
(100%) , semestr: 6 - język francuski (100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

26 lektorat 30 E

Razem 120 8
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu biegłości definiowanej jako A1 w przypadku rozpoczęcia nauki danego
języka obcego od podstaw. Opanowanie poziomu biegłości definiowanej jako A2 lub B1 lub B2 w przypadku
kontynuacji nauki.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych w przypadku rozpoczęcia nauki danego języka od podstaw. Poziom kompetencji
językowej definiowanej jako A1 lub A2 lub B1 w przypadku kontynuacji nauki

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna francuskojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11

umiejętności

przygotowuje w języku francuskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku francuskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny

K_U11EP32

rozumie na odpowiednim poziomie biegłości przekaz
ustny w języku francuskim w odniesieniu do konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych

K_U12EP43

potrafi na odpowiednim poziomie biegłości czytać teksty
w języku francuskim dotyczące problemów turystyki i
rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  na odpowiednim poziomie biegłości rozmowy w
języku francuskim na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP65
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku francuskim
przy użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski (dodatkowy)

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język francuski (dodatkowy) Ważona

3 język francuski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język francuski (dodatkowy) Ważona

4 język francuski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język francuski (dodatkowy) Ważona

5 język francuski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język francuski (dodatkowy) Ważona

6 język francuski (dodatkowy) [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

3/3



S Y L A B U S

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_2S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język francuski (100%) , semestr: 4 -
język francuski (100%) , semestr: 5 - język francuski
(100%) , semestr: 6 - język francuski (100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

46 lektorat 30 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
nazywa francuskojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11
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umiejętności

przygotowuje w języku francuskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku francuskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U11EP32

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku francuskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U12EP43

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku francuskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  w języku francuskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U12EP65

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku francuskim
przy użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język francuski Ważona

3 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język francuski Ważona

5 język francuski [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język francuski Ważona

6 język francuski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

język hiszpański (dodatkowy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_7S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (100%) , semestr: 4 -
język hiszpański (100%) , semestr: 5 - język
hiszpański (100%) , semestr: 6 - język hiszpański
(100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

26 lektorat 30 E

Razem 120 8
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu biegłości definiowanej jako A1 w przypadku rozpoczęcia nauki danego
języka obcego od podstaw. Opanowanie poziomu biegłości definiowanej jako A2 lub B1 lub B2 w przypadku
kontynuacji nauki.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych w przypadku rozpoczęcia nauki danego języka od podstaw. Poziom kompetencji
językowej definiowanej jako A1 lub A2 lub B1 w przypadku kontynuacji nauki

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna hiszpańskojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11

umiejętności

przygotowuje w języku hiszpańskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku hiszpańskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny

K_U11EP32

rozumie na odpowiednim poziomie biegłości przekaz
ustny w języku hiszpańskim w odniesieniu do konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych

K_U12EP43

potrafi na odpowiednim poziomie biegłości czytać teksty
w języku hiszpańskim dotyczące problemów turystyki i
rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  na odpowiednim poziomie biegłości rozmowy w
języku hiszpańskim na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP65
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku hiszpańskim
przy użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański (dodatkowy)

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język hiszpański (dodatkowy) Nieobliczana

3 język hiszpański (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański (dodatkowy) Nieobliczana

4 język hiszpański (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język hiszpański (dodatkowy) Nieobliczana

5 język hiszpański (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język hiszpański (dodatkowy) Nieobliczana

6 język hiszpański (dodatkowy) [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

3/3



S Y L A B U S

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_3S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (100%) , semestr: 4 -
język hiszpański (100%) , semestr: 5 - język
hiszpański (100%) , semestr: 6 - język hiszpański
(100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

46 lektorat 30 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
nazywa hiszpańskojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11
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umiejętności

przygotowuje w języku hiszpańskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku hiszpańskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U11EP32

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku hiszpańskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady,
audycje radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U12EP43

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku hiszpańskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  w języku hiszpańskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U12EP65

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku hiszpańskim
przy użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język hiszpański Ważona

3 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język hiszpański Ważona

5 język hiszpański [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język hiszpański Ważona

6 język hiszpański [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S

język niemiecki (dodatkowy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_8S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 -
język niemiecki (100%) , semestr: 5 - język
niemiecki (100%) , semestr: 6 - język niemiecki
(100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

26 lektorat 30 E

Razem 120 8
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu biegłości definiowanej jako A1 w przypadku rozpoczęcia nauki danego
języka obcego od podstaw. Opanowanie poziomu biegłości definiowanej jako A2 lub B1 lub B2 w przypadku
kontynuacji nauki.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych w przypadku rozpoczęcia nauki danego języka od podstaw. Poziom kompetencji
językowej definiowanej jako A1 lub A2 lub B1 w przypadku kontynuacji nauki

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna niemieckojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11

umiejętności

przygotowuje w języku niemieckim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku niemieckim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny

K_U11EP32

rozumie na odpowiednim poziomie biegłości przekaz
ustny w języku niemieckim w odniesieniu do konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych

K_U12EP43

potrafi na odpowiednim poziomie biegłości czytać teksty
w języku niemieckim dotyczące problemów turystyki i
rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  na odpowiednim poziomie biegłości rozmowy w
języku niemieckim na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP65
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku niemieckim
przy użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki (dodatkowy)

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język niemiecki (dodatkowy) Ważona

3 język niemiecki (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki (dodatkowy) Ważona

4 język niemiecki (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język niemiecki (dodatkowy) Ważona

5 język niemiecki (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język niemiecki (dodatkowy) Ważona

6 język niemiecki (dodatkowy) [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_4S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 -
język niemiecki (100%) , semestr: 5 - język
niemiecki (100%) , semestr: 6 - język niemiecki
(100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

46 lektorat 30 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
nazywa niemieckojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku niemieckim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku niemieckim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U11EP32

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku niemieckim (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U12EP43

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku niemieckim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  w języku niemieckim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U12EP65

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku niemieckim
przy użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język niemiecki Ważona

6 język niemiecki [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S

język rosyjski (dodatkowy)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_9S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski (100%) , semestr: 4 -
język rosyjski (100%) , semestr: 5 - język rosyjski
(100%) , semestr: 6 - język rosyjski (100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

26 lektorat 30 E

Razem 120 8
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Doprowadzenie studenta do poziomu biegłości definiowanej jako A1 w przypadku rozpoczęcia nauki danego
języka obcego od podstaw. Opanowanie poziomu biegłości definiowanej jako A2 lub B1 lub B2 w przypadku
kontynuacji nauki.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych w przypadku rozpoczęcia nauki danego języka od podstaw. Poziom kompetencji
językowej definiowanej jako A1 lub A2 lub B1 w przypadku kontynuacji nauki

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna rosyjskojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć i
terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11

umiejętności

przygotowuje w języku rosyjskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku rosyjskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny

K_U11EP32

rozumie na odpowiednim poziomie biegłości przekaz
ustny w języku rosyjskim w odniesieniu do konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych

K_U12EP43

potrafi na odpowiednim poziomie biegłości czytać teksty
w języku rosyjskim dotyczące problemów turystyki i
rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  na odpowiednim poziomie biegłości rozmowy w
języku rosyjskim na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP65
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku rosyjskim przy
użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski (dodatkowy)

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język rosyjski (dodatkowy) Ważona

3 język rosyjski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język rosyjski (dodatkowy) Ważona

4 język rosyjski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język rosyjski (dodatkowy) Ważona

5 język rosyjski (dodatkowy) [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język rosyjski (dodatkowy) Ważona

6 język rosyjski (dodatkowy) [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_5S

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski (100%) , semestr: 4 -
język rosyjski (100%) , semestr: 5 - język rosyjski
(100%) , semestr: 6 - język rosyjski (100%)

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
25 lektorat 30 ZO

46 lektorat 30 E

Razem 120 10
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
nazywa rosyjskojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w turystyce i rekreacji i
dyscyplinach pokrewnych

K_W01EP11
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umiejętności

przygotowuje w języku rosyjskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie turystyki w
rekreacji, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U10EP21

przygotowuje i przedstawia w języku rosyjskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu
turystyki i rekreacji, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U11EP32

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku rosyjskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny turystyki i rekreacji i dyscyplin
pokrewnych oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U12EP43

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku rosyjskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych

K_U12EP54

prowadzi  w języku rosyjskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień z
zakresu turystyki i rekreacji i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U12EP65

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
językowych w zakresie turystyki i rekreacji

K_K01EP71

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie turystyki i
rekreacji i pokrewnych dyscyplin w języku rosyjskim przy
użyciu różnych środków przekazu

K_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

151. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

102. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

204. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

55. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

207. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

58. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

2010. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

511. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości,
oglądnie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego
Centrum Kształcenia Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2, 3 i 4; egzamin ustny - po semestrze 5
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i
prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

5 język rosyjski Ważona

5 język rosyjski [lektorat] zaliczenie z
oceną

6 język rosyjski Ważona

6 język rosyjski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

lokalne uwarunkowania rozwoju turystyki
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_3S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  DUDA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z czynnikami kształtującymi i generującymi ruch turystyczny; ukazanie i charakterystyka
wszelkich lokalnych uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie

Wymagania wstępne: Znajomość typów przestrzeni turystycznej oraz czynników kształtujących ruch turystyczny. Umiejętność
korzystania z narzędzi oceny przestrzeni turystycznej (waloryzacji).

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

wskazuje i definiuje czynniki warunkujące rozwój
turystyki

K_W03
K_W05EP11

zna podstawowe pojęcia związane z ruchem turystycznym
oraz uwarunkowaniami jego rozwoju K_W01EP22

zna i umiejętnie definiuje związki pomiędzy środowiskiem
przyrodniczym a jego wpływem na kształtowanie ruchu
turystycznego w regionie

K_W09EP33

umiejętności

umiejętnie stosuje metody badawcze stosowane przy
ocenie wpływu czynników zewnętrznych na rozwój ruchu
turystycznego

K_U02EP41

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
i konkretnych problemów pojawiających się w pracy
waloryzacyjnej i przy ocenie czynników warunkujących
rozwój ruchu turystycznego w regionie

K_U09EP52

klasyfikuje i porządkuje lokalne czynniki warunkujące
rozwój turystyki w kontekście czynników regionalnych i
światowych

K_U05
K_U06EP63

analizuje rozwój czynników warunkujących ruch
turystyczny w regionie w nawiązaniu do zróżnicowanych
walorów środowiska; umiejętnie planuje rozmieszczenie i
natężenie ruchu turystycznego w zależności od czynników
warunkujących

K_U05
K_U07
K_U08

EP74

umiejętnie wybiera i gromadzi dane z zakresu czynników
wpływających na rozwój ruchu turystycznego K_U01EP85

chętnie podejmuje dyskusje związane z określaniem
czynników i uwarunkowań ruchu turystycznego K_U09EP96
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kompetencje społeczne

jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
lokalnych problemów rozwoju turystyki K_K01EP101

jest gotów do udziału w realizacji działań z zakresu
turystyki i rekreacji na rzecz środowiska lokalnego K_K02EP112

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: lokalne uwarunkowania rozwoju turystyki

Forma zajęć: wykład

31. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z ruchem turystycznym 4

32. Globalne czynniki wpływające na rozwój ruchu turystycznego 4

33. Lokalne uwarunkowania rozwoju ruchu turystycznego - czynniki przyrodnicze 4

34. Lokalne uwarunkowania rozwoju ruchu turystycznego - czynniki pozaprzyrodnicze 4

35. Typy turystyki jako czynniki kształtujące lokalna przestrzeń turystyczną 4

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Inwentaryzacja lokalnych czynników warunkujących rozwój turystyczny w regionie 4

52. Waloryzacja lokalnych czynników warunkujących rozwój turystyczny w regionie 4

53. Analiza lokalnych czynników warunkujących rozwój turystyczny w regionie 4

Prezentacja multimedialna
Praca na materiałach promocyjnych i literaturze turystycznej regionówMetody kształcenia

Jędrzejczyk I.  (1995): Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki

Meyer B. (2003): Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki
Literatura podstawowa

Bartkowski T. (1985): Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacjiLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6

SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP4,EP
5,EP7,EP8

PROJEKT

EP10,EP11,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

wykłady - zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu końcowego z zakresu wykładów i literatury
ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach, wykonania projektu
indywidualnego i sprawozdań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen za część wykładową i ćwiczeniową

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 lokalne uwarunkowania rozwoju turystyki Arytmetyczna

4 lokalne uwarunkowania rozwoju turystyki [wykład] zaliczenie z
oceną

4 lokalne uwarunkowania rozwoju turystyki [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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3Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

marketing usług turystycznych
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_66S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DANIEL  SZOSTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Pokazanie miejsca i roli marketingu i jego narzędzi we współczesnej gospodarce turystycznej, w szczególności w
działalności przedsiębiorstw turystycznych oraz JST i innych podmiotów turystycznych i okołoturystycznych
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami marketingowymi zachodzącymi w organizacji
turystycznej, jak i w jej otoczeniu
Przekazanie wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania narzędzi marketingowych w turystyce na wybranych
przykładach

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów realizowanych na wcześniejszych semestrach:
zarządzanie, ekonomika turystyki i rekreacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma ogólna wiedze w zakresie najważniejszych problemów,
terminologii, teorii i metodologii właściwych dla
marketingu usług turystycznych

K_W01EP11

zna ogólne zasady stosowania narzędzi marketingowych
w turystyce K_W02EP22

ma podstawową wiedzę i normach i regułach budowania
strategii marketingowej w turystyce K_W10EP33

umiejętności

posiada umiejętność prawidłowego analizowania,
interpretacji przyczyn i przebiegu procesów skutecznego
zarządzania marketingowego

K_U05EP41

wykorzystuje zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów
oraz rozwiązywania problemów powiązanych ze
stosowaniem narzędzi marketingowych w turystyce

K_U09EP52

potrafi zaplanować i zrealizować z uwzględnieniem
obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
koncepcję marketingu-mix

K_U08EP63

kompetencje społeczne

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania K_K06EP81

potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy K_K03EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: marketing usług turystycznych

Forma zajęć: wykład

21. Koncepcje zarządzania marketingowego w turystyce 6
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12. Marketing mix w usługach turystycznych 6

23. Produkt na rynku usług turystycznych 6

14. Cena usług turystycznych 6

25. Dystrybucja usług turystycznych 6

16. Promocja usług turystycznych 6

27. Personel turystyczny 6

18. Segmentacja rynku usług turystycznych 6

29. Badania marketingowe na rynku usług turystycznych 6

110. Strategie rynkowe w turystyce 6

Prezentacja multimedialna, studium przypadkuMetody kształcenia

Dudkiewicz D. : Marketing usług turystycznych, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Oleksiuk A. (2009): Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa

red. A. Panasiuk (2006): Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

red. A. Panasiuk, D. Szostak (2008): Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie.,  PWN,
Warszawa

Rosa G. :  Marketing. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Rosa G., Perenc J., Ostrowska I. (2016): Marketing przyszłości – od ujęcia tradycyjnego do
nowoczesnego., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu końcowego z zakresu wykładów oraz z
zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 marketing usług turystycznych Ważona

6 marketing usług turystycznych [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

metody badań w turystyce
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_14S

Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 35
laboratorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAŁGORZATA  ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z różnorodnością zastosowań badań i metod badawczych w turystyce

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw statystyki i geografii turystycznej. Umiejętności i wiedza z zakresu przedmiotu technologia
informacyjna (tworzenie arkusza kalkulacyjnego MS Excel, wykonywanie wykresów )

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych koncepcji
badawczych, podstawowych kategorii pojęciowych i
terminologii związanych z metodyką badań w turystyce

K_W01EP11

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i
procesów z zakresu szeroko pojętego ruchu
turystycznego i analizy infrastruktury turystycznej

K_W02EP22

Zna podstawowe metody oceny zagospodarowania i
wykorzystania przestrzeni turystycznej K_W07EP33

umiejętności

Potrafi korzystać ze źródeł statystycznych, organizuje
proces zbierania i analizy danych K_U01EP41

Prawidłowo dobiera i interpretuje podstawowe metody i
wskaźniki w zakresie oceny przestrzeni turystycznej jej
zagospodarowania i wykorzystania. Potrafi graficznie i
kartograficznie zaprezentować wyniki badań.

K_U02EP52

Stosuje podstawowe techniki informatyczne do opisu
zjawisk i analiz danych przydatnych w różnorodnych
metodach badawczych; umiejętnie stosuje techniki do
przechowywania i gromadzenia danych

K_U03EP63

Wykazuje umiejętność poprawnej interpretacji i
wnioskowania na podstawie danych pochodzących z
różnych źródeł i własnych obliczeń

K_U06EP74

kompetencje społeczne
Wykazuje ostrożność w formułowaniu wniosków i
krytycyzm wobec posiadanej wiedzy w zakresie turystyki i
rekreacji

K_K01EP81

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody badań w turystyce
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Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe pojęcia i kategorie badawcze 5

32. Turystyka jako przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych 5

33. Metody badawcze stosowane dla oceny potrzeb rekreacyjnych oraz stopnia ich zaspokojenia 5

34. Wybrane koncepcje badawcze w turystyce 5

35. Ankieta i wywiad z kwestionariuszem. Problematyka reprezentatywności badań 5

Forma zajęć: laboratorium

31. Rodzaje źródeł informacji o turystyce. Badania i informacje statystyczne 5

3
2. Pozyskiwanie i transformacja podstawowych danych statystycznych z zakresu turystyki.
Generowanie danych statycznych wybranych jednostek przestrzennych dla określonych
horyzontów czasowych z wykorzystaniem elektronicznych baz danych GUS.

5

33. Badanie sezonowości ruchu turystycznego wybranych jednostek przestrzennych. Graficzna
prezentacja danych liczbowych 5

34. Analiza rozwoju i wykorzystania bazy noclegowej w ujęciu przestrzennym z wykorzystaniem
metod ilościowych. Kartograficzne metody prezentacji danych 5

35. Metody badań przestrzeni turystycznej. Ocena atrakcyjności turystycznej wybranego obszaru
metodą bonitacji 5

Metody podające: wykład. Metody problemowe: metoda przypadku, dyskusja. Metody praktyczne:
analiza danych statystycznych, tworzenie i analizowanie wykresów, analiza porównawcza, różne
formy graficznej prezentacji wyników. metoda przypadku, praca z mapą

Metody kształcenia

Kaprowski W. (2004): Geografia turystyczna. , Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Kurek W. (2008): Turystyka, PWN, Warszawa

Sołowiej D. (1987): Podstawy metodyki i oceny środowiska przyrodniczego człowieka., UAM,
Poznań

Literatura podstawowa

Apanowicz J. (2003): Metodologia nauk. , Dom Organizatora, Toruń

Babbie Earl (2008): Podstawy badań społecznych, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt  (2010):  Propozycja systemu waloryzacji turystyczno-kulturowej.
[w:Turystyka kulturowa], Gniezno

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego kolokwium z zakresu wykładów i zalecanej
literatury po uprzednim zaliczeniu laboratorium
Laboratorium: zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i
systematycznego wykonywania prac ćwiczeniowych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 metody badań w turystyce Arytmetyczna

5 metody badań w turystyce [wykład] zaliczenie z
oceną

5 metody badań w turystyce [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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5Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

morska turystyka wycieczkowa i promowa
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_61S

Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu morskiej turystyki wycieczkowej i promowej, które są
niezbędne przy ocenie i analizie  atrakcyjności akwenów i regionów   nadmorskich wykorzystywanych
turystycznie.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące walorów i regionów turystycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

rozpoznaje różnice i podobieństwa  pomiędzy
poszczególnymi rodzajami turystyki morskiej

K_W01
K_W02EP11

charakteryzuje poszczególne rynki  turystyki morskiej
oraz głównych operatorów turystycznych i przewoźników
na tych rynkach

K_W06
K_W07EP22

umiejętności

porównuje i ocenia walory oraz  zagrożenia dla
poszczególnych akwenów i regionów nadmorskich  w
uprawianiu turystyki wycieczkowej i promowej

K_U05
K_U06EP31

weryfikuje i wybiera optymalną ofertę turystyczną
operatorów  turystyki morskiej i przewoźników
promowych

K_U08
K_U09EP42

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość  do przyswajania  nowych  zakresów
informacji i wykorzystania ich w pracach analitycznych K_K01EP51

wykazuje gotowość do propagowania walorów turystyki
wycieczkowej i promowej K_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: morska turystyka wycieczkowa i promowa

Forma zajęć: wykład

11. Turystyka morska - historia,  definicje i podstawowe pojęcia,. Podział turystyki morskiej wg
różnych kryteriów. Ogólna charakterystyka turystyki wycieczkowej  i promowej. 5

52. Kompleksowe charakterystyki  morskiej turystyki wycieczkowej i przewozów promowych dla
wybranych rejonów (M. Bałtyckie, M. Śródziemne, M. Karaibskie, Oceania, wybrzeża kontynentów) 5

6

3. Turystyka pełnomorska na statkach wycieczkowych i promach  (operatorzy, przewoźnicy,
akweny pływania, typy i wyposażenie jednostek, atrakcje turystyczne na morzu i atrakcje
rekreacyjne na statku wycieczkowym i promie). Bezpieczeństwo w turystyce morskiej ( zagrożenie
piractwem i terroryzmem morskim, zagrożenia niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi:  cyklony
tropikalne, występowanie tsunami, sztormów, zjawisk lodowych itp.)

5

3
4. Rynek turystyki morskiej i przewozów promowych. Obsługa i marketing w turystyce morskiej,
Podaż i popyt w usługach  przewozowych.  Kształtowanie cenników usług wśród operatorów
turystyki morskiej  i przewoźników promowych.

5
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Prezentacje multimedialnie z zakresu morskiej turystyki wycieczkowej i promowej. Dyskusja
problemowa.Metody kształcenia

Chomka M.  (2000): Turystyka morska – zarys problematyki. , Publikacje WSTiH, Gdańsk

Kizielewicz J., Urbanyi-Popiołek I.  (2015): Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej , PWN

Miotke-Dzięgiel  J.  (2002): Turystyka morska. , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Literatura podstawowa

red. H. Salmonowicz   (2005): Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu  pasażerskiego, Wyd.
US, Szczecin

Roczniki statystyczne gospodarki morskiej  :

(2006): Turystyka jako dochodowa dziedzina gospodarki Pomorza, Materiały Pokonferencyjne,
Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe,  Gdańsk

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP5,EP6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na  podstawie wykonanej pracy  zaliczeniowej w formie referatu i prezentacji
multimedialnej na podstawie treści wykładów oraz wskazanej  literatury i informacji internetowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena za referat/prezentację multimedialną

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 morska turystyka wycieczkowa i promowa Ważona

5 morska turystyka wycieczkowa i promowa [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

muzealnictwo i interpretacja dziedzictwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_2S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką muzealnictwa i przekazanie wiedzy z zakresu
interpretacji dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Pomorza Zachodniego) na
wybranych zagadnieniach z dziedziny  architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Poznanie
zasad przygotowywania scenariuszy i organizacji wystaw. Wprowadzenie do problematyki konserwacji zabytków.

Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę z zakresu chronologii i charakterystyki poszczególnych epok historycznych. Dostrzega w
zjawiskach historycznych zależności przyczynowo-skutkowe. Zna wybrane osiągnięcia cywilizacyjne. Potrafi
oceniać pozytywne i negatywne zjawiska współczesnej cywilizacji. Posiada umiejętność wyszukiwania,
analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł.
Posiada umiejętność abstrahowania pojęć w zakresie kompetencji Bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe źródła informacji oraz właściwe metody
umożliwiające analizowanie i interpretowanie zjawisk z
zakresu muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego

K_W02EP11

zna i rozumie podstawowe cele, prawa, zasady
organizacyjne, metody prezentacji zbiorów i specyfikę
muzeów jako instytucji kultury w regionie, w Polsce i na
świecie

K_W06EP22

zna i rozumie powiązania interdyscyplinarne
muzealnictwa i nauk pokrewnych z wybranymi sferami
działalności kulturalnej, oświatowej i administracyjnej

K_W01EP33

umiejętności

potrafi dobierać właściwe źródła informacji, korzystać z
publikacji naukowych, stosować współczesne techniki,
narzędzia i technologie informacyjne oraz dokonywać ich
krytycznej oceny pod kątem przydatności do analizy i
procesów z zakresu muzealnictwa i nauk pokrewnych

K_U01EP41

potrafi identyfikować zasoby dziedzictwa regionalnego i
posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z
zakresu muzealnictwa pod względem ich przydatności dla
różnych form turystyki i rekreacji z uwzględnieniem
potrzeb i oczekiwań konkretnych grup użytkowników

K_U07EP52

potrafi zdobywać samodzielnie wiedzę i rozwijać
kompetencje zawodowe w dziedzinie muzealnictwa K_U14EP63
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kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu  muzealnictwa i interpretacji dziedzictwa oraz
uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w tym zakresie

K_K01EP71

jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo kulturowe
regionu, Polski i Europy, ma świadomość
odpowiedzialności za zachowanie dla przyszłych pokoleń
tego depozytu kulturowej tożsamości

K_K04EP82

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych oraz do zmiany opinii w świetle nowych
argumentów

K_K03EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: muzealnictwo i interpretacja dziedzictwa

Forma zajęć: wykład

21. Zarys dziejów muzealnictwa, definicje,  zadania, społeczne funkcje muzeum, rodzaje muzeów 4

22. Muzealnictwo w aspekcie prawnym - zarządzanie i organizacja, podstawy prawne
funkcjonowania muzeum, problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego 4

23. Muzea na światowe, w Polsce i regionalne - struktura muzeów i ich zasoby na wybranych
przykładach 4

24. Wystawiennictwo - twórcza czy odtwórcza rola wystawy, etapy i zasady przygotowania
scenariusza i realizacji wystawy 4

35. Konserwacja, zasady i warunki przechowywanie obiektów muzealnych - zajęcia w Dziale
Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie 4

26. Formy i metody działalności edukacyjnej w muzeum ? na przykładzie Muzeum Narodowego w
Szczecinie 4

27. Muzea w cyberprzestrzeni - typy i przykładowe projekty, multimedia, strona internetowa jako
samodzielna forma działalności muzealnej, ? problem współczesnego muzealnictwa 4

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Sztuka i dzieło sztuki - pojmowanie sztuki oraz status artysty dawniej i dziś, funkcje sztuki, od
skarbca do centrum sztuki, kategorie piękna, kiczu i brzydoty w sztuce -?DOMINO? - gra
dydaktyczna

4

22. Architektura - sztuka budowania i kreowania przestrzeni - język architektury, interpretacja
dziedzictwa kulturowego - gra dydaktyczna ?ZADANIE DLA  DETEKTYWA?  (ćwiczenia w terenie) 4

2

3. Rzeźba - obiekty i sytuacje przestrzenne - język rzeźby, interpretacja dziedzictwa kulturowego -
ćwiczenia na ekspozycji muzealnej ?Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów?
oraz rzeźb średniowieczna i renesansu na wystawie ? Magazyn Sztuki Dawnej - sztuka na Pomorzu
od XII do XVII wieku? - warsztaty dziennikarskie (TWORZENIE GAZETY według podanych wzorów).
Zajęcia na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

4

3

4. Malarstwo - kreacja zamiast iluzji rzeczywistości - język malarstwa, interpretacja dziedzictwa
kulturowego (przykładowe omówienie obrazów na wystawie Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze
książąt pomorskich w XVI i XVII wieku? - Portret księcia Filipa I Łukasza Cranacha Młodszego,
?kobierzec reformacji?, Apoteoza księcia Filipa II)  - warsztaty fotograficzne  ?PORTRET
RENESANSÓW? z wykorzystani rekwizytów. Zajęcia na ekspozycjach Muzeum Narodowego w
Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnej, ul. Staromłyńska 27

4

2
5. Sztuka użytkowa - piękno codziennych przedmiotów - język sztuki użytkowej, interpretacja
dziedzictwa kulturowego - ćwiczenia w formie zabawy dydaktycznej ?ABECADŁO MUZEALNE?
Zajęcia na ekspozycjach w Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Historii Szczecina, Ratusz
Staromiejski

4

2
6. Mity i legendy pomorskie - Sydonia von Borck i Czarna Julka - winne, nie winne (?ZA i Przeciw?) -
gra w role. Zajęcia na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Tradycji
Regionalnej, ul. Staromłyńska 27

4

2
7. Nowe praktyki sztuki - działanie przede wszystkim - sztuka współczesna na przykładzie
ekspozycji Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej i Narodowego w
Szczecinie - Muzeum Centrum Dialogu - ROZSYPYWANKA - materiał ćwiczeniowy, PODOBNE CZY
ODMIENNE? dyskusja dydaktyczna

4

Wykład
Prezentacja multimedialna
 Dyskusja dydaktyczna,
Pokaz na zajęciach w muzeach
Praca w grupach
Projekt indywidualny
Projekt grupowy

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP4,EP6PREZENTACJA

EP3,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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M. Popczyk (red.)  (2005): Muzeum sztuki. Antologia, Kraków

Milewska K., Kacprzak D. : Edukacja w muzeum wielooddziałowy i wielodyscyplinarnym, w: ABC
Edukacji w muzeum, Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe i
interdyscyplinarne, nr 8/2015 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Turos L.  (1999): Muzeum – swoista instytucja edukacyjna. Wybrane problemy w ujęciu
historycznym i współczesnym, Warszawa

Wojnar I. (1991): Muzeum czyli trwanie obecności,, Warszawa

Żygulski Z.  (1982): Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, s. 48–106, 130–166, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Lorenc, L. Skolnicki, C. Berger  (2008): Czym jest projektowanie wystaw?, Warszawa

J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.) (2009): Instytucje upowszechniania kultury w XXI
wieku : przyczynek czy nowa jakość?, Bogucki Wydaw. Naukowe, Poznań

M. Popczyk  (2005): Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa - komentarze, Katowice

Rocznik „Muzealnictwo”, dostępny na stronie NID (obecnie wydawany przez Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki
zaliczenia

wykłady - zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium z zakresu wykładów i rekomendowanej
literatury
ćwiczenie - zaliczenie z oceną na podstawie wykonanej prezentacji i aktywności na ćwiczeniach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 muzealnictwo i interpretacja dziedzictwa Arytmetyczna

4 muzealnictwo i interpretacja dziedzictwa [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 muzealnictwo i interpretacja dziedzictwa [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

obsługa imprez rekreacyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_7S

Pracownia Bezpieczeństwa Wodnego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 35 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  ZALEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie studentów do samodzielnego organizowania i realizowania imprezy rekreacyjnej oraz praktyczna
obsługa na poszczególnych jej etapach na przykładzie konkretnego projektu

Wymagania wstępne: Posiada wiedzę z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Nazywa i charakteryzuje poszczególne etapy
przygotowania imprezy rekreacyjnej K_W08EP11

Identyfikuje konkretne zadania i czynności wynikające z
etapów obsługi imprezy rekreacyjnej K_W08EP22

Zna zależności wynikające z obowiązujących przepisów z
zastosowanymi zasadami, regulaminami oraz
dokumentacją

K_W10EP33

umiejętności

Potrafi planować i organizować swoje zadanie w
kontekście określonych ram czasowych i współzależności
poszczególnych działań w całym projekcie

K_U08EP41

Potrafi prezentować zasady, regulamin i scenariusz
uczestnikom imprezy K_U11EP52

Potrafi obsługiwać konkretne zadania podczas imprezy K_U09EP63

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi
inspirować innych do uczenia się podczas imprez
rekreacyjnych

K_U14EP74

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując
określone role K_U13EP85

kompetencje społeczne
Wykazuje się odpowiedzialnością za podjęte zobowiązania K_K06EP101

jest  gotów do podejmowania działań na rzecz
społeczności lokalnych K_K02EP112

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa imprez rekreacyjnych

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Inwentaryzacja przestrzeni miejskiej w celu zweryfikowania założeń scenariuszowych 5
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12
2. Przygotowanie imprezy rekreacyjnej z zakresu; kalkulacja, dokumentacja, program, podział ról,
patronaty, partnerstwa, dodatkowe finansowanie, sponsorzy, nagrody, reklama (ulotka, plakaty,
strona internetowa)

5

63. Poznanie form obsługi imprezy rekreacyjnej w zależności od jej etapu realizacji (punkt startowy,
akredytacja, punkty zadaniowe, kulminacja) w formie prób terenowych 5

94. Obsługa imprezy rekreacyjnej w praktyce 5

Prezentacja multimedialna, inwentaryzacja terenowa, opracowywanie projektu w grupach, próby
terenowe, obsługa imprezy w praktyceMetody kształcenia

Pastwa M. (2000): Zarządzanie finansami instytucji sportowo-rekreacyjnymi.

TKKF (2000):  Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych.
Literatura podstawowa

Nawrocka (1985): Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej.Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP10,EP11,EP4,EP
7,EP8

PROJEKT

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianów cząstkowych z zakresu prowadzonych zajęć i
zalecanej literatury i wykonania projektu grupowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 obsługa imprez rekreacyjnych Ważona

5 obsługa imprez rekreacyjnych [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

obsługa ruchu turystycznego i krajoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_10S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42 zajęcia terenowe 40 ZO

Razem 40 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z zasadami obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży w środkach
transportu i obiektach infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem specyfiki wybranego (spomiędzy opcji
proponowanych przez prowadzących) obszaru realizacji zajęć terenowych.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z przedmiotów: organizacja i obsługa ruchu turystycznego, podstawy geografii turyzmu, elementy
teorii krajoznawstwa, geografia atrakcji turystycznych Polski, turystyczne zasoby przyrodnicze i turystyczne
zasoby antropogeniczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Identyfikuje walory środowiska przyrodniczego i
kulturowego oraz elementy infrastruktury turystycznej w
terenie. Nazywa i charakteryzuje typowe procedury
występujące na poszczególnych etapach podróży
turystycznej

K_W07EP11

umiejętności

Rozpoznaje i rozwiązuje bieżące problemy występujące w
trakcie obsługi grupy turystycznej. K_U09EP21

Przewiduje kolejność działań niezbędnych dla realizacji
imprezy turystycznej. K_U08EP32

Planuje i organizuje proces zwiedzania, uwzględniając
wiedzę krajoznawczą i dotyczącą zasad obsługi ruchu
turystycznego.

K_U08EP43

Projektuje i realizuje wybrane elementy imprezy
turystycznej.

K_U08
K_U11EP54

Pracuje w zespole i realizuje wspólnie zlecone zadania K_U13EP95

kompetencje społeczne

Odpowiedzialnie angażuje się w rolę przyszłego
pracownika obsługi ruchu turystycznego i krajoznawstwa K_K06EP71

Jest gotów do komunikowania się z uczestnikami
wyjazdów turystycznych oraz przedstawicielami
odwiedzanych obiektów

K_K05EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa ruchu turystycznego i krajoznawstwa

Forma zajęć: zajęcia terenowe

101. Obsługa turystów w środkach transportu (autokar, prom, pociąg). 2

62. Obsługa turystów w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. 2

1/2



63. Organizacja pobytu w obiektach rekreacyjnych 2

64. Zasady programowania wycieczek krajoznawczych. 2

45. Obsługa turystów w punktach informacji turystycznej. 2

46. Obsługa turystów w obiektach muzealnych i wystawienniczych 2

47. Obsługa turystów w czasie wolnym - imprezy fakultatywne. 2

Symulacja wykonywania zleconych zadań praktycznych oraz wystąpień merytorycznych w
warunkach terenowych pod opieką prowadzącego.Metody kształcenia

B. Meyer  (2006): Obsługa ruchu turystycznego,  PWN , Warszawa

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003): Krajoznawstwo: zarys teorii i metodyki, Proksenia ,
Kraków

S. Bosiacki, J. Śniadek  (2004): Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego., AWF, Poznań

Literatura podstawowa

Gaworecki W.  (2007): Turystyka, PWE, Warszawa

Kruczek Z., Walas W. (2004): Promocja i informacja turystyczna., Proksenia, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

40Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP7,EP8PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie przygotowania indywidualnego zadania organizacyjnego i
wystąpienia merytorycznego w terenie.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena wykonanego zadania i jego prezentacji

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 obsługa ruchu turystycznego i krajoznawstwa Ważona

2 obsługa ruchu turystycznego i krajoznawstwa [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_71S

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 15 wykład 10 ZO

Razem 10 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PRZEMYSŁAW  KATNER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności
prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej .
Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej w
praktyce.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa (osoby fizyczne, odpowiedzialność cywilna i karna), sposobu działania
Internetu (w szczególności wyszukiwarek internetowych, zasad udostępniania informacji i pobierania danych z
Internetu)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma wiedzę w zakresie terminologii prawa własności
intelektualnej K_W01EP11

zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego K_W11EP22

ma podstawową wiedzę o uprawnieniach zawodowych,
formach działalności gospodarczej i funkcjonowaniu rynku
usług w turystyce i rekreacji

K_W11EP33

ma podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych,
organizacyjnych, moralnych, etycznych wpływających na
funkcjonowanie i relacje między strukturami i
instytucjami społecznymi w Polsce i na świecie

K_W06
K_W10EP44

umiejętności

potrafi korzystać ze źródeł i technik informacyjnych w
celu pozyskiwania i przechowywania danych K_U01EP51

potrafi prawidłowo interpretować prawa własności
intelektualnej na podstawie danych pochodzących z
różnych źródeł

K_U05
K_U06EP62

kompetencje społeczne

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu K_K03EP71

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro w kontekście związanym z
wykonywaniem zawodu

K_K05EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa. 5
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12. Źródła i podmiot prawa autorskiego. Współtwórczość. Utwory zbiorowe i połączone. 5

23. Pojęcie i katalog autorskich praw osobistych, majątkowych. Czas trwanie autorskich praw
majątkowych. Opłaty, użytek osobisty. Rodzaje, zasady i treść umów o przejście praw 5

24. Ochrona własności intelektualnej w kontekście prac licencjackich i magisterskich. Plagiat. 5

15. Komisja Prawa Autorskiego. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i
pokrewnymi. 5

16. Źródła prawa własności przemysłowej. Wynalazki i patenty, procedura rejestracyjna. Umowy
licencyjne dotyczące wynalazków. 5

17. Prawa użytkowe, wzory ochronne, znak towarowy. 5

18. Ochrona baz danych, ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Know-how. Nazwy i oznaczenia
handlowe. 5

Metoda nauczania teoretycznego oraz nauczania praktycznego, powiązana z odwoływaniem się do
orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle konkretnych stanów faktycznychMetody kształcenia

Michniewicz G. (2012): Ochrona własności intelektualnej.

Sieńczyło-Chlabicz J.  (2011): Prawo własnosci intelektualnej.
Literatura podstawowa

Barta J., Markiewicz R (red.)  (2010): Prawo autorskie.Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 ochrona własności intelektualnej Ważona

5 ochrona własności intelektualnej [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

oddziaływanie turystyki na środowisko
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_4S

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 35
laboratorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  ŁABUZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Student potrafi samodzielnie określić oddziaływanie turystyki i jej przejawów na środowisko oraz podać
przykłady pozytywnego i negatywnego jej wpływu

Wymagania wstępne: Wiedza z podstaw geografii turyzmu: znajomośc pojęć, form i funkcji turystyki, rodzajów uprawianej turystyki i
walorów turystycznych, składowych środowiska przyrodniczego i życia człowieka

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Opisuje różnokierunkowe powiązania między turystyką i
elementami składowymi środowiska K_W05EP11

Wyjaśnia i właściwie stosuje pojęcie antropopresji i
ekorozwoju K_W09EP22

Zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw
turystycznych oraz rozumie konieczność regulacji usług
dla ochrony środowiska

K_W06EP33

Wymienia zagrożenia dla środowiska z powodu rozwoju
turystyki K_W09EP44

Ilustruje przykłady w kraju i na świecie negatywnego i
pozytywnego wpływu rozwoju i przejawów turystyki na
środowisko

K_W09EP55

umiejętności

Dostrzega zagrożenia i skutki rozwoju turystyki w różnych
ekosystemach i rejonach uprawianej turystyki K_U06EP61

Ocenia możliwy wpływ inwestycji turystycznej. Omawia
wpływ różnych form i zachowań turystycznych na
środowisko przyrodnicze, społeczne i gospodarcze

K_U09EP72

kompetencje społeczne

Potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji
zadania K_K06EP81

Krytycznie ocenia i przewiduje wpływ inwestycji
turystycznej na środowisko, polemizując z potrzebami
rozwoju turystyki

K_K01EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: oddziaływanie turystyki na środowisko

Forma zajęć: wykład

21. Zdefiniowanie pojęcia i składowych środowiska. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju turystyki 5
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22. Omówienie płaszczyzn wpływu turystyki na środowisko: ruch turystyczny (w tym masowy),
infrastruktura turystyczna, transport turystyczny. Przestrzenne konsekwencje rozwoju turystyki 5

5
3. Pozytywne i negatywne oddziaływanie turystyki na środowisko: społeczne, kulturowe,
ekonomiczne, przyrodnicze oraz na przestrzeń geograficzną. Oddziaływanie masowego ruchu
turystycznego, form aktywności

5

6
4. Przedstawienie głównych stresorów turystycznych. Omówienie studiów przypadku m.in.:
inwestycje na wybrzeżu Belgii, wybrzeże polskie, Maroko, Egipt, Tatry, kraje Trzeciego świata, kraje
rozwinięte.

5

Forma zajęć: laboratorium

31. Pojęcie i przykłady antropopresji 5

82. Studium przypadku wpływu turystyki na środowisko dla: Pustynia Mojave (odcinek z Barstow do
Las Vegas), Islandia - interior (m.in. erozja gleby oraz stanowisk pionierskiej 5

43. Pojęcie ekorozwoju i studia przypadku dla wers Rock w Australii, Morski Park Wielkiej Rafy
Koralowej w Australii, Wyspy Galapagos na Pacyfiku (m.in. wzrost świadomości ekologicznej 5

tematyczne prezentacje multimedialne, konwersacja, burza mózgów, paca z mapą i tekstami
źródłowymi, praca samodzielna nad przygotowaniem studium przypadku dla uzgodnionego
wcześniej obszaru, (ew. wyjazd terenowy do rezerwatu Świdwie, prelekcja dot. wpływu turystyki
na obszar rezerwatu i na inne obszary chronione (opcjonalnie).

Metody kształcenia

Bohdanowicz P. (2005): Turystyka a świadomość ekologiczna. , A Marszałek, Toruń

Gaworecki W.W. (2006): Turystyka. , PWE, Warszawa

Kowalczyk A. (2001): Geografia turyzmu., PWN, Warszawa

Kurek W., red. (2007): Turystyka. , PWN, Warszawa

Łabuz T.A.  (2010): Presja turystyczna na obszarach pustynnych. [W:] Dutkowski M., (red.)
Problemy turystyki i rekreacji. Tom 3., s. 25-34, Oficyna In Plus, Szczecin

Przecławski K.  (2001): Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. , Albis, Kraków

Literatura podstawowa

Gołembski G. red. (2002): Kompendium wiedzy o turystyce. , PWN, Warszawa-Poznań

Łabuz T. A.  (2007): Wzrost zagospodarowania turystycznego polskiego wybrzeża w sprzeczności
ze zrównoważonym rozwojem turystyki.. [W:] Michałowski K. (red.) Ekologiczne aspekty
zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. s. 269-279
Łabuz T.A. (2008): Naturalne walory turystyczne wybrzeża i ich zagrożenia w świetle oceny
turystów. [W:] Dutkowski M., (red.) Problemy turystyki i rekreacji. Tom 1. Wyd., s. 43-48, Oficyna
In Plus, Szczecin

Zaręba A.  (2002): Ekoturystyka., PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7

KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego kolokwium końcowego z zakresu wykładów i
zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach oraz ocen cząstkowych za
wykonanie poszczególnych zadań
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 oddziaływanie turystyki na środowisko Arytmetyczna

5 oddziaływanie turystyki na środowisko [laboratorium] zaliczenie z
oceną

5 oddziaływanie turystyki na środowisko [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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12Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

organizacja i obsługa ruchu turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_27S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 52
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizowania i realizowania imprez turystycznych oraz
obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży.

Wymagania wstępne: Wiadomości z geografii, historii i matematyki z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Identyfikuje i opisuje podstawowe pojęcia związane z
obsługą ruchu turystycznego K_W01EP11

Definiuje i charakteryzuje podmioty gospodarcze
występujące na poszczególnych etapach podróży. K_W06EP22

Zna zasady organizowania i realizowania imprez
turystycznych K_W08EP33

umiejętności

Analizuje i rozpoznaje motywy udziału człowieka w
imprezach turystycznych. K_U04EP41

Projektuje i wybiera sposoby zaspokojenia potrzeb
turystów K_U06EP52

Potrafi zaplanować i zrealizować podstawowe rodzaje
imprez turystycznych K_U08EP63

Pracuje w zespole i realizuje wspólny projekt. K_U13EP74

kompetencje społeczne

Docenia konieczność postępowania zgodnie z zasadami
etyki i kultury zawodu K_K06EP81

Akceptuje odmienne sposoby wykorzystania czasu
wolnego przez rożne grupy klientów K_K05EP102

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizacja i obsługa ruchu turystycznego

Forma zajęć: wykład

21. Czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego. 2

22. Rodzaje i formy obsługi ruchu turystycznego. 2

43. Organizacja i realizacja imprez turystycznych. 2
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24. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne. 2

25. Pośrednictwo i współpraca w branży turystycznej. 2

26. Ubezpieczenia w obsłudze ruchu turystycznego 2

17. Kultura obsługi i etyka zawodu w turystyce. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Indywidualne determinanty wyjazdów turystycznych. Promocja i informacja turystyczna 2

52. Zasady funkcjonowania podmiotów obsługi ruchu turystycznego w gospodarce rynkowej. 2

33. Dokumenty w obsłudze ruchu turystycznego. 2

64. Programowanie i kalkulacja imprez turystycznych 2

55. Rola pilota i przewodnika turystycznego. Współpraca między kontrahentami w branży
turystycznej. 2

26. Kultura obsługi i etyka zawodu. Turystyczny Kodeks Etyczny 2

37. Ubezpieczenia w turystyce. 2

38. Obsługa podróżnych w obiektach hotelarskich, gastronomicznych i środkach komunikacji 2

prezentacje multimedialne, analiza dokumentów, studia przypadków, dyskusja, metoda
problemowaMetody kształcenia

B. Meyer (red.)  (2006): Obsługa ruchu turystycznego., PWN , Warszawa

S. Bosiacki, J. Śniadek (red.)  (2004): Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego., AWF,
Poznań

Z. Kruczek (red.)  (2004): Obsługa ruchu turystycznego. , Proksenia, Kraków

Zawistowska H  (2011): Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce., SGH,
Warszawa

Literatura podstawowa

Gospodarek. J. (2006): Prawo w turystyce., Difin., Warszawa

Z. Kruczek (red.)  (2010): Kompendium pilota wycieczek., Proksenia, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP4,EP5,EP6,
EP7,EP8

PROJEKT

EP10,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny - test z pytaniami otwartymi obejmujący treść wykładów oraz treści z
zalecanej literatury.
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych, projektu grupowego, pracy
pisemnej i aktywności.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen: egzaminacyjnej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 organizacja i obsługa ruchu turystycznego Arytmetyczna

2 organizacja i obsługa ruchu turystycznego [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 organizacja i obsługa ruchu turystycznego [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S

organizowanie imprez rekreacyjnych i animacja czasu wolnego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_1S

Pracownia Bezpieczeństwa Wodnego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  ZALEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego organizowania
imprez rekreacyjnych różnego typu w różnych środowiskach społecznych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu rekreacji i turystyki. Znajomość zasad organizowania imprez. Podstawy prawne
organizowania imprez rekreacyjnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna podstawowe uwarunkowania dotyczące
organizowania i przeprowadzania różnego rodzaju imprez
rekreacyjnych dla osób w różnym wieku.

K_W03EP11

Zna rodzaje programów fitness jako formę zajęć
rekreacyjnych, aspekty zdrowotne, wychowawcze i
społeczne zajęć sportowo-rekreacyjnych

K_W04EP22

Wymienia i opisuje rodzaje imprez rekreacyjnych,
systemy rozgrywek K_W01EP33

Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach rekreacji. K_W10EP44

Posiada wiedzę niezbędną do właściwego doboru
programu imprezy rekreacyjnej do oczekiwań i możliwości
ludzi w różnym wieku, zna zasady bezpieczeństwa i
zapobiegania wypadkom w trakcie imprez rekreacyjnych.

