
S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

aktywność ruchowa adaptacyjna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2982_4S

Katedra Profilaktyki i Terapii Zajęciowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 ćwiczenia 25 ZO

Razem 25 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr RADOSŁAW  SROKA

Prowadzący zajęcia:
Przygotowanie   studentów   do   organizacji   zajęć,   doboru   treści   i   prowadzenia   zajęć fizycznych z
osobami niepełnosprawnymi
Zapoznanie studentów z ideą, zasadami, podstawowymi pojęciami z zakresu aktywności ruchowej adaptacyjnej
Ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych względem osób niepełnosprawnych

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu
aktywności ruchowej adaptacyjnej oraz
potrafi wskazać zależności pomiędzy
rodzajem i stopniem niepełnosprawności
oraz możliwościami udziału w turystyce i
rekreacji

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

Student zna rolę aktywności ruchowej
adaptacyjnej jako sposobu na
podtrzymywanie
uzyskanej sprawności i formy spędzania
czasu wolnego osób niepełnosprawnych

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

Student zna specyfikę organizowania i
prowadzenia zajęć z grupami osób z
różnymi dysfunkcjami (deficyty
sensoryczne, fizyczne, niepełnosprawność
intelektualna) oraz wskazania i
przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych
we wszystkich ww. grupach

K_W10
K_W11

M1_W02
M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP33
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umiejętności

Student potrafi przeprowadzić praktyczne
zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń i form
organizacyjnych adekwatnych do
możliwości i potrzeb osób
niepełnosprawnych

K_U03
K_U18

M1_U04
M1_U10
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U10

EP41

Student podejmuje dyskusję na temat
podejmowania aktywności fizycznej przez
osoby o zróżnicowanej niepełnosprawności

K_U04
M1_U03
S1A_U07
S1A_U10

EP52

Student potrafi modyfikować znane formy i
rodzaje aktywności fizycznej zgodnie z
zasadami  aktywności ruchowej
adaptacyjnej

K_U02
K_U03

M1_U04
M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U10

EP63

kompetencje społeczne

Student jest zoorientowany na potrzeby
osób niepełnosprawnych K_K02

M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP71

Student przejawia dbałość o zasady
bezpieczeństwa w czasie prowadzonych
przez siebie zajęć

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: aktywność ruchowa adaptacyjna

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje z zakresu aktywności ruchowej adaptacyjnej, geneza
powstania, miejsce w kulturze fizycznej. 1

62. Aktywność ruchowa adaptacyjna w różnych obszarach kultury fizycznej. Turystyka i rekreacja
terapeutyczna 1

43. Aktywność ruchowa adaptacyjna w różnych obszarach kultury fizycznej. Sport osób
niepełnosprawnych 1

24. Zasady organizowania turystyki w wybranych grupach niepełnosprawności 1

45. Bariery rozwoju turystyki, rekreacji i sportu osób niepełnosprawnych: społeczne, ekonomiczne,
zdrowotne oraz sposoby ich przezwyciężania 1

66. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych 1

17. Podsumowanie przeprowadzonych zajęć - dyskusja 1

praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Na ocenę końcową z przedmiotu mają
wpływ:
1. Zaliczenie na ocenę kolokwium obejmującego wiedzę z zakresu aktywności ruchowej
adaptacyjnej
2. Przedstawienie na zajęciach prezentacji multimedialnej zgodnej z tematyką zadaną przez
prowadzącego
3. Współorganizowanie i aktywny udział w zajęciach praktycznych
Wszystkie wymienione elementy muszą być zaliczone na minimum ocenę dostateczną
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa z
przedmiotu może ulec podwyższeniu w zakresie 10-20% za aktywność wolontariacką studenta na
zasadach określonych przez prowadzącego

1 aktywność ruchowa adaptacyjna Nieobliczana
Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Bahrynowska-Fic (1999): Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Kosmol A. (red)  (2008): Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Wydawnictwo AWF
Warszawa, Warszawa
Kowalik S. (red.) (2009): Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana
aktywność ruchowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Literatura podstawowa

Mor gulec - Adamowicz N.,   Kosmol A., Molik B. (red.) (2015): Adaptowana aktywność fizyczna
dla fizjoterapeutów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Ślężyński J.  (red.) (1995): Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, Polskie
Stow.Osób Niepełnosprawnych, Kraków

Ślężyński J. (red.) (1999): Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych, Agat, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

1 aktywność ruchowa adaptacyjna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2590_35S

Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr JAROSŁAW  NADOBNIK

Prowadzący zajęcia:
Celem jest poznanie przez studentów wybranych elementów analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach
turystycznych oraz interpretacji wyników z uwzględnieniem mierników charakteryzujących hotelarstwo i
gastronomię.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna teoretyczne podstawy
możliwości i sposobów zastosowań
wybranych elementów analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwach
turystycznych oraz ich interpretacji

K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student potrafi wykorzystać w praktyce
wybrane elementy analizy ekonomicznej w
przedsiębiorstwach turystycznych,

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP21

Student jest przygotowany do
samodzielnego rozwiązywania problemów
analizy kosztów i wyników w
przedsiębiorstwach turystycznych

K_U09

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne

Wykazuje kreatywność i samodzielność w
ocenie zjawisk wpływających na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
turystycznych.

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych

Forma zajęć: wykład
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21. Cechy specyficzne hotelarstwa i gastronomii 6

32. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie turystycznym 6

23. Polityka cenowa w przedsiębiorstwie turystycznym 6

24. Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego w krótkim okresie 6

25. Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie i gastronomii 6

26. Ocena decyzji inwestycyjnych w branży turystycznej 6

27. Analiza progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelarskim 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Analiza kosztów 6

22. Szacowanie kosztów przedsiębiorstw turystycznych 6

33. Ustalanie cen w przedsiębiorstwach turystycznych 6

24. Analiza odchyleń cen, kosztów i wyników 6

25. Stosowanie technik Yield Management 6

26. Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach turystycznych 6

27. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw turystycznych 6

Wykłady, Ćwiczenia - prezentacja multimedialna,, studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Biczysko W., Tauber R.D. (2007): Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością
w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w
Poznaniu, Poznań
Kotaś R., Sojak S (2009): Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE,
Warszawa

Literatura podstawowa

Nadobnik J. (2010): Ocena zasobów turystycznych i rekreacyjnych gminy Dobiegniew, PWSZ,
Gorzów Wlkp.
Nastaj W (2008): Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wyższa Szkoła
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk
Panasiuk, Szostak D (2008): Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny
Zaliczenie ćwiczeń - ocena z kolokwium, ocena aktywnego uczestnictwa podczas ćwiczeń

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena zaliczająca obejmuje oceny z egzaminu pisemnego (dotyczy materiału z wykładów), oceny z
kolokwium, zaliczenie prezentacji.

6 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw
turystycznych Arytmetyczna

6 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw
turystycznych [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

6 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw
turystycznych [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_8S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ANNA  TOKARZ-KOCIK

Prowadzący zajęcia:
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność zastosowania przez studentów wybranych elementów analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwach turystycznych oraz interpretacji wyników (ze szczególnym uwzględnieniem
mierników charakteryzujących hotelarstwo i gastronomię).

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedza z zakresu ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwemWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

01. Student zna teoretyczne podstawy
możliwości i sposobów zastosowań
wybranych elementów analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwach
turystycznych oraz ich interpretacji,

K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

02. Student potrafi wykorzystać w
praktyce wybrane elementy analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwach
turystycznych

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP21

03. Student jest przygotowany do
samodzielnego rozwiązywania problemów
analizy kosztów i wyników w
przedsiębiorstwach turystycznych,

K_U09

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne

04. Student wykazuje kreatywność i
samodzielność w ocenie zjawisk
wpływających na funkcjonowanie
przedsiębiorstw turystycznych

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych

1/3



Forma zajęć: wykład

21.  Cechy specyficzne hotelarstwa i gastronomii 4

32. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie turystycznym 4

23. Polityka cenowa w przedsiębiorstwie turystycznym 4

24.  Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego w krótkim okresie 4

25.  Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie i gastronomii 4

26. Ocena decyzji inwestycyjnych w branży turystycznej 4

27. Analiza progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelarskim 4

Forma zajęć: ćwiczenia

41.  Analiza kosztów 4

42.  Szacowanie kosztów przedsiębiorstw turystycznych 4

53.  Ustalanie cen w przedsiębiorstwach turystycznych 4

44. Analiza odchyleń cen, kosztów i wyników 4

45. Stosowanie technik Yield Management 4

46. Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach turystycznych 4

37.  Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw  turystycznych 4

28.  Budżetowanie działalności przedsiębiorstw turystycznych 4

Prezentacja multimedialna (prowadzący, studenci), studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

R. Kotaś, S. Sojak, (2009): Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE,,
Warszawa
W. Biczysko, R.D. Tauber, (2007): Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością
w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w
Poznaniu,, Poznań

Literatura podstawowa

red. A. Panasiuk, D. Szostak, (2008): Hotelarstwo. Usługi , eksploatacja , zarządzanie, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa
W. Nastaj, (2008): Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii,, Wyższa Szkoła
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: zaliczenie w formie egzaminu pisemnego (pytania otwarte i testowe), egzamin obejmuje
wiedzę z wykładów i zalecanej literatury Ćwiczenia: kolokwium pisemne (test, zadania),
aktywność.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

4 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw
turystycznych Arytmetyczna

4 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw
turystycznych [wykład] egzamin

4 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw
turystycznych [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

analiza działalności gospodarczej w eventach
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_7S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ADAM  PAWLICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność zastosowania przez studentów wybranych elementów analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwach turystycznych oraz interpretacji wyników (ze szczególnym uwzględnieniem
mierników charakteryzujących eventy).

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedza z zakresu ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna teoretyczne podstawy
możliwości i sposobów
zastosowań wybranych elementów analizy
ekonomicznej w
przedsiębiorstwach turystycznych oraz ich
interpretacji

K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student potrafi wykorzystać w praktyce
wybrane elementy analizy ekonomicznej w
przedsiębiorstwach turystycznych

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP21

Student jest przygotowany do
samodzielnego rozwiązywania problemów
analizy kosztów i wyników w
przedsiębiorstwach turystycznych

K_U09

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność i
samodzielność w ocenie  zjawisk
wpływających na funkcjonowanie
przedsiębiorstw turystycznych

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza działalności gospodarczej w eventach

Forma zajęć: wykład
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21. Cechy specyficzne rachunkowości w eventach i turystyce 3

32. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie turystycznym 3

23. Polityka cenowa w eventach 3

24. Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego w krótkim okresie 3

25. Analiza wskaźnikowa w turystyce 3

26. Ocena decyzji inwestycyjnych w branży turystycznej 3

27. Analiza progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelarskim 3

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Analiza kosztów w eventach 3

42. Ustalanie cen usług eventowych 3

23. Analiza odchyleń cen, kosztów i wyników 3

54. Stosowanie technik Yield Management 3

Prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Kotaś, R., Sojak, S.  (2009): Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE,
WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład:
zaliczenie w formie egzaminu pisemnego (pytania otwarte i testowe), egzamin obejmuje wiedzę z
wykładów i zalecanej literatury
Ćwiczenia:
kolokwium pisemne (test, zadania), aktywność.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu

3 analiza działalności gospodarczej w eventach Arytmetyczna

3 analiza działalności gospodarczej w eventach [wykład] egzamin

3 analiza działalności gospodarczej w eventach [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

anatomia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2588_23S

Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 51
laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ELŻBIETA  SIEŃKO-AWIERIANÓW

Prowadzący zajęcia:

zapoznanie studentów z budową ciała człowieka pod kątem funkcji poszczególnych układówCele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student opisuje budowę wszystkich
układów organizmu człowieka oraz
wyjaśnia zasady ich funkcjonowania.

K_W11 M1_W02EP11

umiejętności

Student potrafi posługiwać się
podstawowym sprzętem - modelami
anatomicznymi, potrafi powiązać wiedzę z
zakresu budowy poszczególnych układów
w funkcjonalną całość.

K_U15 M1_U02
S1A_U04EP21

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie. K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP31

Potrafi współpracować w grupie. K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: anatomia

Forma zajęć: wykład

11. Ogólna budowa narządu ruchu narządu ruchu człowieka. 1

32. Właściwości mofrofunkcjonalne układu kostnego. Budowa anatomiczna kości. 1

23. Połączenia kości - połączenia ścisłe i wolne. Budowa i podział stawów oraz czynności
poszczególnych stawów. 1

14. Właściwości mofrofunkcjonalne układu mięśniowego. 1

25. Klasyfikacja mięśni. Analiza ruchów wykonywanych przez poszczególne grupy mięśniowe. 1
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66. Budowa narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka oraz ich funkcje z punktu
widzenia aktywności fizycznej człowieka. 1

Forma zajęć: laboratorium

41. Szkielet osiowy i obwodowy 1

42. Stawy kończyny górnej i dolnej. 1

43. Mięśnie kończyny górnej i dolnej. 1

44. Budowa i funkcje układu nerwowego. 1

145. Budowa i funkcje narządów wewnętrznych 1

Prezentacje multimedialne, Zajęcia praktyczne - praca z wykorzystaniem modeli anatomicznych
oraz atlasów anatomicznych.Metody kształcenia

Glińska B., Szczepanowska E. (2006): Kompendium z anatomii funkcjonalnej narządu ruchu
człowieka, Wyd. Naukowe US, Szczecin
Sieńko-Awierianów E., Chudecka M., Szczepanowska E., Jarska K., Górnik K. (2010):
Kompendium z anatomii funkcjonalnej organów wewnętrznych i układu nerwowego
człowieka., Wyd. Naukowe US, Szczecin

Literatura podstawowa

Bochenek A., Reicher M. (2010): Anatomia człowieka., PZWL Warszawa, Warszawa

Gładykowska-Rzeczyńska J. (1994): Anatomia człowieka., AWF Gdańsk, Gdańsk

Krechowiecki A., Czerwiński F. (2015): Zarys anatomii człowieka., PZWL Warszawa, Warszawa

Lippert H. (1998): Anatomia., Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław

Marecki B. (2004): Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego i
fizjoterapii, AWF Poznań,, Wyd. Nauk. AWF Poznań, Poznań
Sobotta J. (2012): Atlas anatomii człowieka., Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,,
Wrocław

Woźniak W. (2001): Anatomia człowieka., Wyd. Med. Urban & Partner,, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: zaliczenie wykładów obejmuje: obecność na zajęciach i pisemne zaliczenie testu.
Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń obejmuje: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach,
pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prac praktycznych.
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów i ćwiczeń.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia z ocen z ćwiczeń i z egzaminu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów

1 anatomia Arytmetyczna

1 anatomia [wykład] egzamin

1 anatomia [laboratorium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru

animacja eventów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA PACZYŃSKA-JĘDRYCKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim wachlarzem zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak również teorią
i metodyką prowadzenia zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych. Konieczne jest uświadomienie studentom
jak istotną rolę odgrywa animacja czasu wolnego. Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności planowania,
organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę w zakresie form i metod
prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych K_W011 EP1

Student wie jak ważną rolę pełni rekreacja i aktywne
spędzanie czasu wśród ludzi w różnym wieku K_W102 EP2

Student wymienia oraz charakteryzuje poznane formy
zajęć sportoworekreacyjnych. Posiada merytoryczną
wiedzę niezbędną do planowania, organizacji i
prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych

K_W013 EP3

umiejętności

Student dyskutuje na tematy związane z problematyką
promocji zdrowego, aktywnego stylu życia oraz na
tematy związane z potrzebą organizacji aktywnego
wypoczynku

K_U101 EP4

Student potrafi planować, projektować i realizować
działania z zakresu animacji zajęć sportowo-
rekreacyjnych i przedstawić wyniki swojej pracy

K_U082 EP5

Student potrafi zaplanować i prowadzić zajęcia
wykorzystując poznane metody formy zajęć sportowo-
rekreacyjnych

K_U203 EP6

kompetencje społeczne

Student pracuje samodzielnie i w zespole K_K051 EP7

Student szanuje prawa osób uczestniczących w
zajęciach i stawia ich dobro ponad realizację
zamierzonych celów swojego działania

K_K022 EP8

Student zachowuje ostrożność, przestrzega zasad
bezpieczeństwa oraz akceptuje podjęcie
odpowiedzialności za swoje działania na prowadzonych
przez niego zajęciach

K_K063 EP9
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: animacja eventów

Forma zajęć: zajęcia terenowe

2
1. Animacja - wprowadzenie do przedmiotu. Zajęcia organizacyjne (cel, zasady bezpieczeństwa,
przygotowanie do zajęć, omówienie wymagań, literatury, formy zaliczenia przedmiotu 5

22. Sylwetka animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych 5

43. Etapy organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych 5

84. Metodyka animacji sportowo-rekreacyjnej w zależności od grupy wiekowej rekreantów 5

25. Animator a sytuacje niespodziewane 5

46. Praca w grupach - projekty animacji hotelowej 5

87. Prowadzenie zajęć z animacji sportowo-rekreacyjnej 5

Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Burza mózgów
Zajęcia praktyczne
Projekt

Metody kształcenia

Bączek J. B.  (2009): Animacja czasu wolnego w turystyce. animatorów, Wyd. Stageman Polska, Warszawa

Litwicka P.  (2011): Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego., , Proksenia, Kraków

Siwiński W., Pluta B.  (2010): Teoria i metodyka rekreacji., , AWF, Poznań

Literatura podstawowa

Bondarowicz M. (1995): Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku., , Wyd. Bellona, , Warszawa

Burgiel R. K. (1996): Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich.,, TKKF, Warszawa

Ligęza A. (2011): Vademecum wychowawcy kolonijnego., , Wyd. eSPe, Kraków

Nadobnik J., Trzeciak J., (2011): Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej zasobach tur., , Universitet im. Vasila Stefanika, ,
Ivano-Frankivsk

Nawara H., Nawara U. (2011): Wypoczynek scenariusze imprez, AWF, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Organizacja i prowadzenie zajęć na podstawie wcześniej przygotowanego projektu
Kolokwium zaliczeniowe

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia przedmiotu na
następujące wymogi:
- organizacja i prowadzenie zajęć (w kontakcie bezpośrednim lub online MS TEAMS) na podstawie wcześniej
przygotowanego projektu
- kolokwium zaliczeniowe w formie ustnej (MS TEAMS) lub pisemnej (w kontakcie bezpośrednim)
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
- kolokwium ustne (MS TEAMS) lub pisemne (w kontakcie bezpośrednim)
- projekt (pozostaje bez zmian)
- zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację) online (MS TEAMS) lub w kontakcie bezpośrednim

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie zajęć,
przy czym każdy oceniany element (pkt. 1. i 2.) musi być zaliczony minimum ocenę dostateczną. Ocena może być
podwyższona za dodatkową aktywność bądź wolontariat.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 animacja eventów Nieobliczana

5 animacja eventów [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

6Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej; dyscyplina: animator czasu wolnego

animacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_19S

Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr JAROSŁAW  NADOBNIK

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim wachlarzem zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak
również teorią i metodyką prowadzenia zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych. Konieczne jest
uświadomienie studentom jak istotną rolę odgrywa animacja czasu wolnego. Celem zajęć jest zdobycie
przez studenta umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę w zakresie form i
metod prowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student wie jak ważną rolę pełni rekreacja
i aktywne spędzanie czasu wśród ludzi w
różnym wieku

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

Student wymienia oraz charakteryzuje
poznane formy zajęć sportowo-
rekreacyjnych. Posiada merytoryczną
wiedzę niezbędną do planowania,
organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP33
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umiejętności

Student dyskutuje na tematy związane z
problematyką promocji zdrowego,
aktywnego stylu życia oraz na tematy
związane z potrzebą organizacji aktywnego
wypoczynku

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP41

Student potrafi planować, projektować i
realizować działania z zakresu animacji
zajęć sportowo-rekreacyjnych i przedstawić
wyniki swojej pracy

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP52

Student potrafi zaplanować i prowadzić
zajęcia wykorzystując poznane metody i
formy zajęć sportowo-rekreacyjnych

K_U20 M1_U01
M1_U11EP63

kompetencje społeczne

Student pracuje samodzielnie i w zespole K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP71

Student szanuje prawa osób
uczestniczących w zajęciach i stawia ich
dobro ponad realizację zamierzonych celów
swojego działania

K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP82

Student zachowuje ostrożność, przestrzega
zasad bezpieczeństwa oraz akceptuje
podjęcie odpowiedzialności za swoje
działania na prowadzonych przez niego
zajęciach

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: animacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21.  Animacja - wprowadzenie do przedmiotu. Zajęcia organizacyjne (cel, zasady bezpieczeństwa,
przygotowanie do zajęć, omówienie wymagań, literatury, formy zaliczenia przedmiotu 1

22. Sylwetka animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych 1

43.  Etapy organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych 1

84.  Metodyka animacji sportowo-rekreacyjnej w zależności od grupy wiekowej rekreantów 1

25.  Animator a sytuacje niespodziewane 1

46. Praca w grupach - projekty animacji hotelowej 1

87. Prowadzenie zajęć z animacji sportowo-rekreacyjnej 1

Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Burza mózgów
Zajęcia praktyczne
Projekt

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1. Organizacja i prowadzenie zajęć na podstawie wcześniej przygotowanego projektu,
2. Kolokwium zaliczeniowe,

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez
studenta w trakcie zajęć, przy czym każdy oceniany element (pkt. 1. i 2.) musi być zaliczony na
minimum ocenę dostateczną. Ocena może być podwyższona za dodatkową aktywność bądź
wolontariat.

1 animacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Arytmetyczna

1 animacja zajęć sportowo-rekreacyjnych [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Bączek J. B. (2009): Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny poradnik dla
animatorów., Wyd. Stageman Polska, Warszawa

Litwicka P. (2011): Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego., Proksenia, Kraków

Siwiński W., Pluta B. (2010): Teoria i metodyka rekreacji., AWF, Poznań

Literatura podstawowa

Bondarowicz M. (1995): Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku., Wyd. Bellona, Warszawa

Burgiel R. K. (1996): Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich.,
TKKF, Warszawa

Ligęza A. (2011): Vademecum wychowawcy kolonijnego., Wyd. eSPe, Kraków

Nadobnik J., Trzeciak J., (2011): Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich
zasobach tur., Universitet  im. Vasila Stefanika, Ivano-Frankivsk
Nawara H., Nawara U. (2011): Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach -
scenariusze imprez, AWF, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

6Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej; dyscyplina: animator czasu wolnego

animation of sporting and recreational
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_18S

Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr JAROSŁAW  NADOBNIK

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim wachlarzem zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak
również teorią i metodyką prowadzenia zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych. Konieczne jest
uświadomienie studentom jak istotną rolę odgrywa animacja czasu wolnego. Celem zajęć jest zdobycie
przez studenta umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Course objectives:
The aim of the course is to acquaint students with a wide range of sports and recreational activities, as
well as a theory and methodology of the animation programs for different age groups. It is necessary to
make students aware of the important role played by the animation of free time. The aim of the course is
to acquire the student with the skills of planning, organizing and conducting sports and recreational
activities.
Przedmiot prowadzony w języku polskim i angielskim/Subject will be conducted in English/Polish
Prowadzenie przedmiotu w języku angielskim będzie uruchomione, gdy liczba studentów będzie wynosiła
minimum 30 osób/Course will be led in English, if the number of students will be more than 30 people

Cele przedmiotu /
modułu:

Brak
Admission requirements: noneWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria
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wiedza

Student posiada wiedzę w zakresie form i
metod prowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych
Learning outcomes - knowledge:Student
has knowledge in terms of the forms and
methods of teaching sport and
recreational activities

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student wie jak ważną rolę pełni rekreacja
i aktywne spędzanie czasu wśród ludzi w
różnym wieku
Learning outcomes - knowledge:Student
knows how important is the role of
recreation and active leisure time among
people
of all ages

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

Student wymienia oraz charakteryzuje
poznane formy zajęć
sportowo-rekreacyjnych. Posiada
merytoryczną wiedzę niezbędną do
planowania, organizacji i prowadzenia
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
Learning outcomes - knowledge: Student
specifies and characterizes different forms
of sports and recreational activities.
Student has substantive knowledge
necessary for planning, organization and
conduct of sports and recreational
activities

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP33

umiejętności

Student dyskutuje na tematy związane z
problematyką
promocji zdrowego, aktywnego stylu życia
oraz na tematy związane z potrzebą
organizacji aktywnego wypoczynku
Learning outcomes - Skills:Student can
discuss on topics related to issues
promoting healthy, active lifestyles, and on
issues related to the need for organizing
active recreation

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP41

Student potrafi planować, projektować i
realizować działania z zakresu animacji
zajęć sportowo-rekreacyjnych i przedstawić
wyniki swojej pracy
Learning outcomes - Skills:Student can
plan, design and conduct activities in the
field of animation, sports and
recreational activities and to present the
results of his work.

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP52

Student potrafi zaplanować i prowadzić
zajęcia wykorzystując poznane metody i
formy zajęć sportowo-rekreacyjnych
Learning outcomes - Skills:Student is able
to plan and conduct classes using known
methods and forms of sports and
recreational activities.

K_U20 M1_U01
M1_U11EP63
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kompetencje społeczne

Student pracuje samodzielnie i w zespole
Learning outcomes - Social
competences:Student can work
independently and in a team.

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP71

Student szanuje prawa osób
uczestniczących w zajęciach i stawia ich
dobro ponad realizację zamierzonych celów
swojego
działania
Learning outcomes - Social
competences:Student respects the rights
of the participants and puts their welfare
above
achieving desired objectives of their

K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP82

Student zachowuje ostrożność, przestrzega
zasad bezpieczeństwa oraz akceptuje
podjęcie odpowiedzialności za
swoje działania na prowadzonych przez
niego zajęciach
Learning outcomes - Social
competences:Student is cautious, respects
safety rules and takes responsibility for
their actions

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: animation of sporting and recreational

Forma zajęć: zajęcia terenowe

2

1. Animacja - wprowadzenie do przedmiotu. Zajęcia organizacyjne (cel, zasady bezpieczeństwa,
przygotowanie do
zajęć, omówienie wymagań, literatury, formy zaliczenia przedmiotu / Animation - introduction to
the subject.
Organizational classes (objectives, safety rules, preparation for classes, requirements, literature,
assessment
methods)

1

22. Sylwetka animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych / Animator of sport-recreational activities -
silhouette 1

43.  Etapy organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych / Stages of sports and recreational activities
organization 1

8
4.  Metodyka animacji sportowo-rekreacyjnej w zależności od grupy wiekowej rekreantów /
Methodology of sports and
recreation animation, depending on the age group of participants

1

25. Animator a sytuacje niespodziewane / Animator in the light of unexpected situations 1

46.  Praca w grupach - projekty animacji hotelowej / Working in groups - hotel animation projects 1

87. Prowadzenie zajęć z animacji sportowo-rekreacyjnej / Conducting sports and recreation
animation classes 1

Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Burza mózgów
Zajęcia praktyczne
Projekt
Teaching methods:
Multimedia-based presentation
Discussion
Brainstorming
Practical classes
Project

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Bączek J. B. (2009): Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny poradnik dla
animatorów., Wyd. Stageman Polska, Warszawa

Litwicka P. (2011): Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego., Proksenia, Kraków

Paczyńska-Jędrycka M., Eider P. (2014): Animacja czasu wolnego jako rodzaj usługi
hotelarskiej., Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. US Szczecin, Szczecin
Zorba E., Mallaogullari H., Akcakoyun F., Konukman F., Teki A (2003): The Examination of
Sports, Recreation and Animation Activities of Selected Lodging Types on Service Sales in
Turkey. (w:) Journal of Sport Tourism, nr 8(1), http://www.dannypettry.com/ebook_leisure.pdf

Literatura podstawowa

Bondarowicz M. (1995): Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku.., Wyd. Bellona, Warszawa

Burgiel R. K. (1996): Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich.,
TKKF, Warszawa
Costa G., Glinia E., Goudas M., Panagiotis A. (2004): Recreational Services in Resort Hotels:
Customer Satisfaction Aspects, Journal of Sport Tourism nr 9(2), London
Nadobnik J., Trzeciak J. (2011): Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich
zasobach turystyczn, Universitet  im. Vasila Stefanika, Ivano-FrankIvsk
Nawara H., Nawara U (2011): Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach -
scenariusze imprez, AWF, Wrocław

Siwiński W., Pluta B. (2010): Teoria i metodyka rekreacji., AWF, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki
zaliczenia

1. Organizacja i prowadzenie zajęć na podstawie wcześniej przygotowanego projektu,
2. Kolokwium zaliczeniowe,
Assessment methods:
1. Organizing and conducting classes on the basis of previously prepared project.
2. Written test.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez
studenta w
trakcie zajęć, przy czym każdy oceniany element (pkt. 1. i 2.) musi być zaliczony na minimum
ocenę
dostateczną. Ocena może być podwyższona zadodatkową aktywność
Final grade is the arithmetic average of all marks obtained by the student in the class, each rated
item
(item 1 and 2) must be included in the minimum satisfactory grade. The assessment may be
increased
for an additional activity or volunteering.

1 animation of sporting and recreational Arytmetyczna

1 animation of sporting and recreational [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

autoprezentacja w zawodzie event plannera
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_20S

Zakład Komunikacji Marketingowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGNIESZKA  SMALEC

Prowadzący zajęcia:
Celem procesu dydaktycznego jest zdobycie przez studentów umiejętności zastosowania w praktyce
podstawowych zasad autoprezentacji istotnych w zawodzie event plannera. Sprawne wykorzystanie technik
zdobywania sympatii, kreowania pierwszego wrażenia, prezentacja siebie podczas różnorodnych spotkań
biznesowych oraz wystąpień publicznych to zdobyta wiedza przydatna dla event plannera. Student zostanie
zapoznany również z dobrymi praktykami w tym zakresie.Istotna jest też umiejętność odpowiedniego
reagowania na bariery i zakłócenia w komunikacji oraz poznanie różnic w komunikacji w różnych kulturach na
świecie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza ogólna.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Słuchacz rozróżnia podstawowe pojęcia
związane taktykami i technikami
autoprezentacji

K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP11

umiejętności
Słuchacz potrafi w zależności od danej
sytuacji stosować zasady komunikacji
niewerbalnej i werbalnej

K_U10
K_U19

M1_U03
M1_U13
S1A_U06
S1A_U10
S1A_U11

EP21

kompetencje społeczne
Słuchacz ma świadomość rozwoju swoich
kompetencji w zakresie komunikacji
zachowując otwartość na otoczenie

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: autoprezentacja w zawodzie event plannera

Forma zajęć: konwersatorium

31. Pojęcie, rodzaje i zasady autoprezentacji jako techniki kreowania wizerunku event plannera.
Techniki wzbudzania sympatii. 6

42. Komunikowanie werbalne i niewerbalne w procesie autoprezentacji 6

43. Znaczenie i zasady ubioru w autoprezentacji. Komunikacja w różnych kulturach świata, Zasady
dyplomacji 6

44. Sztuka wystąpień publicznych. Zasady tworzenia dobrej prezentacji. Praca z kamerą 6
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prezentacja multimedialna, praca w grupach i indywidualna, rozwiązywanie zadań problemowych,
analiza wystąpieńMetody kształcenia

Leary M. (2002): Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GPW, Gdańsk

McKay M., Davis M., Fanning P. (2007): Sztuka skutecznego porozumiewania się, , GWP, ,
Gdańsk
Rosa G. (2009): Komunikacja i negocjacje w biznesie,  , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego,, Szczecin

Literatura podstawowa

Andrzejewski P.  (2005): Wystąpienia publiczna i profesjonalna korespondencja, czyli trudna
sztuka budowania wizerunku,, Wydawnictwo Forum, ,  Poznań

Blein B. (2010):  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Wydawnictwo RM, Warszawa

Murdoch A. (2000): Prezentacje i wystąpienia w public relations,   , Poltex,, Warszawa

Wiktor J.W (2013): Komunikacja marketingowa,, Wyd. Naukowe PWN, ,  Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

przygotowanie i prezentacja własnego projektu, aktywność na zajęciach ćwiczeniowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z projektu oraz aktywności na zajęciach.

6 autoprezentacja w zawodzie event plannera Arytmetyczna

6 autoprezentacja w zawodzie event plannera
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

badania rynku turystycznego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_1S

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 51

ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGNIESZKA  SAWIŃSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie badań rynku
turystycznego. Studenci poznają metody gromadzenia, selekcjonowania, analizowania oraz interpretowania
danych (informacji), które mają mieć zastosowanie na rynku turystycznym. Część teoretyczna jest podstawą w
zakresie literaturowym przedmiotu, część praktyczna w formie ćwiczeń będzie odniesieniem teorii do
rzeczywistości, poprzez przygotowanie pełnej procedury badawczej dla potrzeb wybranych podmiotów sektora
turystycznego.

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student identyfikuje obszary badań rynku
turystycznego

K_W04
K_W05

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09

EP11

Student zna metody i narzędzia badań
rynku turystycznego K_W12 S1A_W06EP22
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umiejętności

Student rozpoznaje przesłanki badania
rynku turystycznego K_U11

M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04

EP31

Student wybiera sposób przeprowadzania
badania rynku w zależności od problemu
badawczego

K_U07
K_U11

M1_U05
M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04

EP42

Student planuje i przeprowadza procedurę
badawczą

K_U11
K_U13
K_U14

M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U08

EP53

kompetencje społeczne
Student pracuje samodzielnie nad
przygotowaniem narzędzia
badawczego w postaci kwestionariusza

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: badania rynku turystycznego

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia dotyczące badań rynku turystycznego 1

12. Przedmiot badań rynku turystycznego 1

23. Źródła informacji o rynku turystycznym 1

14. Procedura badania rynku turystycznego 1

25. Proces i techniki doboru próby 1

46. Badania ankietowe 1

27. Metody jakościowe pozyskiwania informacji rynkowych 1

28. Metody badania atrakcyjności turystycznej 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Omówienie na przykładach z sektora turystycznego podstawowych zagadnień badania rynku
turystycznego 1

22. Omówienie procedury badań marketingowych na wybranych przykładach 1

13. Omówienie badań marketingowych wykorzystywanych w turystyce 1

34. Budowa kwestionariusza ankiety przez Studentów 1

25. Analiza ankiet (poprawność, najczęstsze błędy) 1

16. Badania jakościowe w turystyce- ćwiczenia 1

37. Analiza i przygotowanie raportu z badania 1

28. Prezentacje wyników zadania terenowego (raport z badania) 1

Forma zajęć: zajęcia terenowe

15
1. Badania ankietowe w terenie (np. aktywności turystycznej, opinii turystów, preferencji i
oczekiwań turystów) oraz
poszukiwanie informacji o rynku turystycznym (np. wizyta w GUS, bibliotece)

1
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prezentacje multimedialne, praca w grupach, opracowanie projektu, zajęcia terenoweMetody kształcenia

A. Tokarz, A. Lewandowska (2004): Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania,
WN US, SzczecinLiteratura podstawowa

Red. K. Mazurek-Łopacińska (2008): Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN,
Warszawa

S. Kaczmarczyk (2000): Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP6PROJEKT

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania opisowe i pytania testowe)
Ćwiczenia: kolokwium pisemne (część testowa, część w formie pytań otwartych), opracowanie
kwestionariusza ankiety, praca własna Studenta, aktywność, obecność.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

1 badania rynku turystycznego Ważona

1 badania rynku turystycznego [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,30

1 badania rynku turystycznego [wykład] egzamin 0,50

1 badania rynku turystycznego [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną 0,20

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Business coaching
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

mgr MAŁGORZATA SMOLSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Business coaching Nieobliczana

5 Business coaching [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Business coaching
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

mgr MAŁGORZATA SMOLSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Business coaching Nieobliczana

5 Business coaching [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Company in crisis
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3432_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Company in crisis Nieobliczana

5 Company in crisis [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Company in crisis
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3432_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Company in crisis Nieobliczana

5 Company in crisis [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Creativity in business
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr MALWINA SZCZEPKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

The primary objective of this course will be to explore tools and techniques for fostering individual and group
creativity. This course will also focus on management practices that help spawn new ideas, methods for developing
and evaluating ideas for new products and services. Using a variety of techniques, discussions, experiential exercises,
case studies and team projects, students will explore and apply the principles and techniques of creativity.

Wymagania wstępne: Attendants preferably should have completed a course in Entrepreneurship at high school level.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

To understand the psychological and societal conditions
for the development of creativity.

K_W03
K_W101 EP1

To know the basic methods and techniques of creative
thinking. K_W102 EP2

umiejętności To able to apply creative thinking methods. K_U04
K_U071 EP3

kompetencje społeczne
To improve students' communication and cooperation
skills.

K_K03
K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Creativity in business

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Mind action and creative thinking. Creativity and creation. Social and psychological context of
creativity development. 5

3
2. Methods and techniques of creative thinking. Mind mapping. Brainstorming and different types of
brainstorming techniques. 5

23. Creativity technique: Six thinking hats 5

44. Discussion and different types of discussion-based techniques 5

25. Managing creativity: best practices, case studies. 5

Task solving, case study, Working in groups of three to four, Working in pairs, Experiential exercises, Presentation-
based lectures, Students' discussionsMetody kształcenia

1/2



Acar, S., Runco M.A. (2015): Thinking in multiple directions: Hyperspace categories in divergent thinking, Psychology of
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 9(1), 41-53.

Shalley, Christina E., Jing Zhou, Michael A. Hitt et al. (2015): The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and
Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford

Creativity, Faculty of Education, University of Bialystok., Bialystok

Creativity Research Journal, Taylor & Francis Group

Thinking Skills and Creativity, Elsevier

Literatura podstawowa

Jerzyk E. (2007): Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Nęcka E. (2003): Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

attendance and active participation in class;
preparation of group presentation

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

50% of the final grade is based on attendance and active participation in class;
50% of the final grade is based on the group presentation

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Creativity in business Nieobliczana

5 Creativity in business [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Creativity in business
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr MALWINA SZCZEPKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

The primary objective of this course will be to explore tools and techniques for fostering individual and group
creativity. This course will also focus on management practices that help spawn new ideas, methods for developing
and evaluating ideas for new products and services. Using a variety of techniques, discussions, experiential exercises,
case studies and team projects, students will explore and apply the principles and techniques of creativity.

Wymagania wstępne: Attendants preferably should have completed a course in Entrepreneurship at high school level.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

To understand the psychological and societal conditions
for the development of creativity.

K_W03
K_W101 EP1

To know the basic methods and techniques of creative
thinking. K_W102 EP2

umiejętności To able to apply creative thinking methods. K_U04
K_U071 EP3

kompetencje społeczne
To improve students' communication and cooperation
skills.

K_K03
K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Creativity in business

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Mind action and creative thinking. Creativity and creation. Social and psychological context of
creativity development. 5

3
2. Methods and techniques of creative thinking. Mind mapping. Brainstorming and different types of
brainstorming techniques. 5

23. Creativity technique: Six thinking hats 5

44. Discussion and different types of discussion-based techniques 5

25. Managing creativity: best practices, case studies. 5

Task solving, case study, Working in groups of three to four, Working in pairs, Experiential exercises, Presentation-
based lectures, Students' discussionsMetody kształcenia
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Acar, S., Runco M.A. (2015): Thinking in multiple directions: Hyperspace categories in divergent thinking, Psychology of
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 9(1), 41-53.

Shalley, Christina E., Jing Zhou, Michael A. Hitt et al. (2015): The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and
Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford

Creativity, Faculty of Education, University of Bialystok., Bialystok

Creativity Research Journal, Taylor & Francis Group

Thinking Skills and Creativity, Elsevier

Literatura podstawowa

Jerzyk E. (2007): Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Nęcka E. (2003): Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

attendance and active participation in class;
preparation of group presentation

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

50% of the final grade is based on attendance and active participation in class;
50% of the final grade is based on the group presentation

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Creativity in business Nieobliczana

5 Creativity in business [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna [moduł]

ćwiczenia rytmiczno-taneczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2616_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANNA BANIO

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANNA BANIO

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów umiejętności: nauczania i wykonywania podstawowych kroków i ustawień w
ćwiczeniach rytmicznych oraz właściwej interpretacji muzyki ruchem

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Wyjaśnia prawidłową i ukierunkowaną na aspekty
zdrowotne metodykę nauczania ćwiczeń tanecznych i
rytmicznych przy muzyce

K_W101 EP1

umiejętności

Wykazuje się znajomością ćwiczeń rytmiczno-tanecznych
o różnej trudności i zróżnicowanym tempie wykonania,
umiejętnością interpretacji muzyki ruchem K_U201 EP2

Umie zademonstrować i zweryfikować prawidłową
postawę ciała w ruchu przy muzyce pod względem
estetycznym i zdrowotnym

K_U202 EP3

kompetencje społeczne

Wykazuje się odpowiedzialnością za zadania taneczne
wykonywane podczas pracy zespołowej, potrafi
pracować w grupie

K_K111 EP4

Angażuje się w prawidłowe wykonywanie elementów
tanecznych, dąży do utrzymywania ruchów w tempie
wpływając tym samym na podwyższenie poziomu
własnejnsprawności fizycznej

K_K112 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ćwiczenia rytmiczno-taneczne

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Organizacja zajęć, zasady i regulamin. 5

22. Wartość, wykorzystanie ćwiczeń rytmiczno-tanecznych jako formy rekreacyjnej i wychowawczej 5

23. Ćwiczenia rytmiczne: zmiany rytmu, tempa, wysokości dźwięku. 5

24. Interpretacja muzyki ? doskonalenie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 5

25. Spotkanie muzyki z plastyką ? doskonalenie wrażliwości słuchowej 5
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26. Tańce animacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5

27. Tańce towarzyskie ? latino solo dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 5

18. Zaliczenie 5

Zajęcia praktyczne z zastosowaniem metod dydaktycznych z grupy metod odtwórczych takich jak naśladowcza-ścisła
i zadaniowa-ścisła oraz z grupy metod usamodzielniających takich jak bezpośredniej celowości ruchu oraz
zabawowo-klasyczna

Metody kształcenia

Banio Adrianna (2014): Taniec jako forma rekreacji , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Banio Adrianna (2014): Taniec jako naturalna ekspresja ruchowa człowieka , AWF Warszawa, Warszawa

Bednarzowa B., Młodzikowska M. (1996): Tańce poradnik metodyczny, AWF Warszawa, Warszawa

Majer A., Kowalik B., Fredyk A. (2001): Ogólne wiadomości z zakresu rytmiki oraz ćwiczenia i zabawy rytmiczne
przeznaczone, AWF Katowice, Katowice

Młodzikowska M., Tukiendorf C. (1995): Formy muzyczno-ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, AWF Warszawa,
Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Na ocenę końcową z przedmiotu wpływają:
-zaliczenie praktyczne na podstawie wykazania się znajomością wybranych elementów rytmiczno-tanecznych
i układów tanecznych, zatańczonych zgodnie z muzyką, z właściwą techniką wykonania oraz
estetyką ruchu (90% oceny końcowej)
-aktywność studenta na zajęciach przejawiająca się aktywnym zaangażowaniem, twórczym wkładem
własnym w zajęcia oraz przygotowaniem teoretycznym do zajęć (10% oceny końcowej). Ocena za każdy z
elementów musi być co najmniej dostateczna. Zaliczeniowa ocena końcowa ustalona jest na podstawie
średniej ocen z zaliczenia praktycznego oraz aktywności studenta na zajęciach i może ulec podwyższeniu
w zakresie 5-10% za aktywność wolontariacką studenta na zasadach określonych przez prowadzącego

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego  nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi: wykonanie wszystkich ćwiczeń/quizów/zadań/projektów oraz pozytywnie
napisane kolokwium (za pośrednictwem MS Teams i/lub Moodle).
W okresie nauczania hybrydowego lub  wyłącznie nauczania zdalnego  nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące: aktywność na zajęciach on-line, ćwiczenia/quizy/zadania/projekty, kolokwium (za
pośrednictwem MS Teams i/lub Moodle).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

90% ocena ze sprawdzianu + 10% aktywności studenta

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ćwiczenia rytmiczno-taneczne Nieobliczana

5 ćwiczenia rytmiczno-taneczne [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna [moduł]

ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_7S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MICHAŁ  TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia:
Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę o aspektach metodyczno-organizacyjnych przygotowywania i
prowadzenia wybranych form turystyki i organizacji imprez. Wdrożenie studentów do aktywnego udziału w
wybranych formach turystyki. Kształtowanie zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Przedmiot skierowany jest do studentów, którzy nie są w stanie brać udziału w zajęciach wymagających dużego
wysiłku fizycznego. Układ zajęć oraz dobór treści i form jest dostosowany do osób, których poziom aktywności
ruchowej i przygotowania fizycznego jest niski i pozwala na udział w wybranych formach turystycznych w stopniu
mało zaawansowanym.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student przejawia aktywność ruchową w stopniu podstawowym.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student uzyskuje informację o aspektach
metodyczno-organizacyjnych
przygotowywania i prowadzenia wybranych
form turystyki i organizacji imprez

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności

Student potrafi w podstawowym zakresie
posługiwać się sprzętem turystycznym dla
wybranej formy turystyki

K_U01
K_U04

M1_U03
S1A_U01
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U10

EP21

Potrafi przygotować i przeprowadzić w
podstawowym zakresie wybrane imprezy o
różnym charakterze

K_U02
K_U07

M1_U04
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP32
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kompetencje społeczne

Student angażuje się w wykonywanie
powierzonych mu zadań, wykazuje
kreatywność w działaniu, potrafi
współdziałać w grupie w celu
rozwiązywania problemów

K_K07
K_K09

M1_K08
M1_K09
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Umie dbać o właściwą organizację form
turystycznych i imprez o różnym
charakterze

K_K03
K_K05

M1_K04
M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Dobór walorów dla wybranych typów wycieczek 4

102. Wycieczka po mieście - przygotowanie i udział 4

153. Wycieczka krajoznawcza - wybrane walory kulturowe lub/i przyrodnicze 4

Prezentacje multimedialne, Opracowanie projektu, Praca w grupach, Zajęcia terenoweMetody kształcenia

Grobelny J., (2005): Obozy wędrowne, AWF we Wrocławiu, Wrocław

Jacobson C. (2007): Mapa. Kompas. GPS, Wydawnictwo Eremis, Warszawa

Klawender J. (red) (2007): Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF J.
Piłsudskiego, Warszawa
Kociuba J. (2012): Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach dawnego
Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwao/JEŻ, Szczecin
Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003): Krajoznawstwo zarys teorii i metodyki, Proksenia,
Kraków
Mikułowski B., Werner Z. (1999): Polska, Atlas krajoznawczy, Polskie Przedsiębiorstwo
Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
Zieliński L. (2006): Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych, Oficyna Wydawnicza ABA, Warszawa

(1999): Przewodnik po Szczecinie, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie:
Kontroli obecności na ćwiczeniach.
Zaliczenia ćwiczeń.
Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - dotyczy zwłaszcza zajęć terenowych.
Dobór form, stopnia zaawansowania i miejsca zajęć dostosowywany jest każdorazowo do poziomu
sprawnościowego grupy oraz do możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest sumą wszystkich ocen cząstkowych. Konieczne jest zaliczenie wszystkich
zajęć.

4 ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony Nieobliczana

4 ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Burgiel R. (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych, ZG TKKF,
Warszawa

Domian G. Ziarnek K. (red.) (2010): Księga Puszczy Bukowej, RDOŚwS, Szczecin

Kotla R. : Szczecin. Miejski Szlak Turystyczny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza. PTTK,
Szczecin
Kraśnicki A. i wsp. (2010): Szczecin, Międzyodrze, jez. Dąbie - miejski przewodnik kajakowy,
Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin
Tarnowski M., Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Biżek-Tarnowska J. (2016): Zajęcia
Podstawowe zasady orientacji w terenie i bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych
jako propozycja propedeutyki turystyki i krajoznawstwa dzieci w wieku przedszkolnym i
młodszym szkolnym, [w:] red. W. Siwiński, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji
Rekreacji I Turystyki 2000-2015 jego dorobek naukowy i popularyzatorski,, Wydawnictwo
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Kajak.org.pl.

Portal Miłośników Starego Szczecina, Sedina.pl.

puszcza-wkrzanska.cba.pl.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna [moduł]

ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2985_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ TARNOWSKI

Cele przedmiotu:

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę o aspektach metodyczno-organizacyjnych przygotowywania i
prowadzenia wybranych form turystyki i organizacji imprez. Wdrożenie studentów do aktywnego udziału w
wybranych formach turystyki. Kształtowanie zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Przedmiot skierowany jest do studentów, którzy nie są w stanie brać udziału w zajęciach wymagających dużego
wysiłku fizycznego. Układ zajęć oraz dobór treści i form jest dostosowany do osób, których poziom aktywności
ruchowej i przygotowania fizycznego jest niski i pozwala na udział w wybranych formach turystycznych w stopniu
mało zaawansowanym.

Wymagania wstępne: Student przejawia aktywność ruchową w stopniu podstawowym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student uzyskuje informację o aspektach metodyczno-
organizacyjnych przygotowywania i prowadzenia
wybranych form turystyki i organizacji imprez

K_W03
K_W041 EP1

umiejętności

Student potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się
sprzętem turystycznym dla wybranej formy turystyki K_U04

K_U071 EP2

Potrafi przygotować i przeprowadzić w podstawowym
zakresie wybrane imprezy o różnym charakterze K_U02

K_U052 EP3

kompetencje społeczne

Student angażuje się w wykonywanie powierzonych mu
zadań, wykazuje kreatywność w działaniu, potrafi
współdziałać w grupie w celu rozwiązywania problemów K_K031 EP4

Umie dbać o właściwą organizację form turystycznych i
imprez o różnym charakterze

K_K02
K_K092 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony

Forma zajęć: zajęcia terenowe

15
1. Aktywne formy turystyki - przygotowanie i udział w wycieczce pieszej, rowerowej, kajakowej lub innej.

5

Prezentacje multimedialne, Opracowanie projektu, Praca w grupach, Zajęcia terenoweMetody kształcenia

1/3



Grobelny J., (2005): Obozy wędrowne, AWF we Wrocławiu, Wrocław

Jacobson C. (2007): Mapa. Kompas. GPS, Wydawnictwo Eremis, Warszawa

Klawender J. (red) (2007): Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF J. Piłsudskiego, Warszawa

Kociuba J. (2012): Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach dawnego Księstwa Pomorskiego, Walkowska
Wydawnictwao/JEŻ, Szczecin

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003): Krajoznawstwo zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków

Mikułowski B., Werner Z. (1999): Polska, Atlas krajoznawczy, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Warszawa

Zieliński L. (2006): Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, Oficyna
Wydawnicza ABA, Warszawa

(1999): Przewodnik po Szczecinie, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin

Literatura podstawowa

Burgiel R. (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych, ZG TKKF, Warszawa

Domian G. Ziarnek K. (red.) (2010): Księga Puszczy Bukowej, RDOŚwS, Szczecin

Kotla R. : Szczecin. Miejski Szlak Turystyczny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza. PTTK, Szczecin

Kraśnicki A. i wsp. (2010): Szczecin, Międzyodrze, jez. Dąbie - miejski przewodnik kajakowy, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ,
Szczecin

Tarnowski M., Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Biżek-Tarnowska J. (2016): Zajęcia Podstawowe zasady orientacji w
terenie i bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych jako propozycja propedeutyki turystyki i krajoznawstwa dzieci w
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, [w:] red. W. Siwiński, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji I
Turystyki 2000-2015 jego dorobek naukowy i popularyzatorski,, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Kajak.org.pl.

Portal Miłośników Starego Szczecina, Sedina.pl.

puszcza-wkrzanska.cba.pl.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie:
Kontroli obecności na ćwiczeniach.
Zaliczenia ćwiczeń.
Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - dotyczy zwłaszcza zajęć terenowych.
Dobór form, stopnia zaawansowania i miejsca zajęć dostosowywany jest każdorazowo do poziomu
sprawnościowego grupy oraz do możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest sumą wszystkich ocen cząstkowych. Konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony Nieobliczana

5
ćwiczenia terenowe - profil rozszerzony [zajęcia terenowe] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna [moduł]

ćwiczenia terenowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2590_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34 zajęcia terenowe 30 ZO

3 25 zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ TARNOWSKI

Cele przedmiotu:

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę o aspektach metodyczno-organizacyjnych przygotowywania i
prowadzenia wybranych form turystyki i organizacji imprez. Wdrożenie studentów do aktywnego udziału w
wybranych formach turystyki. Kształtowanie zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Przedmiot skierowany jest do studentów, którzy nie są w stanie brać udziału w zajęciach wymagających dużego
wysiłku fizycznego. Układ zajęć oraz dobór treści i form jest dostosowany do osób, których poziom aktywności
ruchowej i przygotowania fizycznego jest niski i pozwala na udział w wybranych formach turystycznych w stopniu
mało zaawansowanym.

Wymagania wstępne: Student przejawia aktywność ruchową w stopniu podstawowym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student uzyskuje informację o aspektach metodyczno-
organizacyjnych przygotowywania i prowadzenia
wybranych form turystyki i organizacji imprez K_W061 EP1

umiejętności

Student potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się
sprzętem turystycznym dla wybranej formy turystyki K_U15

K_U201 EP2

Potrafi przygotować i przeprowadzić w podstawowym
zakresie wybrane imprezy o różnym charakterze K_U182 EP3

kompetencje społeczne

Student angażuje się w wykonywanie powierzonych mu
zadań, wykazuje kreatywność w działaniu, potrafi
współdziałać w grupie w celu rozwiązywania problemów

K_K03
K_K051 EP4

Umie dbać o właściwą organizację form turystycznych i
imprez o różnym charakterze K_K062 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ćwiczenia terenowe

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51.  Dobór walorów dla wybranych typów wycieczek. 4

152. Wycieczka po mieście - przygotowanie i udział 4

10
3. Aktywne formy turystyki - przygotowanie i udział w wycieczce pieszej, rowerowej, kajakowej lub innej.

4

1/3



15
4. Aktywne formy turystyki - przygotowanie i udział w wycieczce pieszej, rowerowej, kajakowej lub innej.