K_W08EP55
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umiejętności

Identyfikuje problemy grupy społecznej, jest
komunikatywny. K_U04EP61

Planuje, projektuje i realizuje działania z zakresu
rekreacji, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz
dostępnych warunków - umie opracowywać scenariusze
imprez rekreacyjnych, formułować regulaminy imprezy
rekreacyjnej, opracowywać program imprezy
rekreacyjnej, posiada umiejętność planowania i
organizacji imprez rekreacyjnych różnego typu: turnieje
sportowe, festyny rekreacyjne, pokazy, imprezy
plenerowe.

K_U08EP72

Prowadzi dokumentację dotyczącą jednostek, instytucji
oraz podejmowanych działań - potrafi przygotować
dokumentację przebiegu imprezy rekreacyjnej.

K_U10EP83

Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu
wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych,
zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie
rekreacji - potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia o
charakterze rekreacyjnym (np. aerobik, nordic walking,
pilates), przeprowadzać zabawy i gry rekreacyjne.

K_U03EP94

Pracuje zespołowo wykazując się zaangażowaniem i
kreatywnością w planowaniu i organizowaniu działalności
rekreacyjnej.

K_U13EP105

kompetencje społeczne

Ma świadomość uwarunkowań finansowych i
organizacyjnych dotyczącą imprez rekreacyjnych. K_K03EP111

Dba o poziom sprawności fizycznej umożliwiającej mu
korzystanie z rekreacji. K_K04EP132

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizowanie imprez rekreacyjnych i animacja czasu wolnego

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe terminy i definicje z zakresu rekreacji i imprez rekreacyjnych. 4

22. Rodzaje imprez rekreacyjnych i ich charakterystyka. 4

23. Prawne aspekty organizacji imprez rekreacyjnych. 4

24. Podstawowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny imprez rekreacyjnych. 4

25. Zasady planowania i organizowania imprez rekreacyjnych. 4

26. Organizowanie imprez w sporcie dla wszystkich. 4

27. Etapy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 4

18. Promocja imprez sportowych i rekreacyjnych. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Program imprezy rekreacyjnej z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych,
integracyjnych i rozrywkowych. 4

32. Formy zajęć sportowo-rekreacyjnych. 4

33. Przygotowywanie scenariuszy imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (np. festyny,
majówki, spartakiady). 4

34. System rozgrywek rekreacyjnych. Program turnieju rekreacyjnego. 4

35. Regulamin zawodów sportowych/rekreacyjnych. 4

36. Sponsorowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. 4

37. Zabawy i gry rekreacyjne - zasady przygotowania i realizacji. 4

38. Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób w różnym wieku. 4

39. Organizacja zajęć fitness (np. aerobik, callanetics, pilates, nordic walking, jogging, stretching). 4

310. Uczenie się i nauczanie czynności ruchowych. 4
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Wykład. Prezentacja multimedialna.
Pokaz/demonstracja. Dyskusja.
Metody aktywizujące: metoda projektu, drzewko decyzyjne, mapa mentalna, ćwiczenia
praktyczne, praca w grupach.

Metody kształcenia

Burgiel R.  (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych., ZG TKKF, Warszawa

Dąbrowski A. (red.) (2006): Zarys teorii rekreacji ruchowej. (wybrane strony), ALMAMER Wyższa
Szkoła Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
Nałęcka D., Bytniewski M (red.)  (2006): Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. (wybrane strony),
PWSZ, Biała Podlaska

Panfil R.  (2008): Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją. (wybrane strony), PWSZ,  Leszno

Siwiński W., Pluta B. (red.)  (2010): Teoria i metodyka rekreacji. (wybrane strony), Wyd. AWF,
Poznań
Strugarek J.  (2007): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
(wybrane strony), UAM, Poznań

Literatura podstawowa

Bator A., Buła A., Stanek L. (2002): Popularne gry rekreacyjne. (wybrane strony), Wydawnictwo
AWF, Kraków
Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A.  (2003): Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych
i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe. (wybrane strony), AWF, Poznań

Grodzka-Kubiak E.  (2002): Aerobik czy fitness. (wybrane strony), Maestro, Poznań

Jaczynowski L. (2005): Techniki organizatorskie w teorii i praktyce kultury fizycznej - podręcznik
dla studentów wychowania fizycznego. (wybrane strony), AWF, Warszawa
Janikowska-Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E.  (2004):  Zabawy i gry ruchowe na lekcjach w-
fu i festynach sportowo-rekreacyjnych. ( wybrane strony), WSiP, Warszawa

Ryba B.  (2001): Organizacja imprez sportowych. (wybrane strony), PKMS, Warszawa

Toczek-Werner S. (red.) (2008): Podstawy rekreacji i turystyki. (wybrane strony), AWF, Wrocław

Zieliński L.  (2001): Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych (wybrane strony), Krajowa Federacja SdW i ZG TKKF, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP13,E
P6,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów
oraz zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obserwacji (udział w dyskusji, udzielanie odpowiedzi
na zadawane pytania) oraz ocen cząstkowych z projektów imprez rekreacyjnych i scenariuszy
wybranych zajęć z uwzględnieniem aktywności studenta na ćwiczeniach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 organizowanie imprez rekreacyjnych i animacja czasu
wolnego Arytmetyczna

4 organizowanie imprez rekreacyjnych i animacja czasu
wolnego [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

4 organizowanie imprez rekreacyjnych i animacja czasu
wolnego [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

organizowanie imprez turystycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_4S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z zasadami organizowania i realizowania imprez turystycznych dla różnych segmentów
rynku turystycznego.

Wymagania wstępne: Wiadomości z przedmiotu organizacja i obsługa ruchu turystycznego dotyczące organizacji i realizacji imprez
turystycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Identyfikuje i opisuje pojęcia związane z organizowaniem
imprez turystycznych dla różnych segmentów rynku
turystycznego. Identyfikuje potrzeby różnych typów
klientów w zakresie organizacji imprez turystycznych.

K_W03EP11

Zna procedury oraz uwarunkowania formalno-prawne
organizacji i realizowania imprez turystycznych.

K_W08
K_W10EP22

umiejętności

Analizuje walory środowiska przyrodniczego i
kulturowego oraz elementy zagospodarowania
turystycznego w zakresie ich wykorzystania w organizacji
imprez turystycznych.

K_U07EP31

Wybiera sposoby zaspokojenia potrzeb poszczególnych
typów turystów K_U04EP42

Potrafi zaplanować i zrealizować różnego rodzaju imprezy
turystyczne K_U08EP53

Pracuje w zespole i realizuje wspólny projekt. K_U13EP74

kompetencje społeczne

Akceptuje odmienne poglądy i zainteresowania dotyczące
udziału w różnego rodzaju imprezach turystycznych. K_K05EP61

Docenia potrzeby różnych typów turystów i angażuje się
w dostosowanie produktów turystycznych do ich
oczekiwań

K_K03EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizowanie imprez turystycznych

Forma zajęć: wykład

31. Organizowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży 4
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32. Organizowanie imprez zagranicznej turystyki wyjazdowej. 4

33. Bezpieczeństwo w organizacji imprez turystycznych 4

34. Organizowanie imprez turystyki biznesowej. 4

35. Organizowanie imprez turystycznych w krajach pozaeuropejskich. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Plan imprez dla dzieci (wycieczka szkolna, kolonia, obozy etc.). 4

62. Program imprezy turystycznej z uwzględnieniem zajęć rekreacyjnych, sportowych,
integracyjnych i rozrywkowych. 4

63. Organizacja imprez turystyki biznesowej i konferencyjnej (wyjazdy motywacyjne, integracyjne
etc.). 4

64. Organizacja imprez w wybranych miastach Europejskich (wyjazdy tematyczne). 4

65. Organizacja imprez w wybranych krajach egzotycznych (wycieczki objazdowe, wypoczynek
stacjonarny z atrakcjami fakultatywnymi, podróże turystyki kwalifikowanej [nurkowanie, trekking]). 4

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, praca w grupie nad projektami programów imprez
turystycznych.

Metody kształcenia

B. Meyer (red.)  (2006): Obsługa ruchu turystycznego., PWN, Warszawa

Domerecka B.  (2008): Jak organizować szkolną turystykę?, Municypium SA, Warszawa

Rychlewski K.  (2011): Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Poradnik dla
organizatorów, kierowników i wychowawców., ODDK

Sidorkiewicz K. (2010): Turystyka Biznesowa. , Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Gospodarek J.  (2006): Prawo w turystyce., Difin, WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP6,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną - test z pytaniami otwartymi obejmujący treść wykładów oraz zalecanej
literatury.
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną wynikające z oceny poszczególnych projektów imprez turystycznych
oraz scenariuszy wybranych imprez turystyczno-rekreacyjnych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 organizowanie imprez turystycznych Arytmetyczna

4 organizowanie imprez turystycznych [wykład] zaliczenie z
oceną

4 organizowanie imprez turystycznych [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

podstawy ekonomii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_11S

Katedra Badań Miast i Regionów
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr inż. JACEK  RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami ekonomicznymi, zachodzącymi na płaszczyźnie
mikro- i makroekonomicznej; przedstawienie studentom ważniejszych sposobów wykorzystywania praw
ekonomicznych w rozwiązywaniu współczesnych problemów gospodarczych; przekazanie studentom
podstawowej umiejętności analizy ekonomicznej oraz uświadomienie ważniejszych zjawisk występujących na
rynku.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstawowych relacji, jakie zachodzą pomiędzy kupującym i
sprzedającym we współczesnej gospodarce (wiedza ekonomiczna ze szkoły średniej) oraz powinien umieć
wyprowadzać z nich wnioski. Student winien posiadać umiejętności kalkulacyjne, pracy w grupie oraz pracy
indywidualnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe pojęcia z
zakresu ekonomii oraz elementarne kategorie gospodarki
towarowo-pieniężnej.

K_W01EP11

Wymienia i opisuje czynniki umożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie podmiotów rynkowych

K_W05
K_W06EP22
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umiejętności

Opisuje i interpretuje elementarne zjawiska gospodarcze
oraz ocenia je na podstawie wskaźników ekonomicznych. K_U05EP31

Poddaje krytyce określone procesy ekonomiczne oraz
proponuje odpowiednie narzędzia sterowania nimi K_U09EP42

Wyprowadza wnioski w zakresie podstawowych praw
ekonomicznych oraz ustala kryteria zastosowania ich w
rozwiązywaniu realnych problemów gospodarczych.

K_U06EP53

Klasyfikuje, porównuje, a następnie poddaje krytyce
poszczególne zagadnienia z zakresu danych
ekonomicznych, w odniesieniu do określonego źródła
danych

K_U01EP64

Sporządza w formie pisemnej projekt, w którym
weryfikuje mechanizm rynkowy w zakresie określonej
problematyki gospodarczej, a następnie wyprowadza
wnioski

K_U10EP75

Analizuje i ocenia w formie ustnej określony rodzaj
działalności gospodarczej w odniesieniu do
poszczególnych kryteriów

K_U11EP86

Pracuje samodzielnie oraz wykazuje kreatywność,
rozwiązując poszczególne zadania ekonomiczne K_U14EP97

Potrafi pracować w grupie, rozwiązując określone zadania
dotyczące zjawisk ekonomicznych K_U13EP108

Potrafi dyskutować na forum grupy w odniesieniu do
omawianego problemu gospodarczego K_U09EP129

kompetencje społeczne

Przestrzega poczynionych ustaleń i zachowuje otwartość
na nowe kryteria, służące poprawnemu omówieniu
powierzonego zadania ekonomicznego.

K_K01EP111

Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, dążąc do
efektywnego przedstawienia określonej problematyki
gospodarczej

K_K01EP132

Zachowuje otwartość w odniesieniu do opinii wyrażanych
przez pozostałych uczestników dyskusji; dąży w swej
działalności do poszukiwania prawdy

K_K06EP143

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy ekonomii

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia ekonomii oraz ważniejsze zasady funkcjonowania gospodarki 1

22. Współzależność handlu zagranicznego i wzrostu gospodarczego 1

13. Prawo podaży i popytu w odniesieniu do analizy zmian stanu równowagi rynkowej 1

14. Elastyczność podaży i popytu oraz przykłady ich zastosowania 1

15. Prawo podaży i popytu w odniesieniu do polityki państwa 1

1
6. Analiza efektywności rynku w oparciu o badanie nadwyżki całkowitej i ocenę stanu równowagi
rynkowej 1

17. Strata dobrobytu i przychód państwa z opodatkowania w odniesieniu do zmiany wysokości
podatków 1

18. Wpływ handlu międzynarodowego na dobrobyt ekonomiczny narodu 1

19. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne oraz wspólne zasoby 1

210. Koszty produkcji typowego przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie 1

211. Zachowanie się przedsiębiorstwa na poszczególnych rynkach w krótkim i długim okresie 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe pojęcia i istota ekonomii 1

22. Model ekonomiczny, dane ekonomiczne 1

23. Rynek, popyt, podaż, mechanizm rynkowy 1

24. Reakcje popytu na zmianę cen i dochodów 1
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25. Rozwój gospodarczy, zjawiska inflacyjne 1

26. Rynek pracy, bezrobocie, przyczyny i walka z bezrobociem 1

27. Handel międzynarodowy wraz z elementami polityki handlowej 1

28. Pieniądz i polityka monetarna 1

Analiza tekstów z dyskusją; opracowanie projektu (referatu); praca w grupach; rozwiązywanie
zadań; prezentacja multimedialna; analiza zdarzeń krytycznych i przypadków; pogadanka
informacyjna, utrwalająca, kontrolna oraz przedstawiająca nowe wiadomości

Metody kształcenia

Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009): Makroekonomia, s. 29-48, 75-125, 149-239, Polskie Wyd.
Ekonomiczne, Warszawa
Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009): Mikroekonomia, s. 33-307, 341-487, Polskie Wyd. Ekonomiczne,
Warszawa

Literatura podstawowa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2009): Makroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2009): Mikroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5EGZAMIN USTNY

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP10,EP6,EP7,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP11,EP7,EP8PROJEKT

EP11,EP12,EP13,E
P14,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie  wykonania projektu (referatu), prezentacji
multimedialnej, aktywności (udziału w dyskusjach) oraz pisemnego kolokwium testowo-opisowego
Wykład: egzamin ustny z zakresu wiedzy z wykładów oraz  rekomendowanej literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią z ocen: egzaminacyjnej oraz z zakresu ćwiczeń

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 podstawy ekonomii Arytmetyczna

1 podstawy ekonomii [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 podstawy ekonomii [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S

podstawy geografii turyzmu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_6S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  DUDA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawami turystyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień geografii turyzmu,
wskazanie przestrzennego zróżnicowania zjawisk zachodzących w szeroko pojmowanym ruchu turystycznym

Wymagania wstępne:
znajomość geografii regionalnej świata, cech charakterystycznych poszczególnych regionów oraz ich
atrakcyjności turystycznej na poziomie szkoły średniej;
podstawowa znajomość edytorskich i graficznych technik komputerowych oraz umiejętność pracy z mapą.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

identyfikuje i odróżnia podstawowe formy turystyki,
czynniki decydujące o ich rozwoju oraz zna najważniejsze
źródła informacji wspomagające analizę i interpretację
zjawisk i procesów turystycznych

K_W01
K_W02EP11

zna i rozumie podstawowe motywy podejmowania przez
człowieka aktywności turystycznej, wskazuje i poprawnie
ocenia wpływ różnorodnych czynników geograficznych na
rozwój bądź spadek ruchu turystycznego

K_W03
K_W05EP22

nazywa i definiuje różne metody oceny środowiska
geograficznego jako przestrzeni turystycznej oraz zna
podstawowe zasady organizowania i obsługi ruchu
turystycznego i aktywności krajoznawczej, planowania i
realizowania przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych,
szczególnie w kontekście przestrzennego zróżnicowania
zjawiska

K_W07
K_W08EP33

wskazuje i definiuje struktury i instytucje związane z
turystyka w Polsce i na świecie oraz rozpoznaje i definiuje
zasady ich funkcjonowania oraz relacje pomiędzy nimi

K_W06
K_W10EP44
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umiejętności

umiejętnie stosuje różne metody oceny środowiska
geograficznego do planowania ruchu turystycznego;
klasyfikuje i porównuje regiony o wyróżniającym się ruchu
turystycznym, poprawnie ocenia etapy rozwoju regionu /
miejscowości turystycznej

K_U02
K_U07EP51

potrafi analizować i opisywać podstawowe zjawiska i
procesy przyrodnicze oraz antropogeniczne warunkujące
geograficzne zróżnicowanie ruchu turystycznego w
rożnych skalach przestrzennych oraz wyciągać proste
wnioski w tym zakresie

K_U05
K_U06EP62

potrafi dobierać właściwe źródła informacji oraz
dokonywać ich krytycznej oceny pod kątem przydatności
do analizy geograficznego zróżnicowania podstawowych
zjawisk i procesów turystycznych

K_U01EP73

poprawnie planuje i opracowuje trasy turystyczne na
podstawie źródeł kartograficznych i przewodników
turystycznych

K_U08EP84

kompetencje społeczne

docenia znaczenie wiedzy na temat zróżnicowania ruchu
turystycznego w zależności od wpływu różnorodnych
czynników geograficznych w działalności praktycznej

K_K01EP91

uświadamia rolę turystyki i rekreacji w odniesieniu do
warunków rozwoju społeczności regionalnych i lokalnych K_K02EP102

jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy przy planowaniu przestrzennego
zróżnicowania ruchu turystycznego i kreowaniu rozwoju
regionów turystycznych

K_K03EP113

prawidłowo rozstrzyga różnego rodzaju dylematy
związane z wykonywanym przez siebie zawodem K_K06EP124

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy geografii turyzmu

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia związane z turystyką jako zjawiskiem geograficznym (przestrzennym),
społecznym i ekonomicznym. Turystyka jako przedmiot badań geograficznych. 1

22. Metody oceny środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki. Metody badań ruchu
turystycznego 1

23. Przestrzeń turystyczna i jej uwarunkowania rozwoju. Pojęcie potencjału turystycznego i metody
jego pomiaru i oceny 1

24. Przestrzenne zróżnicowanie ruchu turystycznego. Uwarunkowania zróżnicowania ruchu
turystycznego 1

25. Rozwój turystyki a środowisko i percepcja środowiska geograficznego jako czynnika
kształtującego ruch turystyczny 1

36. Regiony turystyczne w Polsce i na świecie 1

27. Literatura i kartografia turystyczna 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, poparcie konkretnymi przykładami i ulokowanie w
przestrzeni geograficzno-turystycznej 1

62. Metody pomiaru podstawowych współczynników określających ruch turystyczny i jego natężenie
- chłonność i pojemność turystyczna 1

63. Potencjał turystyczny, jego przestrzenne zróżnicowanie i metody pomiaru - analiza przestrzeni
turystycznej (przyrodniczej i kulturowo-historycznej) 1

Wykład problemowy i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca indywidualna, dyskusja,
analiza przypadkówMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN USTNY

EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP12,E
P9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Czerwiński J.   (2015): Podstawy turystyki, CEDEWU

Gołembski G. (2005): Kompendium wiedzy o turystyce, PWN

Kaprowski W. (2004): Geografia turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.   (2017): Geografia turystyki Polski, PWE , Warszawa

Warszyńska J. (2003): Geografia turystyczna świata, PWN

Literatura podstawowa

Jackowski A., Warszyńska J. (1978): Podstawy geografii turyzmu, PWN

Kowalczyk (2011): Zagospodarowanie turystyczne, WSiP

Kurek W. (2007): Turystyka, PWN

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: egzamin ustny z zakresu wykładów i zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu w formie testu oraz ocen
cząstkowych z wykonywanych przez studenta prac
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen egzaminacyjnej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 podstawy geografii turyzmu Arytmetyczna

1 podstawy geografii turyzmu [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 podstawy geografii turyzmu [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

podstawy psychologii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_22S

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 wykład 25 ZO

Razem 25 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARTOSZ  WOJCIECHOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem wykładów z przedmiotu Psychologia dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja jest dostarczenie
słuchaczom wiedzy psychologicznej, która ułatwi pracę na stanowiskach wymagających kontaktów z innymi
ludźmi.
Gwałtowny przyrost wiedzy w naukach humanistycznych w tym w psychologii - jest obecnie znaczny, zatem
zjawisko starzenia się wiedzy jest realne; wykład jest okazją do zapoznanie się słuchaczy z nowoczesną wiedzą z
zakresu psychologii społecznej.
Szczególna uwaga jest poświęcona omówieniu takich kompetencji psychologicznych, jak: nieneurotyczne
pełnienie roli, umiejętności komunikacyjne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
interpersonalnych, stres w pracy w związku z ekspozycją społeczną a zdrowie psychiczne (równowaga
emocjonalna) osób pracujących z ludźmi i metody copingowe.

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii społecznej
i orientuje się w psychologicznych mechanizmach
dotyczących zachowań ludzkich

K_W01EP11

zna rodzaje interakcji społecznych w oparciu o reguły
prawne, społeczne, moralne mające zastosowanie w
psychologii społecznej

K_W05EP32

umiejętności

posiada umiejętność prawidłowego analizowania,
interpretacji przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk
społecznych

K_U05EP41

potrafi komunikować się z fachowcem na tematy
zawodowe z uwzględnieniem reguł psychologii społecznej K_U11EP52

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
ujawniając aktywną postawę do doskonalenia
umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

K_U14EP73

kompetencje społeczne

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu K_K06EP81

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro, jednocześnie potrafi formułować
opinie dotyczące klientów, grup społecznych w kontekście
związanym z wykonywaniem zawodu w szczególności w
aspekcie starzejącego się społeczeństwa

K_K05EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: podstawy psychologii

Forma zajęć: wykład

21. Kompetencje psychologiczne osób pracujących z ludźmi 1

22. Rodzaje interakcji społecznych 1

23. Umiejętność kierowania procesem komunikacji 1

24. Składowe procesu komunikacji interpersonalnej 1

25. Komunikaty proksemiczne, mimiczne i pantomimiczne 1

36. Analiza stanów "ego", rodzaje transakcji 1

27. Wprowadzenie do zagadnienia gier psychologicznych 1

38. Skrypt psychologiczny 1

39. Stres - charakterystyka, następstwa, metody copingowe 1

210. Grupa społeczna 1

211. Efekt Rosenthala 1

Metodą dydaktyczną jest wykład aktywizujący ilustrowany multimedialnym przekazem: autorskimi
slajdami oraz dźwiękiemMetody kształcenia

Aronson E.  (2005): Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. , PWN

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997): PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Serce i umysł., Zysk i s-ka,
Poznań

Cialdini R. B.   (2004): Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka., GWP

Stankiewicz J.  (2006):  Komunikowanie się w organizacji. wyd. 3, Astrum, Wrocław

Literatura podstawowa

Erikson E.H.  (2002): Dopełniony cykl życia., RebisLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu końcowego z zakresu wykładów i
zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 podstawy psychologii Ważona

1 podstawy psychologii [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

podstawy socjologii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_23S

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  ŁABUZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Opanowanie materiału z zakresu podstaw socjologii ogólnej: pojęcia socjologiczne, przedmiot badań, problemy i
zjawiska społeczne.
Umiejętność podjęcia rozmowy na temat problemów społecznych: wyjaśnienia przyczyn zjawisk i zmian
społecznych,
Umiejętność całościowego spojrzenia na procesy, problemy i przemiany społeczne

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej, podstawowa orientacja w życiu publicznym i
społecznym

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia, strzeszcza najważniejsze
teorie i koncepcje socjologiczne oraz identyfikuje
społeczne (kulturowe) tło działań gospodarczych

K_W01EP11

wyjaśnia znaczenie czynników przestrzennych jako
trwałej podstawy więzi społecznych oraz kształtowania
się zbiorowości terytorialnych

K_W05EP22

wyjaśnia istotę społeczeństwa informacyjnego i jego
społeczno-kulturowych, ekonomicznych i
technologicznych uwarunkowań oraz zależności między
technologią a zmianą społeczną

K_W06EP33

umiejętności

potrafi na podstawie znajomości socjologicznych metod i
technik badawczych diagnozować oraz interpretować
zjawiska i procesy społeczne

K_U05EP41

potrafi dokonać krytycznej analizy złożoności życia
społecznego i struktur formalnych (organizacje,
instytucje, stowarzyszenia itp.)

K_U09EP52

analizuje i wyjaśnia współczesne przemiany kulturowe,
społeczne i ekonomiczne, odwołując się do poznanych
koncepcji socjologicznych

K_U06EP63

kompetencje społeczne

docenia znaczenie wiedzy socjologicznej oraz wyraża
uzasadnione sądy na temat współczesnych zmian
społeczeństwa

K_K01EP71

docenia rolę inicjatyw i partycypacji społecznej w
rozwiązywaniu współczesnych problemów społeczno-
gospodarczych

K_K02EP82
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy socjologii

Forma zajęć: wykład

31. Elementarne pojęcia i przedmiot socjologii. Podstawowe paradygmaty w socjologii. Twórcy
socjologii 1

32. Jednostka a grupa społeczna - postawy i wartości, osobowość społeczna, uspołecznienie,
socjalizacja 1

33. Grupy społeczne - rodzaje zjawiska i procesy. Socjologia rodziny 1

24. Zbiorowości terytorialne ? czynniki i uwarunkowania rozwoju oraz wyodrębniania 1

25. Kultura w ujęciu różnych szkół socjologicznych. Postawy, wartości i normy społeczne 1

26. Globalizacja. Współczesne przemiany ekologiczne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne z
perspektywy nauk społecznych 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Analiza tekstów dotyczących socjalizacji i grup społecznych 1

32. Zróżnicowanie społeczne i procesy w grupach (mikrosocjologia) ? praca zaliczeniowa i
prezentacja 1

33. Globalizacja, nierówności i patologie społeczne  (makrosocjologia) ? praca w oparciu o materiały 1

34. Ruchliwość, migracje i konflikty (makrosocjologia) ? podstawowe pojęcia i trendy 1

35. Socjologia turystyki ? podstawowe zagadnienia i problematyka badawcza 1

Wykład z prezentacją multimedialną, Analiza tekstów  Analiza przypadków, Dyskusja, Burza
mózgówMetody kształcenia

Giddens A. (2004): Socjologia, PWN, Warszawa

Szacka B. (2003): Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Szczepański J.  (1993): Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa

Sztompka P. (2002): Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków

Sztumski J. (2010): Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice

Literatura podstawowa

Kłosowska A. (1980): Socjologia kultury: Kultura masowa, Warszawa

Kosmski St.  (1989): Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa

Turowski J.   (1993): Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7

KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

wykłady - zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu wykładów i
opracowanej literatury,
ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie prac ćwiczeniowych wykonywanych w trakcie
semestru
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ważona ocena końcowa wyprowadzona na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium
pisemnego (60% do oceny końcowej) oraz pozytywnie ocenionych prac ćwiczeniowych (40% do
oceny końcowej)

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 podstawy socjologii Ważona

1 podstawy socjologii [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,60

1 podstawy socjologii [wykład] zaliczenie z
oceną 0,40

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S

podstawy statystyki
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_25S

Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 laboratorium 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami opisu i wnioskowania statystycznego oraz ich przygotowanie
do samodzielnego wykonywania obliczeń statystycznych przy użyciu programów komputerowych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z matematyki i obsługi programów użytkowych ze szkoły średniej, umiejętność
rozwiązywania prostych zadań matematycznych z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada ogólną wiedzę w zakresie terminów i pojęć
statystycznych oraz znaczenia metod statystycznych w
ocenie zjawisk i procesów z zakresu turystyki i rekreacji

K_W01EP11

Ma wiedzę w zakresie statystyki umożliwiającą
opisywanie i interpretowanie zjawisk i procesów
zachodzących w przyrodzie i gospodarce, powiązanych z
turystyką i rekreacją.

K_W02EP22

umiejętności

Posiada umiejętność prawidłowego analizowania przyczyn
i przebiegu procesów i zjawisk społecznych zachodzących
w kulturze, polityce oraz gospodarce mających wpływ na
różne segmenty rynku turystycznego

K_U05EP31

Stosując podstawowe metody statystyczne, posiada
umiejętność obserwacji zjawisk zachodzących w turystyce
oraz właściwej interpretacji uzyskanych danych dla
prawidłowego funkcjonowania działalności turystycznej

K_U02EP42

Potrafi korzystać ze źródeł i technik informacyjnych w
celu pozyskiwania i przechowywania danych celem
przygotowania oferty turystycznej dla różnych
segmentów rynku turystycznego

K_U01
K_U03EP53

Wykazuje umiejętność poprawnej interpretacji i
wnioskowania na podstawie danych pochodzących z
różnych źródeł w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
właściwych dla studiowanego kierunku

K_U06EP64

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role K_U13EP75

kompetencje społeczne

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania K_K06EP81

Ma krytyczny stosunek do swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu statystycznej oceny zjawisk i procesów
zachodzących w turystyce

K_K01EP92
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy statystyki

Forma zajęć: laboratorium

31. Podstawowe pojęcia i terminy statystyczne; obszar badań statystycznych w turystyce; cel i
reguły badań statystycznych. 3

22. Organizacja danych i wyników analiz w arkuszu kalkulacyjnym Excel i programie STATISTICA. 3

23. Tabelaryczna i graficzna prezentacja wyników pomiarów i analiz statystycznych. 3

44. Szeregi statystyczne - budowa i prezentacja graficzna. 3

65. Metody statystyki opisowej i ich zastosowanie w zarządzaniu turystyką 3

46. Ustalanie wiarygodności parametrów charakteryzujących badane zjawiska: podstawy tworzenia
przedziałów ufności oraz testowanie hipotez statystycznych. 3

67. Analiza korelacji i regresji prostej w turystyce. 3

38. Metody analizy dynamiki zjawisk w turystyce 3

samodzielne wykonywanie zadań w pracowni komputerowej z wykorzystaniem
arkusza kalkulacyjnego EXCEL i pakietu STATISTICA po uprzednim wysłuchaniu prezentacji
wprowadzającej przez wykładowcę

Metody kształcenia

Balicki A., Makać W.  (2006): Metody wnioskowania statystycznego. , UG, Gdańsk

Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D.  (2006): Metody opisu statystycznego., UG, Gdańsk

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.  (2011): Statystyka, Elementy teorii i zadania. , Wyd. Akad.
Ekon., Wrocław
Stanisz A.  (2006): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z
medycyny, tom. 1., Statsoft, Kraków

Literatura podstawowa

Luszniewicz A., Słaby T.  (2006): Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i
zastosowania. , Statsoft, Kraków

Pociecha M.  (2002): Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. , Albis, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną - podstawą zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadań w pracowni
komputerowej, aktywność podczas zajęć, pozytywnie zaliczone sprawdziany cząstkowe

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest obliczana na podstawie średniej z ocen z poszczególnych sprawdzianów

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 podstawy statystyki Ważona

3 podstawy statystyki [laboratorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

podstawy zarządzania
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_12S

Pracownia Geoanaliz Społeczno-Gospodarczych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. PAWEŁ  CZAPLIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Pokazanie miejsca i roli zarządzania we współczesnej gospodarce
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami zarządczymi zachodzącymi w samym
przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu
Pokazanie związków pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa a funkcjami zarządzania
Przekazanie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania na przykładach

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z ekonomii - przedmiotu realizowanego w poprzednim semestrze

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe pojęcia i
problematykę zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem

K_W01EP11

Wymienia i opisuje podstawowe funkcje zarządzania i
formy działalności gospodarczej

K_W05
K_W06EP22

Rozróżnia podstawowe typy i elementy otoczenia
organizacji, w tym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz działań interwencyjnych wobec podmiotów
gospodarczych ze strony różnych instytucji zewnętrznych

K_W10EP33

Zna formy działalności gospodarczej z uwzględnieniem
norm i reguł prawnych, organizacyjnych i moralno-
etycznych

K_W06
K_W10EP44
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umiejętności

Określa i ocenia znaczenie motywowania pracowników
oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania
problemów powiązanych z wykonywaniem pracy
zawodowej w różnych typach organizacji

K_U04
K_U05EP51

Potrafi sporządzić opis, profil stanowiska pracy i wstępny
plan zatrudnienia, uwzględniając różne sposoby rekrutacji

K_U09
K_U10EP62

Dyskutuje na temat ról kierowniczych w różnych typach
organizacji i analizuje różne postawy menadżerskie, a
stosując różne narzędzia badawcze posiada umiejętności
obserwacji tychże zjawisk w praktyce gospodarczej
jednostek rynkowych

K_U09EP73

Interpretuje potrzeby różnych grup docelowych w
zakresie zarządzania produktem K_U04EP84

Wykorzystując dane z różnych źródeł, potrafi właściwie
wnioskować i podejmować decyzje zarządcze

K_U01
K_U06EP95

Przygotowuje ofertę usługową na wybranym przykładzie
działalności gospodarczej K_U08EP106

Pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność K_U14EP147

Pracuje w grupie - przygotowuje i prezentuje projekt,
okazuje szacunek wobec innych członków grupy roboczej K_U13EP158

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
na współczesnym rynku

K_K01EP111

Prawidłowo określa priorytety w zakresie skutecznego
zarządzania K_K03EP122

Dyskutuje nad zadanymi tematami dotyczącymi
właściwego wykonywania zawodu menedżera K_K06EP133

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy zarządzania

Forma zajęć: wykład

21. Przedmiot i istota zarządzania 2

12. Kierunki rozwoju nauki o zarządzaniu 2

23. Współczesna organizacja i jej otoczenie 2

14. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorczość - analiza wzajemnych relacji 2

25. System planowania w przedsiębiorstwie 2

16. Organizowanie i struktury organizacyjne przedsiębiorstw 2

27. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 2

18. Zatrudnianie, kierowanie i kontrolowanie w przedsiębiorstwie 2

19. Działania strategiczne przedsiębiorstw 2

110. Zarządzanie zmianami i doskonalenie organizacji 2

111. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Otoczenie przedsiębiorstwa i menedżera, relacje z otoczeniem 2

22. Proces zarządzania, role kierownicze, typy menadżerów 2

23. Wpływ globalizacji na zarządzanie organizacją 2

44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 2

25. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (na przykładzie działalności gospodarczej w turystyce) 2

16. Miejsce i funkcje kontroli w zarządzaniu 2

27. Elementy zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie 2
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Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, studium przypadku, symulacje,
opracowanie projektu, praca w grupachMetody kształcenia

Koźmiński K.  (2004): Zarządzanie w warunkach niepewności.,  PWN

Kuc B. R  (1999): Zarządzanie doskonałe. , Oskar-Master of Business

Pender L., Sharpley R.  (2008): Zarządzanie turystyką. , PWE

Strużycki M. (red.) (2008): Podstawy zarządzania. , SGH

Zych W., Korzeniowski L.   (2015): Zarządzanie w turystyce, EAS

Literatura podstawowa

Cieślicki M.  (2001): O zarządzaniu słów kilka. , Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp

Filipiak B., Panasiuk A. (red.)  (2008): Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. ,  PWN

Kowalczyk J.  (2009): Zarządzanie organizacją turystyczną. , CeDeWu

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP10,EP11,EP12,E
P13,EP14,EP15

PROJEKT

EP11,EP12,EP13,E
P14,EP15,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie aktywności, wykonanego projektu oraz  pisemnego
sprawdzianu końcowego
wykłady - egzamin pisemny w formie testu, opartego na wiedzy z wykładów oraz zalecanej
literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 podstawy zarządzania Arytmetyczna

2 podstawy zarządzania [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 podstawy zarządzania [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

Pomorze jako region turystyczny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_18S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  DUDA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z regionem Pomorza, jako szeroko pojętej krainy historyczno-geograficznej. Ukazanie
różnorodności historycznej, kulturowej i przyrodniczej, jako najważniejszych walorów turystycznych regionu.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw geografii regionalnej Polski, typów przestrzeni turystycznej oraz podstawowych elementów
krajoznawstwa; podstawowa znajomość historii oraz historii sztuki; umiejętność pracy z mapą.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów,
podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii
związanych z geografią, historią, kulturą i turystyką
regionu Pomorza

K_W01EP11

Wskazuje i rozumie różnorodne procesy przyrodnicze i
kulturowo-historyczne kształtujące różnorodność
krajobrazową regionu Pomorza

K_W05EP22

Definiuje i rozpoznaje formy turystyki i regiony
turystyczne Pomorza; rozumie związki pomiędzy walorami
przyrodniczymi i kulturowymi regionu a jego potencjałem
turystycznym

K_W07
K_W09EP33

umiejętności

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania
dylematów i konkretnych problemów pojawiających się w
pracy zawodowej przewodnika turystycznego terenowego
po obszarze województwa zachodniopomorskiego

K_U09EP41

Wybiera i gromadzi dane z zakresu informacji
turystycznej oraz krajoznawstwa Pomorza; potrafi
samodzielnie dokształcać się i zdobywać wiedzę w terenie

K_U01
K_U14EP52

Wykorzystuje informacje uzyskane w centrach informacji
turystycznej, potrafi uzyskać takie dane i je przetworzyć

K_U01
K_U02EP63

Wykorzystuje zdobytą wiedzę przy planowaniu
przestrzeni turystycznej lub w celach promocyjnych
regionu

K_U07EP74

Planuje i opracowuje trasy turystyczne po Pomorzu na
podstawie źródeł kartograficznych i przewodników
turystycznych

K_U08EP85

Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne
role w zakresie krajoznawstwa i przewodnictwa
turystycznego po regionie Pomorza

K_U13EP106
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kompetencje społeczne

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz rozumie
potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych

K_K01EP91

Uświadamia możliwości wykorzystania potencjału
turystycznego Pomorza do podejmowania działań
aktywizujących społeczność regionalną

K_K02EP112

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Pomorze jako region turystyczny

Forma zajęć: wykład

31. Geografia Pomorza - podstawowe aspekty związane z krajobrazem regionu 3

32. Rys historyczny Pomorza jako wstęp do waloryzacji turystycznej regionu 3

23. Pomorze jako przestrzeń turystyczna 3

24. Walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe) Pomorza 3

35. Rozwój turystyki na Pomorzu 3

26.  Literatura i kartografia turystyczna dotycząca regionu Pomorza 3

Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Głąbiński Z.  (2009): Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego. Przewodnik dla dociekliwych.,
FTR, Szczecin
Kubacki K.  (2011): Zeszyty krajoznawczo-metodyczne. Powiaty Pomorza Zachodniego, t.1-22.,
FTR, Szczecin

Piskorski J. (1999): Pomorza Zachodnie poprzez wieki. Zamek Książąt Pomorskich Szczecin

Literatura podstawowa

Bogdanowski J.  (2002): Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego., Stowarzyszenie Nauka i
Kultura

Rembas M.  (2010): Zachodniopomorskie tajemnice., Walkowska-Jeż , Szczecin

Warszyńska, Jackowski A. (1978): Podstawy geografii turyzmu., PWN

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P9

KOLOKWIUM

EP10,EP11,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie wykonania projektu i kolokwium pisemnego z zakresu
prowadzonych zajęć i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 Pomorze jako region turystyczny Ważona

3 Pomorze jako region turystyczny [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

praktyka zawodowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_69S

Zakład Geomorfologii Morskiej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 146 praktyka 0 Z

Razem 0 14
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr SYLWIA  WOCHNA-BARTNIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie się ze strukturą, zasadami funkcjonowania i metodami pracy instytucji (przedsiębiorstw), których
profil działalności jest zbliżony do treści realizowanych na kierunku turystyka i rekreacja; uzyskanie umiejętności
działania w ramach struktur odpowiednich placówek; wzmocnienie efektów kształcenia poprzez praktyczne
zastosowanie i weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie studiów.

Wymagania wstępne:

Opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu turystyki i rekreacji, niezbędnych do pracy w danym
przedsiębiorstwie (instytucji).
Spełnienie wymogów formalnych dotyczących organizacji praktyk oraz dokonanie wyboru organizacji, w których
będzie ona realizowana spomiędzy zalecanych opcji:
- praktyka w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe i
inne podmioty zbiorowego zakwaterowania, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne);
- praktyka w przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i
agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, turystycznej przedsiębiorstwa transportowe i in.);
- praktyka w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki  spa & wellness, fitness kluby,
centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe, siłownie itp.);
- praktyka w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych realizujących zadania związane z
turystyką i rekreacją (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz instytucje podległe
samorządom terytorialnym, np. OSiR, muzea, instytucje kultury itp.; organizacje i stowarzyszenia pozarządowe
typu POT, ROT, LOT, PZH, PIT, PTTK, PTSM i in.).

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Opisuje podstawowe zasady działalności gospodarczej w
sektorze turystyki i rekreacji, uwzględniając
najważniejsze narzędzia i mechanizmy stosowane przez
przedsiębiorstwa (instytucje) działające w tym zakresie

K_W06EP11

Charakteryzuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ergonomii obowiązujące w praktyce
działalności przedsiębiorstw (instytucji) związanych z
turystyką i rekreacją

K_W10EP22

Charakteryzuje podstawowe zasady dotyczące ochrony
własności intelektualnej, tajemnicy państwowej,
służbowej i handlowej oraz ochrony danych osobowych
obowiązujące w przedsiębiorstwach (instytucjach)
działających w sektorze turystyki i rekreacji

K_W11EP33

Charakteryzuje uprawnienia zawodowe, formy
działalności gospodarczej i funkcjonowanie rynku usług w
dziedzinie turystyki i rekreacji w oparciu o doświadczenia
zdobyte podczas praktyki w przedsiębiorstwach
(instytucjach) działających w sektorze turystyki i rekreacji

K_W11EP44
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umiejętności

Wykrywa  rolę, zakres działalności, stosowane narzędzia i
mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji)
działających w sektorze turystyki i rekreacji

K_U05EP51

Współuczestniczy w przygotowaniu podstawowych
dokumentów w ramach profilu działalności
przedsiębiorstw (instytucji) działających w sektorze
turystyki i rekracji

K_U08EP62

Ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych
praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach (instytucjach)
działających w sektorze turystyki i rekreacji do realizacji
zadań związanych z turystyką i rekreacją

K_U09EP73

Ocenia wpływ ograniczeń czasowych, informacyjnych,
prawnych, finansowych, decyzyjnych itp. na działalność
praktyczną przedsiębiorstw (instytucji) działających w
sektorze turystyki i rekreacji

K_U06EP84

Potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy
wykonywaniu zadań z zakresu turystyki i rekreacji K_U13EP95

kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do rozpoczęcia samodzielnej
działalności w zakresie turystyki i rekreacji w oparciu o
doświadczenia zdobyte podczas praktyki

K_K03EP101

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy oraz wykazuje
gotowość rozwijania swoich kompetencji zawodowych K_K01EP112

Jest gotów do współuczestniczenia w działaniach
służących wykonywaniu misji społecznej przedsiębiorstw
(instytucji) działających w sektorze turystyki i rekreacji

K_K02EP123

Wykazuje szacunek i troskę o klientów w ramach
działalności praktycznej w sektorze turystyki i rekreacji K_K05EP144

Akceptuje konieczność odpowiedzialnego pełnienia
swoich obowiązków zawodowych oraz dbania o dorobek i
tradycje zawodów związanych z działalnością turystyczną

K_K06EP155

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: praktyka zawodowa

Forma zajęć: praktyka

0

1. Ramowy program praktyki obejmuje:
- zapoznanie się z organizacją i przebiegiem pracy w określonej instytucji (przedsiębiorstwie)
prowadzącej działalność o charakterze zbliżonym do kierunku studiów;
- wdrożenie się w systemy pracy obowiązujące w poszczególnych działach organizacyjnych tej
instytucji (przedsiębiorstwa);
- poznanie obowiązków i specyfiki pracy na różnych stanowiskach w wybranej instytucji
(przedsiębiorstwie);
- zapoznanie się z planami rozwoju i planami marketingowymi instytucji (przedsiębiorstwa), w
której realizowana jest praktyka;
- konfrontacja wiedzy teoretycznej z wymogami instytucji (przedsiębiorstw) - przyszłych
pracodawców - funkcjonujących na rynku pracy;
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania
czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania;
- poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych przydatnych w
poszukiwaniu pracy po ukończeniu studiów.

6

0
2. Szczegółowy program praktyki uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstw (instytucji), w
których będzie ona realizowana i jest ustalany we współpracy z opiekunem z ramienia organizacji
przyjmującej.

6

Student prowadzi obserwacje, wywiady, analizuje i omawia poszczególne zagadnienia i problemy
praktyczne z osobą odpowiedzialną za przebieg praktyki zawodowej z ramienia instytucji
przyjmującej, a także przygotowuje i prowadzi pod jej kierunkiem określone czynności, typowe dla
zawodów funkcjonujących w ramach wybranej placówki

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP14,EP15,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

2/3



Lęgowicz A. (2014): Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych: trening
umiejętności komunikacyjnych w branży turystycznej, Wyd. Difin

Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji (przedsiębiorstwa) przyjmującej :

Regulamin Praktyk Zawodowych dla Studentów Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia
Realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego :

Regulaminy i instrukcje obowiązujące w instytucji (przedsiębiorstwie) przyjmującej :

Literatura podstawowa

Alejziak B. (2013): Nowoczesne biuro w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim, Wyd. Albis

Bednarczyk M. (red.)  (2010): Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka, Wydawnictwo
CeDeWu

Dominik P.  (2015): Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia, Wyd. Difin

Michalska-Dudek I. (2017): Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

0Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

300Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 350

Liczba punktów ECTS 14

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w pełnym wymiarze oraz
dostarczenie opiekunowi praktyk pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację celów i zadań
określonych w programie praktyk (dziennik praktyk zawodowych oraz dokumentacja spostrzeżeń)
wraz z oceną (opinią) wystawioną przez osobę odpowiedzialną za przebieg praktyki zawodowej z
ramienia instytucji przyjmującej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu jest wynikiem oceny dokumentacji

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 praktyka zawodowa Ważona

6 praktyka zawodowa [praktyka] zaliczenie 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

prawo w turystyce
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_50S

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 wykład 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. KRZYSZTOF  WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem tego przedmiotu jest pokazanie odrębności regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania
współczesnej turystyki oraz prowadzenia działalności przez przedsiębiorców turystycznych na tle zasad ogólnych
prawa cywilnego i gospodarczego.
Zapoznanie z podstawowymi typami umów w obrocie profesjonalnym i reżymem odpowiedzialności z ich tytułu

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów
prawnych, podstawowych kategorii pojęciowych i
terminologii, właściwych dla studiowania przedmiotu
Prawo w turystyce

K_W01EP11

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W11EP22

zna ogólne zasady prawa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej w turystyce, ma podstawową
wiedzę o uprawnieniach zawodowych, formach
działalności gospodarczej i funkcjonowaniu rynku usług z
punktu widzenia prawa

K_W10EP33

ma podstawową wiedzę normach i regułach
funkcjonowania i relacjach prawnych między strukturami i
instytucjami społecznymi w Polsce i na świecie

K_W06EP44

umiejętności

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
i konkretnych problemów prawnych pojawiających się w
pracy zawodowej w turystyce

K_U09EP51

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w obszarze aspektów prawnych w
turystyce

K_U14EP62

wykazuje umiejętność poprawnej interpretacji i
wnioskowania na podstawie danych pochodzących z
różnych źródeł prawa w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku
turystyka i rekreacja

K_U06EP73

kompetencje społeczne

jest świadomy poziomu własnej wiedzy z zakresu prawa w
turystyce i wykazuje gotowość do jej stałego uzupełniania K_K01EP81

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne
związane z odpowiedzialnym wykonywaniem zawodu K_K06EP92

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: prawo w turystyce

Forma zajęć: wykład

31. Źródła prawa w turystyce 4

32. Uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce 4

33. Ochrona konsumenta wynikająca z ogólnych regulacji prawa cywilnego znajdujących
zastosowanie w turystyce 4

34. Umowy o usługi turystyczne 4

35. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów o usługi turystyczne 4

36. Regulacja umowy przewozu osób i odpowiedzialność przewoźnika 4

37. Aspekty prawne funkcjonowania obiektów hotelarskich 4

38. Odpowiedzialność hotelarzy i prowadzących podobne zakłady za rzeczy wniesione 4

39. Umowy o timesharing 4

310. Franchising w turystyce 4

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, studium przypadkuMetody kształcenia

Adamus R. (2012): Umowa o podróż w prawie polskim, Warszawa

Nestorowicz M. (2012): Prawo turystyczne, Warszawa

Pawłowski R.    (2016): Prawo w turystyce, UJK Kielce

Raciborski J. (1999): Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Warszawa

Literatura podstawowa

Cybula P. (2005): Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa

Cybula P. (red.) (2006): Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,
Warszawa

Gospodarek J.  (2008): Prawo turystyczne w zarysie, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu z zakresu wykładów oraz zalecanej
literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 prawo w turystyce Ważona

4 prawo w turystyce [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S

przedsiębiorstwo turystyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_2S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.

Wymagania wstępne: Wiadomości z przedmiotu organizacja i obsługa ruchu turystycznego oraz zarządzanie

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Identyfikuje i opisuje podstawowe typy przedsiębiorstw
turystycznych. K_W06EP11

Definiuje i charakteryzuje sposoby zarządzania i
organizacji przedsiębiorstwa turystycznego oraz procesy
kreowania produktów turystycznych.