5

Prezentacje multimedialne, Opracowanie projektu, Praca w grupach, Zajęcia terenoweMetody kształcenia

Grobelny J., (2005): Obozy wędrowne, AWF we Wrocławiu, Wrocław

Jacobson C. (2007): Mapa. Kompas. GPS, Wydawnictwo Eremis, Warszawa

Klawender J. (red) (2007): Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF J. Piłsudskiego, Warszawa

Kociuba J. (2012): Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach dawnego Księstwa Pomorskiego, Walkowska
Wydawnictwao/JEŻ, Szczecin

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003): Krajoznawstwo zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków

Mikułowski B., Werner Z. (1999): Polska, Atlas krajoznawczy, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Warszawa

Zieliński L. (2006): Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, Oficyna
Wydawnicza ABA, Warszawa

(1999): Przewodnik po Szczecinie, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin

Literatura podstawowa

Burgiel R. (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych, ZG TKKF, Warszawa

Domian G. Ziarnek K. (red.) (2010): Księga Puszczy Bukowej, RDOŚwS, Szczecin

Kotla R. : Szczecin. Miejski Szlak Turystyczny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza. PTTK, Szczecin

Kraśnicki A. i wsp. (2010): Szczecin, Międzyodrze, jez. Dąbie - miejski przewodnik kajakowy, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ,
Szczecin

Tarnowski M., Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Biżek-Tarnowska J. (2016): Zajęcia Podstawowe zasady orientacji w
terenie i bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych jako propozycja propedeutyki turystyki i krajoznawstwa dzieci w
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, [w:] red. W. Siwiński, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji I
Turystyki 2000-2015 jego dorobek naukowy i popularyzatorski,, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Kajak.org.pl.

Portal Miłośników Starego Szczecina, Sedina.pl.

puszcza-wkrzanska.cba.pl.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie:
Kontroli obecności na ćwiczeniach.
Zaliczenia ćwiczeń.
Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - dotyczy zwłaszcza zajęć terenowych.
Dobór form, stopnia zaawansowania i miejsca zajęć dostosowywany jest każdorazowo do poziomu
sprawnościowego grupy oraz do możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest sumą wszystkich ocen cząstkowych. Konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ćwiczenia terenowe Nieobliczana

4 ćwiczenia terenowe [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

5 ćwiczenia terenowe Nieobliczana

5 ćwiczenia terenowe [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



28Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

ekologia i ochrona środowiska
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_52S

Pracownia Badań Środowiskowych i Zagrożeń w Miejscu Pracy
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr HALINA  BUDIS

dr HALINA BUDIS, mgr JUSTYNA WIAŻEWICZProwadzący zajęcia:

Przedstawienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów ekologii i ochrony środowiskaCele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
z dziedziny ekologii i ochrony środowiska K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student wymienia i opisuje skutki
oddziaływania ludzi, w szczególności
turystów, na środowisko

K_W06
M1_W08
S1A_W02
S1A_W07

EP22

umiejętności

Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować
i analizować dane i informacje z zakresu
ekologii i ochrony środowiska oraz
interpretować wyniki niektórych badań
podstawowych

K_U06
M1_U08
S1A_U01
S1A_U08

EP71

Student przewiduje i ocenia wpływ
działalności człowieka na środowisko K_U08 M1_U10

S1A_U05EP82

kompetencje społeczne

Student pracuje indywidualnie i w zespole K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP51

Student ma świadomość znaczenia ochrony
przyrody dla
zachowania walorów turystycznych

K_K11 S1A_K03
S1A_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekologia i ochrona środowiska

Forma zajęć: wykład

101. Podstawowe zagadnienia ekologii 1

52. Podstawowe zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego 1

1/2



Forma zajęć: ćwiczenia

101. Pojęcia, prawidłowości i problemy ekologii 1

102. Podstawowe zagadnienia i problemy dotyczące ochrony środowiska 1

103. Związki między ekologią i ochroną środowiska a turystyką i rekreacją 1

wykład podający z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, referat lub prezentacja
multimedialna, dyskusja, praca w grupach i indywidualnaMetody kształcenia

Krebs C. J. (2011): Ekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R. (2016): Ekologia. Krótkie wykłady., Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Umiński T. (1996): Ekologia, środowisko, przyroda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa

Literatura podstawowa

Stępczak K. (2000): Ochrona i kształtowanie środowiska, Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP6,EP7,E
P8

EGZAMIN PISEMNY

EP6PREZENTACJA

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny z przygotowanej prezentacji oraz ocen cząstkowych z
aktywności na zajęciach.
Uzyskanie oceny minimum dostatecznej z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń stanowi 50% oceny końcowej.
Ocena z egzaminu stanowi pozostałe 50% oceny końcowej.

1 ekologia i ochrona środowiska Arytmetyczna

1 ekologia i ochrona środowiska [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 ekologia i ochrona środowiska [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

ekonomia menadżerska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2495_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MARCIN JANOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MARCIN JANOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepełnej
informacji oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystania przy formułowaniu wniosków dotyczących zachodzących
procesów gospodarczych.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz umiejętność analizowania zjawisk
ekonomicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wyjaśnia procesy i zjawiska ekonomiczne w
powiązaniu z procesem podejmowania decyzji w
aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem.

K_W031 EP1

Student opisuje ryzyko przy podejmowaniu optymalnych
decyzji menedżerskich w warunkach gospodarki
otwartej.

K_W032 EP2

umiejętności

Student potrafi zastosować narzędzia analizy
mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji
menedżerskich; wyznacza podaż i popyt na produkty
przedsiębiorstw.

K_U011 EP3

Student potrafi uwzględniać i ocenić ryzyko w decyzjach
kierowniczych i docenia rolę otoczenia biznesowego przy
podejmowaniu decyzji.

K_U092 EP4

kompetencje społeczne
Student wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności jest
przygotowany do pracy w zespole jako wykonawca lub
organizator pracy dla innych.

K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomia menadżerska

Forma zajęć: wykład

21. Teoria podejmowania decyzji menedżerskich. 5

22. Metody podejmowania decyzji menedżerskich w warunkach pewności. 5

23. Metody podejmowania decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka i niepewności. 5

24. Optymalizacja decyzji na podstawie analizy marginalnej. 5

35. Decyzje przedsiębiorstw w różnych strukturach konkurencji. 5

26. Dyskontowanie  istota i zastosowanie. 5

1/3



27. Metody oceny efektywności różnych inwestycji. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Wyjaśnienie pojęć: menedżer, teorii menedżeryzmu, zarządzania,  przedsiębiorczości oraz kosztu
alternatywnego na teoretycznych i praktycznych przykładach, np.: wziętych z aktualnego otoczenia
gospodarczego.

5

4
2. Określanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa za pomocą Krzywej Transformacji Produkcji-
zadania i przykłady praktyczne. 5

4
3. Struktura procesu podejmowania decyzji, ćwiczenia w grupach, polegające na analizie sytuacji
problemowych, przedstawionych przez prowadzącego ćwiczenia. 5

24. Analiza pojęć ryzyka i niepewności określenie różnic i podobieństw tych zjawisk. 5

25. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. 5

36. Analiza wybranych narzędzi służących do określania stopnia ryzyka w firmie  rozwiązywanie zadań. 5

3
7. Optymalizacja decyzji producenta na przykładzie elastyczności cenowej popytu i podaży interpretacja
współczynników elastyczności za pomocą zadań. 5

4
8. Optymalizacja decyzji producenta na przykładzie elastyczności dochodowej i krzyżowej popytu
interpretacja współczynników elastyczności za pomocą zadań. 5

3
9. Narzędzia analizy rynku na przykładzie zadań z prognozowania (analiza szeregów czasowych, modeli
ekonometrycznych). 5

3
10. Ćwiczenia z planowania  i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych za pomocą wartości zaktualizowanej i
dyskontowania, interpretacja wyników. 5

Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja.Metody kształcenia

Piocha S., Gabryszak R. (2008): Ekonomia menedżerska dla MPS, Difin, Warszawa.

Samuelson W.F., Marks S.G. (2008): Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
Literatura podstawowa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1997): Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. (1999): Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej (test z zadaniami i praktycznymi problemami do rozwiązania) na koniec semestru. Czas
trwania ok. 45 min. Ponadto wpływ na końcową ocenę ma również aktywność studentów podczas ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ekonomia menadżerska Ważona

5 ekonomia menadżerska [wykład] egzamin 1,00

5 ekonomia menadżerska [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

ekonomia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIWZiEU_2S

Katedra Ekonomii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGNIESZKA  BRETYN

Prowadzący zajęcia:
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z dziedziny ekonomii w zakresie koncepcji
teoretycznych i umiejętności praktycznych, w tym zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania
gospodarki rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań z innymi aspektami
życia (m.in. polityką) oraz rozwijanie u studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia na procesy
gospodarcze i wskazanie możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawy ekonomicznych definicji nabyte w trakcie nauki przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach średnich,
obserwacja zjawisk gospodarczych w Polsce i za granicą, umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy
społeczno-gospodarcze; analiza prasy codziennej.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student definiuje podstawowe kategorie
ekonomiczne, wyjaśnia związki i zależności
występujące między nimi.

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności

Student tłumaczy mechanizm rynkowy,
interpretuje zachowania rynkowe
konsumenta i producenta.

K_U01
K_U03

M1_U04
S1A_U01
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U10

EP21

Student ocenia wpływ poszczególnych
zjawisk i procesów makroekonomicznych
na decyzje podmiotów rynkowych.

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne
Student dyskutuje o problemach
decyzyjnych poszczególnych podmiotów
rynkowych.

K_K10 S1A_K05
S1A_K07EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomia

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia ekonomii. 1

22. Współczesne teorie ekonomiczne. 1
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23. Podstawy gospodarki rynkowej. 1

24. Konsument i przedsiębiorstwo na rynku. 1

25. Rynki czynników produkcji. 1

26. Podstawowe rachunki makroekonomiczne. 1

37. Rynek pieniądza oraz instytucje rynków finansowych. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe kategorie ekonomiczne. 1

22. Elementy rynku i mechanizm rynkowy. 1

23. Elastyczność popytu i podaży. 1

24. Decyzje konsumenta. 1

25. Przedsiębiorstwo na rynku. 1

106. Rynek ziemi, pracy i kapitału. 1

107. Podstawowe agregaty makroekonomiczne. 1

Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja.Metody kształcenia

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2008): Ekonomia. Cz. 1 i 2., PWE, Warszawa.

Czarny B. (2011): Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2005): Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.

Wolska G. (red.) (2014): Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja, PWE, Warszawa.

Literatura podstawowa

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2006): Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN,
Warszawa.
Wolska G., Bretyn A. (red.) (2014): Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i
zadania, Difin, Warszawa.

Dzienniki.

Ekonomista.

Gospodarka Narodowa.

Internet.

Portale tematyczne.

Roczniki statystyczne.

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne - 2 kolokwia, ocenianie ciągłe aktywności na ćwiczeniach, egzamin pisemny -
koniec semestru.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

1 ekonomia Arytmetyczna

1 ekonomia [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 ekonomia [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

ekonomika turystyki i rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_62S

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr ANNA  GARDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Celem procesu dydaktycznego jest zdobycie przez studenta umiejętności identyfikacji i badania przejawiania się
zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych zachodzących na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, w
szczególności analiza i ocena złożoności i współzależności zjawisk dotyczących turystyki i rekreacji w skali
makroekonomicznej (zależności: turystyka i rekreacja, a dochód narodowy, turystyka i rekreacja, a inne sektory
gospodarki narodowej, turystyka, a bilans płatniczy i handlowy) i mikroekonomicznej (ekonomiki funkcjonalne
turystyki i rekreacji).

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i
rekreacyjnej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student ma podstawową wiedzę na temat
ekonomiki turystyki i rekreacji i jej miejsca w
systemie nauk ekonomicznych

K_W01

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student zna podstawowe kategorie ekonomiczne,
prawa, prawidłowości i zjawiska zachodzące na
rynku usług turystycznych i rekreacyjnych

K_W01
K_W03
K_W04
K_W05

M1_W01
M1_W10
M1_W12

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11

EP22
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umiejętności

Student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk o
charakterze ekonomicznym występujących na
rynku usług turystycznych i rekreacyjnych

K_U05
K_U07
K_U14

M1_U05
M1_U07
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP31

Student potrafi przewidywać różne sytuacje
rynkowe i rozwiązywać problemy wykorzystując
zdobytą wiedzę o funkcjonowaniu rynku
turystycznego i rekreacyjnego

K_U01
K_U09

S1A_U01
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08

EP42

kompetencje społeczne

Student jest wrażliwy na znaczenie obiektywizmu w
analizie i ocenie zjawisk ekonomicznych
zachodzących na rynku usług turystycznych i
rekreacyjnych

K_K04
K_K09

M1_K05
M1_K09
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K07
S1A_K07

EP51

Student wykazuje kreatywność podczas dyskusji
nad znaczeniem zjawisk ekonomicznych
zachodzących na rynku usług turystycznych i
rekreacyjnych

K_K10
K_K11

S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomika turystyki i rekreacji

Forma zajęć: wykład

21. Ekonomika turystyki i rekreacji w systemie nauk ekonomicznych 3

22. Miejsce turystyki i rekreacji w gospodarce 3

23. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych 3

24. Popyt turystyczny i rekreacyjny 3

25. Podaż turystyczna i rekreacyjna 3

26. Ceny usług turystycznych i rekreacyjnych 3

27. Polityka państwa w obszarze turystyki rekreacji 3

18. Turystyka międzynarodowa 3

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu turystyki i rekreacji, powiązania pomiędzy turystyką a
rekreacją 3

32. Wybrane rodzaje ruchu turystycznego (ćwiczenia w grupach) 3

23. Funkcje pełnione przez turystykę i rekreację. Dysfunkcje turystyki i rekreacji 3

2
4. Gospodarka turystyczna; klasyfikacja działalności turystycznej i rekreacyjnej (ćwiczenia w grupach).
Przemysł turystyczny. Znaczenie sektora turystyki. 3

25. Popyt turystyczny i rekreacyjny  podstawowe zależności 3

26. Podaż turystyczna; cechy podaży turystycznej; mierniki podaży turystycznej i rekreacyjnej 3

27. Produkt turystyczny i rekreacyjny 3

28. Usługi rekreacyjne 3

29. Uwarunkowania i metody ustalania cen usług turystycznych i rekreacyjnych 3
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210. Polityka turystyczna i rekreacyjna 3

211. Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych 3

212. Charakterystyka międzynarodowego ruchu turystycznego (ćwiczenia w grupach) 3

213. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych 3

314. Rachunek Satelitarny Turystyki 3

prezentacje multimedialne, praca w grupach, casy, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

A. Niezgoda, P. Zmyślony (2003): Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Panasiuk A. (red) (2011): Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa

S. Wodejko (1998): Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa

Literatura podstawowa

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

W.W. Gaworecki (2006): Turystyka, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania opisowe, pytania testowe) obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.
Ćwiczenia: kolokwium pisemne (test), praca własna studenta, aktywność, obecność.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

3 ekonomika turystyki i rekreacji Ważona

3 ekonomika turystyki i rekreacji [wykład] egzamin 1,00

3 ekonomika turystyki i rekreacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

ekoturystyka
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2618_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA PACZYŃSKA-JĘDRYCKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARTA STĘPIEŃ-SŁODKOWSKA, mgr JUSTYNA WIAŻEWICZ

Cele przedmiotu:
Opanowanie teorii dotyczącej ekoturystyki, jej rozwoju w Polsce i na świecie oraz następstw i korzyści dla
społeczeństwa wynikających z jej rozwoju

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna cechy i cele ekoturystyki w Polsce i na
świecie oraz następstwa i korzyści dla społeczeństwa
wynikające z jej rozwoju

K_W011 EP1

Student zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu
życia K_W102 EP2

umiejętności

Student potrafi podjąć działania edukacyjne związane z
klasyfikacją obszarów do aktywnego zwiedzania,
analizuje skutki oddziaływania turystyki na środowisko

K_U06
K_U071 EP3

Student posiada umiejętność przygotowania pisemnego
raportu w oparciu o zebrane dane źródłowe K_U112 EP4

Student posiada umiejętność prezentowania w formie
ustnej wyników otrzymanych na podstawie zebranych
danych

K_U123 EP5

kompetencje społeczne

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego zadania planując zwiedzanie
wybranych obszarów

K_K041 EP6

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K012 EP7

Student jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów K_K013 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekoturystyka

Forma zajęć: wykład

31. Cechy, cele i rodzaje ekoturystyki 5

22. Turystyka przyjazna środowisku. 5

1/3



43. Ekologiczny produkt turystyczny, zielone szlaki Greenways 5

24. Strategia marketingowa ekoturystyki 5

25. Ekoturystyka w Polsce 5

26. Ekoturystyka na świecie 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pojęcie ekoturystyki, jej wady i zalety 5

22. Produkty ekoturystyczne w Polsce i na świecie 5

23. Wizerunek firm i regionów ekoturystycznych 5

14. Korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne z rozwoju ekoturystyki 5

85. Projektowanie wycieczek ekoturystycznych 5

wykład podający z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, prezentacje, praca zespołowa, dyskusjaMetody kształcenia

Zaręba D (2013): Ekoturystyka, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Kamieniecka J. (2012): Świadomość ekologiczna turystów, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa

Wilczek Z. (2004): Ekologia w turystyce, Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Ocena stanowi 50% oceny z ćwiczeń.
2. Ustne przedstawienie prezentacji. Ocena stanowi 50% oceny z ćwiczeń.
3. Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotu.
Warunki przedstawione w punktach 1-3 muszą być spełnione na ocenę min. dostateczną.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
Przygotowanie prezentacji multimedialnej (MS Teams). Ocena stanowi 50% oceny z ćwiczeń. 2. Ustne przedstawienie
prezentacji (MS Teams). Ocena stanowi 50% oceny z ćwiczeń. 3. Egzamin ustny (MS Teams) obejmuje wiedzę z
zakresu przedmiotu. Warunki przedstawione w punktach 1-3 musza być spełnione na ocenę min. dostateczną.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
- egazmin ustny (MS Teams)
- przygotowanie prezentacji oraz jej przedstawienie (MS Teams)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ekoturystyka Arytmetyczna

5 ekoturystyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 ekoturystyka [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

elektroniczne narzędzia zarządzania eventami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_16S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

obowiązkowy 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 laboratorium 30 ZO

26 laboratorium 30 ZO

Razem 60 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ADAM  PAWLICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy
przedsiębiorstw branży turystycznej; nabycie przez studentów
praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszych systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu
eventami

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputerów osobistych; umiejętność posługiwania
się aplikacjami w środowisku systemu MS Windows; podstawowa znajomość zagadnień
związanych z funkcjonowaniem sieci Internet.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student rozróżnia rodzaje systemów
informatycznych
wykorzystywanych w pracy
przedsiębiorstw branży turystycznej

K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

Student zna zasady działania menedżerów
projektów i GDS K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP22

umiejętności

Student potrafi posługiwać się narzędziami
informatycznymi
wykorzystywanymi w pracy
przedsiębiorstw turystycznych

K_U15
K_U16

M1_U02
M1_U06
M1_U08
S1A_U04
S1A_U04

EP31

kompetencje społeczne
Student wykazuje się kreatywnością w
rozwiązywaniu problemów i koordynacji
procesów sprzedaży usług turystycznych.

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP41

1/2



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: elektroniczne narzędzia zarządzania eventami

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Podstawowe pojęcia i struktura narzędzi informatycznych wykorzystywanych w pracy
przedsiębiorstw
branży turystycznej

5

102. Globalne Systemy Dystrybucji usług turystycznych (GDS) 5

143. Systemy informatyczne wykorzystywane w hotelarstwie i gastronomii 5

104. Praca z menedżerami projektów 6

105. Współpraca z aplikacjami mobilnymi  w zarządzaniu eventami 6

106. Praca w środowisku Vista systemu Amadeus 6

Prezentacja multimedialna, praca przy stanowiskach komputerowychMetody kształcenia

Pawlicz, A. (2012): E-turystyka, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

2 ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych, 1 kolokwium teoretyczne w formie
pisemnej; podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich 3
etapów
zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

5 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami Arytmetyczna

5 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

6 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami Arytmetyczna

6 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

elementy protokołu dyplomatycznego w zarządzaniu eventami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_17S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MARTA  SIDORKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem procesu dydaktycznego jest zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z obszaru
tematyki protokołu dyplomatycznego w kontekście zarządzania eventami.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza ogólna.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi omówić główne zasady z
zakresu protokołu dyplomatycznego. K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP11

Student ma podstawową wiedzę na temat
zachowania się podczas spotkań roboczych
oraz służbowych przyjęć i uroczystości.

K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP22

umiejętności

Student jest przygotowany do
samodzielnego rozwiązywania problemów
dotyczących etykiety towarzysko-
zawodowej.

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP31

kompetencje społeczne

Student potrafi zachować otwartość na
poglądy innych osób (np. uczestników
eventów)

K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP41

Student jest przygotowany do
uczestnictwa w pracy zespołowej. K_K05

M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: elementy protokołu dyplomatycznego w zarządzaniu eventami

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Propedeutyka protokołu dyplomatycznego. 5

1/2



22. Główne zasady protokołu dyplomatycznego. 5

33. Podstawy etykiety biznesowej. 5

24. Zasady ubierania się, czyli dress code. 5

45. Zachowanie się przy stole 5

26. Przyjęcia i uroczystości (spotkania robocze). 5

prezentacje multimedialne, praca w grupachMetody kształcenia

T. Orłowski, A. Szteliga (2014): Etykieta menedżera, Katowice

W. Bortnowski (2010): Współczesny protokół  dyplomatyczny, savoir–vivre i ceremoniał w
praktyce, Toruń

Literatura podstawowa

E. Pietkiewicz (1997): Savoir–vivre dla każdego, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

kolokwium pisemne (forma testowo-opisowa) obejmujące wiedzę z ćwiczeń, zaliczenie projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

5 elementy protokołu dyplomatycznego w zarządzaniu
eventami Arytmetyczna

5 elementy protokołu dyplomatycznego w zarządzaniu
eventami [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Przedmioty ogólnospołeczne [moduł]

etyka
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_82S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34 wykład 30 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PAULINA  DĄBROSZ-DREWNOWSKA

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Wprowadzenie studentów w problematykę filozofii wartości i moralności

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie status i definicje osoby jako podmiotu kultury,
w tym moralności K_W081 EP1

Posiada znajomość najważniejszych teorii moralności
oraz aksjologii K_W082 EP2

Rozumie normatywne podstawy i istotę moralnych
działań człowieka K_W043 EP3

umiejętności

Samodzielnie formułuje wnioski i oceny moralne i potrafi
je uzasadnić K_U011 EP4

Potrafi rzeczowo dyskutować z poznanymi stanowiskami
w sprawie zasad moralnych i wolności osoby ludzkiej K_U192 EP5

Formułuje problemy moralne, posługując się
przyswojoną wiedzą K_U193 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość doniosłości refleksji moralnej dla kultury
życia społecznego K_K091 EP7

Wykazuje krytyczność i odpowiedzialność w
rozpoznawaniu zjawisk moralnych oraz w formułowaniu
wniosków i ocen

K_K052 EP8

Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, i rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K013 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: etyka

Forma zajęć: wykład

31. Źródła i początki filozofii moralnej 4

32. Zagadnienie obiektywizmu i subiektywizmu dobra 4

1/2



63. Podmiotowość moralna i podstawowa norma moralności 4

64. Zagadnienie wolności osobowej 4

65. Nowożytna filozofia podmiotu i moralności 4

66. Współczesność. Aksjologia i etyka 4

Wykład (z elementami konwersatorium)Metody kształcenia

MacIntyre A. (2002): Krótka historia etyki. , Warszawa

Ślipko T. (2004): Zarys etyki ogólnej. , Kraków

Tatarkiewicz W.  (1988): Historia filozofii, t.I, II, III. , Warszawa

Literatura podstawowa

Anzenbacher A.  (2002): Wprowadzenie do filozofii, Kraków

Scheler M.  (2004): Wolność, miłość, świętość, Kraków

Ślipko T.  (2005): Zarys etyki szczegółowej. , Kraków

Tischner J.  (1984): Myślenie według wartości. , Kraków

Wojtyła K.  (1994): Osoba i czyn. , Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne - z treści poruszanych na wykładach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wystawiona na podstawie wyników zaliczenia pisemnego

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 etyka Ważona

4 etyka [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru

event's animation
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA PACZYŃSKA-JĘDRYCKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Learning outcomes - knowledge:Student has knowledge
in terms of the forms and methods of teaching sport and
recreational activities

K_W011 EP1

Learning outcomes - knowledge:Student knows how
important is the role of recreation and active leisure time
among people of all ages

K_W102 EP2

Learning outcomes - knowledge: Student
specifies and characterizes different forms of sports and
recreational activities. Student has substantive
knowledge necessary for planning, organization and
conduct of sports and recreational activities

K_W103 EP3

umiejętności

Learning outcomes - Skills:Student can discuss on
topics related to issues promoting healthy, active
lifestyles, and on issues related to the need for
organizing active recreation

K_U101 EP4

Learning outcomes - Skills:Student can plan, design and
conduct activities in the field of animation, sports and
recreational activities and to present the results of his
work.

K_U082 EP5

Learning outcomes - Skills:Student is able to plan and
conduct classes using known methods and forms of
sports and recreational activities.

K_U203 EP6

kompetencje społeczne

Learning outcomes - Social competences:Student can
work independently and in a team. K_K051 EP7

Learning outcomes - Social competences: Student
respects the rights of the participants and puts their
welfare above achieving desired objectives of their

K_K022 EP8

Learning outcomes - Social competences:Student is
cautious, respects safety rules and takes responsibility
for their actions

K_K063 EP9

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: event's animation

Forma zajęć: zajęcia terenowe

2
1. Organizational classes (objectives, safety rules, preparation for classes, requirements, literature,
assessment methods) 5

2
2. Animator of sport-recreational activities - silhouette

5

4
3. tages of sports and recreational activities organization

5

8
4.  Methodology of sports and recreation animation, depending on the age group of participants

5

25. Animator in the light of unexpected situations 5

46. Working in groups - hotel animation projects 5

8
7. Conducting sports and recreation animation classes

5

Teaching methods:
Multimedia-based presentation
Discussion
Brainstorming
Practical classes
Project

Metody kształcenia

Bączek J. B. (2009): Animacja czasu wolnego w turystyce. animatorów, Wyd. Stageman Polska, Warszawa

Litwicka P. (2011): Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego., , Proksenia, Kraków

Paczyńska-Jędrycka M., Eider P. (2014): Animacja czasu wolnego jako rodzaj usługi, US, Szczecin

Zorba E., Mallaogullari H., Akcakoyun F., Konukman F., Teki A. (2003): The Examination of, Sports, Recreation and Animation
Activities of Selected Lodging Types on Service Sales in Turkey, http://www.dannypettry.com/ebook_leisure.pdf

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Assessment methods:
Organizing and Written test.

In the hybrid teaching or only the remote will change the conditions of credit subject to the following requirements:
- organizing and conducting classes (online MS TEAMS or in direct contact) based on a previously prepared project
- final test oral (MS TEAMS) or written (face-to-face)
In the period of hybrid or distance learning only, the methods of verification of learning outcomes will change to the
following:
- oral (MS TEAMS) or written (face-to-face)
- design (remains unchanged)
- practical classes (verification by observation) online (MS TEAMS) or face to face

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Final grade is the arithmetic average of all marks obtained by the student in the class, each rated item (item 1 and 2)
must be included in the minimum satisfactory grade. The assessment may be increased for an additional activity or
volunteering.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 event's animation Nieobliczana

5 event's animation [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bondarowicz M. (1995): Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku, Wyd. Bellona, Warszawa

Burgiel R. K. (1996): Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich.,, TKKF, Warszawa

Costa G., Glinia E., Goudas M., Panagiotis A. (2004): Recreational Services in Resort Hotels:, Journal of Sport Tourism nr
9(2), London

Nadobnik J., Trzeciak J. (2011): Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich walorach turystycznych,
Universitet im. Vasila Stefanika, Ivano-FrankIvsk

Nawara H., Nawara U. (2011): Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach , AWF, Wrocław

Siwiński W., Pluta B. (2010): Teoria i metodyka rekreacji, AWF, , Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Przedmioty ogólnospołeczne [moduł]

filozofia
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_81S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny 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 MICHAŁ  TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Wprowadzenie w problematykę bytu, poznania i człowiekaCele przedmiotu /
modułu:

Ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Posiada znajomość najważniejszych
filozoficznych teorii rzeczywistości i
poznania

K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP11

Rozumie status człowieka jako osoby i jego
podmiotowość wobec szeroko pojętej
kultury, w tym społeczeństwa

K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP22

Rozumie specyfikę przedmiotową i
metodologiczną filozofii oraz jej miejsce i
znaczenie w relacji do nauk

K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP33

umiejętności

Potrafi rzeczowo dyskutować z poznanymi
stanowiskami w sprawach realności świata
i człowieka

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP41

Konstruuje krytyczne tezy i potrafi je
uzasadnić K_U12

M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP52

Rekonstruuje problemy filozoficzne,
posługując się przyswojoną wiedzą i
terminologią

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP63
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kompetencje społeczne

Ma świadomość doniosłości filozofii dla
systemów społecznych i kultury życia
społecznego

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP71

Wykazuje krytyczność i odpowiedzialność
w formułowaniu argumentów, wniosków i
ocen

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP82

Zna zakres posiadanej wiedzy i
umiejętności, i rozumie potrzebę ciągłego
uczenia się i rozwoju

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: filozofia

Forma zajęć: wykład

31. Źródła i początki metafizyki 4

82. Filozofia starożytna. Najważniejsze systemy 4

43. Filozofia w średniowieczu. Najważniejsze systemy 4

64. Filozofia nowożytna. Najważniejsze systemy 4

65. Filozofia współczesna. Najważniejsze teorie 4

36. Fakt ludzki. Najważniejsze ujęcia 4

WykładMetody kształcenia

Krąpiec M. A.  (1986): Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. , Lublin

Reale G.  (1994): Historia filozofii starożytnej, t.1, 2. , Lublin

Tatarkiewicz W. :  Historia filozofii, t. 1-3. , Warszawa

Literatura podstawowa

Anzenbacher A. (2002): Wprowadzenie do filozofii, Kraków

Gilson E.  (1963): Byt i istota. , Warszawa

Kuderowicz Z. (1989): Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa

Wojtyła K. (1994): Osoba i czyn, Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

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 pisemne - z treści poruszanych na wykładach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wystawiona na podstawie wyników zaliczenia pisemnego.

4 filozofia Nieobliczana

4 filozofia [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna

fitness
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2987_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANNA  BANIO

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANNA  BANIO

Cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów kompetencji w zakresie wykonywania, nauczania i prowadzenia podstawowych form fitness.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma podstawową wiedzę i zna terminologię dotycząca
fitness, oraz posiada ogólną wiedzę w zakresie metodyki
prowadzenia zajęć z wybranych modułów

K_W021 EP1

Ma podstawową wiedzę i zna terminologię dotycząca
fitness. K_W012 EP6

umiejętności

Dobiera metody, formy i środki do realizacji zadań
dydaktycznych na zajęciach fitness. Posługuje się
przyrządami i sprzętem niezbędnym do realizacji procesu
dydaktycznego

K_U151 EP2

Demonstruje specjalistyczne umiejętności ruchowe z
zakresu podstawowych form fitness niezbędnych do
prowadzenia zajęć

K_U202 EP3

kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K051 EP4

Potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób w trakcie
prowadzenia zajęć, zna zasady ochrony i bezpieczeństwa
obowiązujące w fitness

K_K062 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: fitness

Forma zajęć: zajęcia terenowe

11. Historia i definicje 6

22. Teoretyczne podstawy treningu fitness 6

23. Formy fitness oraz stosowane przybory i przyrządy 6

24. Siłownia plenerowa 6

35. Muzyka i choreografia w fitnessie 6
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36. Metody nauczania kroków i cueing 6

127. Technika podstawowych ćwiczeń wzmacniających i rozciągających na określone grupy mięśniowe 6

28. Fitness w zabawach. Ćwiczenia korekcyjne w fitnessie dla dzieci 6

29. Bezpieczeństwo na zajęciach fitness. Bycie fit - fakty i mity 6

110. Repetytorium. Zaliczenie 6

Teoretyczne i praktycznego działania (metody reproduktywne, proaktywne i twórcze)
Praca w grupieMetody kształcenia

Delavier F. (2019): Atlas treningu siłowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Gomez, R.A.  (2009): Ćwiczenia dla każdego. Aerobik i step, Buchmann, Warszawa

Grodzka-Kubiak E, (2002): Aerobik czy fitness. Podręcznik szkoleniowy., Poznań

Olex- Mierzejewska D. (2004): Fitness teoretyczne i metodyczne podstawy.., AWF Katowice

Literatura podstawowa

Bochenek A., Reicher M. (2012): Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Canovas R. (2018): Anatomia & Musculacion, Wydawnictwo SBM, Warszawa

Karageorghis, C.I. and Terry, P.C.  (1997): The psychophysical effects of music in sport and exercise: A review., Journal of
Sport Behavior

Kravitz, L.  (2007): The effects of music on exercise, IDEA Fitness Journal

Olex D. (2001): Fitness, AWF Katowice

Osiński, W.  (2003): Antropomotoryka. Wydanie II rozszerzone, AWF Poznań, Poznań

Szabo, A., Small A. and Leigh, M.  (1999): The effects of slow- and fast-rhythm classical music on progressive cycling to
voluntary physical exhaustion, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność i czynne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach.
Sprawdzian- zaliczenie prowadzenia lekcji fitness (ocenie podlega: pokaz i objaśnienie nauczanego lub
doskonalonego modułu zajęć, przygotowanie merytoryczne -dostosowanie lekcji fitness, bezpieczeństwo i
organizacja zajęć, postawa prowadzącego)-

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć.
Sprawdzian - 60%, kolokwium - 40%.
Wszystkie formy muszą być zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 fitness Nieobliczana

6 fitness [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

fizjologia człowieka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_65S

Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 54
laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JAROSŁAW  MURACKI

Prowadzący zajęcia:

Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących budowy i czynności poszczególnych układów fizjologicznych
człowieka w czasie spoczynku, wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowej oraz w różnych warunkach
środowiskowych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z biologii z zakresu szkoły średniej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie budowę i funkcjonowanie
układów fizjologicznych człowieka w czasie
spoczynku, wysiłku fizycznego, bezczynności
ruchowej oraz w różnych warunkach
środowiskowych

K_W11 M1_W02EP11

umiejętności

Student analizuje przebieg reakcji fizjologicznych
organizmu człowieka K_U15 M1_U02

S1A_U04EP21

Student wykonuje pomiary podstawowych
parametrów fizjologicznych oraz interpretuje wyniki
badań

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP32

kompetencje społeczne

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie
potrzebę dalszego kształcenia K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP41

Student pracuje indywidualnie i w zespole K_K05

M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: fizjologia człowieka

Forma zajęć: wykład

11. Elementy cytofizjologii 4

10
2. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania wybranych układów człowieka z uwzględnieniem wpływu
wysiłku fizycznego 4

23. Zarys fizjologii krwi 4
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24. Fizjologiczne mechanizmy utrzymywania homeostazy organizmu człowieka 4

Forma zajęć: laboratorium

31. Wstęp do fizjologii człowieka 4

42. Fizjologia układu nerwowego 4

63. Fizjologiczne podstawy ruchu 4

44. Fizjologia układu krążeniowo-oddechowego 4

35. Podstawy hematologii 4

46. Fizjologiczne podstawy trawienia i wydalania 4

4
7. Podstawowe zaganiane z zakresu zastosowania testów fizjologicznych w ocenie wydolności człowieka

4

28. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń 4

Prezentacja multimedialna, Praca w grupach i indywidualna, Wykonywanie doświadczeń, DyskusjaMetody kształcenia

Górski J (2010): Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa

Traczyk W (2013): Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

Górski J (2011): Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa

Kostrzewa-Nowak D. i wsp (2015): Effect of 12-week-long aerobic training programme on body composition, aerobic
capacity, complete blood count and blood lipid profile among young women, Biochemia Medica

Silbernagl S., Despopoulos A (2010): Ilustrowana fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa

Zawadzki M., Szafraniec R., Murawska-Ciałowicz E. (2006): Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów wydziałów
kosmetologii, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

1. Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z treści wykładowych.
2. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów (sprawdzianów pisemnych) oraz
aktywności na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Warunki przedstawione w punktach 1-2 muszą być spełnione na ocenę min. dostateczną.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ważoną

4 fizjologia człowieka Ważona

4 fizjologia człowieka [wykład] egzamin 1,00

4 fizjologia człowieka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

funkcjonowanie przedsiębiorst turystycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_6S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

obowiązkowy 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 30 E

Razem 60 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ADAM  PAWLICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania
przedsiębiorstw turystycznych

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw turystykiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student definiuje różne rodzaje
przedsiębiorstw turystycznych K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP11

Student wyjaśnia zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw turystycznych na rynku

K_W03
K_W04
K_W09

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11
S1A_W11

EP22

1/3



umiejętności

Student rozwiązuje problemy zarządcze w
przedsiębiorstwach turystycznych

K_U01
K_U08

M1_U10
S1A_U01
S1A_U05
S1A_U07
S1A_U08

EP31

Student poddaje krytyce sposoby
funkcjonowania przedsiębiorstw
turystycznych

K_U13
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U06

EP42

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność w
rozwiązywaniu problemów zarządzania
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
turystycznych

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP51

Student rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: funkcjonowanie przedsiębiorst turystycznych

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw 3

22. Charakterystyka i typologia przedsiębiorstw turystycznych 3

23. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego na rynku turystycznym 3

24. Funkcjonowanie sieci hotelowych 3

25. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku mediów turystycznych 3

26. Rola Convention Bureau w funkcjonowaniu przedsiębiorstw hotelarskich 3

27. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych a koncepcja zrównoważonego rozwoju 3

28. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach turystycznych 3

29. Funkcjonowanie przewodników turystycznych jako mikrofirm turystycznych 3

210. Rynek organizatorów turystyki 3

211. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych w warunkach sezonowości 3

212. Funkcjonowanie organizacji non-profit i for-profit na rynku turystycznym 3

213. Licencjonowanie przedsiębiorstw turystycznych 3

214. Pośrednicy turystyczni na rynku 3

215. Współpraca przedsiębiorstw hotelarskich i transportowych z organizatorami turystyki. Wybrane
problemy 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Przedsiębiorstwo turystyczne, rodzaje przedsiębiorstw turystycznych 3

22. Małe i średnie przedsiębiorstwa w turystyce 3

23. Przedsiębiorstwo rekreacyjne 3

24. Misja i wizja przedsiębiorstwa turystycznego. Tworzenie misji i wizji wybranego przedsiębiorstwa
turystycznego 3

25. Podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce. 3

26. Procedura zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej w turystyce 3

27. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa hotelowego. Projektowanie struktury organizacyjnej
wybranego przedsiębiorstwa turystycznego 3

28. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa turystycznego 3
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29. Obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystycznym 3

210. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym 3

211. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie turystycznym ? rekrutacja pracowników 3

212. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym ? rodzaje działań
marketingowych stosowane w przedsiębiorstwach turystycznych 3

213. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym 3

214. Bankructwa biur podróży w Polsce ? przyczyny oraz skutki dla klientów 3

215. Problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym 3

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

A. Panasiuk, D. Szostak, (red.) (2008): Hotelarstwo, PWN, Warszawa

A. Rapacz, (2007): Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Sarnowki, E. Kirejczyk (2007): Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer,
WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny, zaliczenie pisemne.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

3 funkcjonowanie przedsiębiorst turystycznych Arytmetyczna

3 funkcjonowanie przedsiębiorst turystycznych [wykład] egzamin

3 funkcjonowanie przedsiębiorst turystycznych [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

geografia turystyki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_63S

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53

ćwiczenia 20 ZO

wykład 15 E

zajęcia terenowe 10 ZO

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. BEATA  MEYER

Prowadzący zajęcia:

Przedstawienie studentom teoretycznych oraz praktycznych podstaw geografii w turystyce; przygotowanie studentów
do samodzielnego wykorzystania wiedzy geograficznej w turystyce; przedstawienie studentom różnych sposobów
rozwiązywania problemów natury środowiskowej; zdobycie umiejętności pozwalających na wykorzystanie wiedzy
teoretycznej w planowaniu przedsięwzięć turystycznych; nabycie praktycznych umiejętności pracy z mapą;
usystematyzowanie wiedzy z zakresu geografii regionalnej świata oraz Polski.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii fizycznej świata i Polski
oraz geografii gospodarczej i politycznej (poziom szkoły średniej)Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna zależność pomiędzy geografią
społeczną a geografią turystyki K_W01

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student zna metody oceny atrakcyjności
turystycznej środowiska przyrodniczego K_W12 S1A_W06EP22

Student ma podstawową wiedzę o regionach
turystycznych Polski i świata K_W13 S1A_W06EP33
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umiejętności

Student potrafi omówić podstawowe elementy
odpowiedzialne za atrakcyjność turystyczną K_U01

S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP41

Student identyfikuje elementy środowiska mogące
stanowić podstawę atrakcji turystycznych K_U02

M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP52

Student potrafi zaprojektować przebieg imprezy
turystycznej pracując z mapą oraz zrealizować ją w
terenie

K_U02
K_U13
K_U18

M1_U04
M1_U10
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP63

Student ocenia wpływ turystyki na środowisko K_U05
K_U06

M1_U07
M1_U08
S1A_U01
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP74

kompetencje społeczne

Student realizuje określone etapy przedsięwzięć
turystycznych utożsamiając się z określonymi
potrzebami wszystkich uczestników rynku

K_K02
K_K11

M1_K03
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05

EP81

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geografia turystyki

Forma zajęć: wykład

2

1. Przedmiot i zakres geografii turystyki (miejsce geografii turystyki w systemie nauk geograficznych,
definicja,
przedmiot badań, rozwój w Polsce i na świecie, obszary, kierunki, koncepcje badawcze i metody badań
geografii turystyki

3

2
2. Środowisko geograficzne jako przedmiot badań geografii turystyki (komponenty, cechy, wpływ na
turystykę) 3

43. Walory turystyczne jako element produktu turystycznego (klasyfikacje, charakterystyka, przykłady). 3

14. Elementy potencjału turystycznego i sposoby jego badania 3

15. Metody regionalizacji turystycznej 3

26. Atrakcyjność turystyczna Polski 3

37. Charakterystyka walorów turystycznych wybranych regionów i subregionów turystycznych świata 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Zajęcia organizacyjne, Wykorzystanie map w turystyce. 3

22. Praktyczna umiejętność pracy z mapą interpretacja mapy turystycznej. 3

23. Strefy czasowe rachuba czasu. 3

2
4. Strefy klimatyczne kuli ziemskiej czynniki, specyfika klimatów strefowych i astrefowych oraz
charakterystyka poszczególnych stref klimatycznych na podstawie wybranych parametrów. 3

25. Zróżnicowanie klimatyczne kontynentów ćwiczenia praktyczne. 3

26. Regiony turystyczne Polski wg. T. Lijewskiego. 3

27. Prawne aspekty ochrony przyrody w Polsce  Parki Narodowe w Polsce. 3

18. Parki narodowe na świecie. 3

29. Regiony turystyczne świata (Europa)  co i dlaczego warto zobaczyć (prezentacje ? atrakcje). 3

210. Regiony turystyczne świata co i dlaczego warto zobaczyć (prezentacje  atrakcje). 3
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111. Znajomość mapy fizycznej Polski i świata (wpływ na kształtowanie regionów turystycznych) 3

112. Znajomość mapy politycznej świata (wpływ na kształtowanie regionów turystycznych) 3

Forma zajęć: zajęcia terenowe

10
1. Wizyta w Wolińskim Parku Narodowym (praktyczne zasady wykorzystania obszarów chronionych w
turystyce) 3

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, prezentacje multimedialne, praca z mapą, praca w grupach,
opracowanie projektuMetody kształcenia

T.Lijewski, B.Mikułowski, J.Wyrzykowski (2008): Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

W.Cabaj, Z.Kruczek (2009): Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków

Z.Kruczek, P.Zmyślony (2010): Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków

Literatura podstawowa

red. A.Stasiak (2006): A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa,
Wydawnictwo WSTH, Łódź

Z.Kruczek (2010): Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

13Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny końcowej z ćwiczeń, zaliczenie zajęć terenowych i zdanie
egzaminu.  Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium na koniec ćwiczeń: pytania opisowe, otwarte, test wielokrotnego
wyboru oraz zadania. Oceniany jest potencjał wiedzy studenta i umiejętność jego praktycznego zastosowania w
zadaniach. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zadań realizowanych na zajęciach. Egzamin z
przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru z zakresu ćwiczeń i
wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

3 geografia turystyki Ważona

3 geografia turystyki [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

3 geografia turystyki [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 geografia turystyki [wykład] egzamin 1,00

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej; dyscyplina: animator czasu wolnego

group recreational games
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2986_20S

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TERESA  ZWIERKO

Prowadzący zajęcia:

Programming and realization of sports and recreation classes of team sports. The acquisition of ability
in preparing sports and recreation events for groups in various age.

Cele przedmiotu /
modułu:

Course will be led in English, if the number of students will be more than 20 peopleWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student names basic technical elements of
team games and disposes of exercises
resources using in sports and recreational
classes for different age groups.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

Student defines basic rules and principles
of team games. K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP22

umiejętności

Student is planning and preparing program
of sports and recreation event in the range
of team games.

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP31

Student is demonstrating movement skills
of team games. Student selects methods
and measures for realization sports and
recreational tasks in proper way.

K_U20 M1_U01
M1_U11EP42

kompetencje społeczne

Student is taking responsibility for the
selection of form and intensity of sports
and recreational
classes for different age groups.

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: group recreational games

Forma zajęć: zajęcia terenowe
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51. Team games as a form of sports and recreational activities. The organizational and methodical
tips. 3

102. Basic technical skills in the range of team games. 3

53. Rules, principles and systems of team games. Organization forms of sports and recreational
events. 3

104. The organization, conducting and judging sports and recreational tournaments in the range of
team games. 3

theoretical and practical work (reproductive and creative), groups workMetody kształcenia

Geoffrey Godbey (2009): Outdoor Recreation, Health, and Wellness: Understanding and
Enhancing the Relationship, Resources for the future, Washington

Wojciech Lipoński (2003): World Sports Encyclopedia, UNESCO Poznań, Atena
Literatura podstawowa

Kotarska K., Drohomirecka A., Makris M. (2014): Physical Activity and lifestyle of the elderly,
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 4 (8). 97-106., Szczecin
Paczyńska- Jędrycka M., Eider P., Eider J. (2014): Foreign tourist activity and the need for
recreation/Rest of administrative staff from selected universities (as exemplified by West
Pomeranian voivodship), Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 7 (3):  55-
64., Szczecin
Sieńko-Awieraniów E., Eider J. (2014): Tourist activity of women living in rural areas, Central
European Journal of Sport Sciences and Medicine 8 (4), 107-114, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1. The presence and active participation in all exercises.
2. The assessment of the group project of sports and recreational event (subject to assessment: in
the project: the value of merits of the project, security and organization of the event,)
3. Written test comprising theoretical knowledge (questions requiring a longer written speech
containing the actual names of the basic technical elements, resource exercises and game rules.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Project - 40% of the final grade.
Test - 60% of the final grade.

3 group recreational games Nieobliczana

3 group recreational games [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

gry i zabawy ruchowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2615_24S

Katedra Kinezyprofilaktyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 12 ćwiczenia 15 ZO

2 23 ćwiczenia 26 ZO

Razem 41 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MARIA  MAKRIS

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką gier i zabaw ruchowych oraz przygotowanie
studentów do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia zajęć opartych o gry i zabawy ruchowe dla osób z
różnych grup społecznych.

Cele przedmiotu /
modułu:

W znajomość podstawowych pojęć z dziedziny kultury fizycznej zgodna z programem wychowania fizycznego w
szkole średniej
U student posiada podstawowe umiejętności ruchowe w zakresie zgodnym z programem wychowania fizycznego
w szkole średniej
K student potrafi współdziałać i współpracować w grupie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna fabułę zabaw i przepisy gier
zawartych w programie nauczania K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP21

Student definiuje rolę gier i zabaw
ruchowych w procesie kształtowania
sprawności fizycznej osób w różnym wieku

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP72

umiejętności

Student potrafi krótko i zwięźle wyjaśnić
fabułę zabawy lub przepisy gry, a także
instruować ćwiczące pod jego kierunkiem
osoby

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP31

Student potrafi dobrać odpowiednią grę
lub zabawę do wieku, możliwości i
zainteresowań poszczególnych osób lub
grup społecznych

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP42

Student potrafi planować i prowadzić
zajęcia oparte o gry i zabawy ruchowe K_U18

M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP53
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kompetencje społeczne

Student podczas udziału w grach i
zabawach potrafi przyjąć rolę
prowadzącego, sędziego, kapitana; student
potrafi współdziałać w grupie z
zachowaniem postawy fair play wobec
kolegów

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gry i zabawy ruchowe

Forma zajęć: ćwiczenia

21. 1. Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie to tematyki przedmiotu. 2

72. 2. Zabawy i gry ruchowe o charakterze integracyjnym. 2

63. 3. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2

44. 4. Gry i zabawy terenowe. 3

65. 5. Gry i zabawy ruchowe podczas imprez tematycznych i imprez rekreacyjno-sportowych. 3

4
6. 6. Systemy prowadzenia turniejów i rozgrywek sportowych: ligowy, pucharowy, pucharowy do
dwóch przegranych,
mieszany

3

47. 7. Gry i zabawy dla osób w starszym wieku. 3

68. 8. Gry i zabawy ruchowe prowadzone w trudnych warunkach. 3

29. 9. Zaliczenie przedmiotu 3

Pokaz, gry symulacyjne, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7

KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na ocenę:
Ocena końcowa wystawiona na podstawie ocen cząstkowych
otrzymanych w trakcie semestru za kolokwia oraz prowadzenie zabaw
i gier ruchowych podczas ćwiczeń
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu na ocenę:
Ocena końcowa wystawiona na podstawie ocen cząstkowych
otrzymanych w trakcie semestru za kolokwia oraz prowadzenie zabaw
i gier ruchowych podczas ćwiczeń

2 gry i zabawy ruchowe Nieobliczana

2 gry i zabawy ruchowe [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 gry i zabawy ruchowe Nieobliczana

3 gry i zabawy ruchowe [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Bondarowicz M. (2004): Zabawy w grach sportowych, Warszawa

Bondarowicz M., Staniszewski T. (2008): Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych,
Warszawa
BondarowiczM., Staniszewski T. (2003): Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Cz. 2,
Jesienno-zimowe chłodne dni., Wrocław
BondarowiczM., Staniszewski T. ( (2003): Wielka księga zabaw i gier ruchowych Cz. 1,
Wiosenno-letnie ciepłe dni.., Wrocław

Flemming I. (1998): Gry i zabawy na wycieczkę szkolną., Kielce

Mielniczuk M., Staniszewski T. (2009): Stare i nowe gry drużynowe, Warszawa

Nawara H., Nawara U. (1999): Gry i zabawy integracyjne, Wrocław

Paterka S., Wieczorek A., Gołaszewski J. (2000): Organizacja wycieczek szkolnych, obozów
stałych i wędrownych, Poznań

Sieniek Cz. (2009): Terenowe gry i zabawy o charakterze ogólnorozwojowym, Starachowice

Węgrzyn E., Umiastowska D., Pławińska L. (2002): Zabawy i gry ruchowe w wychowaniu
fizycznym, Wydawnictwo uczelniane US, Szczecin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

41Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4Inne

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:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej; dyscyplina: animator czasu wolnego

gry miejskie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2986_7S

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TERESA  ZWIERKO

Prowadzący zajęcia:
Umiejętności i kompetencje w zakresie:
1. Organizowania i realizowania imprezy rekreacyjnej w praktyce na przykładzie konkretnego projektu (gra
miejska)
2. Obsługi uczestników na poszczególnych etapach imprezy rekreacyjnej.
3. Pozyskanie umiejętności współpracy w zespole

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student posiada podstawową wiedzę na
temat warunków i możliwości organizacji
gry miejskiej z uwzględnieniem wieku, płci
oraz stanu zdrowia uczestników

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

student posiada wiedzę dotyczącą
organizacji czasu wolnego oraz zna rożne
formy aktywności ruchowej możliwe do
realizacji w warunkach miejskich

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

student potrafi aktywizować siebie i innych
do podejmowania aktywności fizycznej oraz
posiada umiejętności organizacji gry
miejskiej

K_U04
M1_U03
S1A_U07
S1A_U10

EP31

student posiada umiejętność
przygotowania propozycji gry miejskiej
jako produktu turystycznego

K_U02
M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP42

kompetencje społeczne

student potrafi pracować samodzielnie i w
grupie, potrafi rozwiązać sytuacje
konfliktowe wśród uczestników zajęć

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP51

student podczas realizacji zadania potrafi
zapewnić bezpieczeństwo sobie i
uczestnikom

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP62
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gry miejskie

Forma zajęć: zajęcia terenowe

15

1. Jak przygotować grę miejską, scenariusz gry miejskiej i przykłady realizacji.
Przygotowanie imprezy rekreacyjnej w praktyce z zakresu; kalkulacja, dokumentacja, program,
podział ról, patronaty, partnerstwa, dodatkowe finansowanie, sponsorzy, nagrody, reklama (ulotka,
plakaty, strona internetowa, komunikaty prasowe, media, kalendarz imprez) zgłoszenia i
rejestracja, rezerwacja noclegów, formularze, karty zadań, mapy, oprawa graficzna realizacji,
opłaty, identyfikatory, układanie scenariusza, sprawozdanie fotograficzne i filmowe, reklama
bezpośrednia.