K_W06EP22

Wyjaśnia rolę personelu i zasady wdrażania jakości w
przedsiębiorstwie turystycznym. K_W06EP33

umiejętności

Analizuje i rozpoznaje motywy podejmowania działalności
gospodarczej uwzględniające specyfikę usług
turystycznych

K_U04EP41

Analizuje i wybiera formy organizacyjno-prawne
przedsiębiorstw turystycznych w nawiązaniu do etapów
obsługi turysty.

K_U08EP52

kompetencje społeczne Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K03EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedsiębiorstwo turystyczne

Forma zajęć: wykład

21. Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego. 3

32. Podstawy prawne działalności przedsiębiorstw turystycznych. 3

33. Typy przedsiębiorstw turystycznych i ich miejsce w obsłudze ruchu turystycznego. 3

24. Produkt przedsiębiorstwa turystycznego. 3

25. Kadry w przedsiębiorstwie turystycznym 3

1/2



26. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 3

17. Jakość usług przedsiębiorstwa turystycznego. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Wybór rodzaju własnej działalności w ramach różnego typu przedsiębiorstw turystycznych 3

62. Biznes plan - cel, elementy, przygotowanie biznes planu dla własnej firmy 3

43. Etapy rejestracji przedsiębiorstwa - Urząd Miasta, Urząd Statystyczny, ZUS, Urząd Skarbowy 3

24. Dodatkowe zezwolenia niezbędne do prowadzenia różnego typu przedsiębiorstw turystycznych 3

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia: przygotowanie biznesplanu, praca w grupach, analiza dokumentów.Metody kształcenia

Czechowski L. (red.)  (2007): Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym., Wyższa
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk

Panasiuk A.  (2008): Gospodarka turystyczna., Wydawnictwo Naukowe PWN

Rapacz A.  (2007): Przedsiębiorstwo turystyczne., Difin., Warszawa

Zawistowska H.  (2010): Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce.,
SGH, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

18Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny - test z pytaniami otwartymi obejmujący treść wykładów i literatury.
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywności oraz pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 przedsiębiorstwo turystyczne Arytmetyczna

3 przedsiębiorstwo turystyczne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 przedsiębiorstwo turystyczne [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

przygotowanie do wejścia na rynek pracy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_67S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 16 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DANIEL  SZOSTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów, jako przyszłych absolwentów z zasadami funkcjonowania współczesnego rynku pracy,
jego instytucjami i narzędziami.
Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami aktywnego poszukiwania pracy, w tym przygotowania
dokumentów aplikacyjnych.

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne z przedmiotów realizowanych na wcześniejszych semestrach

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna ogólne zasady tworzenia i przygotowania
odpowiednich dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w
aktywnym poszukiwaniu pracy

K_W10EP11

ma podstawową wiedzę o normach i regułach (prawnych,
organizacyjnych), funkcjonowaniu i relacjach między
strukturami i instytucjami rynku pracy

K_W06EP32

umiejętności

potrafi identyfikować problemy związane z aktywnym
poszukiwaniem pracy, w tym potrafi właściwie ocenić
własne kompetencje

K_U04EP41

posiada umiejętności prezentowania w formie ustnej
wyników własnych działań i przemyśleń związanych z
aktywnym poszukiwaniem pracy

K_U11EP52

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_U14EP63

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role K_U13EP74

kompetencje społeczne

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu K_K06EP81

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K03EP92

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro, jednocześnie potrafi formułować
opinie dotyczące klientów, grup społecznych w kontekście
związanym z wykonywaniem zawodu

K_K05EP103

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



21. Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy 6

12. Instytucje rynku pracy 6

23. Analiza szans i zagrożeń występujących na rynku pracy 6

24. Doradztwo zawodowe i coaching 6

25. Absolwent na rynku pracy 6

26. Metody i sposoby szukania pracy 6

27. Zasady pisania i przygotowania dokumentów aplikacyjnych 6

28. Skuteczna rozmowa rekrutacyjna 6

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, studium przypadku, praca w grupachMetody kształcenia

red. B. Serafin-Juszczak, A. Strożek (2012): Wykwalifikowany absolwent szuka pracy. Część I:
techniki aktywnego poszukiwania pracy., Piktor, Łódź

red. K. Horodnicza, K. Księżopolska (2013): Jak skutecznie poszukiwać pracy? , Piktor, Łódź
Literatura podstawowa

Hodgson S. (2013):  Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania.,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
red. K. Kwaśniewski (2013): Na ścieżce kariery edukacyjno-zawodowej. Część II: Techniki
aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem narzędzi ICT, Piktor,  Łódź

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP10,EP3,EP4,
EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP3,EP4,
EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP3,EP4,
EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9

PROJEKT

EP10,EP6,EP7,EP8,
EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności oraz przygotowania jednej prezentacji/eseju i
wykonania jednego projektu grupowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu składa się z następujących elementów: 50% - aktywność, 25% -
prezentacja/esej, 25% - projekt

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 przygotowanie do wejścia na rynek pracy Ważona

6 przygotowanie do wejścia na rynek pracy [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S

przyrodoznawstwo
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_22S

Zakład Geologii i Paleogeografii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  RYSZARD  BORÓWKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z głównymi prawidłowościami funkcjonowania środowiska przyrodniczego Ziemi z
uwzględnieniem powiązań pomiędzy środowiskiem abiotycznym i biotycznym

Wymagania wstępne: Wiedza na poziomie szkoły średniej z przedmiotów geografia i biologia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminów z
zakresu przyrodoznawstwa K_W01EP11

wymienia i definiuje główne siły przyrody oddziałujące w
istotny sposób na obecny stan oraz dawne i współczesne
przemiany ziemskiego środowiska geograficznego

K_W05EP22

scharakteryzuje główne czynniki endogeniczne i
egzogeniczne wywierające wpływ na budowę geologiczną
i rzeźbę obszarów lądowych oraz dna oceanicznego

K_W05EP33

wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania
krajobrazu, klimatu, szaty roślinnej, pokrywy glebowej,
zasobów wodnych itp. na obszarach lądowych kuli
ziemskiej

K_W09EP44

umiejętności

rozpoznaje w terenie główne rodzaje skał, form rzeźby
powierzchni Ziemi, a także podstawowe gatunki drzew i
krzewów obszaru Polski

K_U05EP51

samodzielnie zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych
zjawisk i procesów przyrodniczych K_U14EP62

potrafi przewidywać zakres zmian zachodzących w
środowisku pod wpływem oddziaływania różnych
czynników naturalnych i antropogenicznych

K_U06EP73

kompetencje społeczne

krytycznie ocenia swoje rozumienie zjawisk i procesów
zachodzących w przyrodzie K_K01EP81

jest gotów wyrażać opinie na temat możliwości
wystąpienia prawdopodobnych zagrożeń środowiska
przyrodniczego związanych z różnymi rodzajami
działalności człowieka

K_K01EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przyrodoznawstwo

1/3



Forma zajęć: wykład

41. Kosmiczne i astronomiczne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania środowiska ziemskiego 1

102. Najważniejsze cechy litosfery, atmosfery i hydrosfery oraz główne etapy ich rozwoju 1

103. Strefy oraz piętra klimatyczno-glebowo-roślinne, uwarunkowania ich rozwoju i zmian zasięgu 1

34. Zagrożenia związane z różnymi procesami naturalnymi (trzęsienia ziemi, wulkanizm, tsunami,
tajfuny, spływy błotne ect.) i ich rejonizacja 1

3
5. Wpływy antopogeniczne na funkcjonowanie środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,
zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju turystyki 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Główne rodzaje minerałów skałotwórczych i ich rozpoznawanie 1

32. Główne rodzaje skał magmowych, osadowych i metamorficznych 1

33. Formacje roślinne na kuli ziemskiej 1

24. Parki Narodowe i inne formy ochrony przyrody 1

55. Praktyczny kurs rozpoznawania podstawowych gatunków drzew i krzewów 1

Wykład z prezentacją multimedialną, wykonywanie zadań ćwiczeniowychMetody kształcenia

Borówka R.K. (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic. s. 8-248, Kurpisz, Poznań

Borówka R.K., Cedro B.  (2001): Skarby Ziemi. s. 8-39, Kurpisz, Poznań

Jelonek A. (red.)  (1997): Ziemia. Encyklopedia Geograficzna Świata tom IX., s.128-176, Opres,
Kraków
Wnuk E.  (2001): Planeta Ziemia. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom I.,  s. 325-337,
Kurpisz, Poznań

Literatura podstawowa

Borówka R.K., Cedro B. (2001): Skarby Ziemi. s.  40-239, Kurpisz, Poznań

Rogalska S., Rogalski M., Wawrzyniak Wydrowska B., Witkowski A.  (2001): Życie w wodzie i na
lądzie. s. 8-247, Kurpisz, Poznań

Tamulewicz J. (2001): Wody i klimat Ziemi. s. 8-247, Kurpisz, Poznań

Wnuk E.  (1995): Planeta Ziemia. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom I. , s. 127-307,
Kurpisz, Poznań

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, obejmującego  zagadnienia omawiane na wykładach
oraz wskazane w literaturze obowiązkowej
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnych prac wykonywanych w trakcie zajęć
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen: egzaminacyjnej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 przyrodoznawstwo Arytmetyczna

1 przyrodoznawstwo [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 przyrodoznawstwo [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

psychologia pracy zespołowej w turystyce i rekreacji
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_64S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DANIEL  SZOSTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Pokazanie miejsca i roli zarządzania zasobami ludzkimi i jego narzędzi we współczesnej gospodarce turystycznej,
w szczególności w działalności przedsiębiorstw turystycznych
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami kadrowymi zachodzącymi w organizacji
turystycznej, jak i w jej otoczeniu
Przekazanie wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania narzędzi psychologii pracy zespołowej w turystyce na
wybranych przykładach

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów realizowanych na wcześniejszych semestrach:
psychologia, zarządzanie, ekonomika turystyki i rekreacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma ogólna wiedze w zakresie najważniejszych problemów,
terminologii, teorii i metodologii właściwych dla
psychologii pracy zespołowej w turystyce

K_W01EP11

zna ogólne zasady stosowania narzędzi związanych z
zarządzaniem zasobami ludzkimi w turystyce K_W05EP22

ma podstawową wiedzę i normach i regułach budowania
zespołów w turystyce oraz ich efektywnego zarządzania K_W10EP33

umiejętności

posiada umiejętność prawidłowego analizowania,
interpretacji przyczyn i przebiegu procesów skutecznego
kierowania zespołami w turystyce

K_U05EP41

wykorzystuje zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów
oraz rozwiązywania problemów powiązanych z
wykonywaniem pracy i powierzonych zadań w zespole
pracowniczym

K_U06EP52

kompetencje społeczne

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania K_K06EP81

potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy K_K03EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: psychologia pracy zespołowej w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: wykład

21. Potencjał ludzki jako zasób strategiczny organizacji turystycznej 6

12. Praca jako czynnik produkcji w przedsiębiorstwie turystycznym 6
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23. Tendencje w zarządzaniu ludźmi w turystyce 6

14. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce 6

25. Polityka personalna a strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie
turystycznym ? uwarunkowania psychologiczne 6

16. Wprowadzenie do psychologii budowy i zarządzania zespołem pracowników w turystyce 6

27. Planowanie zatrudnienia 6

18. Rekrutacja, dobór i selekcja pracowników do zespołu 6

29. Motywowanie pracowników w zespole 6

110. Przywództwo i kierowanie zespołem pracowników 6

Prezentacja multimedialna, studium przypadkuMetody kształcenia

Kostera M. (2010): Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa

red. T. Listwan (2010): Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa

Tokarz A.  (2008): Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

red. A. Panasiuk, D. Szostak (2008): Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, PWN,
Warszawa

Stoner A.F. James, Freeman R. Edward, Gilbert R Daniel jr. (2011): Kierowanie, PWE

(2007): Kierowanie zespołami, Helion, Gliwice

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu końcowego z zakresu wykładów oraz
zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 psychologia pracy zespołowej w turystyce i rekreacji Ważona

6 psychologia pracy zespołowej w turystyce i rekreacji
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

regiony turystyczne - warsztaty terenowe z pilotażu i przewodnictwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_26S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 zajęcia terenowe 40 ZO

Razem 40 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zajęcia mają na celu zapoznanie oraz szkolenie studenta z technikami pilotażu i przewodnictwa w różnych
warunkach z uwzględnieniem specyfiki wybranego (spomiędzy opcji zaproponowanych przez prowadzących)
miejsca realizacji zajęć terenowych (krajowe lub zagraniczne)

Wymagania wstępne: Przygotowanie materiałów (mapy, plany miast, przewodniki), zebranie literatury dotyczącej terenu ćwiczeń jak
również technik pilotażu i przewodnictwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Nazywa obowiązki pilota wycieczek turystycznych K_W06EP11

Wymienia zasady przewodnictwa grup na terenie parków
narodowych, obszarach górskich, w obiektach
udostępnionych dla ruchu turystycznego.

K_W10EP22

umiejętności

Obsługuje i współpracuje z różnymi grupami
turystycznymi oraz prowadzi animacje z uczestnikami
imprez turystycznych.

K_U08EP31

Realizuje zmianę programu imprezy turystycznej
(wycieczki) w sytuacji awaryjnej (wydarzenia losowe,
załamanie pogody etc.).

K_U09EP42

Ocenia możliwości (oraz potrzeby) uczestników imprezy
turystycznej w zależności od planowanej trasy. K_U04EP53

Jako przyszły pilot (przewodnik) pracuje w grupie oraz
współpracuje z kierowcą, innym przewodnikiem, obsługą
hotelu etc.

K_U13EP64

kompetencje społeczne Wykazuje odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie
grupę. K_K06EP71

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: regiony turystyczne - warsztaty terenowe z pilotażu i przewodnictwa

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Obowiązki pilota na trasie wycieczki, praca z mikrofonem 6

52. Zasady kwaterowania i żywienia grup. 6

53. Współpraca pilota z kierowcą, przewodnikiem lokalnym, recepcją hotelu. 6

54. Komunikacja interpersonalna w grupie. 6
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55. Zasady obsługi grup specjalistycznych: szkolne, biznesowe, motywacyjne, narodowościowe,
kwalifikowane. 6

106. Przewodnictwo grup na terenie parków narodowych, obszarach górskich, w obiektach
udostępnionych dla ruchu turystycznego. 6

57. Zasady obsługi grup specjalistycznych: szkolne, biznesowe, motywacyjne, narodowościowe,
kwalifikowane. 6

Prezentacja. Pogadanka. Praca w terenie (prowadzenie grupy, praca z mikrofonem).Metody kształcenia

G. Gołembski (red.)  (2007): Vademecum pilota grup turystycznych. , AWF, Poznań

Kozłowska D., Ryszkowski W.  (2011): 101 kompetencji pilota wycieczek., Difin, Warszawa

Z. Kruczek (red.)  (2010): Kompendium pilota wycieczek.,  Proksenia, Kraków

Literatura podstawowa

B. Meyer (red.)  (2006): Obsługa ruchu turystycznego.,  PWN, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.   (2017): Geografia turystyki Polski, PWE , Warszawa

Wybrane źródła dotyczące obszaru ćwiczeń terenowych (mapy, przewodniki, inne).. :

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

40Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności w trakcie warsztatów oraz poprawnego wykonania
zadań przydzielonych przez prowadzących

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 regiony turystyczne - warsztaty terenowe z pilotażu i

przewodnictwa Ważona

6 regiony turystyczne - warsztaty terenowe z pilotażu i
przewodnictwa [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_57S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3
25 seminarium 30 ZO

56 seminarium 30 ZO

Razem 60 7
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Prezentacja zasad i reguł prowadzenia badań naukowych; wymiana opinii oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej i
faktograficznej w zakresie nawiązującym do tematyki przygotowywanych prac dyplomowych; kształtowanie
umiejętności doboru i opracowywania literatury przedmiotu, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz
formułowania wniosków; kontrola postępów i pomoc w realizacji pracy dyplomowej

Wymagania wstępne:
Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wynikający z dotychczasowego przebiegu studiów.
Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy seminariów dyplomowych dostępnych w danym
roku akademickim z uwzględnieniem własnych zainteresowań badawczych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria
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wiedza

Wyjaśnia ogólne zasady prowadzenia badań naukowych w
dziedzinie turystyki i rekreacji z uwzględnieniem jej
specyfiki przedmiotowej i metodologicznej

K_W01EP11

Charakteryzuje podstawowe zasady kształtowania
procedury badawczej oraz konstrukcji pracy naukowej z
zakresu turystyki i rekreacji w nawiązaniu do charakteru
przygotowywanej rozprawy dyplomowej

K_W10EP22

Streszcza najważniejsze teorie i koncepcje badawcze
dotyczące wybranego problemu, będącego przedmiotem
przygotowywanej pracy dyplomowej

K_W01EP33

Identyfikuje podstawowe źródła informacji
bibliograficznych i statystycznych, w tym elektroniczne
bazy danych, użyteczne dla przygotowywanej pracy
dyplomowej

K_W02EP44

Identyfikuje podstawowe metody, techniki oraz narzędzia
analizy i opisu matematyczno-statystycznego danych
dotyczących zjawisk i procesów będących przedmiotem
przygotowywanej pracy dyplomowej

K_W02EP55

Identyfikuje podstawowe graficzne oraz kartograficzne
metody, techniki oraz narzędzia analizy i prezentacji
danych dotyczących zjawisk i procesów będących
przedmiotem przygotowywanej pracy dyplomowej

K_W02EP66

Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony
własności intelektualnej w kontekście badań naukowych z
zakresu turystyki i rekreacji

K_W11EP77

Przedstawia walory poznawcze i aplikacyjne
przygotowywanej pracy dyplomowej w kontekście
tworzenia i rozwoju form działalności gospodarczej i
funkcjonowania rynku usług w dziedzinie turystyki i
rekreacji

K_W11EP88

umiejętności

Formułuje i uzasadnia problem badawczy, stawia tezy i
hipotezy właściwe dla przygotowywanej pracy
dyplomowej

K_U06EP91

Projektuje oraz realizuje kolejne etapy postępowania
badawczego w oparciu o typowe metody, procedury i
dobre praktyki w tym zakresie

K_U01
K_U02EP102

Przygotowuje tekst naukowy w języku polskim wraz ze
streszczeniem w języku obcym na temat wybranego
problemu badawczego z wykorzystaniem właściwego
aparatu pojęciowo-terminologicznego

K_U10
K_U12EP113

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną i
multimedialną na temat wybranego problemu
badawczego z wykorzystaniem właściwego aparatu
pojęciowo-terminologicznego

K_U11EP124

Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje
umiejętności w kontekście problemu będącego
przedmiotem przygotowywanej pracy dyplomowej,
korzystając z różnych źródeł w języku polskim i obcym
oraz nowoczesnych technologii informacyjnych

K_U14EP135

kompetencje społeczne

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz wykazuje się
kreatywnością w wykonywaniu zadań związanych z
tematem przygotowywanej pracy dyplomowej

K_K01EP141

Przestrzega przyjętych ustaleń dotyczących etyki badań
naukowych oraz poszanowania praw własności
intelektualnej

K_K06EP152

Zachowuje ostrożność i tolerancję w formułowaniu sądów
na temat kwestii społecznych i światopoglądowych
nawiązujących do problematyki przygotowywanej pracy
dyplomowej

K_K06EP163

Docenia znaczenie turystyki i rekreacji dla podejmowania
decyzji związanych z optymalnym i zgodnym z zasadami
bezpieczeństwa kształtowaniem rozwoju społeczności
lokalnych i regionalnych

K_K02EP174

Wykazuje pomysłowość oraz gotowość do tworzenia
produktów komercyjnych w zakresie turystyki i rekreacji K_K03EP185
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

61. Wprowadzenie do metodologii  badań naukowych oraz zasad konstrukcji pracy dyplomowej 5

42. Kwestia etyki w badaniach naukowych 5

63.  Systematyzacja zakresów oraz źródeł informacji teoretycznych i faktograficznych 5

84.  Identyfikacja i dobór metod badawczych, specyfikacja technik oraz narzędzi badawczych 5

65. Dyskusja nad koncepcją pracy dyplomowej 5

126. Przygotowanie i prezentacja eseju związanego tematycznie z treścią pracy 6

147.  Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych 6

48.  Redakcja tekstu pracy dyplomowej 6

Referowanie opracowanego materiału, praca koncepcyjna i problemowa, definiowanie pojęć,
twórcze rozwiązywanie problemów, metody aktywizujące (burza mózgów, projekty, dyskusje).Metody kształcenia

Komitet Etyki w Nauce PAN  (2001): Dobre obyczaje w nauce: zbiór zasad i wytycznych.

Literatura specjalistyczna, dostosowana do problematyki przygotowywanej pracy dyplomowej :

WNoZ US  (2013): Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Nauk o Ziemi. Wytyczne
Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura podstawowa

Kozłowski R. (2012): Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych., Wolters Kluwer Polska

Majchrzak J., Mendel T. (1999): Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych.  Poradnik
pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do
obrony lub publikacji., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP14,EP15,EP16
,EP2,EP3,EP4,EP5,
EP6,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP12,EP
13,EP17,EP18,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP16,EP17,EP18,E
P2,EP3,EP4,EP5,EP
6,EP7,EP8,EP9

PRACA DYPLOMOWA

EP14,EP15,EP16,E
P17,EP18,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wykonanie zadań przewidzianych w
danym semestrze: sem. 5 - przygotowanie koncepcji pracy, opracowanie zagadnień
metodologicznych i teoretycznych; sem. 6 - przeprowadzenie badań empirycznych, przygotowanie
i złożenie ostatecznej wersji pracy, przystąpienie do egzaminu dyplomowego
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena za wykonanie zadań przewidzianych w danym semestrze

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium] zaliczenie z
oceną 1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

74Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

4/4



S Y L A B U S

systemy komputerowe w turystyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_3S

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-OiOTiR

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne organizacja i obsługa turystyki i

rekreacji
praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
laboratorium 25 ZO

wykład 20 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z wykorzystywanymi w turystyce systemami komputerowymi w tym, w zakresie
wizualizacji i analiz danych przestrzennych, z systemem informacji geograficznej (GIS).

Wymagania wstępne: Znajomość pojęć odnoszących się do wiedzy z obsługi ruchu turystycznego, informatyki i Internetu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu przedmiotu i
potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie informatyki do
analizy i interpretowania potrzeb klienta.

K_W01EP11

Zna zasady korzystania z elektronicznie przedstawianych
ofert turystycznych dużych polskich touroperatorów,
hotelarzy i innych usługodawców turystycznych.

K_W02EP22

umiejętności

Umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi
jako narzędziami do sprzedaży oferty turystycznej
(AMADEUS, MERLINX, SART, BLU VENDO) oraz zastosować
różne zasady rezerwacji, sprzedaży ofert turystycznych i
płatności.

K_U03EP31

Potrafi przygotować i przedstawić w wersji elektronicznej
ofertę turystyczną. K_U08EP42

kompetencje społeczne

Dba o przygotowanie ofert zgodnie z obowiązującymi
ustaleniami, potrzebami i z troską o dobro klienta.
Chętnie podejmuje się powierzonych prac, wykazując się
kreatywnością.