2

22. Formy realizacji imprezy rekreacyjnej w zależności od jej etapu realizacji (punkt startowy,
akredytacja, punkty zadaniowe, kulminacja) 2

83. Organizacja i realizacja imprezy rekreacyjnej Gry Miejskie w praktyce. 2

54. Praca z grupą uczestników. 2

prezentacja audiowizualna, praca w grupach, praca indywidualnaMetody kształcenia

E. Kozdroń, T. Łobożewicz, J. Mogiła-Lisowska, K. Piłat, H. Piotrowska (1994): Sport dla
wszystkich – rekreacja dla każdego, TKKF
Janikowska – Siatka (2004):  Zabawy i gry ruchowe na zajęciach wych. fiz. I festynach
sportowo rekreacyjnych. , WSiP , Warszawa

Nawrocka W. (1985): Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej , Adria

Pastwa Marta  (2000): Zarządzanie finansami instytucji sportowo-rekreacyjnymi

Rekreacja w rodzinie  (2003):  , TKKF

Ryszard Kazimierz Burgiel (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych,
TKKF

Literatura podstawowa

 Zbigniew Cendrowski (1997): Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu

Cych Piotr, Kozłowski Jacek  (1998): Bieg na orientację -trening, praktyka i teoria

Tadeusz Fąk (1995): Skuteczność polskiej szkoły w wychowaniu do rekreacji ruchowej

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP6PROJEKT

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Zaliczenie kolokwium
3. Zaliczenie projektu organizacji Gra Miejska.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie średniej arytmetycznej wyliczanej z ocen
uzyskanych z kolokwium i projektu grupowego

2 gry miejskie Nieobliczana

2 gry miejskie [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

gry miejskie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2986_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr WOJCIECH  JEDZINIAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. TERESA  ZWIERKO

Cele przedmiotu:

Umiejętności i kompetencje w zakresie:
1. Organizowania i realizowania imprezy rekreacyjnej w praktyce na przykładzie konkretnego projektu (gra
miejska)
2. Obsługi uczestników na poszczególnych etapach imprezy rekreacyjnej.
3. Pozyskanie umiejętności współpracy w zespole

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student posiada podstawową wiedzę na
temat warunków i możliwości organizacji
gry miejskiej z uwzględnieniem wieku, płci
oraz stanu zdrowia uczestników

K_W021 EP1

student posiada wiedzę dotyczącą
organizacji czasu wolnego oraz zna rożne
formy aktywności ruchowej możliwe do
realizacji w warunkach miejskich

K_W102 EP2

umiejętności

student potrafi aktywizować siebie i innych
do podejmowania aktywności fizycznej oraz
posiada umiejętności organizacji gry
miejskiej

K_U041 EP3

student posiada umiejętność
przygotowania propozycji gry miejskiej
jako produktu turystycznego

K_U022 EP4

kompetencje społeczne

student potrafi pracować samodzielnie i w
grupie, potrafi rozwiązać sytuacje
konfliktowe wśród uczestników zajęć

K_K051 EP5

student podczas realizacji zadania potrafi
zapewnić bezpieczeństwo sobie i
uczestnikom

K_K062 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gry miejskie

Forma zajęć: zajęcia terenowe

15

1. Jak przygotować grę miejską, scenariusz gry miejskiej i przykłady realizacji.
Przygotowanie imprezy rekreacyjnej w praktyce z zakresu; kalkulacja, dokumentacja, program,
podział ról, patronaty, partnerstwa, dodatkowe finansowanie, sponsorzy, nagrody, reklama (ulotka,
plakaty, strona internetowa, komunikaty prasowe, media, kalendarz imprez) zgłoszenia i
rejestracja, rezerwacja noclegów, formularze, karty zadań, mapy, oprawa graficzna realizacji,
opłaty, identyfikatory, układanie scenariusza, sprawozdanie fotograficzne i filmowe, reklama
bezpośrednia.

4
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2
2. Formy realizacji imprezy rekreacyjnej w zależności od jej etapu realizacji (punkt startowy,
akredytacja, punkty zadaniowe, kulminacja) 4

83. Organizacja i realizacja imprezy rekreacyjnej. Gry Miejskie w praktyce. 4

54. Praca z grupą uczestników. 4

prezentacja audiowizualna, praca w grupach, praca indywidualnaMetody kształcenia

E. Kozdroń, T. Łobożewicz, J. Mogiła-Lisowska, K. Piłat, H. Piotrowska  (1994):  Sport dla wszystkich – rekreacja dla każdego,
TKKF

Janikowska – Siatka (2004): Zabawy i gry ruchowe na zajęciach wych. fiz. I festynach sportowo rekreacyjnych., WSiP,
Warszawa

Nawrocka W. (1985): Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej, Adria

Pastwa Marta  (2000):  Zarządzanie finansami instytucji sportowo-rekreacyjnymi

Ryszard Kazimierz Burgiel (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych, TKKF

(2003): Rekreacja w rodzinie , TKKF

Literatura podstawowa

 Zbigniew Cendrowski (1997): Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu

Cych Piotr, Kozłowski Jacek (1998):  Bieg na orientację -trening, praktyka i teoria

Tadeusz Fąk  (1995): Skuteczność polskiej szkoły w wychowaniu do rekreacji ruchowej

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP6PROJEKT

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Zaliczenie kolokwium-60%
3. Zaliczenie projektu organizacji Gra Miejska-40%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1. Zaliczenie kolokwium-60%
2. Zaliczenie projektu organizacji Gra Miejska-40%

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 gry miejskie Nieobliczana

4 gry miejskie [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

historia architektury i sztuki
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_68S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PAULINA DĄBROSZ-DREWNOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAFAŁ MAKAŁA

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest przedstawienie zarysu dziejów architektury i sztuk pięknych w europejskim obszarze
kulturowym w porządku chronologicznym, od starożytności do XX w. Na najbardziej typowych
przykładach pokazane zostaną cechy charakterystyczne poszczególnych konwencji stylowych i treści
dzieł sztuki w danych epokach. Trzecim celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi narzędziami
analizy historyczno-artystycznej i głównymi obszarami zastosowania wiedzy uzyskanej na zajęciach.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu historii, geografii i historii kultury (na poziomie szkoły średniej)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Znajomość głównych epok sztuki europejskiej oraz
najważniejszych cech charakterystycznych dzieł
stworzonych w
poszczególnych stylach zrozumienie znaczenia dzieł
sztuki dla tworzenia się świadomości (np. Regionalnej,
narodowej,
religijnej) Wiedza na temat związku dzieł sztuki i ich grup
z kontekstem kulturowym (politycznym, społecznym,
religijnym i
in.) Znajomość najważniejszych narzędzi służących
analizie dzieła sztuki

K_W011 EP1

umiejętności

Umiejętność rozpoznawania głównych cech stylów
architektury i sztuki, przyporządkowywania do nich
poszczególnych dzieł

K_U021 EP2

Rozumienie specyficznego charakteru dzieła sztuki dla
kształtu cywilizacji K_U142 EP3

Umiejętność analizowania formy i treści dzieła sztuki K_U143 EP4

kompetencje społeczne

Podstawowe umiejętności służące poszukiwaniu
informacji z zakresu historii sztuki K_K011 EP5

Umiejętność formułowania priorytetów określających
charakter analizy dzieła i kierunku pozyskiwania
informacji

K_K042 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia architektury i sztuki

Forma zajęć: wykład

2
1. Charakterystyka współczesnej historii sztuki i wprowadzenie do analizy historyczno-artystycznej.
Chronologia sztuki i geografia artystyczna w obszarze europejskim 5
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32. Sztuka śródziemnomorska a sztuka antyczna. Wyjątkowość kultury antycznej Grecji i Rzymu 5

53.  Romanizm i gotyk w sztuce średniowiecza. Ikonografia średniowieczna 5

84. Sztuka nowożytna w Europie 5

65. Sztuka epoki industrialnej, od schyłku XVIII do początków XX w. 5

26. Awangarda początków XX w. 5

47.  Sztuka od I wojny światowej do schyłku XX w. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza dzieła sztuki i grup dzieł sztuki (architektura, malarstwo, rzeźba) 5

22.  Analiza treści dzieła sztuki w kontekście kulturowym 5

4
3.  Zbieranie informacji o dziele sztuki, sztuce regionu/kraju oraz budowanie wiedzy o sztuce danej epoki

5

44. Podstawowe narzędzia analizy dzieła sztuki ćwiczenia na zajęciach warsztatowych w muzeum 5

Wykład
Prezentacje multimedialne (na każdych zajęciach)
Indywidualna praca studentów
Dyskusja
Zajęcia warsztatowe

Metody kształcenia

Gombrich E.H. (1998): O sztuce., PWN, Warszawa

Rottenberg A. (2005): Sztuka w Polsce 1945-2005, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Białostocki J. (2001): Sztuka cenniejsza niż złoto., PWN, Warszawa

http://www.artlibraries.net :

Rzepińska M. (1986): Siedem wieków malarstwa., Ossolineum, Waarszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykonanie pracy pisemnej będącej warsztatową analizą dzieła sztuki (1800-3600 znaków)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Pisemne kolokwium na zakończenie semestru (pytania otwarte i zadania; oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jej użycia do rozwiązania problemu)
Ocena z kolokwium jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 historia architektury i sztuki Arytmetyczna

5 historia architektury i sztuki [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 historia architektury i sztuki [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



13Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

hotelarstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_59S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42

ćwiczenia 24 ZO

wykład 15 E

zajęcia terenowe 6 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MARTA  SIDORKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania
hotelarstwa w makrootoczeniu turystycznym, charakterystyką funkcjonowania rynku usług hotelarskich w Polsce
i na świecie oraz wskazanie miejsca hotelarstwa we współczesnym systemie obsługi ruchu turystycznego

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowe wiadomości z zakres turystykiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi zdefiniować główne
terminy z zakresu hotelarstwa. K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student potrafi scharakteryzować obiekty
noclegowe występujące na rynku
hotelarskim

K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP22

Student ma podstawową wiedzę na temat
rynku hotelarskiego K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP33
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umiejętności

Student jest przygotowany do
samodzielnego rozwiązywania problemów
w branży hotelarskiej

K_U01
K_U09
K_U13

S1A_U01
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08

EP41

Student umie posługiwać się językiem
branżowym.

K_U10
K_U12

M1_U03
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10
S1A_U10
S1A_U11

EP52

kompetencje społeczne

Podczas dyskusji problemowej na zajęciach
ćwiczeniowych student potrafi zachować
otwartość na poglądy pozostałych
uczestników dyskusj

K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP61

Student jest przygotowany do
uczestnictwa w pracy zespołowej. K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: hotelarstwo

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowa terminologia związana z hotelarstwem 2

22. Zarys historii hotelarstwa 2

23. Usługi hotelarskie cechy i klasyfikacja 2

24. Elementy składowe obiektu hotelarskiego 2

35. Specyfika branży hotelarskiej 2

26. Ikony światowego hotelarstwa 2

27. Hotelarstwo sieciowe 2

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 2

22. Wypełnianie wniosków klasyfikacyjno kategoryzacyjnych obiektów hotelarskich 2

23. Kreowanie oferty hotelarskiej dla konkretnej grupy docelowej 2

44. Systemy dystrybucji usług hotelarskich 2

25. Recepcja hotelowa 2

26. Stan bazy noclegowej w Polsce 2

27. Gastronomia w hotelarstwie 2

28. Turystyka biznesowa w hotelarstwie 2

49. Prezentacja najciekawszych przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce i na świecie 2

Forma zajęć: zajęcia terenowe

61.  Wizyta studyjna w obiekcie hotelarskim: np. hotel Silver w Szczecinie, hotel Radisson Blu w
Szczecinie 2
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prezentacje multimedialne , praca w grupach , opracowanie projektuMetody kształcenia

M. Milewska, B. Włodarczyk, (2005): Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu
hotelarstwa,, Wydawnictwo WSTH w Łodzi,, Łódź
M. Sidorkiewicz, A. Pawlicz, (2015): Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne,, Difin,,
Warszawa
red. A. Panasiuk, D. Szostak, (2008): Hotelarstwo, Usługi  Zarządzanie  Eksploatacja,, PWN,,
Warszawa

Literatura podstawowa

D. Szostak,  , (2004): Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów., Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, SzczecinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

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

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zajęć terenowych i zdanie
egzaminu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

2 hotelarstwo Ważona

2 hotelarstwo [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną 0,10

2 hotelarstwo [wykład] egzamin 0,60

2 hotelarstwo [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,30

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Industry revolution 4.0
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3432_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARCIN GRYCZKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0), w szczególności podjęcie
dyskusji na temat jej aspektów społeczno-ekonomicznych.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiedza z zakresu ekonomii międzynarodowej, makroekonomii, handlu międzynarodowego oraz
współczesnych zjawisk związanych z gospodarką światową.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna powiązania między podmiotami gospodarki
światowej oraz wyzwania dotyczące czwartej rewolucji
przemysłowej.

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi analizować podstawowe zjawiska w
gospodarce światowej, oceniać ich wpływ na różnych
interesariuszy, a także dostrzegać ich pozytywne i
negatywne konsekwencje dla wybranych gospodarek.

K_U101 EP2

kompetencje społeczne
Student dostrzega wpływ zmian spowodowanych
postępem naukowo-technicznym na życie społeczno-
gospodarcze.

K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Industry revolution 4.0

Forma zajęć: konwersatorium

21. Międzynarodowy podział pracy 5

12. Przemysł 4.0 - wprowadzenie 5

13. Koncepcja prosumenta we współczesnej gospodarce 5

24. Druk 3D - nowa rewolucja przemysłowa 5

35. Internet rzeczy - pojęcie, zastosowania, szanse i zagrożenia 5

26. Sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę 5

27. Zastosowania Big Data i ich skutki społeczno-ekonomiczne 5

28. Robotyka i automatyzacja - wybrane statystyki 5
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Krótkie prezentacje wybranych zagadnień oraz dyskusje na ich temat.Metody kształcenia

Anderson Ch. (2012): Makers. The New Industrial Revolution., Crown Business, New York

Barnatt Ch. (2014): 3D Printing. The Next Industrial Revolution., ExplainingTheFuture.com, Lexington

Barrat J. (2015): Our Final Invention. Artificial Intelligence and the End of the Human Era., Thomas Dunne Books, New York

Bingham A., Spradlin D. (2011): The Open Innovation Marketplace. Creating Value in the Challenge Driven Enterprise., FT
Press, New Jersey

Bostrom N. (2014): Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies., Oxford University Press, Oxford

Carr N.G. (2004): Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage., Harvard Business
School Press, Boston, Massachusetts

Carr N.G. (2009): The Big Switch. Rewiring the World, from Edison to Google., W.W. Norton, New York-London

Dicken P. (2011): Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy., SAGE Publications, London

Ford M. (2015): The Rise of the Robots. Technology and the Threat of Mass Unemployment., Oneworld, London

Kurzweil R. (2012): How to Create a Mind. The Secret of Human Thought Revealed., Penguin Books, New York

Kurzweil R. (2005): The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology., Penguin Books, New York

Pariser E.  (2011): The Filter Bubble., Penguin Books, New York

Tapscott D., Williams A.D. (2010): Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything., Penguin Books, London

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w dyskusjach dotyczących podejmowanych tematów, pozytywna ocena eseju.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu składa się z dwóch części - aktywność na zajęciach (maksymalnie 15 punktów) oraz ocena eseju
(maksymalnie 25 punktów). Aby uzyskać ocenę dostateczną, należy zgromadzić min. 20 pkt, dobrą - 28 pkt., bardzo
dobrą - 35 pkt.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Industry revolution 4.0 Nieobliczana

5 Industry revolution 4.0 [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

innovation mindset
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA ŁOBACZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

The main objective of the course is to raise awareness on the phenomenon of Mindset in business which enable a deep
understanding of the importance of Innovation Mindset and thus conscious development of innovation focused
thinking directed towards innovation based entrepreneurial actions as well as creating of innovation culture of an
organisation.

Wymagania wstępne: no requirements

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student defines the notions like Mindset, Innovation
Mindset, Entrepreneurial Mindset

K_W01
K_W031 EP1

student understands the idea of Entrepreneurial
Orientation and its dimensions

K_W03
K_W042 EP2

umiejętności

student is able to critically review aspects of Innovation
Mindset and its consequences

K_U09
K_U101 EP3

student is able to give constructive feedback on other's
work

K_U09
K_U102 EP4

kompetencje społeczne

student is able to work in groups K_K03
K_K051 EP5

student is able to openly discuss his/her opinions K_K03
K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: innovation mindset

Forma zajęć: konwersatorium

41. Understanding of the Mindset and how it relates to behaviour. Fixed vs growth Mindset 5

42. Innovation Mindset and drivers of Innovation Mindset 5

4
3. Innovation Mindset: perception of success and failure. Dochtery?s Innovation Mindset Model, value of
failure and learning 5

2
4. Innovation Mindset and Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Mindset. Creative Mindset vs
Critical Mindset. Three dimentions of Entreptreneurial Orientation. Effectuation theory 5

1
5. Innovation Mindset of an organisation. Creating Innovation Mindset of an organisation. Changing
Employee Mindset. Designing Innovation Culture 5

Workshop supported with theoretical introduction and case studiesMetody kształcenia

1/2



Dyer J. (2011): Think like an Innovator, HBR

Mazzarol T. (2011): Cases in Entrepreneurship and Innovation, Tilde University Press
Literatura podstawowa

Dweck C. (2008): Mindset. The new psychology of Success, Ballantine Books

Dyer J. H., Gregersen h., Christensen C.M. (2009): The innovator’s DNA, HBR

Govindarajan V. (2010): Creating an Innovation Mindset, HBR

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

To complete the course students are required to participate actively in workshop exercises, deliver final essay and
other students' essays review.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is calculated as follows:
- delivery of final essay and its in-class defence (60%)
- delivery of essay's review (15%)
- parciticipation in workshop excercises (25%)

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 innovation mindset Nieobliczana

5 innovation mindset [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

innovation mindset
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA ŁOBACZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

The main objective of the course is to raise awareness on the phenomenon of Mindset in business which enable a deep
understanding of the importance of Innovation Mindset and thus conscious development of innovation focused
thinking directed towards innovation based entrepreneurial actions as well as creating of innovation culture of an
organisation.

Wymagania wstępne: no requirements

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student defines the notions like Mindset, Innovation
Mindset, Entrepreneurial Mindset

K_W01
K_W031 EP1

student understands the idea of Entrepreneurial
Orientation and its dimensions

K_W03
K_W042 EP2

umiejętności

student is able to critically review aspects of Innovation
Mindset and its consequences

K_U09
K_U101 EP3

student is able to give constructive feedback on other's
work

K_U09
K_U102 EP4

kompetencje społeczne

student is able to work in groups K_K03
K_K051 EP5

student is able to openly discuss his/her opinions K_K03
K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: innovation mindset

Forma zajęć: konwersatorium

41. Understanding of the Mindset and how it relates to behaviour. Fixed vs growth Mindset 5

42. Innovation Mindset and drivers of Innovation Mindset 5

4
3. Innovation Mindset: perception of success and failure. Dochtery?s Innovation Mindset Model, value of
failure and learning 5

2
4. Innovation Mindset and Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Mindset. Creative Mindset vs
Critical Mindset. Three dimentions of Entreptreneurial Orientation. Effectuation theory 5

1
5. Innovation Mindset of an organisation. Creating Innovation Mindset of an organisation. Changing
Employee Mindset. Designing Innovation Culture 5

Workshop supported with theoretical introduction and case studiesMetody kształcenia

1/2



Dyer J. (2011): Think like an Innovator, HBR

Mazzarol T. (2011): Cases in Entrepreneurship and Innovation, Tilde University Press
Literatura podstawowa

Dweck C. (2008): Mindset. The new psychology of Success, Ballantine Books

Dyer J. H., Gregersen h., Christensen C.M. (2009): The innovator’s DNA, HBR

Govindarajan V. (2010): Creating an Innovation Mindset, HBR

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

To complete the course students are required to participate actively in workshop exercises, deliver final essay and
other students' essays review.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade is calculated as follows:
- delivery of final essay and its in-class defence (60%)
- delivery of essay's review (15%)
- parciticipation in workshop excercises (25%)

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 innovation mindset Nieobliczana

5 innovation mindset [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2399_78S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 40 ZO

44 lektorat 40 ZO

3 45 lektorat 40 E

Razem 120 12

Koordynator
przedmiotu:

mgr MIROSŁAW LICHOSIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 według zaleceń Common European
Framework.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1 według zaleceń Common European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna wytyczne niezbędne do wykonywania
zawodu K_W031 EP1

umiejętności
Posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym
na swobodne porozumiewanie się. K_U211 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się w
dziedzinie j. obcego. K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

25
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 3

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

25
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 4

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

25
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

109. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

1/2



Konwersacje, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia
gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych prezentacjiMetody kształcenia

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura podstawowa

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

52Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

44Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP2PREZENTACJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach
- zaliczenie pisemne w formie testu .Wymagania na oceny:
- Dostateczna 60-70% punktów zdobytych na teście
- Dobra 71-89-% punktów zdobytych na teście
- Bardzo dobra - 90-100% punktów zdobytych na teście

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to średnia ocen z testów cząstkowych, testu zaliczeniowego i ocen zdobytych podczas zajęć
praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Nieobliczana

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język angielski Nieobliczana

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2399_77S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 40 ZO

44 lektorat 40 ZO

3 45 lektorat 40 E

Razem 120 12

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 według zaleceń Common European
Framework.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1 według zaleceń Common European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna wytyczne niezbędne do wykonywania
zawodu K_W031 EP1

umiejętności
Posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym
na swobodne porozumiewanie się. K_U211 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się w
dziedzinie j. obcego. K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

25
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 3

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 3

25
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 4

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4

25
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

109. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

1/2



Konwersacje, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia
gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych prezentacjiMetody kształcenia

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura podstawowa

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

52Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

44Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP2,EP3PREZENTACJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach
- zaliczenie pisemne w formie testu .Wymagania na oceny:
- Dostateczna 60-70% punktów zdobytych na teście
- Dobra 71-89-% punktów zdobytych na teście
- Bardzo dobra - 90-100% punktów zdobytych na teście

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to średnia ocen z testów cząstkowych, testu zaliczeniowego i ocen zdobytych podczas zajęć
praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język francuski Nieobliczana

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język francuski Nieobliczana

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język francuski Ważona

5 język francuski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2399_80S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 40 ZO

44 lektorat 40 ZO

3 45 lektorat 40 E

Razem 120 12

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 według zaleceń Common European
Framework.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1 według zaleceń Common European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna wytyczne niezbędne do wykonywania
zawodu K_W031 EP1

umiejętności
Posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym
na swobodne porozumiewanie się. K_U211 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się w
dziedzinie j. obcego. K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

25
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2 3

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 3

25
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 4

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

25
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

109. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

1/2



Konwersacje, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia
gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych prezentacjiMetody kształcenia

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura podstawowa

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

52Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

44Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach
- zaliczenie pisemne w formie kolokwium - testu .Wymagania na oceny:
- Dostateczna 60-70% punktów zdobytych na teście
- Dobra 71-89-% punktów zdobytych na teście
- Bardzo dobra - 90-100% punktów zdobytych na teście

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to średnia ocen z cząstkowych, kolokwium zaliczeniowego i ocen zdobytych podczas zajęć
praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język hiszpański Nieobliczana

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański Nieobliczana

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język hiszpański Ważona

5 język hiszpański [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2399_79S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 40 ZO

44 lektorat 40 ZO

3 45 lektorat 40 E

Razem 120 12

Koordynator
przedmiotu:

mgr MAGDALENA KISIEL-SPYCHAŁA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 według zaleceń Common European
Framework.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1 według zaleceń Common European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna wytyczne niezbędne do wykonywania
zawodu K_W031 EP1

umiejętności
Posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym
na swobodne porozumiewanie się. K_U211 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się w
dziedzinie j. obcego. K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

25
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 3

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 3

25
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 4

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

25
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 5

5
8. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 5

109. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 5
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Konwersacje, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia
gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych prezentacjiMetody kształcenia

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura podstawowa

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

52Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

44Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP2,EP3PREZENTACJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach
- zaliczenie pisemne w formie testu .Wymagania na oceny:
- Dostateczna 60-70% punktów zdobytych na teście
- Dobra 71-89-% punktów zdobytych na teście
- Bardzo dobra - 90-100% punktów zdobytych na teście
W OKRESIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGU LUB WYŁĄCZNIE NAUCZANIA ZDALNEGO NASTĄPI ZMIANA
WARUNKÓW ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA NASTĘPUJĄCE WYMOGI:
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywność, uzyskanie ocen pozytywnych z
testów i prezentacja zadanych tematów poprzez MS Teams

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to średnia ocen z testów cząstkowych, testu zaliczeniowego i ocen zdobytych podczas zajęć
praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Nieobliczana

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki Nieobliczana

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Moduł:
Język obcy A,F,H,N,R

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2399_76S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 40 ZO

44 lektorat 40 ZO

3 45 lektorat 40 E

Razem 120 12

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ TARNOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 według zaleceń Common European
Framework.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1 według zaleceń Common European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna wytyczne niezbędne do wykonywania
zawodu K_W031 EP1

umiejętności
Posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym
na swobodne porozumiewanie się K_U211 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się w
dziedzinie j. obcego. K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

25
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2 3

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 3

25
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 4

10
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

25
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie )
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2. 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2 5

109. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5
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Konwersacje, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
i, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych
prezentacji

Metody kształcenia

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura podstawowa

Wg wyboru lektora danego języka.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

52Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

44Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP2,EP3PREZENTACJA

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach
- zaliczenie pisemne w formie testu .Wymagania na oceny:
- Dostateczna 60-70% punktów zdobytych na teście
- Dobra 71-89-% punktów zdobytych na teście
- Bardzo dobra - 90-100% punktów zdobytych na teście

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to średnia ocen z testów cząstkowych, testu zaliczeniowego i ocen zdobytych podczas zajęć
praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język rosyjski Nieobliczana

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język rosyjski Nieobliczana

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język rosyjski Ważona

5 język rosyjski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

kadry w turystyce i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_18S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46

ćwiczenia 25 ZO

wykład 15 E

zajęcia terenowe 5 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ANNA  TOKARZ-KOCIK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty, głównych zasad i narzędzi zarządzania kadrami w
przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznychWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Student wymienia i opisuje poszczególne
instrumenty polityki kadrowej

K_W03
K_W04

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student projektuje przebieg rozmowy
rekrutacyjnej j jest przygotowany do
uczestniczenia w niej

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP21

Student potrafi dokonać oceny
skuteczności instrumentów polityki
personalnej wykorzystywanych w
przedsiębiorstwach turystycznych i
rekreacyjnych

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne
Podczas dyskusji problemowej student
zachowuje otwartość na poglądy
pozostałych uczestników dyskusji.

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: kadry w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: wykład

11. Istota zarządzania kadrami w turystyce i rekreacji 6

12. Modele polityki personalnej 6

13. Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym i rekreacyjnym 6

14. Metody ustalania wielkości zatrudnienia w sektorze turystycznym 6

25. Style kierowania 6

26. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie 6

17. Strategie i metody rekrutacji 6

18. Techniki selekcji kandydatów do pracy w sektorze turystycznym 6

29. Istota i teorie motywacji 6

110. Systemy motywowania pracowników 6

111. Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników 6

112. Kontrola i ocena pracowników 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Analiza zatrudnienia w branży turystycznej w Polsce i na świecie 6

12. Określenie potrzeb personalnych wybranych przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i
rekreacyjne 6

2
3. Przygotowanie opisu wybranych stanowisk w przedsiębiorstwach świadczących usługi
turystyczne i
rekreacyjne

6

14. Określenie niezbędnych predyspozycji pracownika dla wybranych stanowiska pracy w turystyce i
rekreacji 6

15. Zasady przygotowywania ogłoszeń o pracę w turystyce 6

16. Selekcja na podstawie dokumentów aplikacyjnych, testów psychologicznych 6

27. Rozmowa kwalifikacyjna case study 6

28. Narzędzia motywowania pracowników w wybranych przedsiębiorstwach sektora turystycznego i
rekreacyjnego 6

29. Opracowanie programów szkoleń pracowników 6

110. Sposoby oceny pracowników 6

211. Ryzyko personalne analiza zagrożeń 6

8
12. Prezentacje instrumentów ZZL stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwa turystyczne i
rekreacyjne?
case study

6

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Wizyta na targach pracy lub wizyta w agencji zatrudnienia 6

32. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branży turystycznej lub rekreacyjnej, wywiad z
menedżerem HR 6

prezentacje multimedialne, praca w grupach, opracowanie projektuMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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A. Tokarz (2008): Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa

Red. D. Pląder (2001): Organizacja pracy w hotelarstwie, Proksenia, Kraków
Literatura podstawowa

Czasopisma: Doradca Hotelarza, Hotelarz, Hospitality, PersonelLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, zaliczenie zajęć
terenowych i zadanie egzaminu.egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte) obejmujący
wiedzę z wykładów
kolokwium pisemne (pytania otwarte) obejmujący wiedzę z ćwiczeń
przygotowanie i prezentacja własnego projektu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

6 kadry w turystyce i rekreacji Ważona

6 kadry w turystyce i rekreacji [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną 0,10

6 kadry w turystyce i rekreacji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,30

6 kadry w turystyce i rekreacji [wykład] egzamin 0,60

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

kierowanie zespołami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2490_19S

Katedra Organizacji i Zarządzania
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr KATARZYNA  ZIOŁO

Prowadzący zajęcia:
Zapoznanie studentów z rozumieniem zachowań organizacyjnych w aspekcie problematyki kierowania
zespołami, grupami w organizacjach; zapoznanie z podstawowymi terminami, pojęciami i zjawiskami związanymi
z problematyką budowania, funkcjonowania zespołów, grup w organizacjach, etapami życia zespołów, kryteriami
podziału.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu technik zarządzania, otwartość na pracę zespołową, podejście kreatywne i dobre
nastawienie na współprace.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student wymienia i definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu kierowania zespołami

K_W03
K_W04

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11

EP11

Student charakteryzuje metody planowania
i organizowania zespołów K_W05 S1A_W05

S1A_W08EP22

umiejętności

Student buduje zespoły i analizuję ich
pracę K_U01

S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP31

Student nabywa umiejętność zarządzania
zmianami w zespole oraz rozwiązywania
konfliktów zespołowych

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP42

kompetencje społeczne

Student angażuje się w pracę zespołową K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP51

Student wykazuje kreatywność i zabiera
głos w dyskusjach nad omawianymi
przykładami

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP62
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kierowanie zespołami

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Istota i definicja zespołu: cechy efektywnych zespołów; pozytywne i negatywne zachowania w
zespole; role zespołowe; etapy organizowania pracy zespołowej 6

32. Zarządzanie i kierowanie zespołem; rodzaje zespołów pracowniczych; schemat tworzenia
zespołu 6

33. Pozyskiwanie zasobów dla zespołu i dobór odpowiedniego składu osobowego 6

34. Jak rozwiązywać problemy w zespole: źródła problemów i ich rozwiązywanie; frakcje w zespole 6

35. Organizowanie spotkań zespołowych: wstępnego, informacyjnych, monitorujących, itp. 6

36. Rola przywódcy zespołu: teorie przywództwa transakcyjnego i transformacyjnego 6

37. Podejmowanie decyzji w zespole: schematy podejmowania decyzji; działanie synergiczne
zespołu 6

38. Komunikacja wewnątrzzespołowa: dobre słuchanie, prowadzenie dyskusji w zespole 6

39. Motywowanie uczestników zespołu: teorie motywacji i narzędzia motywowania 6

310. Zarządzanie sobą a zarządzanie zespołem: asertywność, kreatywność i umiejętność negocjacji 6

Wykłady interaktywne, prezentacje multimedialne, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupachMetody kształcenia

Donellon A. (2007): Kierowanie zespołami, Helion, Gliwice

Król H., Ludwiczyński A. (2006): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWN, Warszawa

Piotrkowski K. (2000): Kierowanie zespołami ludzi, Bellona, Warszawa

Literatura podstawowa

Kostera M. (2006): Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa

Listwan T. (red.) (2006): Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na podstawie prezentacji przygotowywanej w zespołach i kolokwium w formie pisemnej
(przygotowanego w oparciu o treści prezentowane na ćwiczeniach oraz zalecaną literaturę). Ocena
końcowa uwzględnia ocenę z kolokwium i prezentacji, a także aktywność na zajęciach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

6 kierowanie zespołami Arytmetyczna

6 kierowanie zespołami [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

kinezyprofilaktyka
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2986_17S

Katedra Kinezyprofilaktyki [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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 MONIKA  NIEWIADOMSKA

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wybranych dysfunkcji narządu ruchu, wynikających
z oddziaływania na organizm człowieka czynników wewnętrznych i zewnętrznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.Cele przedmiotu /

modułu:

Podstawowe wiadomości z anatomiiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi przeanalizować wpływ korzystnych
i niekorzystnych czynników na postawę człowieka.
Zna mechanizmy regulujące funkcjonowanie
poszczególnych narządów odpowiedzialnych za
prawidłowe działanie postawy ciała.

K_W11 M1_W02EP11

Student zna różne rodzaje działań
zapobiegawczych i terapeutycznych zmierzających
do zapobieżenia lub złagodzenia powstałych
nieprawidłowości funkcjonowania aparatu ruchu.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12

S1A_W04
S1A_W06

EP22

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia
związane z przedmiotem kinezyprofilaktyka, potrafi
określić znaczenie działań profilaktycznych i
terapeutycznych dla osób z dysfunkcjami narządu
ruchu w różnych grupach wiekowych .

K_W01

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W03

EP33
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umiejętności

Student potrafi dobrać odpowiednie działania
zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości w
postawie ciała i potrafi zaproponować wybrane
metody korygowania zaistniałych dysfunkcji.

K_U15 M1_U02
S1A_U04EP41

Student wykorzystując podstawową wiedzę z
zakresu przedmiotu i potrafi określić potrzeby
współczesnego człowieka w celu wyeliminowania
zagrożeń cywilizacyjnych, które wpływają
niekorzystnie na postawę i funkcjonowanie narządu
ruchu.

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP52

Student potrafi wskazać odpowiednie działania
profilaktyczne wpływające na poprawę postawy
ciała człowieka,
oraz zidentyfikować działania niekorzystne.

K_U05

M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP63

kompetencje społeczne

Student z szacunkiem i wyrozumiałością odnosi się
do
pacjenta i jego problemów zdrowotnych.

K_K02

M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP71

Student docenia ważność indywidualnego
traktowania każdego pacjenta. K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kinezyprofilaktyka

Forma zajęć: wykład

4
1. Ogólna charakterystyka postawy ciała oraz metody jej oceny. Zmiany postawy ciała w filogenezie i
ontogenezie 3

4
2. Rola czynników korzystnych i niekorzystnych wpływających na postawę ciała. Wpływ aktywności
ruchowej na zdrowie i profilaktykę postawy ciała 3

4
3. Kształtowanie się postawy ciała i nawyków ruchowych w ontogenezie; ocena i stosowane metody
fizjoterapii w zaburzeniach posturalnych . 3

34. Systematyka ćwiczeń w kinezyterapii 3

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Charakterystyka wybranych dysfunkcji narządu ruchu u dzieci młodzieży i dorosłych 3

5
2. Przeciążenia narządu ruchu u dzieci , młodzieży i dorosłych - działania profilaktyczne i wybrane
metody leczenia 3

6
3. Ćwiczenia lecznicze ich systematyka dobór i zastosowanie w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu

3

Prezentacja multimedialna, praca w zespole, analiza przypadkuMetody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach i aktywność 20%, kolokwium pisemne 80%
Zaliczenie wykładów: kolokwium pisemne 100%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

3 kinezyprofilaktyka Arytmetyczna

3 kinezyprofilaktyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 kinezyprofilaktyka [wykład] egzamin

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Dega W. (1996): Wady postawy. W: Ortopedia i rehabilitacja. Pod red. W. Dega, A. Senger, PZWL, Warszawa

Nawotny J. Saulicz E. (1998): Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja, AWF Katowice, Katowice

Nowotny J. (2005): Podstawy fizjoterapii, Kasper

Rosławski A. (2009): Badania czynnościowe w kinezyterapii, AWF Wrocław, Wrocław

Rosławski A., Skolimowski T. (2003): Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych, PZWL, Warszawa

Zembaty A. (2002): Kinezyterapia t. 1 i 2, Firma Usługowo Handlowa Kasper

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

12Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

26Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

komercjalizacja eventów sportowo-turystycznych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_22S

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 56
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGNIESZKA  SAWIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom sposobów komercjalizacji eventów sportowych i turystycznych
organizowanych przez różne podmioty funkcjonujące na rynku

Cele przedmiotu /
modułu:

podstawowa wiedza z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji, wiedza z zakresu zarządzaniaWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie istotę
komercjalizacji przedsięwzięć sportowych i
turystycznych

K_W04
K_W05
K_W08

M1_W11
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W10

EP11

Student zna narzędzia marketingowe K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP22

umiejętności

Student potrafi zaplanować strategię
komercjalizacji wydarzenia sportowego i
rekreacyjnego dla określonej grupy
odbiorców

K_U01
K_U02
K_U08

M1_U04
M1_U10
S1A_U01
S1A_U05
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08

EP31
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kompetencje społeczne

Student rozumie konieczność współpracy z
innymi podmiotami i uwzględniania zasad
zrównoważonego marketingu podczas
przygotowywania strategii komercjalizacji
wydarzenia

K_K02
K_K11

M1_K03
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: komercjalizacja eventów sportowo-turystycznych

Forma zajęć: wykład

41. Rodzaje eventów sportowych i turystycznych 6

122. Narzędzia, zasady i strategie  komercjalizacji wydarzeń 6

43. DMO - polityka współpracy w zakresie kształtowania wizerunku obszaru 6

104. Kanały dystrybucji  i komunikacji używane podczas komercjalizacji wydarzeń sportowych i
turystycznych 6

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Dobre praktyki w zakresie komercjalizacji ofert wydarzeń  sportowych i turystycznych? analiza
studiów przypadków 6

62. Elementy komercjalizacji oferty 6

63. Komercjalizacja oferty z punktu widzenia przedsiębiorstwa turystycznego 6

64. Komercjalizacja oferty z punktu organizatora wydarzeń sportowych 6

65. Komercjalizacja wydarzeń - perspektywa DMO 6

prezentacje multimedialne
praca w grupach
opracowanie projektu

Metody kształcenia

Aleksandra Grobelna, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz (2017): Marka jako źródło
kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej, Difin, Warszawa
Mirosława Malinowska (2015): Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej, Difin,
Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowanie projektu, kolokwium pisemne
Egzamin pisemny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia

6 komercjalizacja eventów sportowo-turystycznych Arytmetyczna

6 komercjalizacja eventów sportowo-turystycznych
[wykład] egzamin

6 komercjalizacja eventów sportowo-turystycznych
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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A. Pawlicz (2008): Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa

Klimek Katarzyna  (2015): Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i
regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem
internetowych , Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie,
Kraków
L. Mazurkiewicz (2005): Planowanie Marketingowe w Przedsiębiorstwie Turystycznym, PWE,
Warszawa
M. Andrzejewski, A. Kasprowicz (2011): KOMERCJALIZACJA SIECIOWYCH  PRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH  W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz

M. Johann (2009): Strategie marketingowe w turystyce, Difin, Warszawa

M. Nalazek (2010): Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

krajoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIWZiEU_1S

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 52
wykład 15 E

zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGNIESZKA  MALKOWSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem oraz historią krajoznawstwa, jego formami oraz
kierunkami rozwoju; przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych walorów krajoznawczych Polski; zapoznanie
z metodami krajoznawczymi wykorzystywanymi w tworzeniu programów imprez turystycznych; przygotowanie
do samodzielnej realizacji imprez o charakterze krajoznawczym.

Cele przedmiotu /
modułu:

Wiedza z zakresu podstaw geografiiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student klasyfikuje walory krajoznawcze,
potrafi wskazać najważniejsze walory
przyrodnicze i antropogeniczne Polski

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student określa cele, formy i rolę
krajoznawstwa oraz zasady programowania
krajoznawczych imprez turystycznych,

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP22

umiejętności

Student potrafi programować oraz
organizować krajoznawcze imprezy
turystyczne

K_U08
K_U10

M1_U03
M1_U10
S1A_U05
S1A_U10
S1A_U11

EP31

Student wykazuje odpowiedzialność za
stan walorów naturalnych oraz
antropogenicznych kraju

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP42

kompetencje społeczne Student propaguje uprawianie turystyki
krajoznawczej

K_K02
K_K07

M1_K03
M1_K08
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K05

EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: krajoznawstwo

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Pojęcie, istota, cele i rola krajoznawstwa 2

22. Zarys organizacji krajoznawstwa w Polsce 2

23. Główne kierunki krajoznawstwa w Polsce 2

24. Walory krajoznawcze pojęcie i klasyfikacje 2

75. Charakterystyka walorów krajoznawczych Polski (w układzie województw) 2

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Wstęp do krajoznawstwa 2

22. Programowanie, przygotowanie, kalkulacja oraz realizacja krajoznawczych imprez turystycznych 2

23. Wybrane przykłady walorów krajoznawczych środowiska przyrodniczego 2

24. Wybrane przykłady walorów krajoznawczych kulturowych 2

225. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych imprez
turystycznych 2

Prezentacje multimedialne, praca w grupach, opracowanie projektu, obserwacja, dyskusjaMetody kształcenia

Kruczek  Z. (2008): Polska. Geografia atrakcji turystycznych, PROKSENIA, Kraków

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

Literatura podstawowa

Kruczek Z. (1997): Metodyka krajoznawstwa, AWF w Krakowie, KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

51Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP5PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej ocenyz egzaminu końcowego
przeprowadzanego w formie pisemnej (pytania testowe i otwarte)
Ćwiczenia: Uzyskanie pozytywnej oceny z projektów imprez krajoznawczych przedstawianych na
zajęciach oraz z aktywności na zajęciach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

2 krajoznawstwo Arytmetyczna

2 krajoznawstwo [wykład] egzamin

2 krajoznawstwo [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

kształtowanie kadr dla potrzeb organizacji eventów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_21S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 56
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ANNA  TOKARZ-KOCIK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty i narzędzi zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach turystycznych
i rekreacyjnych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowe wiadomości z zakresu  funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Student wymienia i opisuje poszczególne
instrumenty polityki kadrowej

K_W03
K_W04

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student projektuje przebieg rozmowy
rekrutacyjnej j jest przygotowany do
uczestniczenia w niej

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP21

Student potrafi dokonać oceny
skuteczności instrumentów polityki
personalnej wykorzystywanych w
przedsiębiorstwach turystycznych i
rekreacyjnych

K_U09

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne
Podczas dyskusji problemowej student
zachowuje otwartość na poglądy
pozostałych uczestników dyskusji.

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie kadr dla potrzeb organizacji eventów
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Forma zajęć: wykład

51. Istota i modele polityki personalnej w przedsiębiorstwach turystycznych 6

42. Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym i rekreacyjnym 6

33. Metody ustalania wielkości zatrudnienia w sektorze turystycznym 6

64. Style kierowania 6

45. Metody rekrutacji i  selekcji kandydatów do pracy w sektorze turystycznym 6

46. Systemy motywowania pracowników 6

47. Kontrola i ocena pracowników 6

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Określenie potrzeb personalnych wybranych przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i
rekreacyjne 6

22. Określenie niezbędnych predyspozycji pracownika dla organizacji eventów. 6

23. Zasady przygotowywania ogłoszeń o pracę w turystyce 6

24. Selekcja na podstawie dokumentów aplikacyjnych, testów psychologicznych 6

45. Rozmowa kwalifikacyjna- case study 6

46. Narzędzia motywowania pracowników w wybranych przedsiębiorstwach sektora turystycznego i
rekreacyjnego 6

27. Sposoby oceny pracowników 6

108. Prezentacje instrumentów ZZL stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwa  ? case study 6

prezentacje multimedialne,, praca w grupach,, opracowanie własnego projektuMetody kształcenia

Tokarz Anna (2008): Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,
WarszawaLiteratura podstawowa

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak, Jadwiga Pietras  (2014):
Organizacja pracy w hotelarstwie. Hotelarstwo., WSiPLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

pozytywna ocena z kolokwium, praca studenta na zajęciach, zaliczony egzamin

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu  jest ocena z egzaminu

6 kształtowanie kadr dla potrzeb organizacji eventów Arytmetyczna

6 kształtowanie kadr dla potrzeb organizacji eventów
[wykład] egzamin

6 kształtowanie kadr dla potrzeb organizacji eventów
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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6Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

7Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_60S

Katedra Promocji Zdrowia
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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 15 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGATA  BARANOWSKA

dr AGATA BARANOWSKA, mgr JUSTYNA WIAŻEWICZProwadzący zajęcia:
Zapoznanie studentów z najważniejszymi elementami środowiska, oceną stanu zachowania/ degradacją,
metodami ochrony. Uświadomienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym i potrzeby ochrony przyrody, jako
naturalnego środowiska życia ludzi.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student rozpoznaje obszary o wysokich
walorach przyrodniczych K_W12 S1A_W06EP11

Student identyfikuje obszary
zdegradowane wskutek oddziaływania
różnych czynników

K_W13 S1A_W06EP22

Student zna podstawowe akty prawne dot.
Ochrony przyrody i turystyki w Polsce i UE K_W06

M1_W08
S1A_W02
S1A_W07

EP33

umiejętności Potrafi zorganizować formy turystyki
zrównoważonej i przyrodniczej

K_U06
K_U14
K_U18

M1_U08
M1_U10
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U05
S1A_U08
S1A_U08
S1A_U08

EP41
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kompetencje społeczne

Korzysta z różnych źródeł dla poszerzenia
wiedzy K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP51

Zachowuje otwartość na proekologiczny
styl życia

K_K04
K_K07

M1_K05
M1_K08
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K05
S1A_K07

EP62

Potrafi wpływać na otoczenie i
rozwiązywać problemy związane z
niekorzystną dla środowiska jego
eksploatacją

K_K11 S1A_K03
S1A_K04EP73

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kształtowanie środowiska i ochrona przyrody

Forma zajęć: wykład

21. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa - metody oceny przekształcenia środowiska;
bioindykacja, wskaźniki geobotaniczne, metryki krajobrazowe 2

22. Przyczyny i skutki degradacji środowiska 2

23. Polskie i UE wybrane akty prawne dot. ochrony środowiska przyrodniczego 2

24. Formy ochrony przyrody - ochrona gatunków, siedlisk i krajobrazu 2

15. Człowiek a jego optymalne warunki życia i rozwoju - ekorozwój 2

46. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrody 2

27. Zrównoważona gospodarka - rolnictwo, leśnictwo, turystyka 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Rośliny wskaźnikowe, skala porostowa, czerwone listy i księgi roślin / zwierząt 2

2
2. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa - indykatory i indykacja, bioindykacyjne metody oceny
różnorodności biologicznej, stanu ekosystemu, degradacji środowiska 2

13. Wybrane siedliska chronione i ich gatunki wskaźnikowe 2

64. Formy ochrony przyrody 2

25. Ochrona krajobrazu - Krajobrazy naturalne , krajobraz antropogeniczny i industrialny 2

16. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza, plany zagospodarowania terenu 2

1

7. Polskie i UE wybrane akty prawne dot. Ochrony środowiska przyrodniczego - Rozporządzenie w
sprawie ochrony gatunków, Dyrektyw a Siedliskowa , Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa o
ochronie gleb 2

Prezentacja multimedialna, Opracowanie projektu, Praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP6PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Przygotowanie prezentacji (50% oceny z ćwiczeń), ustne przedstawienie
prezentacji (50% oceny z ćwiczeń).
Egzamin pisemny: obejmuje wiedzę z wykładów i ćwiczeń.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z ćwiczeń stanowi 50% oceny końcowej. Ocena z egzaminu stanowi 50% oceny końcowej.

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Andrzejewski R., Weigle A. (2001): Polskie studium różnorodności biologicznej., Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa

Pulin A. (2005): Biologiczne podstawy ochrony przyrody., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Symonides E. (2014): Ochrona przyrody., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa
Natura 2000 Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków.,
http://natura2000.mos.gov.pl

Literatura podstawowa

Bartkowski T. (1979): Kształtowanie i Ochrona Przyrody., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Caekelbergh AF., Kramer M., Kryński A. (2013): Zintegrowane zarządzanie środowiskiem.,
Wydawnictwo Wolters Kluwer

Klimiuk E . i in. (2006): Biotechnologia w ochronie środowiska., Wyd. Nauk. PWN, Warszwa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

14Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

2 kształtowanie środowiska i ochrona przyrody Arytmetyczna

2 kształtowanie środowiska i ochrona przyrody [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 kształtowanie środowiska i ochrona przyrody [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna [moduł]

lekkoatletyka
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_4S

Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JERZY  IWIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z różnymi formami zajęć lekkoatletycznych na stadionie, terenie otwartym i sali
gimnastycznej. Przygotowanie studentów do planowania, organizacji i prowadzenia zajęć w różnych warunkach, z
wykorzystaniem naturalnych form terenu oraz z wykorzystaniem różnych przyborów i przyrządów. Prowadzenie
usportowionych form zajęć z elementami współzawodnictwa jako sport dla wszystkich.

Cele przedmiotu /
modułu:

Brak.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna różne formy prowadzenia zajęć
lekkoatletycznych, rozumie różnicę pomiędzy
rywalizacją indywidualną i zespołową, zna szeroki
wachlarz gier i zabaw z zakresu lekkiej atletyki

K_W01

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W03

EP11

Zna podstawowe zasady planowania i
organizowania zajęć rekreacyjnych z lekkiej atletyki
w zależności od warunków

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12

S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

Student potrafi komunikować się z ćwiczącymi w
sposób zwięzły, zrozumiały i precyzyjny K_U04

M1_U03
S1A_U07
S1A_U10

EP31

Dostosowuje optymalne rozwiązania organizacyjne,
treści, formy i metody do danej grupy ćwiczebnej,
umie je zweryfikować i zmodyfikować w zależności
od warunków i potrzeb

K_U05

M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP42

Student potrafi dobrać, zaplanować i
przeprowadzić rekreacyjne przykłady biegów,
skoków i rzutów

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP53
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kompetencje społeczne

Student umie pracować w zespole, przyjmując w
niej różne role K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP61

Dba o bezpieczeństwo i sprawny przebieg
prowadzonych przez niego zajęć lub ich
fragmentów.

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: lekkoatletyka

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Metodyka nauczania konkurencji wytrzymałościowych 3

22. Metodyka nauczania konkurencji szybkościowych (biegi sztafetowe, sprinty lekkoatletyczne) 3

23. Metodyka nauczania rzutów lekkoatletycznych (rzut piłeczką palantową , pchnięcie kulą) 3

24. Metodyka nauczania skoków lekkoatletycznych 3

25. Metodyka nauczania biegów przez płotki 3

56. Samodzielne prowadzenie zajęć 3

- Pokaz przykładowej jednostki zajęć lub jej fragmentu przez prowadzącego z zastosowaniem
lekkoatletycznych form rekreacji,
- Przygotowywanie i prowadzenie zajęć lub ich fragmentów przez studentów - praca indywidualna i w grupachMetody kształcenia

Iskra J (2009): Lekkoatletyczne formy rekreacji ruchowej., AWF, Katowice

Iskra J. (2004): Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży., AWF, Katowice

Iskra J. (red.) (2006): Lekkoatletyka - podręcznik dla studentów., AWF, Katowice

Skarżynski J. (2002): Biegiem po zdrowie, MEGASPORT, Szczecin

Stawczyk Z. (1998): Gry i zabawy lekkoatletyczne., AWF, Poznań

Literatura podstawowa

Iskra J., Wojnar J. (2008): Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży., Politechnika Oplolska, Opole

Thompson P. (2014): Biegaj! Skacz! Rzucaj! / oficjalny przewodnik IAAF dla trenerów, IAAF, PZLA, Warszawa

Thompson P. (2014): Podstawy treningu lekkoatletycznego/ oficjalny przewodnik IAAF dla trenerów, IAAF, PZLA,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP1ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Opanowanie zagadnień teoretycznych omawianych w trakcie zajęć . Wykonanie pracy zaliczeniowej , przygotowanie
oraz poprowadzenia zajęć rekreacyjnych o charakterze lekkoatletycznym

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

kolokwium stanowi 50% oceny końcowej,
wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie oraz poprowadzenie zajęć rekreacyjnych o charakterze
lekkoatletycznym - stanowi 50% oceny końcowej.

3 lekkoatletyka Nieobliczana

3 lekkoatletyka [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Logistics games
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ANDRZEJ RZECZYCKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Logistics games Nieobliczana

5 Logistics games [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Logistics games
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ANDRZEJ RZECZYCKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Logistics games Nieobliczana

5 Logistics games [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

metody statystyczne w turystyce i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2620_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW NADOBNIK

Prowadzący zajęcia: mgr ROBERT TERCZYŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z techniką pozyskania, analizowania, prezentowania, interpretowania danych  i przetwarzania
statystycznego

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, kalkulator

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi interpretować podstawowe miary
statystyki opisowej oraz potrafi przeprowadzić analizę
struktury, dynamiki i współzależności pomiędzy
zjawiskami pojawiającymi się w sferze turystyki i
rekreacji

K_W03
K_W121 EP1

umiejętności

Student posiada umiejętności analizowania i
interpretowania danych statystycznych oraz stosowania
określonych metod i narzędzi statystycznych a także
posiada umiejętności statystycznej analizy problemów
ekonomicznych

K_U01
K_U161 EP2

kompetencje społeczne
Student samodzielnie prowadzi statystyczne badanie
wybranych procesów i zjawisk K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody statystyczne w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza opisowa struktury zjawisk 5

52. Badanie szeregów czasowych metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych 5

53. Współzależność cech i jej miary 5

Ćwiczenia obliczeniowe, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Cięszczyk P., Boichanka S. (2008): Statystyka stosowana dla studentów uczelni sportowych, International Association of
Ontokinesiologists, Warszawa

Kubicki R., Kulbaczewska M., (2007): Elementy statystyki matematycznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Literatura podstawowa

Nadobnik J. (2014): Oczekiwania studentów turystyki i rekreacji w zakresie nauczanych treści przedmiotu technologie
informacyjne, Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań

Sobczyk M (2007): Statystyka, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenia ćwiczeń w formie pisemnej
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego warunki zaliczenia pozostają bez zmian z uwagi
na możliwości techniczne pozwalające przesłać pracę zaliczeniową do wykładowcy drogą elektroniczną.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczona na podstawie średnich uzyskanych ocen z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 metody statystyczne w turystyce i rekreacji Arytmetyczna

5 metody statystyczne w turystyce i rekreacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

metody statystyczne w turystyce i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2497_17S

Katedra Metod Ilościowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 X

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KAMILA  BEDNARZ-OKRZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studenta z możliwością pozyskania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych
statystycznych

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z  zakresu matematykiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi interpretować podstawowe
miary statystyki opisowej oraz potrafi
przeprowadzić analizę struktury, dynamiki
i współzależności pomiędzy zjawiskami
pojawiającymi się w sferze turystyki i
rekreacji

K_W03
K_W12

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student posiada umiejętności analizowania
i interpretowania danych statystycznych
oraz stosowania określonych metod i
narzędzi statystycznych a także posiada
umiejętności statystycznej analizy
problemów ekonomicznych

K_U01
K_U16

M1_U06
M1_U08
S1A_U01
S1A_U04
S1A_U07
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne
Student samodzielnie prowadzi
statystyczne badanie procesów
ekonomicznych

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody statystyczne w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: wykład

41. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej 6
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42. Analiza struktury zjawisk masowych 6

43. Metody analizy dynamiki 6

34. Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych 6

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza opisowa struktury zjawisk 6

52. Badanie szeregów czasowych metody indeksowe, dekompozycja szeregów czasowych 6

53. Współzależność cech i jej miary 6

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

J. Hozer (red.) (1998): Statystyka. Opis statystyczny, Szczecin

R. Czyżycki, M.Hundert, R.Klóska (2008): Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus
Literatura podstawowa

Kubicki R., Kulbaczewska M., Dumańska - Małyszko A., Grześkowiak U. (2007): Elementy
statystyki  matematycznej, Szczecin

M.Sobczyk (2007): Statystyka, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział 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,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów
(rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

6 metody statystyczne w turystyce i rekreacji Arytmetyczna

6 metody statystyczne w turystyce i rekreacji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 metody statystyczne w turystyce i rekreacji [wykład] brak
zaliczenia

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

metodyka pracy animatora rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2985_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA PACZYŃSKA-JĘDRYCKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA PACZYŃSKA-JĘDRYCKA

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką pracy animatora czasu wolnego

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna stan zagospodarowania  aktywności
rekreacyjnej w różnych obiektach K_W101 EP1

Studentowi bliskie są sposoby popularyzacji zachowań
rekreacyjnych oraz wymagania i specyfika pracy
animatora.