K_K05EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy komputerowe w turystyce

Forma zajęć: wykład

31. Definicje Geograficznych Systemów Informacyjnych. Kryteria podziału. 3

42. Pozyskiwanie, wprowadzanie, przetwarzanie i udostępnianie danych. 3

43. Modele, cechy, zastosowania i źródła danych. Numeryczne Modele Terenu i ich zastosowania. 3

44. Integracja danych przestrzennych i atrybutów opisowych. Bazy danych. Zapytania do bazy
danych. 3
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55. Analizy przestrzenne i wizualizacja. 3

Forma zajęć: laboratorium

31. Budowa stron internetowych informacyjnych i rezerwacyjnych 3

32. Rodzaje rezerwacji na stronach internetowych hoteli i biur turystycznych 3

33.  Lokalne systemy rezerwacyjne 3

34. Omówienie wybranych lokalnych systemów rezerwacyjnych 3

45. Ćwiczenia praktyczne na wybranych lokalnych systemach rezerwacyjnych 3

36. Ćwiczenie praktyczne zaliczające z systemów wyszukiwania ofert 3

67. Omówienie Globalnych systemów rezerwacyjnych 3

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia laboratoryjne w sali komputerowej na stanowiskach
komputerowych, praca w grupachMetody kształcenia

Nalazek M., Moskała J.  (2005):  Internet w turystyce i hotelarstwie. , Polskie Zrzeszenie Hoteli

Pikoń K.  (2006): ABC Internetu. , HELION

Urbański, J. (1997): Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej., PWN

Literatura podstawowa

Prasa branżowa RYNEK TURYSTYCZNY, WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE, HOTELARZ, ŚWIAT HOTELI.  :Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3SPRAWDZIAN

EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną laboratoriów: zaliczenie wszystkich prac wykonywanych na zajęciach oraz
sprawdzianu semestralnego.
Zaliczenie z oceną wykładów: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium z zakresu wykładów i
literatury.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i laboratoryjnej

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 systemy komputerowe w turystyce Arytmetyczna

3 systemy komputerowe w turystyce [wykład] zaliczenie z
oceną

3 systemy komputerowe w turystyce [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

technika pracy biurowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_19S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie merytoryczne do wykonywania czynności biurowych
Poznanie różnorodnych środków technicznych wykorzystywanych w pracy biurowej
Umiejętność redagowania różnorodnej korespondencji

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

definiuje pojęcie biura i wymienia oraz rozpoznaje
wyposażenie techniczne biura K_W06EP11

definiuje zasady tworzenia tekstów oraz redagowania
pism w korespondencji biurowej w oparciu o wiedzę w
zakresie statystyki i informatyki

K_W02EP22

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

K_W11EP33

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, ma podstawową wiedzę o
uprawnieniach zawodowych, formach działalności
gospodarczej i funkcjonowaniu rynku usług w turystyce i
rekreacji

K_W11EP44
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umiejętności

stosując podstawowe metody statystyczne, techniki
informatyczne i właściwe narzędzia redaguje
korespondencję związaną z działalnością
przedsiębiorstwa turystycznego, tworzy dokumentację
finansową

K_U02EP51

organizuje pracę biurową w oparciu o umiejętność
aktywnej komunikacji, obserwacji i interpretacji potrzeb
indywidualnych klientów oraz grup społecznych

K_U04EP62

potrafi korzystać ze źródeł i technik informacyjnych w
celu pozyskiwania i przechowywania danych K_U01EP73

posiada praktyczne umiejętności planowania,
projektowania pracy w zakresie powierzonych
obowiązków

K_U08EP84

potrafi sporządzić pisemny raport oraz prowadzić
dokumentację w języku polskim i obcym, dotyczącą
jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań z
zakresu działalności turystycznej

K_U10EP95

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role K_U13EP106

kompetencje społeczne

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu K_K06EP111

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro, jednocześnie potrafi formułować
opinie dotyczące klientów, grup społecznych w kontekście
związanym z wykonywaniem zawodu

K_K05EP122

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technika pracy biurowej

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Charakterystyka pracy biurowej oraz środków technicznych 4

22. Zasady redagowania pism, cechy tekstów 4

23. Korespondencja w sprawach handlowych 4

24. Korespondencja w sprawach osobowych 4

35. Podstawy rozliczeń finansowych 4

26. Sytuacje awaryjne, rozwiązywanie problemów 4

27. Organizacja obiegu dokumentów, ewidencja, tworzenie bazy danych 4

Prezentacja multimedialna, pogadanka, praca własna studenta, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP12,E
P6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru za określone
działania i prace studenta

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen cząstkowych uzyskiwanych w trakcie zajęć

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 technika pracy biurowej Ważona

4 technika pracy biurowej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



Mitura E.  (2009): Technika biurowa. , Difin, Warszawa

Stefaniak Piasek E.  (2003): Technika pracy biurowej., WSiP, Warszawa
Literatura podstawowa

Bogusławska T. (2003):  Praca biurowa.,  REA , WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

technologia informacyjna
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_6S

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 laboratorium 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MAŁGORZATA  ŚWIĄTEK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z obsługą określonych programów komputerowych

Wymagania wstępne: Znajomość wybranego edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programu do prezentacji multimedialnych w
zakresie szkoły ponadgimnazjalnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

ma wiedzę w zakresie możliwości w wybranego edytora
tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do prezentacji
multimedialnych oraz innych programów komputerowych
przydatnych w dalszym toku studiów oraz przyszłej pracy
zawodowej

K_W02EP11

zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego dotyczącego pozyskiwania danych i
przetwarzania uzyskanych informacji

K_W11EP22

umiejętności

stosując określone techniki informatyczne, posiada
umiejętność analizy zjawisk zachodzących w turystyce
oraz odpowiedniej interpretacji uzyskanych danych

K_U05EP41

potrafi korzystać ze źródeł i technik informacyjnych w
celu pozyskiwania i przechowywania danych
wykorzystywanych w ofercie turystycznej

K_U01
K_U03EP52

wykazuje umiejętność poprawnej interpretacji i
wnioskowania na podstawie uzyskanych danych K_U06EP63

potrafi zaplanować z wykorzystaniem odpowiednich
programów komputerowych ofertę turystyczną i
rekreacyjną

K_U08EP74

potrafi współdziałać i pracować w grupie, opracowując
wspólny projekt dotyczący analizy danych i tworzenia na
ich podstawie oferty turystycznej

K_U13EP95

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę podnoszenia własnych kompetencji w
zakresie korzystania ze współczesnych technologii
informacyjnych

K_K01EP81

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego zadania, wykonanego za pomocą
odpowiednich technik informatycznych

K_K06EP102

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: technologia informacyjna

Forma zajęć: laboratorium

9
1. formatowanie tekstu, tworzenie i formatowanie tabel; tworzenie, formatowanie i wstawianie
obiektów oraz wykonywanie innych operacji wykorzystywanych w edytorach tekstu 1

9
2. wykorzystywanie określonych funkcji zawartych w arkuszach kalkulacyjnych, tworzenie i
formatowaniem tabel oraz wykresów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych 1

33. tworzenie prezentacji multimedialnych 1

94. zapoznanie się z innymi programami komputerowymi przydatnymi w dalszym toku studiów oraz
w przyszłej pracy zawodowej 1

indywidualna praca studenta przy określonym stanowisku komputerowym; konwersacja dotycząca
sposobów realizacji zaleconych do wykonania zadańMetody kształcenia

Allan J., Duck R., Wayers J. (2002): Analiza i prezentacja danych [w :] Nauki o środowisku.
Ćwiczenia praktyczne, PWN
Allan J., Duck R., Wayers J.  (2002): Technologia informacyjna i źródła pisane [w:] Nauki o
środowisku. Ćwiczenia praktyczne. , PWN
AllanJ., Duck R., Wayers J. (2002): Przekazywanie informacji. [w:] Nauki o środowisku. Ćwiczenia
praktyczne. , PWN

Literatura podstawowa

Kamiński R. (red.)  (2006): Wielka Księga. Porady. Komputer Świat.,  Axel Springer Polska

Stanisz A.  (2000): Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na
przykładach z medycyny. Tom II. , StatSoft Polska

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP4,EP5,
EP6,EP7,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P9

PROJEKT

EP10,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną uwzględniające: aktywny udział w zajęciach; pozytywne zaliczenie
poszczególnych zadań (z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego) zleconych do
wykonania przez prowadzącego; pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego polegającego na
wykonaniu zadania (z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego) wylosowanego
spośród poleceń przygotowanych przez prowadzącego
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu końcowego

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 technologia informacyjna Ważona

1 technologia informacyjna [laboratorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

teoria i metodyka rekreacji
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_8S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 wykład 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią związaną z rekreacją jako procesem
społecznym, zwrócenie uwagi na znaczenie rekreacji w promocji zdrowego stylu życia, a także przybliżenie
humanistycznych, środowiskowych i biologicznych uwarunkowań rekreacji.

Wymagania wstępne: Ogólne wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia i jego podstawowych uwarunkowań, promocji zdrowia i
profilaktyki chorób cywilizacyjnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

wymienia i opisuje podstawowe pojęcia z zakresu
rekreacji ruchowej, zarys dziejów rekreacji, czynniki
warunkujące rozwój rekreacji, funkcje rekreacji ruchowej,
biologiczne i społeczne podstawy rekreacji

K_W01EP11

ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu
i nauk o kulturze fizycznej, zna metody, zasady i środki
wykorzystywane w rekreacji

K_W01
K_W02EP22

posiada wiedzę na temat zdolności motorycznych, wpływu
rekreacji na kształtowanie sprawności fizycznej, zna
zasady rozwoju motoryczności w ontogenezie człowieka

K_W03EP33

zna podstawowe formy rekreacji ruchowej, specyfikę
pracy animatora rekreacji ruchowej K_W04EP44

zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
metody oceny sprawności fizycznej K_W04EP55

wie, jaka jest rola rekreacji w promocji zdrowia i
profilaktyce chorób cywilizacyjnych K_W04EP66

umiejętności

potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą
społeczną w zakresie rekreacji; potrafi dobrać formy
rekreacji do różnych grup rekreantów

K_U04EP71

potrafi identyfikować problemy klienta oraz grupy
społecznej; ocenia poziom sprawności fizycznej człowieka,
ocenia skutki uczestniczenia w rekreacji ruchowej, potrafi
dobierać zadania rekreacyjne do poziomu sprawności i
oczekiwań grupy rekreacyjnej

K_U04EP82
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kompetencje społeczne

rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu rekreacji
ruchowej K_K01EP91

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania; postrzega
bariery uniemożliwiające czynny udział w aktywności
fizycznej, pracuje samodzielnie wykazując się
zaangażowaniem i kreatywnością

K_K06EP102

okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych oraz
troskę o ich dobro; okazuje wrażliwość na drugiego
człowieka w zakresie rekreacji, zdobywa kompetencje i
rozwija predyspozycje właściwe dla zawodu animatora
rekreacji ruchowej

K_K05EP113

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teoria i metodyka rekreacji

Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji (kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja,
turystyka, czas wolny, sport dla wszystkich, fitness itp.). Zarys historii rekreacji. 1

32. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach rekreacyjnych i
podczas imprez rekreacyjnych. 1

33. Klasyfikacja i analiza form rekreacji. Rekreacja plenerowa i sport dla wszystkich. 1

34. Motoryczność i sprawność fizyczna człowieka. Funkcje społeczno-wychowawcze i biologiczne
rekreacji w ontogenezie człowieka. 1

35. Podstawowe pojęcia z zakresu metodyki rekreacji - środki, metody, zasady, formy dydaktyczne.
Nauczanie czynności ruchowych. 1

36. Planowanie i programowanie zajęć i imprez rekreacyjnych. Trening rekreacyjny i trening
zdrowotny. 1

37. Animator rekreacji ruchowej. Środowiska i grupy rekreacyjne. 1

38. Klasyfikacja imprez sportowo-rekreacyjnych. Fitness - charakterystyka programów i ośrodków. 1

39. Metodyka ćwiczeń dla osób w różnym wieku. Rekreacja osób niepełnosprawnych 1

310. Organizacja i zarządzanie w rekreacji. 1

Wykład. Prezentacja multimedialna. Pokaz/demonstracja. Dyskusja.Metody kształcenia

Dąbrowski A. (red.)  (2006): Zarys teorii rekreacji ruchowej, ALMAMER Wyższa Szkoła
Ekonomiczna, Warszawa

Siwiński W., Pluta B. (red.)  (2010): Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. AWF, Poznań

Toczek-Werner S. (red.)  (2008): Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. AWF, Wrocław

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury z uwzględnieniem aktywności studenta na wykładach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 teoria i metodyka rekreacji Ważona

1 teoria i metodyka rekreacji [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Biliński J., Przydział M. (red.)  (2004): Nowe tendencje w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo WSIiZ,
Rzeszów
Brożek Z., Kwilecka M. (red.) (2006): Bezpośrednie funkcje rekreacji., ALMAMER Wyższa Szkoła
Ekonomiczna, Warszawa
Drabik J. (1997): Aktywność, sprawność, wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka.,
Wyd. AWFiS, Gdańsk
Eberhardt A. (red.) (2007): Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej (wybrane zagadnienia).,
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
Kubica J.  (2004): Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia., Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Warszawa
Nałęcka D., Bytniewski M. (red.)  (2006): Teoria i praktyka rekreacji ruchowej., PWSZ, Biała
Podlaska

Osiński W.  (2003): Antropomotoryka, Wyd. AWF, Poznań

Panfil R.  (2008): Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją., PWSZ, Leszno

Piotrkowska H. (red.)  (1994): Sport dla wszystkich. Rekreacja dla każdego, cz. I i II., TKKF ZG,
Warszawa

Siwiński W., Kiełbasiewicz-Drozdowska I.  (2001): Teoria i metodyka rekreacji., Wyd. AWF, Poznań

Żukowska-Kowalska K., Mędraś M.  (2005):  Medyczne aspekty turystyki i rekreacji., Wyd. AWF,
Wrocław

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S

topografia i terenoznawstwo w turystyce
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_24S

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
laboratorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PAWEŁ  TEREFENKO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami przekazywania informacji, które są odniesione do przestrzeni
(głównie geograficznej), a zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej. Uświadomienie potrzeby doboru
odpowiedniej metody prezentacji danych przestrzennych do analizowanego zjawiska. Przygotowanie studentów
do korzystania z map klasycznych oraz cyfrowych

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu geografii ze szkoły średniej oraz przedmiotów
realizowanych w semestrze poprzedzającym: podstawy geografii turyzmu, elementy teorii krajoznawstwa, teoria
i metodyka rekreacji, przyrodoznawstwo, technologie informacyjne

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Rozumie i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
przedmiotu K_W01EP11

Rozumie potrzebę doboru odpowiedniej metody
prezentacji danych przestrzennych do analizy
różnorodnych zjawisk

K_W02EP22

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik, biorąc
pod uwagę odpowiedni dobór odwzorowania
kartograficznego i metod prezentacji treści

K_W02EP33

umiejętności

Stosuje odpowiednie metody prezentacji danych
przestrzennych do wizualizacji i analizy poszczególnych
zjawisk

K_U02EP51

Umie przeprowadzić podstawowe pomiary na mapach
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i
oprogramowania

K_U03EP62

Potrafi określić położenie punktu w przestrzeni
geograficznej oraz odczytać z mapy niezbędne informacje K_U05EP73

kompetencje społeczne

Uznaje znaczenie wiedzy, chętnie podejmuje się
powierzonych prac, wykazując się kreatywnością K_K01EP101

Jest gotów do rozpowszechniania wiedzy na temat
wykorzystywania informacji przestrzennej oraz
prawidłowej jej prezentacji w procesach rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów turystycznych

K_K04EP112

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: topografia i terenoznawstwo w turystyce

Forma zajęć: wykład

31. Wprowadzenie, definicje i zakres przedmiotu. Informacja przestrzenna na Ziemi, określanie
współrzędnych geograficznych 2

32. Odwzorowania kartograficzne, teoria zniekształceń. 2

33. Państwowy układ odniesień przestrzennych. 2

34. Metody prezentacji danych przestrzennych 2

35. Atlasy elektroniczne i portale mapowe. 2

Forma zajęć: laboratorium

21. Mapa i jej elementy 2

52. WebGIS - mapa w Internecie 2

83. Analizy geoinformatyczne na danych przestrzennych 2

Prezentacja multimedialna, projekt indywidualny, praca z mapą i oprogramowaniem
specjalistycznymMetody kształcenia

Pasławski J.  (2006): Wprowadzenie do kartografii i topografii., Wyd. Nowa Era

Pelczar M., Szeliga J., Ziółkowski J.  (1991): Zarys Kartografii i Topografii, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego , Gdańsk

Literatura podstawowa

Makowski, A. (2005): System informacji topograficznej kraju, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP11,EP6,EP7PROJEKT

EP10,EP11ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady:
Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru z
zakresu wykładów i literatury.
Ocena: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst

Ćwiczenia:
Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu końcowego w formie zadania rozwiązywanego z
zastosowaniem oprogramowania specjalistycznego wymagającego wykazania się wiedzą zdobytą
podczas ćwiczeń oraz z literatury podstawowej (0-20 pkt.).
Kryteria oceny: (1) dobór danych źródłowych , (2) dobór i wykorzystanie narzędzi analitycznych,
(3) dobór i wykorzystanie metod analitycznych, (4) wnioskowanie i argumentacja. Każde kryterium
po max. 5 punktów.
Ocena: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ważoną z laboratoriów i wykładów, gdzie laboratoria
stanowią 60%, a wykłady 40% oceny.

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 topografia i terenoznawstwo w turystyce Ważona

2 topografia i terenoznawstwo w turystyce [wykład] zaliczenie z
oceną 0,40

2 topografia i terenoznawstwo w turystyce [laboratorium] zaliczenie z
oceną 0,60

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

turystyczne funkcje lasu
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_58S

Pracownia Klimatologii i Meteorologii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ANNA  CEDRO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z turystycznymi, rekreacyjnymi i edukacyjnymi funkcjami lasów w Polsce

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości na temat dendrologii, geografii fizycznej, turystyki i rekreacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna siedliska lasów w Polsce i podstawowe gatunki drzew,
ma wiedzę na temat uwarunkowań naturalnych lasów w
Polsce w porównaniu do innych krajów Europy

K_W05EP11

posiada wiedzę na temat struktury własności lasów w
Polsce, obowiązujących tu norm prawnych i zasad K_W10EP22

zna formy turystyki, rekreacji oraz edukacji uprawiane na
terenach leśnych w Polsce K_W07EP33

umiejętności posiada umiejętność analizy funkcji lasów oraz zagrożeń
przed jakimi znajdują się one w czasach obecnych K_U05EP41

kompetencje społeczne

jest gotów z szacunkiem i dbałością o środowisko
naturalne przebywać i organizować imprezy turystyczne,
rekreacyjne i edukacyjne na terenach leśnych

K_K06EP51

jest gotów przestrzegać zasad bezpieczeństwa i
przepisów obowiązujących na terenach leśnych K_K06EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyczne funkcje lasu

Forma zajęć: wykład

51. Lasy w Polsce, siedliska, gatunki lasotwórcze. 5

32. Funkcje lasu, zagrożenia lasów. 5

23. Lasy Państwowe, Leśne Kompleksy Promocyjne. 5

54. Turystyka, rekreacja i edukacja w lasach. 5

Wykłady multimedialneMetody kształcenia
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Mandziuk A., Janeczko K. (2009): Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie
marketingowym, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 11. Zeszyt 4 (23)

Ważyński B. (2011): Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu, PWRiL
Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie wyników pisemnego kolokwium (uzyskanie ponad 51% pkt.)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium: 0-51% punktów - ocena ndst, 52-60% - ocena
dost, 61-70% - ocena dost +, 71-80% - ocena db, 81-90% - ocena db+, powyżej 90% - ocena bdb.

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 turystyczne funkcje lasu Ważona

5 turystyczne funkcje lasu [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

turystyczne walory litosfery
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_59S

Zakład Geologii i Paleogeografii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. BERNARD  CEDRO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Praktyczne wykorzystanie walorów litosfery dla celów turystycznych. Zapoznanie się z elementami skorupy
ziemskiej, rzeźby terenu, zasobów mineralnych i skalnych dla rozwoju turystyki.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej.
Przedmioty poprzedzające: przyrodoznawstwo, turystyczne zasoby przyrodnicze

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

opisuje formy terenu i ich znaczenie w turystyce i
rekreacji K_W05EP11

potrafi wyjaśnić genezę atrakcyjnych z turystycznego
punktu widzenia form rzeźby terenu reprezentatywnych
dla poszczególnych typów  krajobrazów naturalnych.

K_W05EP22

umiejętności

analizuje walory turystyczne poszczególnych typów
krajobrazów naturalnych K_U05EP31

ocenia atrakcyjność poszczególnych typów krajobrazów
naturalnych dla potrzeb różnych form turystyki. K_U07EP42

kompetencje społeczne jest świadomy posiadanej wiedzy, aktywnie uczestniczy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyczne walory litosfery

Forma zajęć: wykład

5
1. Wietrzenie i procesy egzogeniczne. Plutonizm. Wulkanizm. Skały osadowe i środowisko morskie.
Diastrofizm i metamorfizm. Formy terenu i ich znaczenie w turystyce. Rodzaje krajobrazu
wykorzystywane w turystyce i rekreacji.

5

5
2. Krajobraz górski i jego elementy wykorzystywane w turystyce i rekreacji. Krajobraz wyżyn i jego
elementy wykorzystywane w turystyce i rekreacji, Krajobraz nizin i jego elementy wykorzystywane
w turystyce i rekreacji.

5

53. Krajobraz pojezierzy i jego elementy wykorzystywane w turystyce i rekreacji. Krajobraz pobrzeży
morskich i jego elementy wykorzystywane w turystyce i rekreacji. 5

Wykład, prezentacja i interpretacja dziedzictwa w terenie.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Kaprowski W. (2004): Geografia turystyczna, Warszawa

Makowski J.  (2004): Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Borówka R.K.  (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic. , Kurpisz , Poznań

Borówka R.K., Cedro B.  (2001): Skarby Ziemi.,  Kurpisz, Poznań

Mizerski W.  (2005): Geologia dynamiczna dla geografów.,  PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie prezentacji wybranego tematu oraz realizacji szczegółowego
zadania wynikającego z realizacji programu w wybranym regionie turystycznym. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie ponad 51% punktów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wynika z uzyskanej punktacji: 0-51% punktów - ocena ndst., 52-60% - ocena
dost., 61-70% - ocena dost +., 71-80% - ocena db., 81-90% - ocena db+, powyżej 90% - ocena bdb.

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 turystyczne walory litosfery Ważona

5 turystyczne walory litosfery [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

turystyczne zasoby antropogeniczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_30S

Zakład Paleooceanologii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  ANDRZEJ  WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat przydatności turystycznych zasobów kulturowych dla potrzeb
turystyki. Przekazanie studentom wiedzy na temat wykorzystania zasobów kulturowych dla tworzenia produktu
turystycznego. Zaznajomienie studentów z obiektami architektury, dziedzictwa kulturowego i wydarzeń
kulturalnych w różnych skalach, od globalnej do lokalnej. Wykształcenie umiejętności poszukiwania informacji o
turystycznych zasobach kulturowych, istotnych w zróżnicowanych kontekstach potrzeb organizowania turystyki.

Wymagania wstępne: Student ma wiedzę z zakresu geografii niezbędną dla umiejscowienia turystycznych zasobów kulturowych w
perspektywie regionalnej i globalnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Opisuje przydatność turystycznych zasobów
antropogenicznych dla potrzeb turystyki K_W05EP11

Nazywa i opisuje najważniejsze obiekty stanowiące
turystyczne zasoby antropogenicznych K_W07EP22

Rozpoznaje wybrane formy turystycznych zasobów
antropogenicznych K_W07EP33

Wyjaśnia sposoby wykształcania się turystycznych
zasobów antropogenicznych K_W05EP44

umiejętności

Ocenia i porównuje przydatność turystycznych zasobów
antropogenicznych dla potrzeb turystyki K_U07EP51

Ocenia sposób wykorzystywania turystycznych zasobów
antropogenicznych dla tworzenia produktu turystycznego K_U08EP62

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje
informacje odnoszące się do turystycznych zasobów
antropogenicznych

K_U01EP73

Porównuje sposoby wykorzystania obiektów
architektonicznych, dziedzictwa kulturowego i wydarzeń
kulturalnych w różnych skalach, od globalnej do lokalnej
korzystając ze źródeł i technik informacji

K_U03EP84

Wykazuje umiejętność poprawnej interpretacji i
wnioskowania, potrafi w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
dotyczące wybranych turystycznych zasobów
antropogenicznych

K_U06EP95
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kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego
i rozwoju osobistego

K_K01EP101

Potrafi jasno określić priorytety, ma świadomość
konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki K_K06EP112

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyczne zasoby antropogeniczne

Forma zajęć: wykład

31. Turystyczne zasoby antropogeniczne: pojęcie, typy i rodzaje, rola w rozwoju i kształtowaniu
turystyki 2

32. Powstawanie i ewolucja turystycznych zasobów antropogenicznych 2

83. Obiekty i zespoły architektoniczne jako turystyczne zasoby antropogeniczne 2

84. Muzea jako turystyczne zasoby antropogeniczne 2

85. Szlaki turystyczne łączące określone kategorie turystycznych zasobów antropogenicznych 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Metody identyfikowania turystycznych zasobów antropogenicznych 2

52. Miejskie zespoły architektoniczno-urbanistyczne jako turystyczne zasoby antropogeniczne:
prezentacja wybranych zespołów 2

53. Muzea jako turystyczne zespoły antropogeniczne: prezentacja poszczególnych typów muzeów 2

44. Szlaki turystyczne: prezentacja wybranych szlaków łączących określone kategorie turystycznych
zasobów antropogenicznych 2

Wykład na podstawie autorskiego scenariusza z prezentacją multimedialną; praca w grupach nad
przygotowaniem prezentacji multimedialnejMetody kształcenia

Kowalczyk A.  (2010): Turystyka zrównoważona. s.162-248, Wydawnictwo Naukowe PWN,
WarszawaLiteratura podstawowa

Kurek W. (2007): Turystyka. s.  23-29, 198-312, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zaręba D. (2000): Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. s. 116-132, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9

PROJEKT

EP10,EP11ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie wykonania projektu i sprawdzianu końcowego
Wykład: zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen z zakresu wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 turystyczne zasoby antropogeniczne Arytmetyczna

2 turystyczne zasoby antropogeniczne [wykład] zaliczenie z
oceną

2 turystyczne zasoby antropogeniczne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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12Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

14Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

turystyczne zasoby przyrodnicze
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_31S

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  ŁABUZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Prezentacja zasobów środowiska przyrodniczego i ich znaczenia dla potrzeb turystyki i rekreacji

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Potrafi wymienić i scharakteryzować elementy środowiska
przyrodniczego Ziemi K_W05EP11

Charakteryzuje rozmieszczenie wybranych skał i
minerałów w Polsce i na świecie, charakteryzuje główne
formy rzeźby terenu, opisuje strefy roślinne i krainy
zoogeograficzne, charakteryzuje strefy klimatyczne Ziemi
oraz podaje możliwości ich turystycznego wykorzystania

K_W07EP22

Zna zależności pomiędzy elementami środowisk różnych
stref na Ziemi, zna uwarunkowania ich rozmieszczenia
oraz wpływ na rozwój pewnych form turystyki

K_W09EP33

umiejętności

Rozpoznaje najważniejsze skały i minerały. Rozpoznaje
główne formy tereny i łączy je z czynnikiem
morfotwórczym oraz przyporządkowuje do krajobrazu
morfologicznego. Potrafi określić rozmieszczenie państw
roślinnych i zwierzęcych oraz podać ich charakterystyczne
cechy.

K_U05EP41

Przygotowuje projekt, prezentację związaną z tematyką
zasobów przyrodniczych korzystając ze źródeł K_U10EP52

Widzi wzajemny związek i zależność stref ziemi
związanych z środowiskiem przyrodniczym i ich wpływ na
rozwój pewnych form turystyki

K_U06EP63

Potrafi pracować w grupie przy przygotowaniu wspólnego
projektu, umiejętnie dzieli się zadaniami K_U13EP74

Organizuje sobie warsztat pracy z umiejętnością zbiera i
segreguje informacje o zasobach przyrodniczych K_U01EP85
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kompetencje społeczne

Ocenia krytycznie swoją wiedzę na temat zasobów
przyrodniczych w kontekście wykorzystania na potrzeby
turystyki i rekreacji

K_K01EP91

Jest gotów do propagowania wiedzy przyrodniczej i roli
stosownych zasobów w gospodarce turystycznej K_K04EP102

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyczne zasoby przyrodnicze

Forma zajęć: wykład

101. Klasyfikacja środowiska przyrodniczego. Pojęcie turystycznych zasobów przyrodniczych. Klimat:
czynniki klimatyczne, składniki klimatu, strefowość klimatyczna. Bioklimat Polski 2

42. Ziemia. Budowa skorupy ziemskiej. Czynniki kształtujące powierzchnię i zasoby Ziemi. 2

63. Ogólna charakterystyka form rzeźby terenu: parametry wysokości, nachylenie, geneza, wiek. 2

10
4. Strefowość roślinna i piętrowość. Pojęcie endemizmu, bioróżnorodności, migracji i inwazyjności
gatunków. Państwa roślinne, państwa i krainy zoogeograficzne. Zbiorowiska roślinne w Polsce.
Typy lasów.

2

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Rozmieszczenie najważniejszych skał i minerałów w Polsce i na świecie oraz możliwości ich
wykorzystania w turystyce 2

52. Rozmieszczenie i charakterystyka form terenu na świecie 2

53. Rozmieszczenie i charakterystyka roślinności i zwierząt na świecie 2

Wykład z prezentacjami tematycznymi, prezentacje multimedialne i dyskusja nad wynikami
projektów, praca z mapą, praca z okazami skał i minerałówMetody kształcenia

Borówka R.K. (1997): Budowa Ziemi bez tajemnic.(wybrane zagadnienia), Kurpisz, Poznań

Chemery L. (2004): Mały atlas klimatów. ,  PWN

Klimaszewski M. (2001): Geomorfologia. (wybrane zagadnienia), PWN,  Warszawa

Kostrowicki A.S. (1999): Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów.,  PWN

Mizerski W. (2004): Geologia regionalna kontynentów. , PWN

Literatura podstawowa

Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. (2005): Przewodnik do ćwiczeń z geologii., PWN,
Warszawa

Kowalczyk A. (2001): Geografia turyzmu. , PWN, Warszawa

Koźmiński C., Martyn D.  (2004): Klimat Europy. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej
Europie. , Kurpisz, Poznań

Kożuchowski K. (2005): Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. , Kurpisz , Poznań

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8

PROJEKT

EP10,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium końcowego w formie testu wielokrotnego
wyboru
Ćwiczenia: liczenie z oceną na podstawie wykonania prac projektowych
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z zakresu wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 turystyczne zasoby przyrodnicze Arytmetyczna

2 turystyczne zasoby przyrodnicze [wykład] zaliczenie z
oceną

2 turystyczne zasoby przyrodnicze [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S

turystyka jako sposób aktywizacji społeczności lokalnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_5S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  DUDA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami aktywizacji społeczno-ekonomicznej lokalnych
społeczności za pomocą różnych form działalności związanej z turystyka

Wymagania wstępne: Wiedza z przedmiotów: podstawy socjologii, podstawy psychologii, turystyczne zasoby antropogeniczne,
turystyczne zasoby przyrodnicze, elementy teorii krajoznawstwa, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Rozumie znaczenie sektora turystyki w aspekcie
aktywizacji mieszkańców miast i wsi na poziomie
lokalnym

K_W01EP11

Wskazuje i opisuje podstawowe sposoby organizacyjne,
prawne i ekonomiczne dotyczące aktywizacji społeczności
lokalnych poprzez turystykę

K_W10EP22

umiejętności

Korzysta z różnych źródeł wiedzy w opracowywaniu
sposobów aktywizacji społeczno-ekonomicznej
mieszkańców przez turystykę

K_U01EP31

Przygotowuje programy aktywizacji społeczno-
ekonomicznej  lokalnych społeczności uwzględniając
różne uwarunkowania

K_U08EP42

kompetencje społeczne

Wykazuje wrażliwość i zorientowanie na potrzeby
określonych społeczności lokalnych K_K02EP51

Wykazuje kreatywność w tworzeniu programów
aktywizacji lokalnych mieszkańców za pomocą turystyki K_K03EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyka jako sposób aktywizacji społeczności lokalnych

Forma zajęć: wykład

31. Wybrane zagadnienia z historii turystyki i ich wpływ na rozwój społeczeństw. 5

32. Rozwój turystyki a oczekiwania i motywacje społeczności lokalnych 5

33. Pojęcie regionu, grup społecznych i branżowych oraz struktury organizacyjne - ich rola w rozwoju
turystyki 5

34. Narzędzia kreowania rozwoju społeczności lokalnych ? ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 5
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35. Produkt  turystyczny jako efekt działań struktur i społeczności lokalnych 5

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Identyfikacja motywów działań i wynikających z nich oczekiwań społeczności lokalnych 5

32. Role i podział zadań poszczególnych grup społecznych i branżowych oraz struktur
organizacyjnych - w  tworzeniu produktów turystycznych 5

33. Polityka turystyczna, regionalne strategie rozwoju, plany działań ? rola dokumentów
strategicznych ? zakładane cele a praktyka realizacji ? studium przypadku 5

34. Wioski i szlaki tematyczne jako przykład świadomego kreowania rozwoju społeczności lokalnych 5

35. Projekt przedsięwzięcia turystycznego angażującego społeczność lokalną 5

Prezentacje multimedialne, praca z materiałami źródłowymi, metoda przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Migdal M.  (2009): Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Szczecin. Forum
Turystyki Regionów

Migdal M.   (2015): Poradnik współpracy JST – NGO  sektora turystyki, ZROT, Szczecin

Wąsowicz E. (red.)   (2009): Kodeks dobrych praktyk systemu zarządzania i promocji, POT,
Warszawa

Literatura podstawowa

Dziedzic E., Szymańska E., Zawistowska H. Heliński W., Migdal M.  (2016): Innowacyjność w
turystyce. Poradnik dla przygotowujących, oceniających i realizujących projekty innowacyjne i
proinnowacyjne z zakresu turystyki, MSiT
Głąbiński Z. (red.)   (2014): Jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach Natura 2000,
Uniwersytet Szczeciński
Głąbiński Z., Szostak D., Zalewski T. (red.)  (2016): Strategia rozwoju turystyki na poziomie
lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa
Komorowska K.  : Turystyka a społeczności lokalne – przykład tatrzański, Studia Regionalne i
Lokalne 2003, Nr 3(13)
Mika M.  (2013): Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład
gmin Beskidu Śląskiego, Prace Geograficzne IG i GP, zeszyt 134
Sikorska-Wolak I., Zawadka J.  (2001): Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki
wiejskiej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetiniensis. No 288 (64)

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

PROJEKT

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład - z oceną na podstawie kolokwium z zakresu wykładów i zalecanej literatury
Ćwiczenia - z oceną na podstawie wykonanego projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 turystyka jako sposób aktywizacji społeczności
lokalnych Arytmetyczna

5 turystyka jako sposób aktywizacji społeczności
lokalnych [wykład]

zaliczenie z
oceną

5 turystyka jako sposób aktywizacji społeczności
lokalnych [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

turystyka kwalifikowana
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_45S

Pracownia Bezpieczeństwa Wodnego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny, obowiązkowy semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 wykład 15 ZO

44 zajęcia terenowe 45 ZO

Razem 60 6
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr TOMASZ  ZALEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest:
- wyposażenie studentów we wszechstronną wiedzę na temat turystyki kwalifikowanej oraz podstawowe
umiejętności metodyczne niezbędne do opracowania projektu imprezy turystyki kwalifikowanej;
- przygotowanie praktyczne z wybranych form turystyki kwalifikowanej oraz przygotowanie do programowania
imprez turystyki kwalifikowanej i budowy produktu turystycznego w tym zakresie z uwzględnieniem wyboru
formy turystyki kwalifikowanej - zimowej lub letniej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z zakresu kultury fizycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Podstawowa
wiedza z zakresu rekreacji i turystyki. Znajomość zasad organizowania imprez. Podstawy prawne turystyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe formy ruchu turystycznego, dyscypliny i
rodzaje turystyki kwalifikowanej, rodzaje sprzętu
turystycznego, urządzeń i obiektów turystyki
kwalifikowanej.

K_W01EP11

zna uwarunkowania formalno-prawne uprawiania
turystyki, zasady organizowania imprez turystycznych.

K_W08
K_W10EP22

rozumie mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów
fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w
zakresie turystyki.

K_W03EP33

zna terminologię oraz zasady promocji zdrowia
realizowane poprzez turystykę kwalifikowaną. K_W04EP44

wymienia i opisuje zasady bezpieczeństwa w trakcie
organizowania imprez turystyki kwalifikowanej. K_W10EP55
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umiejętności

potrafi interpretować zmiany zachodzące w tradycjach,
tendencjach i preferencjach form turystyki kwalifikowanej
w zależności od czynników kulturowych, politycznych,
prawnych i ekonomicznych.

K_U04
K_U05EP61

potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w realizacji
imprez turystyki kwalifikowanej, potrafi prowadzić je z
uwzględnieniem obowiązujących norm i reguł (prawnych,
zawodowych, moralnych) w celu właściwego osiągania i
realizowania zadań turystyki kwalifikowanej.

K_U06
K_U09EP72

potrafi dobrać imprezy turystyki kwalifikowanej do
poziomu umiejętności i sprawności, wieku i płci oraz
oczekiwań i zainteresowań różnych grup turystów, potrafi
dostosować formy i programy imprez turystyki
kwalifikowanej do potrzeb wybranych grup odbiorców.

K_U08EP83

potrafi planować, projektować i realizować działania z
zakresu turystyki, z uwzględnieniem obowiązujących
norm oraz dostępnych warunków - potrafi klasyfikować
imprezy turystyki kwalifikowanej.

K_U08EP94

posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w
oparciu o własne działania lub dane źródłowe - umie
opracowywać program imprezy turystycznej, formułować
regulaminy obowiązujące w turystyce kwalifikowanej.

K_U10EP105

posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu
turystyki kwalifikowanej i obsługi sprzętu, umożliwiające
mu zorganizowanie i prowadzenie form turystyki
kwalifikowanej z uwzględnieniem promocji zdrowia.

K_U03EP116

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role - pracuje zespołowo, wykazując się
zaangażowaniem i kreatywnością w planowaniu i
organizowaniu działalności w zakresie turystyki
kwalifikowanej.

K_U13EP127

pracuje samodzielnie wykazując się zaangażowaniem i
kreatywnością w opracowaniu projektu i programu
imprezy turystyki kwalifikowanej.

K_U14EP138

kompetencje społeczne

potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z
wykonywaniem zawodu - dostrzega bariery
uniemożliwiające czynny udział w turystyce
kwalifikowanej oraz dobiera formy turystyki
kwalifikowanej do wybranego środowiska geograficznego
i społecznego.

K_K03
K_K05EP141

realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo
własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad
bezpieczeństwa pracy - wykorzystuje zasady uprawiania i
bezpieczeństwa w realizacji działalności turystycznej.

K_K06EP152

dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla
wykonywania zadań właściwych dla turystyki
kwalifikowanej poprzez uprawianie i propagowanie
różnych dyscyplin sportowych i form rekreacji ruchowej.

K_K04EP163

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyka kwalifikowana

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki. Pojęcie i zakres turystyki kwalifikowanej. 3

22. Charakterystyka dyscyplin turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza, turystyka rowerowa,
turystyka górska, turystyka wodna, turystyka i sporty ekstremalne). 3

23. Zasady planowania, programowania i organizowania wybranych imprez turystyki kwalifikowanej. 3

24. Klasyfikacja sprzętu turystycznego, urządzeń i obiektów turystycznych. Zagospodarowanie
turystyczne w turystyce kwalifikowanej. 3

25. Zasady uprawiania i bezpieczeństwa podczas imprez turystyki kwalifikowanej. 3

26. Odznaki turystyki kwalifikowanej - zasady zdobywania i przyznawania. 3

27. Organizacja i zarządzanie w turystyce kwalifikowanej z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawnych. 3

18. Rola turystyki kwalifikowanej w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych. 3
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Forma zajęć: zajęcia terenowe

45

1. Sześciodniowy wyjazd terenowy realizujący wybraną (zimową lub letnią) formę turystyki
kwalifikowanej. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach, pracach związanych z obsługą
specjalistycznego wyposażenia oraz obsługą profesjonalnego sprzętu. Bezpieczna realizacja zadań
związanych z wybraną formą. Współorganizacja w  planowaniu tras oraz budowaniu produktu
turystycznego. Elementy związane z sytuacjami trudnymi oraz z możliwością zmian programowych.
Dostosowywanie obciążeń do odpowiedniego etapu i możliwości psychofizycznych.

4

Wykład, prezentacja multimedialna, pokaz/demonstracja, metoda projektu, dyskusja, praktyczne
zajęcia terenowe z wykorzystaniem wybranych form turystyki kwalifikowanejMetody kształcenia

Adamczyk J. (2011): Od turystyki aktywnej do ekstremalnej, czyli miejsce turystyki kwalifikowanej
na współczesnym rynku, [w:] Ozimek, I. (red.) Trendy w turystyce i rekreacj, SGGW,, Warszawa

Kurek W. (red.)  (2007): Turystyka (wybrane strony), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Łobożewicz T., Bieńczyk G.  (2001): Podstawy turystyki (wybrane strony), WSE, Warszawa

Merski J.  (2002): Turystyka kwalifikowana.,  WSE, Warszawa

Toczek-Werner S. (red.)  (2008): Podstawy rekreacji i turystyki (wybrane strony),  AWF, Wrocław

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP10,EP12,EP13,E
P15,EP4,EP7,EP8,E
P9

PROJEKT

EP11,EP12,EP13,E
P14,EP15,EP16

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład - zaliczenie z oceną na podstawie oceny z końcowego sprawdzianu pisemnego,
obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, po uwzględnieniu oceny z wykonanej
pracy zaliczeniowej - przygotowanie grupowego projektu wybranej imprezy turystyki
kwalifikowanej.
Zajęcia terenowe - zaliczenie z oceną  na podstawie uśrednionej oceny za wykonanie
poszczególnych zadań z wybranych form turystyki kwalifikowanej
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi: w sem. 3 - średnia ocen ze sprawdzianu i projektu, w sem. 4 -
średnia ocen za wykonanie poszczególnych zadań

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 turystyka kwalifikowana Ważona

3 turystyka kwalifikowana [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

4 turystyka kwalifikowana Ważona

4 turystyka kwalifikowana [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Andrejuk A. (1998): Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna (wybrane strony),  Biuro
Menedżerów Marek Turystyki Polskiej, KENGRAF , Warszawa
Biliński J., Przydział M. (red.)  (2004): Nowe tendencje w turystyce i rekreacji (wybrane strony),
WSIiZ, Rzeszów
Burgiel R.  (2000):  Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych (wybrane strony), ZG
TKKF, Warszawa
Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A.  (2000): Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych
i wędrownych. , Rekreacyjne gry ruchowe, Nr 138. Skrypty, Akademia Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
Gospodarek J. (2008): Prawo w turystyce i rekreacji (wybrane strony), Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
Gruszka J.  (1994): Wycieczki. Biwaki. Obozy. Kolonie (wybrane strony), Wyd. Nauczycielskie,
Jelenia Góra
Kożuchowski K.  (2005): Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Podręcznik akademicki
(wybrane strony), Kurpisz, Poznań
Kruczek Z., Zdebski J.  (1980): Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich, Zeszyty
Szkoleniowe PTTK, nr 11, Warszawa

Łobożewicz T., Kogut R.  (1999): Turystyka kwalifikowana (wybrane strony), Druk Tur, Warszawa

Łobożewicz T., Kogut R., Szmytke R. (1996): Poradnik organizatora imprez turystyczno –
rekreacyjnych, ZK ZMW, Warszawa
Majewska I. (red.) (2001): Przygody z happy endem. Przewodnik - turystyka aktywna (wybrane
strony), Wyd. Polskiej Organizacji Turystycznej,  Warszawa
Meyer B. (red.) (2006): Obsługa ruchu turystycznego (wybrane strony), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa
Smoleński P., Łobożewicz T. (1993): Turystyka kwalifikowana w świecie, Roczniki naukowe AWF w
Warszawie
Strugarek J.  (2006): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
(wybrane strony), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Tertelis M.  (1999): Podręcznik turystyki górskiej, Pelta, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S

walory i zagospodarowanie wybranych regionów turystycznych Europy
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_60S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z walorami i elementami zagospodarowania turystycznego
najatrakcyjniejszych obszarów turystycznych Europy na wybranych przykładach

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z geografii turystycznej, historii architektury i sztuki oraz dotyczące zagospodarowania
turystycznego i rekreacyjnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna główne walory turystyczne o charakterze
przyrodniczym i antropogenicznym wybranego obszaru
Europy

K_W07EP11

Posiada wiedzę na temat najważniejszych elementów
infrastruktury turystycznej wybranego obszaru Europy K_W05EP22

Zna formy uprawiania turystyki w wybranym regionie
turystycznym Europy K_W03EP33

umiejętności

Posiada umiejętność prawidłowej delimitacji i wyjaśnienia
przyczyn powstania wybranego regionu turystycznego K_U06EP41

Potrafi zinterpretować zebrane dane dotyczące walorów,
zagospodarowania i ruchu turystycznego wybranego
regionu turystycznego Europy

K_U01EP52

Projektuje a następnie realizuje szczegółowe zadania
związane z realizacją programu pobytu w regionie
turystycznym

K_U10
K_U11EP63

Współdziała i pracuje w grupie wykonując powierzone mu
zadania w trakcie pobytu w regionie turystycznym K_U13EP84

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy o regionie, do
którego podróżuje K_K01EP71

jest gotów z szacunkiem odnosić się do mieszkańców
regionu turystycznego i turystów oraz współuczestników
podróży

K_K05EP92

jest gotów do wykonywania zadań w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i współuczestników K_K06EP103

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: walory i zagospodarowanie wybranych regionów turystycznych Europy

Forma zajęć: wykład
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21. Rola walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego w rozwoju ruchu turystycznego 5

12. Historia rozwoju ruchu turystycznego w wybranym regionie turystycznym Europy 5

23. Zagospodarowanie turystyczne regionu a problemy ochrony przyrody 5

14. Czynniki wpływające na zmienność sezonową i zróżnicowanie przestrzenne ruchu turystycznego
w regionie oraz skutki tych zjawisk 5

25. Wykorzystanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i politycznych do kreowania nowych
produktów turystycznych w regionie 5

16. Kalendarz wydarzeń i jego wpływ na sezonowe wahania ruchu turystycznego 5

27. Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny 5

18. Funkcjonowanie wielkich centrów turystyczno-rekreacyjnych na wybranych przykładach 5

29. Walory turystyczne o charakterze specjalistycznym w regionie i ich rola w kształtowaniu ruchu
turystycznego 5

110. Rola wydarzeń i postaci historycznych w kreowaniu atrakcyjności turystycznej regionu 5

Wykład, prezentacja i interpretacja dziedzictwa w terenie.Metody kształcenia

Dobrzańska-Bzowska M., Bzowski K., Korsak W. (2013): Francja. Praktyczny przewodnik. , Pascal

Kruczek Z. (2008): Europa. Geografia turystyczna. , Proksenia, Kraków

Niedźwiedzka-Audemars D. Bzowski K., Pinkwart M., Dobrzańska-Bzowska M., Korsak W. (2016):
Prowansja i Lazurowe Wybrzeże. Przewodnik ilustrowany., Pascal

Literatura podstawowa

Mayle P.  (2007): Prowansja od A do Z. , Prószyński i S-kaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie prezentacji wybranego tematu w warunkach terenowych oraz
realizacji szczegółowego zadania wynikającego z realizacji programu pobytu w regionie
turystycznym. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ponad 51% punktów z obu zadań.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wynika z uzyskanej liczby punktów: 0-51% punktów - ocena ndst., 52-60% -
ocena dost., 61-70% - ocena dost +., 71-80% - ocena db., 81-90% - ocena db+, powyżej 90% -
ocena bdb.

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 walory i zagospodarowanie wybranych regionów

turystycznych Europy Ważona

5 walory i zagospodarowanie wybranych regionów
turystycznych Europy [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

waloryzacja turystyczna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_10S

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z-KiWT

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne krajoznawstwo i waloryzacja

turystyczna
praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  ŁABUZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie studenta do poprawnego przeprowadzania i właściwego stosowania procedury waloryzacji
turystycznej., zapoznanie z elementami środowiska branymi pod uwagę w waloryzacji turystycznej.
Zaznajomienie z celami waloryzacji. Poznanie metody waloryzacji turystyczno-kulturowej danego obszaru met.
punktową Armin Mikos von Rohrscheidt oraz waloryzacji przyrodniczo-kulturowej met. Jadwigi Płockiej.
Samodzielne poruszanie się w środowisku programu do tworzenia grafiki wektorowej i wykorzystania go jako
narzędzia do wykonania ostatecznego obrazu waloryzowanego terenu.