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystać mechanizmy kształtujące
zachowania rekreacyjne we własnej grupie. Weryfikuje
własne działania animacyjne. Potrafi prowadzić
dokumentację dotyczącą różnych form zajęć
rekreacyjnych

K_U04
K_U171 EP3

kompetencje społeczne
Student zna swoje słabe i silne strony osobowości.
Przejawia gotowość do popularyzacji zachowań
rekreacyjnych. Angażuje się w cudze pomysły

K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metodyka pracy animatora rekreacji

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Animacja czasu wolnego jako usługa 5

22. Animacja  jakość obsługi klienta. Program rozwoju osobistego animatora czasu wolnego 5

43. Metodyka animacji hotelowej 5

44. Metodyka animacji w domach seniora 5

45. Metodyka animacji podczas wyjazdów specjalistycznych 5

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Omówienie celu, zagadnień, literatury przedmiotu oraz
zasad jego zaliczenia. 5

22. Animacja balonowa  prowadzenie zajęć przez studentów 5
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23. Malujemy twarze prowadzenie zajęć przez studentów 5

44. Zwiedzamy miasto bawiąc się prowadzenie zajęć przez studentów 5

45. Wieczory tematyczne  prowadzenie zajęć przez studentów 5

16. Zaliczenie ćwiczeń 5

Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Burza mózgów
Zajęcia praktyczne
Projekt

Istnieje możliwość przeprowadzenia części zajęć w terenie w zależności od warunków pogodowych.

Metody kształcenia

Bączek J. B. (2009): Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny poradnik dla animatorów, Stageman Polska, Warszawa

Litwicka P. (2011): Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Proksenia, Kraków

Paczyńska-Jędrycka M., Eider P. (2014): Animacja czasu wolnego jako rodzaj usługi hotelarskiej.. W: Eider J. (red.):, US
Szczecin, Szczecin

Zaorska Z. (2012): Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych
i grup wielopokoleniowych, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Warszawa

Literatura podstawowa

Burgiel R. K. (1996): Poradnik animatora i organizatora imprez w sporcie dla wszystkich, TKKF, Warszawa

Nadobnik J., Trzeciak J. (2011): Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich zasobach turystyczno
rekreacyjnych, Universitet  im. Vasila Stefanika, Ivano-Frankivsk

Paczyńska-Jędrycka M. (2014): Wychowawcza rola biura podróży w zakresie turystyki I rekreacji.. W: Eider J. (red.):
Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce., US Szczecin, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP3PROJEKT

EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje:
- organizację i prowadzenie zajęć na podstawie wcześniej przygotowanego projektu wraz z omówieniem zasad
metodycznych
- opracowanie tygodniowego planu animacji hotelowej

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
zaliczenie ćwiczeń obejmuje:
- organizację i prowadzenie zajęć na podstawie wcześniej przygotowanego projektu wraz z omówieniem zasad
metodycznych (w kontakcie bezposednim lub przez MS Teams - w zależności od możliwości)
- opracowanie tygodniowego planu animacji hotelowej.
Zasadny wyliczania oceny z przedmiotu - ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną wszystkich zdobytych przez
studenta ocen, przy czym każdy oceniany element musi być zaliczony na minimum ocenę dostateczną. Ocena może
być podwyższona za dodatkową aktywność bądź wolontariat. Egzamin ustny (MS Teams) obejmuje treści z ćwiczeń i
z wykładów, stanowi 100% oceny.
Ocena Końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
- egzamin ustny (MS Teams)
- projekt
- zajęcia praktyczne (weryfikacja poprze obserwację)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną wszystkich zdobytych przez studenta ocen, przy czym każdy oceniany
element musi być zaliczony na minimum ocenę dostateczną. Ocena może być podwyższona za dodatkową aktywność
bądź wolontariat.
Egzamin obejmuje treści z ćwiczeń i z wykładów, stanowi 100% oceny
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.
Istnieje możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, dyscyplina: animator czasu wolnego zgodnie z
zasadami nadawania uprawnień

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 metodyka pracy animatora rekreacji Arytmetyczna

5 metodyka pracy animatora rekreacji [wykład] egzamin

5 metodyka pracy animatora rekreacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

metodyka pracy event menagera
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2994_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA KRUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr EWA KRUSZYŃSKA

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodyką pracy event menagera

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna zasady organizowania i kierowania grupą
uczestników różnych typów eventów turystycznych i
rekreacyjnych.

K_W02
K_W101 EP1

umiejętności

Student potrafi organizować różne formy eventów
turystycznych i rekreacyjnych uwzględniając w nich
potrzeby wszystkich uczestników.

K_U03
K_U041 EP2

Student potrafi stworzyć, wypromować oraz zarządzać
produktem i usługą turystyczną i rekreacyjną. K_U08

K_U132 EP3

kompetencje społeczne
Student potrafi kierować zespołem oraz pracować w
grupie przyjmując w niej różne role. K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metodyka pracy event menagera

Forma zajęć: wykład

21. Organizator turystyki w świetle norm prawnych. 5

42. Typy produktów turystycznych i rekreacyjnych ich moduły i usługi składowe. 5

63. Przygotowanie i dopasowanie usług składowych dla produktu turystycznego i rekreacyjnego. 5

34. Koordynacja projektu i działania produktu turystycznego i rekreacyjnego w praktyce. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Promocja i dystrybucja produktu turystycznego i rekreacyjnego 5

62. Kalkulacja ceny produktu turystycznego i rekreacyjnego. 5

33. Lokalny i regionalny produktu turystyczny i rekreacyjny 5

Wykład, prezentacje multimedialne, Ćwiczenia projektowe, Burza mózgów.Metody kształcenia
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Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.  (2010): Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Wyd.II (zmienione), ,
PWE, Warszawa

Staszewska J.  (2009): Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, , Wyd. Difin, , Warszawa
Literatura podstawowa

Zawistowska H.  (2005): Nowe zasady świadczenia usług turystycznych,, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, , Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz
udział w projekcie grupowym.
Egzamin obejmuje wiedzą z wykładów i ćwiczeń.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego  nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji na zajęciach, aktywnego udziału w
zajęciach, pozytywnego zaliczenia projektu i przedstawienie go na platformie MS TEAMS.

W okresie nauczania hybrydowego lub  wyłącznie nauczania zdalnego  nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące: Warunkiem zaliczenia wykładów jest zdanie egzaminu na ocenę co najmniej dostateczną
w formie ustnej na platformie MS TEAMS.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu w 50% stanowi ocena z zaliczenia ćwiczeń i w 50% ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 metodyka pracy event menagera Arytmetyczna

5 metodyka pracy event menagera [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 metodyka pracy event menagera [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

miasto jako organizator eventów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_23S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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 hab. BEATA  MEYER

Prowadzący zajęcia:
Celem głównym przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji eventów (imprez
masowych) w obszarach miejskich, w tym: specyfiki obszarów miejskich, podmiotów zaangażowanych w proces
organizacji eventów, typów eventów organizowanych w miastach, głównych etapów organizacji eventów,
charakterystyki głównych miast organizatorów eventów w Polsce i na świecie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu organizacji eventów, geografii turystyki i obsługi ruchu turystycznego.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi zdefiniować pojęcie miasta
i obszaru miejskiego K_W13 S1A_W06EP11

Student potrafi zidentyfikować podmioty
uczestniczące w organizacji eventów w
mieście

K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP22

Student ma podstawową wiedzę na temat
relacji pomiędzy podmiotami
zaangażowanymi w organizacje eventów w
obszarach miejskich

K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP33

umiejętności

Student analizuje znaczenie uwarunkowań
formalno-prawnych i społeczno-
gospodarczych dla organizacji eventów

K_U09

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP41

Student przewiduje pozytywne i
negatywne konsekwencje organizacji
imprez masowych w mieście

K_U06
M1_U08
S1A_U01
S1A_U08

EP52

kompetencje społeczne Student jest zorientowany na współpracę
podczas organizacji imprez różnego typu K_K04

M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: miasto jako organizator eventów

1/3



Forma zajęć: wykład

21. Miasto i obszar zurbanizowany. Definicje, elementy i funkcje. 6

22. Turystyka w miastach 6

23. Wykorzystanie potencjału miasta dla organizacji eventów 6

24. Charakterystyka typów eventów organizowanych w miastach 6

25. Współpraca podmiotów w procesie organizacji eventów w miastach 6

36. Konsekwencje (pozytywne i negatywne) organizacji imprez masowych w obszarach
zurbanizowanych 6

27. Charakterystyka wybranych miast organizatorów eventów w Polsce 6

Wykład audytoryjny. Prezentacja multimedialna. Opracowanie projektu.Metody kształcenia

Matczak A. (2008): Turystyka miejska, WSG, Bydgoszcz

Żabińska T. (red.) (2012): Turystyka na obszarach miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach , Katowice

Literatura podstawowa

Aleksandrowa A., Rogowa S., Sluka N. (2010): Miasta globalne w systemie ośrodków turystyki
międzynarodowej [w:] Turystyka, red. Włodarczyk B., Uniwersytet Łódzki, Łódź
Iwan B. : Rozwój turystyki eventowej w Polsce [w:] Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja
2017, nr 1 (19), s. 55-72
Marczak M.  : Eventy - jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg
[w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 2015, nr 19, s.
103-120
Poczta J., Malchrowicz-Mośko E. (2016): Wpływ eventów sportowych na rozwój turystyki w
mieście na przykładzie poznańskich imprez sportowych [w:] Journal of Education, Health and
Sport 2016, nr 6(4), s. 151-166

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie 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

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa obejmuje ocenę z zaliczenia pisemnego i opracowania projektu grupowego.

6 miasto jako organizator eventów Arytmetyczna

6 miasto jako organizator eventów [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Nachhaltige Logistik
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BLANKA TUNDYS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Nachhaltige Logistik Nieobliczana

5 Nachhaltige Logistik [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Nachhaltige Logistik
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3433_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 15 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BLANKA TUNDYS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 Nachhaltige Logistik Nieobliczana

5 Nachhaltige Logistik [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

negocjacje
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2766_4S

Zakład Komunikacji Marketingowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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 15 X

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr IZABELA  OSTROWSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie studentów z:  podstawowymi zasadami negocjacji,   stylami
negocjacji,  technikami negocjacji,   sposobami komunikacji oraz możliwościami ich wykorzystania w praktyce,
autoprezentacją

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza 01 Student rozróżnia podstawowe zasady,
style i wymogi negocjacji K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP11

umiejętności

02 Student świadomie wykorzystuje
zachowania niewerbalne do
przekazania komunikatu rozmówcy

K_U03
K_U04
K_U10

M1_U03
M1_U03
M1_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U10
S1A_U10
S1A_U10
S1A_U11

EP21

03 Student potrafi określić pozycję
negocjacyjną partnera oraz wybiera
właściwą postawę wobec partnera w
trakcie negocjacji

K_U13
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U06

EP32

04 Student potrafi zastosować obronę
przed typowymi technikami
manipulacyjnymi

K_U13
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U06

EP43

1/3



kompetencje społeczne

05 Student identyfikuje swoje słabości i
atuty, pracuje nad własnym rozwojem K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP51

06 Zamiast manipulacji student używa
poznanych technik do osiągnięcia mądrego
rozwiązania, satysfakcjonującego obie
strony w maksymalnym stopniu.

K_K04
M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: negocjacje

Forma zajęć: wykład

21. Istota negocjacji 2

22. Etapy procesu negocjacji 2

43. Techniki i taktyki negocjacyjne oraz kontrtechniki 2

24. Komunikacja werbalna 2

25. Komunikacja niewerbalna. 2

26. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2

17. Negocjacje międzynarodowe ? różne kraje 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Rodzaje i style negocjacji w praktyce 2

22. Przygotowanie do negocjacji. Określanie pozycji negocjacyjnej stron 2

43. Wykorzystanie technik i taktyk negocjacyjnych 2

24. Słuchanie i mówienie 2

25. Ubiór, postawa, autoprezentacja 2

26. Umiejętności dopasowania w negocjacjach oraz wykorzystanie technik wzbudzania sympatii 2

17. Negocjacje międzynarodowe ? praktyczne przykłady 2

prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupachMetody kształcenia

Mruk H (2004): Komunikowanie się  w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Rosa   G (2009): Komunikacja   i   negocacje   w   biznesie, Wydawnictwo   Naukowe
Uniwersytetu    Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Na zaliczenie składają się: 1) kolokwium zaliczeniowe z treści prezentowanych na wykładach,
ćwiczeniach oraz we wskazanych fragmentach literatury; kolokwium składa się z pytań otwartych
i/lub zamkniętych. 2) uczestnictwo w zadaniach negocjacyjnych na ćwiczeniach, na zaliczenie
należy aktywnie uczestniczyć w co najmniej dwóch zajęciach.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

2 negocjacje Arytmetyczna

2 negocjacje [wykład] brak
zaliczenia

2 negocjacje [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Fischer R., Ury W., Patton B. (1996): Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE,
Warszawa

Jankowski W.B., Sankowski T.P. (1995): Jak negocjować, CIM, Warszawa

Lewandowska-Tarasiuk E. (1995): Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać  o
Interesach, Editions Spotkania

Nęcki Zbigniew (2005): Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

25Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

niekonwencjonalne formy turystyki i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ3014_25S

Katedra Kinezyprofilaktyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MACIEJ  ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi formami turystyki i rekreacji ruchowej. Przygotowanie
studentów do planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z uwzględnieniem różnych możliwości ćwiczących,
wieku, potrzeb, zainteresowań oraz warunków.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna korzyści wynikające z
podejmowania aktywności ruchowej. K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

Student zna podstawowe zasady
planowania i przeprowadzania różnych
form aktywności
fizycznej z uwzględnieniem różnych
warunków i potrzeb oraz zainteresowań
ćwiczących.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności
Student realizuje działania z zakresu
różnorodnych form aktywności fizycznej w
zakresie turystyki i rekreacji.

K_U04
K_U08

M1_U03
M1_U10
S1A_U05
S1A_U07
S1A_U10

EP31

kompetencje społeczne

Student realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo, zdrowie i
dobre samopoczucie osób biorących w nim
udział.

K_K04
K_K06

M1_K05
M1_K07
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K07

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: niekonwencjonalne formy turystyki i rekreacji

Forma zajęć: zajęcia terenowe

1
1. Znaczenie aktywności ruchowej i jej rodzaje. Korzyści wynikające z podejmowania aktywności
ruchowej. Rodzaje nietypowych form aktywności. 6
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82. Wybrane formy aktywności rekreacyjnej:  Stand up padlle surfing; Winsurfing. Kajakarstwo. 6

63. Niestandardowe formy rekreacji: Air Soft Gun; Archery Tag; Paintball. 6

Praca w zespole., Ćwiczenia terenowe.Metody kształcenia

Cholewa J. (2004): Wybrane elementy turystyki kajakowej., Wydawnictwo AWF Katowice,
Katowice

Kwiatkowski K. (2001): Survival po polsku, Tomiak, Łódź

Strugarek J. (2006): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych., Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, Poznań

Strugarek J. (2009): Plenerowe i halowe gry rekreacyjne., Wydawnictwo UAM Poznań, Poznań

Literatura podstawowa

Caban E. (2017): Windsurfing, AlmapressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

15Przygotowanie 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,EP3,EP4PROJEKT

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Obecność na wszystkich zajęciach.
Ocena z projektu na minimalnie ocenę dostateczną.
Ocena z zajęć praktycznych na minimalnie ocenę dostateczną.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen z projektu i zajęć praktycznych.

6 niekonwencjonalne formy turystyki i rekreacji Nieobliczana

6 niekonwencjonalne formy turystyki i rekreacji [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna

nowoczesne formy ruchowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2987_11S

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr ADRIANNA  BANIO

Prowadzący zajęcia:
Nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji w zakresie wykonywania, nauczania i prowadzenia nowoczesnych
form ruchuCele przedmiotu /

modułu:

Brak wymagań wstępnychWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Ma podstawową wiedzę i zna terminologię
dotycząca nowoczesnych form ruchu oraz
posiada ogólną wiedzę w zakresie
metodyki prowadzenia zajęć z wybranych
form

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności

Dobiera metody, formy i środki do
realizacji zadań dydaktycznych na
zajęciach. Posługuje się przyrządami i
sprzętem niezbędnym do realizacji procesu
dydaktycznego

K_U15 M1_U02
S1A_U04EP21

Demonstruje specjalistyczne umiejętności
ruchowe z zakresu nowoczesnych form
ruchu niezbędnych do prowadzenia zajęć.

K_U20 M1_U01
M1_U11EP32

kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP41

Potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i
osób w trakcie prowadzenia zajęć, zna
zasady ochrony i bezpieczeństwa
obowiązujące na zajęciach ruchowych

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne formy ruchowe

Forma zajęć: zajęcia terenowe

11. Organizacja zajęć. Cele przedmiotu. Wymagania i warunki zaliczenia 6
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22. Nowoczesne formy fitness 6

23. Drużynowe nowoczesne formy ruchowe 6

24. Wodne formy ruchowe 6

25. Spadochronowe formy ruchowe 6

26. Regionalne i ludowe formy ruchowe 6

27. Inne indywidualne formy ruchowe indoor i outdoor 6

28. Koordynacja ruchu, słowa i niewerbalnej sygnalizacji kroków oraz technika wykonywania i
nazewnictwo podstawowych kroków bazowych ? Aerobik 6

29. Wykorzystanie przyborów w choreografii aerobiku - Step aerobik. Podstawowe zasady, technika
wykonania, najczęściej występujące błędy i metody ich eliminowania 6

210. Wariacje i kombinacje kroków bazowych ? Aeroboxing - podstawowe zasady, technika
wykonania, najczęściej występujące błędy i metody ich eliminowania. 6

2
11. Wykorzystanie do ćwiczeń wzmacniających przyborów konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych 6

2
12. Wykorzystanie do ćwiczeń rozciągających przyborów konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych 6

213. Program treningu siłowego i kondycyjnego - Crossfit 6

214. Hi-Low Combo - podstawowe zasady, technika wykonania, najczęściej występujące błędy i
metody ich eliminowania 6

315. Wybrane nowoczesne formy ruchowe 6

Praca w grupie, Teoretyczne i praktycznego działania (metody reproduktywne, proaktywne i
twórczeMetody kształcenia

Grodzka-Kubiak E. (2002): Aerobik czy fitness. Podręcznik szkoleniowy.. , Poznań

Olex D. (2001): Fitness, Katowice
Literatura podstawowa

Eider J., Drohomirecka  A., Kotarska K., Wilk K., Eider P.  (2011): Styl życia mieszkanek Wałcza
uczestniczących w zajęciach fitness. , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689,
Ekonomiczne Problemy Usług,78, 535-368., Szczecin
Eider J., Eider P., Drohomirecka A., Kotarska K., WIlk. K. (2014):  Nordic Walking- zdrowotne
zajęcia rekreacyjne dla osób w różnym wieku. Nordic Walking- Health for recreational
activites people of alla ges. Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. red. Jerzy Eider ., US
s.74-86, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Obecność i czynne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach.
Zaliczenie prowadzenia wybranej formy ruchu (ocenie podlega: pokaz i objaśnienie nauczanego
lub doskonalonego modułu zajęć, przygotowanie merytoryczne-dostosowanie zajęć do grupy,
bezpieczeństwo i organizacja, postawa prowadzącego).
Zaliczenie pisemne obejmujące wiedzę teoretyczną dotyczącą treści przedstawionych na
ćwiczeniach i wykładach
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena stanowi 100% sprawdzianu.

6 nowoczesne formy ruchowe Nieobliczana

6 nowoczesne formy ruchowe [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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4Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

nowoczesne systemy informatyczne w turystyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_7S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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
33 laboratorium 30 ZO

34 laboratorium 30 ZO

Razem 60 6
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ADAM  PAWLICZ

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy
przedsiębiorstw branży turystycznej; nabycie przez studentów praktycznych umiejętności obsługi
najpopularniejszych systemów informatycznych stosowanych w biurach podróży oraz przedsiębiorstwach branży
hotelarskiej.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputerów osobistych; umiejętność posługiwania
się aplikacjami w środowisku systemu MS Windows; podstawowa znajomość zagadnień
związanych z funkcjonowaniem sieci Internet.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student rozróżnia rodzaje systemów
informatycznych wykorzystywanych w
pracy przedsiębiorstw branży turystycznej

K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP11

Student zna zasady działania Globalnych
Systemów Dystrybucji w turystyce K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP22

umiejętności

Student potrafi posługiwać się narzędziami
informatycznymi wykorzystywanymi w
pracy przedsiębiorstw turystycznych (biur
podróży, przedsiębiorstw hotelarskich),

K_U15
K_U16

M1_U02
M1_U06
M1_U08
S1A_U04
S1A_U04

EP31

kompetencje społeczne
Student wykazuje się kreatywnością w
rozwiązywaniu problemów i koordynacji
procesów sprzedaży usług turystycznych.

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowoczesne systemy informatyczne w turystyce

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Podstawowe pojęcia i struktura narzędzi informatycznych wykorzystywanych w pracy
przedsiębiorstw
branży turystycznej

3
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62. Globalne Systemy Dystrybucji usług turystycznych (GDS) 3

63. Systemy informatyczne wykorzystywane w hotelarstwie i gastronomii 3

124. Praca w środowisku Command Page systemu Amadeus 3

85. Praca w środowisku Command Page systemu Amadeus 4

66. Praca w środowisku Vista systemu Amadeus 4

107. Praca z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy podmiotów hotelarskich 4

68. Powtórzenia materiału 4

Prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w programach przy stanowiskach komputerowychMetody kształcenia

materiały od prowadzącego :Literatura podstawowa

I. Jędrzejczyk (2001): Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

M. Nalazek (2010): Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

38Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych, 1 kolokwium teoretyczne w formie
pisemnej; podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich 3
etapów
zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

3 nowoczesne systemy informatyczne w turystyce Arytmetyczna

3 nowoczesne systemy informatyczne w turystyce
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

4 nowoczesne systemy informatyczne w turystyce Arytmetyczna

4 nowoczesne systemy informatyczne w turystyce
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

obóz letni
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2987_3S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 34
obóz 52 ZO

wykład 10 ZO

Razem 62 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WIOLETTA  ŁUBKOWSKA

Prowadzący zajęcia:
Przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć i organizowania imprez rekreacyjno-sportowych
podczas kolonii letnich, obozów i zgrupowań dla dzieci i młodzieży oraz różnych form wypoczynku osób
dorosłych.
Nabycie umiejętności właściwego doboru treści do zajęć w zależności od możliwości uczestników (wiek,
sprawność) i terenu.
Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwo zajęć na
wodzie.
Zaakceptowanie problematyki ekologii środowiska naturalnego.
Poznanie programowych propozycji rekreacyjnych; obozowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Opanowanie podstawowych umiejętności przygotowujących do specjalizacji w dyscyplinach rekreacyjnych.
Weryfikacja indywidualnych planów samorealizacji w różnych formach rekreacji na koloniach i obozach.

Cele przedmiotu /
modułu:

umiejętność pływaniaWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna wymagania i specyfikę pracy
animatora na obozie, posiada wiedzę
dotyczącą organizacji czasu wolnego

K_W02
K_W10

M1_W01
M1_W03
M1_W04
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W10
M1_W12
S1A_W04
S1A_W04
S1A_W06

EP11

umiejętności

Student potrafi aktywizować siebie i innych
do zachowań rekreacyjnych K_U04

M1_U03
S1A_U07
S1A_U10

EP21

Opanował umiejętności ruchowe K_U20 M1_U01
M1_U11EP32

1/3



kompetencje społeczne

Student akceptuje działania rekreacyjne -
prozdrowotne K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP41

Przejawia gotowość do popularyzacji
zachowań rekreacyjnych K_K04

M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obóz letni

Forma zajęć: wykład

11. Cele wychowania fizycznego. Korzyści płynące z podejmowania aktywności fizycznej. Zalecana
dawka ruchu dla dzieci i młodzieży 4

1
2. Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku (z
uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa). Analiza wybranych programów kolonii i
obozów w odniesieniu do elementów turystyki i krajoznawstwa

4

1
3. Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży. Analiza
wybranych programów kolonii i obozów pod kątem zajęć kulturalno-oświatowych. Chrzest
kolonijny/obozowy. Nadszedł wspomnień czas ? kronika kolonii/obozu, fotografia grupowa

4

14. Cele, zadania i formy zajęć praktyczno-technicznych (w zależności od wieku uczestników
wypoczynku, ich zainteresowań i możliwości). 4

1
5. Cele, zadania i funkcje prac społecznie użytecznych (w zależności od miejsca i czasu trwania
kolonii/obozu). Prace w zakresie samoobsługi  dbałość o przestrzeń mieszkalną z uwzględnieniem
zasad higieny (np. pokój)

4

1
6. Prace na rzecz miejsca wypoczynku  podstawowe zasady dbałości o kompleks mieszkalny, na
którym organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży. Prace na rzecz środowiska (podejście
dwuaspektowe)

4

1
7. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku ? przepisy związane z
bezpieczeństwem (podróż, zakwaterowanie, wycieczki na miejscu, wędrówki piesze w zależności
od terenu, pobyt nad wodą, powrót i zakończenie wypoczynku)

4

18. Regulamin plażowania i kąpieli 4

19. Podstawowe przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku  higiena
zakwaterowania, higiena posiłków, zasady racjonalnego żywienia 4

110. Jak postępować w razie zachorowania uczestnika wypoczynku? (pobyt u lekarza, pobyt w
szpitalu). 4

Forma zajęć: obóz

81. Zajęcia rekreacyjne w wodzie 4

82. Kajakarstwo 4

63. Windsurfing 4

64. Gry i zabawy terenowe 4

65. Atletyka terenowa 4

66. Animacja czasu wolnego 4

67. Obozownictwo elementy survivalu i terenoznawstwa 4

68. Żeglarstwo 4

Wykład - z użyciem technik multimedialnych, Metody praktyczne (twórcze i odtwórcze), ćwiczenia
- wdrażanie do opanowania nowych umiejętności ruchowych w poszczególnych przedmiotach
obozowych, Pokaz i objaśnienie, Burza mózgów

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Każdy przedmiot na obozie kończy się zaliczeniem na ocenę, która musi być pozytywna/minimum
dostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową przedmiotu obóz letni - stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen
cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów, realizowanych podczas obozu.