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów: podstawy geografii turyzmu, turystyczne zasoby
antropogeniczne, turystyczne zasoby przyrodnicze; umiejętność pracy z mapą, podstawy obsługi programów
komputerowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Wyjaśnia podstawowe definicje waloryzacji turystycznej i
form uprawiania turystyki K_W01EP11

Wymienia elementy brane pod uwagę w waloryzacji
turystycznej K_W07EP22

Zna obsługę narzędzi przydatnych w wykonywaniu
waloryzacji na potrzeby turystyki K_W02EP33

Omawia metody badawcze wykorzystywane w waloryzacji K_W07EP44

Charakteryzuje etapy waloryzacji K_W07EP55

umiejętności

Przeprowadza waloryzację turystyczno-kulturową danego
obszaru met. punktową A. Mikos von Rohrscheidta oraz
waloryzację przyrodniczo-kulturową met. J. Płockiej

K_U07EP61

Posługuje się programem do tworzenia grafiki wektorowej
i stosuje je jako narzędzie do wykonania ostatecznego
obrazu waloryzowanego terenu

K_U03EP72

Ocenia obiekty i walory służące rozwojowi turystyki z
uwzględnieniem metod waloryzacji turystycznej K_U06EP83

Umie pracować w grupie dzieląc się zadaniami K_U13EP104
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kompetencje społeczne

Wykazuje podstawę otwartości na zdobywanie wiedzy
przydatnej w pracy zawodowej K_K01EP91

Dostrzega potrzebę systematyczności i właściwej
organizacji warsztatu pracy w wykonywaniu opracowań K_K06EP112

Zachowuje obiektywizm w ocenie walorów i obiektów
turystycznych K_K06EP123

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: waloryzacja turystyczna

Forma zajęć: wykład

31. Ogólne pojęcie metod badawczych stosowanych w badaniach turystycznych, problemy
badawcze turystyki 3

22. Cele i metody waloryzacji, waloryzacja obiektu i systemowa 3

33. Charakterystyka elementów środowiska podlegających waloryzacji 3

34. Procedura oceny i bonitacji punktowej 3

45. Inne metody pomocne w waloryzacji: obserwacja, SWOT, ankieta 3

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Waloryzacja turystyczno-kulturowa metodą Armin Mikos von Rohrscheidta. 3

5
2. Bonitacja Punktowa. Wyznaczanie pól krajobrazowych, praca ze skalą bonitacyjną, tworzenie
klas waloryzacyjnych. Praca w programie do tworzenia grafiki wektorowej 3

153. Ocena walorów przyrodniczych, kulturowych oraz przyrodniczo-kulturowa metodą Jadwigi
Płockiej 3

34. Zastosowanie analizy SWOT w waloryzacji. 3

25. Praktyczne zastosowanie metod badawczych na przykładzie małego projektu badawczego
(zadanie semestralne). 3

Wykład problemowy z licznymi przykładami obiektów, tematyczne prezentacje multimedialne,
konwersacja, praca z materiałem źródłowym (mapa, zdjęcia satelitarne, teksty), praca w
komputerowym programie graficznym do tworzenia grafiki wektorowej, analiza SWOT

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P9

EGZAMIN PISEMNY

EP10,EP11,EP12,E
P3,EP6,EP7,EP8

PROJEKT

EP10,EP11,EP12,E
P9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie wykonania pracy zaliczeniowej - przygotowanie
waloryzacji turystycznej danego obszaru wg własnych kryteriów, opracowanych samodzielnie,
skonsultowanych z prowadzącym; ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za prace zaliczeniowe w postaci waloryzacji metodą punktową
Armin Mikos von Rohrscheidta oraz waloryzację przyrodniczą, kulturową oraz przyrodniczo-
kulturową metodą Jadwigi Płockiej oraz za analizę SWOT,
Wykład: egzamin pisemny problemowy z elementami zadań z zakresu wykładów i zalecanej
literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z zakresu wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 waloryzacja turystyczna Arytmetyczna

3 waloryzacja turystyczna [wykład] egzamin

3 waloryzacja turystyczna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Bieńczyk G.  (2003): Krajoznawstwo i jego związki z turystyką. , Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Warszawa

Gołembski G., red  (1999): Regionalne aspekty rozwoju turystyki. , PWN, Warszawa-Poznań

Kowalczyk A. (2001): Geografia turyzmu. , PWN, Warszawa

Kożuchowski K.  (2005): Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. , Kurpisz, Poznań

Kurek W., red  (2007): Turystyka. , PWN, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2017): Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A. (2008): Propozycja systemu waloryzacji turystyczno-kulturowej
turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektywy, s. 413-438, Gniezno

Płocka J. : Ocena walorów turystycznych. http://www.turystykawpraktyce.eu/

Sołoma L. (2002): Metody i techniki badań socjologicznych. , Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, Olsztyn
Sołowiej D. (1987): Podstawy metodyki i oceny środowiska przyrodniczego człowieka., UAM,
Poznań

Literatura podstawowa

Apanowicz J. (2003): Metodologia nauk., Dom Organizatora, Toruń

Bartkowski T. (1977): Metody badań geografii fizycznej. , PWN, Warszawa-Poznań

Król E., Paulo A. (2007): Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa na potrzeby planowania turystyki
i zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój,. Geoturystyka 1 (8), , 37-58
Łabuz T. A., Wierzbicka E. Ż. (2008): Walory turystyczne małej miejscowości i ich przystosowanie
do ruchu turystycznego na przykładzie Goleniowa. [W:] Dutkowski M., (red.) Problemy turystyki i
rekreacji. Tom 1. s. 167-171, Oficyna In Plus, Szczecin
Łabuz T.A. (2007): Analiza potencjału turystycznego małej miejscowości na przykładzie Goleniowa.
[W:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej
funkcjonowania. s. 196-202,  Akad

Ostaszewska K. (2002):  Geografia krajobrazu. , PWN, Warszawa

Osuchowska M., Łabuz T.A. (2010): Walory turystyczne andyjskiej stolicy Bogoty. [W:] Dutkowski
M., (red.) Problemy turystyki i rekreacji. Tom 3., s. 17-24, Oficyna In Plus, Szczecin

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

współczesne tendencje w turystyce i  rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_63S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 16 wykład 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest edukacja zdrowotna studentów, zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia i czynniki je
warunkujące

Wymagania wstępne: Znajomość biologii ogólnej i biologii człowieka na poziomie szkoły średniej. Podstawowa wiedza z filozofii
przyrody. Podstawy fizyki i chemii. Podstawy etyki i moralności. Znajomość podstaw antropogenezy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

omawia tendencje przemian współczesnego świata w
zakresie zmian w biologii gatunku człowieka K_W03EP11

wymienia i opisuje czynniki warunkujące zdrowie
jednostki i społeczeństwa K_W04EP22

omawia wpływ globalizacji na problem turystyki i
rekreacji K_W05EP33

omawia zasady promocji zdrowia, objawy i przyczyny
wybranych współczesnych zaburzeń i zmian chorobowych K_W04EP54

umiejętności

potrafi rozpoznć motywy lub przyczyny stosowania
prawidłowej aktywności fizycznej i jej znaczenia w życiu
społeczeństwa

K_U04EP61

klasyfikuje sposoby zachowania, rozróżniając zachowania
prozdrowotne i antyzdrowotne K_U05EP72

właściwie interpretuje i ocenia możliwości rynku
turystycznego dla potrzeb wybranych grup społecznych K_U04EP103

kompetencje społeczne
potrafi określić priorytety służące realizacji zadania K_K06EP131

okazuje szacunek wobec grup społecznych K_K05EP142

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: współczesne tendencje w turystyce i  rekreacji

Forma zajęć: wykład

21. Znaczenie ruchu w życiu człowieka wobec technicyzacji i cywilizacji XXI wieku Konsekwencje -
otyłość i choroby cywilizacyjne 6

12. Bezczynność ruchowa i znaczenie wypoczynku. Skutki nadmiernego, długotrwałego wysiłku
fizycznego. 6

23. Etyka zachowań ryzykownych człowieka w zakresie turystyki i rekreacji. Instynkt przetrwania,
doboru naturalnego i współzawodnictwa. Skala i rola agresji u człowieka 6

24. Nieprzewymiarowanie ludzkiego ciała a wyzwania turystyki kwalifikowanej. Różnice w
kontuzjogenności kobiety i mężczyzny 6
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15. Znaczenie trzeciego wieku człowieka dla rozwoju cywilizacji 6

3
6. Potrzeby człowieka w zakresie podróżowania. Medycyna podróży - zagrożenia epidemiologiczne;
rozwój turystyki lotniczej a choroba wysokościowa 6

27. Przemiany demograficzne a zmiany potrzeb społeczeństwa. Globalizacja i jej wpływ na turystykę 6

18. Różnice możliwości psychofizycznych kobiety i mężczyzny w aspekcie turystyki i rekreacji.
Strona fizyczna organizmu oraz reakcja na stres emocjonalny 6

1
9. Tolerancja i poszanowanie odrębności oraz specyfiki różnych ludzi w aspekcie biologicznych
podstaw turystyki i rekreacji. Biosocjologiczne uwarunkowania akceptacji odrębności. 6

wykład konwersatoryjny i problemowy, pokaz/demonstracja, prezentacja, dyskusjaMetody kształcenia

Drabik J. (1997): Aktywność, sprawność, wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka.,
AWFiS, Gdańsk

Jethon Z., Grzybowski A. (1999): Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa., PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

Ostrowska A. (1999): Styl życia a zdrowie. ,  IFiS PAN, WarszawaLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP10,EP13,EP
14,EP2,EP3,EP5,EP
6,EP7

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium z treści wykładów i literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 współczesne tendencje w turystyce i  rekreacji Ważona

6 współczesne tendencje w turystyce i  rekreacji [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S

wybrzeża wydmowe świata: użytkowanie i zasoby przyrodnicze
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_5S

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TOMASZ  ŁABUZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Budowa i ogólna charakterystyka brzegu morskiego. Klasyfikacje brzegów. Unikalność środowiska nadmorskiego.
Walory przyrodnicze brzegów morskich: uwarunkowania mikroklimatyczne, strefy roślinne, rodzaj i stan plaż,
rzeźba brzegów. Walory antropogeniczne brzegów morskich. Współczesne trendy zagospodarowania brzegów.
Działalność człowieka w strefie brzegowej mórz. Zagrożenia dla naturalnego środowiska brzegów morskich

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnogeograficznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Omawia procesy kształtujące wydmy nadmorskie, ich
rodzaje i dynamikę oraz zagrożenia K_W05EP11

Omawia zasoby naturalne środowiska wydm nadmorskich
(w tym siedliska roślinne i typowe gatunki zwierząt) K_W05EP22

Zna sposoby użytkowania wydm nadmorskich, podaje
przykłady poprawnego i niewłaściwego
zagospodarowania, w tym w turystyce

K_W07EP33

umiejętności

Ocenia możliwy wpływ inwestycji turystycznej. Omawia
wpływ różnych form i zachowań turystycznych na
środowisko przyrodnicze, kulturowe, społeczne i
gospodarcze

K_U05EP41

Potrafi ocenić wpływ zasobów przyrody nadmorskiej na
rozwój turystyki, wskazać powiązania i zależności na
przykładach

K_U06EP52

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_U14EP63

kompetencje społeczne Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
rozwojem turystyki nadmorskiej w środowisku wybrzeży K_K06EP71

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wybrzeża wydmowe świata: użytkowanie i zasoby przyrodnicze

Forma zajęć: wykład

31. Typy brzegów wydmowych, procesy je kształtujące 5

32. Zasoby przyrodnicze wybrzeży wydmowych 5

33. Użytkowanie i formy zagospodarowania oraz zarządzania wydmami nadmorskimi 5
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34. Zagrożenia dla środowiska wydm nadmorskich (naturalne i antropogeniczne) 5

35. Studia przypadków - zagospodarowanie, zagrożenia i zasoby wybranych rejonów świata 5

tematyczne prezentacje multimedialne, konwersacja, paca z tekstami
źródłowymi, praca samodzielna nad przygotowaniem studium przypadku dla uzgodnionego
wcześniej obszaru

Metody kształcenia

Łabuz T. A. (2005): Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku, Czasopismo Geograficzne 76 (1-
2), s.19-47
Łabuz, T.A. (2015): Coastal Dunes: Changes of Their Perception and Environmental Management.
In: Finkl Ch.W., Makowski Ch. (eds) Environmental Management and Governance. Advances in
Coastal and Marine Resources Series. Coastal Research Library, Vol. 8, Springer, (441p.), p.323-41

Literatura podstawowa

http://bramaswiny.szc.pl :

http://polishdunes.szc.pl :

Łabuz T.A. (2015): Metody badań terenowych w analizie zmian ukształtowania akumulacyjnych
odcinków wydm nadmorskich polskiego wybrzeża. Landform Analysis, Vol. 2 (2015)

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium z zakresu zagadnień ogólnych i projektu - studium
przypadku

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu uwzględnia: 30% oceny z kolokwium, 70% oceny z projektu

Metoda obliczania
oceny końcowej 5 wybrzeża wydmowe świata: użytkowanie i zasoby

przyrodnicze Ważona

5 wybrzeża wydmowe świata: użytkowanie i zasoby
przyrodnicze [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_8S

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 03 ćwiczenia 30 Z

Razem 30 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr JANUSZ  BLANK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności  ruchowych z podstawowych działów wychowania
fizycznego,
rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach
kultury
fizycznej, przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl
życia dorosłego człowieka w różnym wieku.

Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu
kultury
fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Student dokonuje wyboru konkretnej
formy
zajęć z uwzględnieniem własnej kondycji zdrowotnej. Sylabusy do poszczególnych form zajęć z zakresu
wychowania
fizycznego są dostępne na stronie Biura ds Jakości Kształcenia: http://www.bjk.usz.edu.pl/krajowe-ramy-
kwalifikacj

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: ćwiczenia

30

1. DO WYBORU: A - Gry zespołowe lub B - Aerobik, taniec lub C - Sporty indywidualne lub D -
Turystyka
kwalifikowana lub E - Nordic walking lub F - Gimnastyka korekcyjna lub G - Pojęcie zdrowia w
różnych
kontekstach

3

0

2.  A - Gry zespołowe: sposoby poruszania się po boisku; doskonalenie podstawowych elementów
techniki i taktyki gry; fragmenty gry i gra szkolna; gry i zabawy wykorzystywane w grach
zespołowych i
in.

3

0
3. B - Aerobik, taniec: poprawa ogólnej sprawności fizycznej; umiejętność poprawnego
wykonywania
ćwiczeń i technik tanecznych; wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych i
in.

3

04.  C - Sporty indywidualne: poprawa ogólnej sprawności fizycznej; nauka i doskonalenie techniki z
zakresu poszczególnych dyscyplin sportu; wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych i in. 3

0
5. D - Turystyka kwalifikowana: nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na
nartach i rowerze; poprawa sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej
i in.

3
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0
6.  E -  Nordic walking: nauka maszerowania bez kijów; nauka maszerowania z kijami bez pracy
rąk;
nauka prawidłowej pracy kończyn górnych i dolnych; nauka maszerowania z kijami z praca rąk bez
chwytu i in.

3

0
7.  F - Gimnastyka korekcyjna: podnoszenie ogólnej kondycji; podnoszenie siły mięśni
posturalnych;
regulacja prawidłowego napięcia mięśni posturalnych; wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i in.

3

0
8.  G - Pojęcie zdrowia w różnych kontekstach; stan zdrowia różnych społeczeństw; zdrowotne
efekty
aktywności fizycznej; związki sprawności fizycznej z aktywnością fizyczną i ze zdrowiem i in.

3

Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa Metody
realizacji zadań
ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające), kreatywne (twórcze)
Metody
przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób i błędów

Metody kształcenia

Bahrynowska-Fic J.   (1987):  Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka.,
Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa
Bondarowicz M.  (1995):  Zabawy w grach sportowych., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa

Mielniczuk M., Staniszewski T.  (1999): Stare i nowe gry drużynowe., TELBIT, Warszawa

Trześniowski R.  (1995):  Zabawy i gry ruchowe., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Więcej informacji w sylabusach dla poszczególnych form zajęć z zakresu wychowania fizycznego
dostępnych na stronie Biura ds Jakości Kształcenia: http://www.bjk.usz.edu.pl/krajowe-ramy-
kwalifikacji  :

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 30

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów
grupowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 wychowanie fizyczne Ważona

3 wychowanie fizyczne [ćwiczenia] zaliczenie 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S

wychowanie zdrowotne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_54S

Katedra Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ZBIGNIEW  GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest edukacja zdrowotna studentów, zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia i czynniki je
warunkujące

Wymagania wstępne: Znajomość biologii ogólnej i biologii człowieka na poziomie szkoły średniej. Podstawowa wiedza z filozofii
przyrody. Podstawy fizyki i chemii. Podstawy etyki i moralności. Znajomość podstaw antropogenezy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

wymienia i opisuje czynniki warunkujące zdrowie
jednostki i społeczeństwa K_W04EP11

omawia pozytywny i negatywny wpływ aktywności
ruchowej na organizm człowieka K_W03EP22

opisuje wpływ środków uzależniających i stresu na
organizm człowieka K_W04EP33

potrafi wyjaśnić zasady racjonalnego żywienia, ogólne
zasady udzielania pierwszej pomocy K_W04EP44

zna konsekwencje etyczne, moralne i prawne stosowania
środków uzależniających, stosowania przemocy fizycznej i
psychicznej

K_W10EP55

umiejętności

potrafi rozpoznać motywy lub przyczyny stosowania
środków uzależniających, omówi wpływ nałogu na
zjawiska społeczne (rodzina, gospodarka, kultura)

K_U04EP61

samodzielnie konstruuje jadłospis dla wybranej grupy
wiekowej z uwzględnieniem indywidualnego
zapotrzebowania

K_U08EP72

potrafi korzystać ze źródeł i technik informacyjnych celem
pozyskania potrzebnych danych K_U01EP83

klasyfikuje sposoby zachowania, rozróżniając zachowania
prozdrowotne i antyzdrowotne K_U04EP94

potrafi przygotować prezentację multimedialną lub
referat związaną z tematyką zajęć K_U11EP105

potrafi pracować w grupach w związku z realizacją
wyznaczonych zadań K_U13EP126

1/3



kompetencje społeczne

rozumie konieczność poodnoszeni kompetencji osobistych
i zawodowych w zakresie promocji zdrowia K_K01EP111

pracuje wykazując się zaangażowaniem i kreatywnością K_K06EP132

chętnie dyskutuje na tematy związane ze zdrowiem
wykazując się kulturą wypowiedzi K_K04EP143

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wychowanie zdrowotne

Forma zajęć: wykład

31. Zdrowie i czynniki je warunkujące. Edukacja zdrowotna w różnych etapach życia 5

32. Styl życia. Stan zdrowia różnych społeczeństw. 5

33. Żywienie jako podłoże polimetabolicznych chorób cywilizacyjnych 5

34. Rytmy biologiczne człowieka. Zdrowotne efekty aktywności fizycznej 5

35. Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc. Zdrowie psychiczne 5

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Omówienie czynników warunkujących zdrowie w oparciu o wytyczne Narodowego Programu
Zdrowia. 5

32. Wybrane choroby cywilizacyjne 5

33. Racjonalne żywienie - konstruowanie jadłospisów. 5

3
4. Problematyka uzależnień. Wypełnianie kwestionariusza dotyczącego stylu życia. Wskazanie na
znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowia i walki z uzależnieniem 5

35. Omówienie wyznaczników zdrowia psychicznego. Metody niwelowania stresu, asertywność,
autopercepcja. 5

Wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach, ćwiczenia, symulacje, dyskusjaMetody kształcenia

Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.)  (2000): Żywienie człowieka. Podstawy nauk o żywieniu., PWN,
Warszawa

Woynarowska B.  (2008): Edukacja zdrowotna., PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Szymańska E., Dziedzic E., Panasiuk A., Panfiluk E., Rutkowski A.   (2017): Innowacje w turystyce
zdrowotnej, Difin

Żukowska-Kowalska K., Mędraś M.  (2005): Medyczne aspekty turystyki i rekreacji., AWF, Wrocław

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP9

KOLOKWIUM

EP11,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP12,EP13,E
P14

PROJEKT

EP11,EP12,EP13ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną  na podstawie wykonanej pracy zaliczeniowej (praca pisemna lub
prezentacja) z uwzględnieniem aktywności studenta na ćwiczeniach oraz ocen cząstkowych
Wykład: zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu wykładów i zalecanej
literatury
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 wychowanie zdrowotne Arytmetyczna

5 wychowanie zdrowotne [wykład] zaliczenie z
oceną

5 wychowanie zdrowotne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35AIJ119_49S

Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MARIAM  PIRVELI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przedstawienie podziału walorów turystycznych wg UNWTO oraz ukazanie ich roli w zagospodarowaniu
turystycznym i rekreacyjnym.
Rozróżnienie i ukazanie roli czynników twardych i miękkich w zagospodarowaniu turystycznym.

Wymagania wstępne:
Znajomość treści następujących przedmiotów: podstawy geografii turyzmu; teoria i metodyka rekreacji;
geografia atrakcji turystycznych Polski; ekonomika turystyki i rekreacji; hotelarstwo; turystyka kwalifikowana.
Umiejętność redagowania i formatowania własnego tekstu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

odróżnia elementy zagospodarowania przestrzennego od
zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego K_W07EP11

zna zasady oceny wartości środowiska geograficznego i
społeczno-kulturowego pod katem atrakcyjności
zagospodarowania turystycznego wybranej miejscowości
lub obiektu

K_W07EP22

umiejętności

projektuje i opracowuje studium przypadku K_U05
K_U07EP31

analizuje i dyskutuje o jakości zagospodarowania
studiowanego przypadku na cele turystyczne i
rekreacyjne

K_U09EP52

umie pracować w zespole K_U13EP63

kompetencje społeczne ma świadomość własnej wartości i docenia partnerstwo w
pracy K_K06EP71

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Forma zajęć: wykład

21. turystyka i rekreacja w planowaniu przestrzennym 4

52. infrastruktura bazy materialnej w turystyce; zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
miejscowości turystycznych; zagospodarowanie rekreacyjne terenów miejskich i wiejskich 4

43. dostępność komunikacyjna, przystępność informacyjna, jakość czynnika ludzkiego a jakość
infrastruktury 4

44. dokumenty regulujące aspekty ZTiR (zagadnienie rozpatrywane perspektywy: mieszkaniec,
usługodawca, usługobiorca, pracodawca, pracobiorca, turysta). 4
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Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zajęcie organizacyjne. Omówienie struktury raportu (lub sprawozdania) o jakości
zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. 4

22. zapoznanie bazy materialnej (z uwzględnieniem czynnika ludzkiego) dla turystyki i rekreacji 4

33. zapoznanie bazy materialnej (z uwzględnieniem czynnika ludzkiego) dla turystyki i rekreacji 4

84. opracowanie raportu lub sprawozdania o stanie zagospodarowania turystycznego i
rekreacyjnego wybranego obszaru 4

Wykład akademicki i interaktywny. Metody multimedialne. Dyskusja techniką 635. Praca w
grupach.Metody kształcenia

Pawlikowska-Piechota A.  (2009): Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. , Novae Res

Pirveli M.  (2012): Skrypt wewnętrznego użytku - ZTiR. strona Katedry
Literatura podstawowa

blog Instytutu Turystyki w Warszawie  (2012): Konfrateria turystyczna.

e-turystyka  (2012): Dziennik turystyczny.

Płocka J.  (2002): Wybrane zagadnienia zagospodarowania turystycznego. , Novae Res

POT  (2012): Aktualności turystyczne.pl.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury.
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie  aktywności i pracy zaliczeniowej w formie raportu /
sprawozdania (dotrzymanie terminów; budowa pierwszej i ostatniej strony; struktura tekstu).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej i ćwiczeniowej

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Arytmetyczna

4 zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

Moduł:

zwyczaje, przepisy i procedury akademickie
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
7.1WN35PIJ119_13S

Zakład Paleooceanologii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne praktyczny

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie studenta pierwszego roku do samodzielnego funkcjonowania w uczelni wyższej
ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Nauk o Ziemi

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna i kompetencje społeczne na poziomie szkoły średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe zasady funkcjonowania uczelni wyższej
oraz najważniejsze zwyczaje, przepisy i procedury
akademickie

EP11

zna podstawowe akty prawne istotne z punktu widzenia
organizacji życia studentaEP22

zna najważniejsze zasady racjonalizacji pracy umysłowejEP33

kompetencje społeczne wykazuje właściwą postawę etyczną w odniesieniu do
innych studentów oraz pracowników uczelniEP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zwyczaje, przepisy i procedury akademickie

Forma zajęć: wykład

21. Przepisy i procedury akademickie na poziomie uczelni, wydziału i kierunku studiów 1

12. Zwyczaje i ceremoniał akademicki; uroczystości akademickie 1

23. Problemy adaptacyjne studentów i ich rozwiązywanie; specyfika studiów wyższych 1

wykład informacyjny, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Rudniański J.   (1987): Uczelnia i ty: technologia pracy umysłowej studenta, Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, WarszawaLiteratura podstawowa

Regulamin studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 13

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie testu jednokrotnego wyboru

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 zwyczaje, przepisy i procedury akademickie Ważona

1 zwyczaje, przepisy i procedury akademickie [wykład] zaliczenie 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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