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Bebas S.  (2011): Poradnik dla wychowawcy kolonijnego,,  WSH Warszawa, , Warszawa

Błacha R., Bigiel W  (2005): Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim, ,
AWF Wrocław, , Wrocław
Bondarowicz M., Staniszewski T. (2003): Wielka księga zabaw i gier ruchowych Cz. 1,
Wiosenno- letnie ciepłe dni, , AWF Wrocław, , Wrocław
Litwicka P.  (2011): Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego,,  PROKSENIA, ,
Kraków
Nawara H., Cooper A. (2008): Kolonie i obozy: zdrowe, radosne, bezpieczne, , AWF Wrocław,,
Wrocław

Nawara H., Nawara U.  (1999): Gry i zabawy integracyjne, , AWF Wrocław, , Wrocław

Siwiński W., Pluta B.  (2010): Teoria i metodyka rekreacji, , AWF Poznań, , Poznań

Staniszewski T., Neuhorn S. (2003): Obozy letnie - przewodnik do ćwiczeń, , AWF Warszawa, ,
Warszawa

Toczek-Werner S. (2008): Podstawy rekreacji i turystyki, , AWF Wrocław, , Wrocław

Literatura podstawowa

Dąbrowski A.  (2006):  Zarys teorii rekreacji ruchowej, AlmaMer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
AWF Warszawa, , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

62Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

4 obóz letni Ważona

4 obóz letni [obóz] zaliczenie z
oceną 0,75

4 obóz letni [wykład] zaliczenie z
oceną 0,25

Metoda obliczania
oceny końcowej

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

obsługa ruchu turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2769_66S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 54

ćwiczenia 20 ZO

wykład 30 E

zajęcia terenowe 10 ZO

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA  SAWIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA  GARDZIŃSKA

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obsługi ruchu turystycznego.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, zarządzania i podstaw turystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi zdefiniować główne formy obsługi
turystów na poszczególnych etapach podróży
turystycznej.

K_W091 EP1

Student ma podstawową wiedzę na zasad organizacji i
realizacji imprez turystycznych

K_W02
K_W05
K_W06
K_W07
K_W10

2 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność przygotowania programu i
kalkulacji imprezy turystycznej oraz zna podstawowe
zasady komunikacji z klientem

K_U02
K_U03
K_U08
K_U17
K_U18

1 EP3

Student rozróżnia prawa i obowiązki pilota i przewodnika
turystycznego K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność w określaniu
alternatywnych rozwiązań dla nietypowych sytuacji w
pracy pilota wycieczek turystycznych

K_K05
K_K061 EP5

Student szanuje prawa i obowiązki uczestników ruchu
turystycznego

K_K02
K_K112 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa ruchu turystycznego

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego 4

32. Podział ruchu turystycznego formy jego obsług (specyfika obsługi w wybranych formach turystyki) 4

23. Metody badań ruchu turystycznego 4
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24. Główni organizatorzy ruchu turystycznego 4

35. Usługi informacji i poradnictwa 4

36. Usługi pośrednictwa 4

37. Rodzaje imprez turystycznych i zasady ich programowania 4

58. Pilotaż 4

39. Przewodnictwo 4

310. Specyfika grupy turystycznej, konflikty w grupie, specyfika wybranych grup narodowościowych 4

211. Ubezpieczenia w turystyce 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Zatrudnienie w turystyce, kwalifikacje i cechy pracownika obsługi ruchu turystycznego 4

22. Impreza turystyczna jako produkt turystyczny i zasady jej przygotowywania 4

23. Programowanie imprez turystycznych ćwiczenia w grupach 4

34. Prezentacja zadania w terenie tajemniczy klient w punktach obsługi turysty 4

15. Znaczenie poszczególnych środków transportu podczas organizacji imprez turystycznych 4

26. Zasady kalkulacji imprezy turystycznej 4

3
7. Rozwiązywanie zadań kalkulacja imprezy turystycznej, oraz sprawdzenie wiedzy Studenta w tym
zakresie 4

18. Przygotowywanie dokumentacji imprezy turystycznej 4

19. Scenariusz pracy pilota w odniesieniu do konkretnej wycieczki 4

110. Rozwiązywanie nietypowych zadań w pracy pilota 4

211. Prezentacja zadań (?teczka imprez turystycznej?) 4

112. Specyfika wybranych grup narodowościowych 4

Forma zajęć: zajęcia terenowe

31. Pilotaż w praktyce technika obsługi grup, współpraca biur turystycznych, pilota i przewodnika 4

32. Metodyka prowadzenia wycieczek w Szczecinie 4

43. Przewodnictwo w Szczecinie 4

prezentacje multimedialne, praca w grupach, opracowanie projektu, zajęcia terenoweMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6PROJEKT

EP2,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej z treści wykładów i
ćwiczeń. Do egzaminu mogą podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą
zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie dwóch zadań praktycznych oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z kolokwium w formie zadania.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 obsługa ruchu turystycznego Ważona

4 obsługa ruchu turystycznego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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red. B. Meyer (2006): Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa

red. B. Meyer (2015): Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, Wybrane aspekty, Difin, Warszawa

red. Z. Kruczek (2012): Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków

Literatura podstawowa

M. Sobczyk (2013): Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa

red. G. Gołembski (2003): Vademecum Wiedzy Pilota Wycieczek, Wydawnictwo AE, Poznań

red. Z. Kruczek (2014): Kompendium wiedzy pilota, Proksenia, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

17Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

4 obsługa ruchu turystycznego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 obsługa ruchu turystycznego [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_74S

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr SŁAWOMIR  TOMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności
utworów oraz przedmiotów własności przemysłowej.

Cele przedmiotu /
modułu:

Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

K_W08
M1_W11
S1A_W05
S1A_W10

EP11

umiejętności

Student potrafi interpretować teksty
prawne K_U01

S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP21

Student potrafi dokonać klasyfikacji
czynności prawnych i ustalić zakres
przepisów mających zastosowanie
(wskazać źródło prawa)

K_U01
S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP32

kompetencje społeczne
Student poznając intensywny proces
licznych zmian legislacyjnych dostrzega
potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

21. Charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 4

42. Definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej 4

23. Warunki uzyskania ochrony prawnej 4

24. Charakterystyka monopoli eksploatacyjnych poszczególnych przedmiotów ochrony 4

35. Obrót prawny 4

26. Roszczenia ochronne 4

Wykład :prezentacja mutlimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusjąMetody kształcenia
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J. Barta, R. Markiewicz (2013): Prawo autorskie, Warszawa

P. Kostański, Ł. Żelechowski (2014): Prawo własności przemysłowej, Warszawa
Literatura podstawowa

E. Ferenc-Szydełko (red.) (2016): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa

P. Kostański (red.) (2014): Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

29Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na ocenę - test jednokrotnego wyboru

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

4 ochrona własności intelektualnej Nieobliczana

4 ochrona własności intelektualnej [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Online commerce internationalization
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3434_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 16 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MACIEJ  CZAPLEWSKI

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu:
The aim of the educational process is to introduce students with the issue of online commerce and ways of
internationalization of such type of business in modern globalised world

Wymagania wstępne: None

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Learns the general characteristics of online business K_W051 EP1

Defines the basic issues related to business
internationalization K_W052 EP2

umiejętności

Identifies ways of online commerce internationalization K_U011 EP3

Selects best methods of new markets adaptation K_U012 EP4

kompetencje społeczne
Is aware of the problems connected with online
commerce internationalization process K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Online commerce internationalization

Forma zajęć: konwersatorium

31. General issues related to business internationalization 6

32. Differences between online business, e-business and e-commerce 6

33. Theoretical methods of entry and adaptation to new markets 6

34. Internationalization processes of contemporary companies 6

35. Real international online commerce case studies 6

Lectures in traditional or online form with multimedia presentations, the use of e-learning platform - Moodle US
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



red. Aneta Sokół, Anna Drab-Kurowska, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka (2017): Business entities in the face of
contemporary economics,, Kartprint, Bratislava

Literatura podstawowa

M. Olszański, K. Piech, M. Adamczyk (2012): E-biznes - innowacje w usługach: teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Oral examination Passing oral examination

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% oral examination

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 Online commerce internationalization Nieobliczana

6 Online commerce internationalization [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

Online commerce internationalization
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ3434_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 16 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MACIEJ  CZAPLEWSKI

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu:
The aim of the educational process is to introduce students with the issue of online commerce and ways of
internationalization of such type of business in modern globalised world

Wymagania wstępne: None

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Learns the general characteristics of online business K_W051 EP1

Defines the basic issues related to business
internationalization K_W052 EP2

umiejętności

Identifies ways of online commerce internationalization K_U011 EP3

Selects best methods of new markets adaptation K_U052 EP4

kompetencje społeczne
Is aware of the problems connected with online
commerce internationalization process K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Online commerce internationalization

Forma zajęć: konwersatorium

31. General issues related to business internationalization 6

32. Differences between online business, e-business and e-commerce 6

33. Theoretical methods of entry and adaptation to new markets 6

34. Internationalization processes of contemporary companies 6

35. Real international online commerce case studies 6

Lectures in traditional or online form with multimedia presentations, the use of e-learning platform - Moodle US
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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red. Aneta Sokół, Anna Drab-Kurowska, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka (2017): Business entities in the face of
contemporary economics,  Kartprint, Bratislava

Literatura podstawowa

M. Olszański, K. Piech, M. Adamczyk (2012): E-biznes - innowacje w usługach: teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Oral examination Passing oral examination

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% oral examination

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 Online commerce internationalization Nieobliczana

6 Online commerce internationalization [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

organizacja eventów turystycznych i rekreacyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2994_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] zarządzanie eventami sportowymi i

turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 54
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr MARTA  SIDORKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr EWA  KRUSZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami działań podejmowanych w firmach realizujących eventy turystyczno-
rekreacyjne.
Zaprezentowanie rzeczywistych problemów menedżmentu w branży turystycznej. Kształtowanie kreatywnej postawy
menedżerskiej oraz umiejetności analizy zjawisk organizacyjnych w przygotowaniu i realizacji eventów turystyczno-
rekreacyjnych

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student posiada wiedzę z zakresu organizowania
eventów turystyczno-rekreacyjnych

K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W10

1 EP1

umiejętności

Student potrafi analizować zjawiska organizacyjnych w
przygotowaniu i realizacji eventów pracuje w grupie,
przyjmując w niej różne role.

K_U02
K_U03
K_U08
K_U09

1 EP2

Student umie nawiązywać kontakty interpersonalne z
instytucjami i osobami pomocnymi przy realizacji
eventów.

K_U02
K_U082 EP5

kompetencje społeczne
Student dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników
eventów. K_K061 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizacja eventów turystycznych i rekreacyjnych

Forma zajęć: wykład

21. Rodzaje Eventów i ich specyfika. 4

62. Realizacja eventu jak wdrożyć koncepcje w życie. 4

23. Aspekty psychologiczne udanego eventu. 4

54. Przygotowanie oferty eventowej. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Pojęcie, rodzaje i znaczenie eventów. Sektor eventów w Polsce i innych krajach europejskich.

4

1/2



142. Klient eventów .Tworzenie oferty eventowej. 4

123. Realizacja eventów. 4

Studium przypadku, Wykłady, Burza mózgów, Ćwiczenia projektowe, Dyskusja, Praca w grupach, Prezentacje
multimedialneMetody kształcenia

Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik  (2013): Zarzadzanie projektami studia przypadków. ,  Wolters, Kraków

Jakub B. Baczek  (2011): Psychologia eventów. ,  Stageman, Helion, Kraków
Literatura podstawowa

Getz D. (1997): Event management and event tourism. , Cognizant Communications Corporation,  New York,

(2013): 101 eventów, które musisz znać.  , Press sp. z o.o. sp.k., Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4PREZENTACJA

EP1,EP2,EP4,EP5PROJEKT

EP1,EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, wywiązanie się z przydzielonych ról
i zadań, pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prac praktycznych.
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów i ćwiczeń.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia z ocen z ćwiczeń i z egzaminu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 organizacja eventów turystycznych i rekreacyjnych Arytmetyczna

4
organizacja eventów turystycznych i rekreacyjnych [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

4
organizacja eventów turystycznych i rekreacyjnych [wykład]

egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

organizacja imprez rekreacyjnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_3S

Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 20 ZO

wykład 10 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr MAŁGORZATA  PACZYŃSKA-JĘDRYCKA

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i zainteresowanie studentów z organizacją imprez rekreacyjnych w Szczecinie.
Odkrywanie koncepcji imprezy. Ocena warunków rywalizacji. Udział w pracy komitetu organizacyjnego. Krytyczna
analiza organizacji widowni, otwarcia i zamknięcia imprezy, nagradzania uczestników, oraz stopniowania atrakcyjności
widowiska i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa

Cele przedmiotu /
modułu:

Zna zasady rywalizacji w wybranej dyscyplinie rekreacyjnej Angażuje się w wybranej formie rekreacyjnej
Systematycznie uczestniczy w wydarzeniach rekreacyjnychWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna stan zagospodarowania lokalnej
aktywności rekreacyjnej K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12

S1A_W04
S1A_W06

EP11

Zna mechanizmy zachowań rekreacyjnych z
uwzględnieniem wieku, płci oraz stanu zdrowia K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10

S1A_W04

EP22

umiejętności

Dobiera i przedstawia ofertę rekreacyjną
dostosowana do potrzeb, umiejętności i
zainteresowań klienta, z uwzględnieniem jego
wieku i stanu zdrowia

K_U03
K_U17

M1_U04
M1_U09
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U09
S1A_U10

EP31

kompetencje społeczne
Student realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne oraz uczestników zajęć,
które prowadzi.

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizacja imprez rekreacyjnych

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe terminy z zakresu rekreacji 4
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22. Etapy organizacji imprezy 4

23. Ceremoniał imprez rekreacyjnych 4

24. Działalność Organizacji Pozarządowych. 4

25. Impreza rekreacyjna, jako produkt 4

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zawody szkolne 4

22. Igrzyska wiedzy (tzw. olimpiady), konkursy, festiwal 4

23. Festyny, zloty, uroczyste wydarzenia 4

8
4. Udział w organizacji imprezy rekreacyjnej  wg. scenariusza i harmonogramu przygotowanego przez
podgrupę 4

25. Turnieje, karaoke 4

26. Wystawy, rekonstrukcje, inscenizacje 4

27. Obozy, plenery, rejsy, spływy 4

Studium przypadku.
Praca w grupach i indywidualnieMetody kształcenia

Bielecki K. (2008): Miasto to gra. Wydawnictwo:, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości., Szczecin

Burgiel R.K. (2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych, . TKKF Zarząd Główny,, Warszawa

Parszowski S., Kruczyński A. (2016): Imprezy masowe., Wydawnictwo DIFIN, Szczecin

Literatura podstawowa

Gajek K. (2015): Ślub doskonały., Księgarnia Zwierciadło

Judy A. (2006): Organizacja imprez.  Najlepszy przewodnik dla organizatorów., Wydawca International Publishing
Service.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny - 30%
Przygotowanie scenariusza i harmonogramu imprezy rekreacyjnej - 70%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Istnieje możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, dyscyplina: animator czasu wolnego zgodnie z
zasadami nadawania uprawnień

4 organizacja imprez rekreacyjnych Arytmetyczna

4 organizacja imprez rekreacyjnych [wykład] egzamin

4 organizacja imprez rekreacyjnych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

organizacja imprez sportowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_5S

Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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: mgr ROBERT  TERCZYŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z podstawami organizacji imprez sportowych na podstawie wybranych dyscyplin sportu.Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu
planowania imprez sportowych. K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

Student zna wybrane elementy składające
się na prawidłowo skonstruowany plan
imprezy sportowej i rekreacyjnej oraz
posługuje się poprawną terminologią z
zakresu omawianego przedmiotu.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

Student potrafi tworzyć plan imprezy
sportowej i rekreacyjnej. K_U02

M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP31

Student orientuje się w zagadnieniach
związanych z bezpieczeństwem imprez
sportowych.

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP42

kompetencje społeczne

Student potrafi się komunikować się
instytucjami odpowiedzialnymi za
wydawanie zezwoleń na organizacje
imprezy sportowej oraz ze sponsorami lub
innymi darczyńcami.

K_K08 M1_K09
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: organizacja imprez sportowych

Forma zajęć: wykład

21. Cele imprez sportowo-rekreacyjnych. 2

42. Obowiązki organizatora. 2

93. Organizacja imprez- zagadnienia praktyczne. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zapoznanie się z wybraną infrastrukturą sportową. 2

102. Zapoznanie się w wybranymi imprezami sportowymi. 2

183. Przygotowanie programu imprezy. 2

metody problemowe: wykład; metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna;
metody praktyczne: metoda projektówMetody kształcenia

Bielczyk Zygmunt (1970): Zasady organizowania wycieczek i obozów, AWF Warszawa,
Warszawa
Ryba Bogusław (1995): Organizacja i zarządzanie sportem polskim, Resortowe centrum
metodyczno-szkoleniowe kultury fizycznej i sportu, Warszawa

Ryba Bogusław (1998): Organizacja imprez sportowych, PKMS, Warszawa

Strugarek Jan (2011): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych,rekreacyjnych i
turystycznych, Wyd. Naukowe, Poznań

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

6Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z pracy
zaliczeniowej i z egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę końcowę składa się: 50%- zaliczenie końcowe, 50%- egzamin

2 organizacja imprez sportowych Arytmetyczna

2 organizacja imprez sportowych [wykład] egzamin

2 organizacja imprez sportowych [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej; dyscyplina: animator czasu wolnego

park gier
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2986_6S

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TERESA  ZWIERKO

Prowadzący zajęcia:
Umiejętności i kompetencje w zakresie:
1. Organizowania i realizowania imprezy rekreacyjnej w praktyce na przykładzie konkretnego projektu  park gier
2. Obsługi uczestników na poszczególnych etapach imprezy rekreacyjno sportowej
3. Poznanie zasobu ćwiczeń oraz przepisów gier
4. pozyskanie podstawowych umiejętności niezbędnych w organizacji i prowadzenia zajęć z wybranych form
rekreacji ruchowej z osobami i grupami społecznymi w różnym wieku
5. Poznanie zasad gier i opanowanie podstawowych umiejętności taktyczno  technicznych

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada podstawową wiedzę na
temat organizacji parku gier (w tym gry i
zabawy bieżne, skoczne, integracyjne,
grupowe)

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student zna mechanizm uczestnictwa w
grach i zabawach z uwzględnieniem wieku,
płci oraz stanu zdrowia

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP22

Student posiada wiedzę dotyczącą
organizacji czasu wolnego zgodnie z
zasadami  promocji zdrowia i zdrowotnego
stylu życia

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP33

umiejętności

Student potrafi aktywizować siebie i innych
do podejmowania aktywności fizycznej oraz
posiada umiejętności organizacji parku gier K_U04

M1_U03
S1A_U07
S1A_U10

EP41

Student posiada umiejętność posługiwania
się sprzętem i aparaturą mającą
zastosowanie w realizacji parku gier

K_U15 M1_U02
S1A_U04EP52
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kompetencje społeczne

Student angażuje się w wykonywanie
powierzonych mu zadań K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP61

Student podczas realizacji zadania potrafi
zapewnić bezpieczeństwo sobie i
uczestnikom

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: park gier

Forma zajęć: zajęcia terenowe

15

1. 1. Rys historyczny gier i zabaw na świecie i w Polsce.
2. Opanowanie gier i zabaw na wesoło, gier i zabaw bieżnych, skocznych, integracyjnych,
plenerowych.
3. Dawne gry podwórkowe (w gumę, kapsle)
4. Przygotowanie i realizacja imprezy rekreacyjnej w plenerze (festyn na terenia miasta Szczecin)

2

22. Formy realizacji imprezy rekreacyjnej w zależności od jej etapu realizacji (punkt startowy,
akredytacja, punkty zadaniowe, intensywność i poziom trudności) 2

83. Organizacja i realizacja imprezy rekreacyjnej  park gier w praktyce. 2

54. Praca z grupą uczestników. 2

prezentacja audiowizualna, praca w grupach, praca indywidualnaMetody kształcenia

Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach – (1985):  Borowiecki S., Klimowa M, IWZZ ,
Warszawa
Janikowska-Siatka M. (2004): Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wych. fiz. I festynach
sportowo rekreacyjnych , WSiP , Warszawa

Pastwa Marta (2000): Zarządzanie finansami instytucji sportowo-rekreacyjnymi

Sozański H.  (1994): Sport dzieci i młodzieży

Trześniowski H. (1998): Gry i zabawy ruchowe , WSiP, Warszawa

(2000): Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych , TKKF

(2003): Rekreacja w rodzinie , TKKF

(1998): Sport dla wszystkich – rekreacja dla każdego, TKKF

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Zaliczenie kolokwium- 60%
3. Zaliczenie projektu organizacji parku gier- 40%
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1. Zaliczenie kolokwium- 60%
2. Zaliczenie projektu organizacji parku gier- 40%

2 park gier Nieobliczana

2 park gier [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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 Zbigniew Cendrowski  (1999): Przewodzić innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu

Cych Piotr, Kozłowski Jacek  (1998): Bieg na orientację – trening, praktyka i teoria

Tadeusz Fąk  (1995): Skuteczność polskiej szkoły w wychowaniu do rekreacji ruchowej

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

4Udział 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

partnerstwo i przywództwo w turystyce i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2494_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA GARDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi partnerstwa i
przywództwa na rynku turystycznym

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw turystyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01. Student wymienia najważniejsze terminy z zakresu
partnerstwa i przywództwa w regionie turystycznym K_W011 EP1

02. Student charakteryzuje otoczenie rynku
turystycznego K_W042 EP2

umiejętności
03. Student samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu
wspólnych przedsięwzięć publiczno prywatnych w
turystyce

K_U07
K_U08
K_U13

1 EP3

kompetencje społeczne

04. Podczas dyskusji problemowej na zajęciach
ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na
poglądy pozostałych uczestników dyskusji

K_K021 EP4

05. Student angażuje się w pracę zespołową K_K052 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: partnerstwo i przywództwo w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: wykład

21.  Region turystyczny jako ekonomiczna jednostka przestrzenna 5

22.  Rodzaje podmiotów zaangażowanych w działalność turystyczną w regionie 5

23.  Partnerstwo w regionie turystycznym 5

2
4.  Uwarunkowania rozwoju inicjatyw partnerskich w regionie turystycznym: efekty, bariery,
determinanty 5

25.  Przywództwo w regionie turystycznym 5

26. Uwarunkowania formowania się i funkcjonowania przywództwa w regionie turystycznym 5

37.  Formy przywództwa w regionie turystycznym 5

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupachMetody kształcenia
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P. Zmyślony, (2008): Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań

Literatura podstawowa

red. B. Meyer, D. Milewski, (2009): Strategie rozwoju turystyki w regionie,, PWN,, Warszawa

Czasopismo Rynek turystyczny
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne, Analiza tekstów z dyskusją.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 partnerstwo i przywództwo w turystyce i rekreacji Ważona

5
partnerstwo i przywództwo w turystyce i rekreacji [wykład] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

pedagogika czasu wolnego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_55S

Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. DANUTA  UMIASTOWSKA

dr EWA WĘGRZYNProwadzący zajęcia:
Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu pedagogiki czasu wolnego, opanowanie umiejętności
diagnozowania gospodarowaniem czasem wolnym przez różne grupy społeczne, planowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży oraz dorosłych, projektowanie scenariuszy różnych zajęć, wyjaśnienie społeczno-
wychowawczych aspektów relacji: człowiek-wychowanie czas wolny

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia z
pedagogiki czasu wolnego. K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Zna społeczne, psychologiczne i kulturowe
mechanizmy, pozwalające na kształtowanie
właściwych postaw do uczestnictwa w
czasie wolnym.

K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP22

Poznaje metody i formy stosowane w
zajęciach rekreacyjnych. K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP33

umiejętności

Umie zdiagnozować potrzeby rekreacyjne i
dostosować propozycje do odpowiedniej
grupy zainteresowanych.

K_U03
K_U08

M1_U04
M1_U10
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10

EP41

Wykorzystuje wiedzę o sposobach
organizowania czasu wolnego i umie
kierować rozwojem osobniczym tak by
doprowadzić jednostki do podejmowania
właściwych działań.

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP52
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kompetencje społeczne

Jest świadomy powierzonej mu roli,
odpowiedzialnie planuje i przygotowuje
swoje zadania. Współpracuje w zespole,
realizuje powierzone zadania.

K_K10 S1A_K05
S1A_K07EP61

Wie jak rozwiązywać problemy w grupie,
umie rozwiązywać trudne sytuacje, jego
działania konsolidują grupę.

K_K03
K_K05

M1_K04
M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pedagogika czasu wolnego

Forma zajęć: wykład

41. Czas wolny podstawowe pojęcia i definicje. Historia problematyki czasu wolnego. 1

42. Pedagogika czasu wolnego kulturoznawczy i filozoficzny aspekt zagadnienia. 1

43. Wprowadzenie w problematykę czasu wolnego, definiowanie, funkcje, zachowania wolnoczasowe
i ich determinanty. 1

64. Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych. Różne koncepcje, potrzeba nowych kompetencji
uczestnika. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego. 1

45. Animacja społeczno-kulturalna definicje, koncepcje animacji społeczno-kulturalnej. Zadania
animacji. 1

46. Wychowanie do czasu wolnego. Wpływ mediów, instytucji kulturalnych, szkoły i domu
rodzinnego na wykorzystanie i spędzanie czasu wolnego. 1

47. Metodologiczne problemy badania czasu wolnego. Zakres tematyki badawczej, specyficzne
metody badań, narzędzia i techniki 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Treści programowe, organizacja ćwiczeń, warunki zaliczenia 1

32. Czas wolny dorosłych potrzeba nowych kompetencji. Wieś i miasto jako zróżnicowane
środowisko do spędzania czasu wolnego. 1

33. Znaczenie kontaktu z przyrodą i środowiskiem naturalnym w kształceniu właściwych postaw do
spędzania czasu wolnego propozycje zajęć na świeżym powietrzu gry i zabawy ruchowe 1

64. Propozycje spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych 1

25. Zaliczenie przedmiotu kolokwium pisemne z treści programowych 1

wykład oparty na prezentacjach multimedialnych, projekt, praca w grupach, prezentacja
multimedialna wykonana przez studentaMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Aktywny udział w ćwiczeniach, zaliczenia samodzielnie przygotowanych elementów składowych,
znajomość treści teoretycznych (kolokwium).
Udział studenta w udokumentowanym wolontariacie (np. pomoc przy organizacji imprez
rekreacyjno-turystycznych, indywidualne zajęcia z uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych itp.)
może być podstawą do podniesienia oceny za pkt. 1 i 2 od 10 do 20%.
Wszystkie oceny cząstkowe muszą być co najmniej dostateczne.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcową składa się:
1.w 50% z samodzielnie wykonanych zadań związanych z realizacją treści programowych
2.w 30% z aktywnego udziału w zajęciach
3.w 20% z wiedzy wykazanej podczas kolokwium
Udział studenta w udokumentowanym wolontariacie (np. pomoc przy organizacji imprez
rekreacyjno-turystycznych, indywidualne zajęcia z uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych itp.)
może być podstawą do podniesienia oceny za pkt. 1 i 2 od 10-20%.

1 pedagogika czasu wolnego Arytmetyczna

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Czerepaniak-Walczak M. (2008): Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie miejsca dla  dla
"Homo ludens" w świecie "Homo faber". W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty :
interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak, 303-
324, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Pięta J. (2007): Pedagogika czasu wolnego, Druktur, Warszawa

Siwiński W. (1999): Pedagogika czasu wolnego rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Ławica,
Poznań

Literatura podstawowa

Tauber D. R. (1998): Pedagogika czasu wolnego. Zarys problematyki., Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań
Winiarski R. (red.) (2012): Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne - psychologia wobec
współczesności, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

1 pedagogika czasu wolnego [wykład] zaliczenie z
oceną

1 pedagogika czasu wolnego [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

pierwsza pomoc przedlekarska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2599_22S

Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr n. med. KATARZYNA  KLAPCZYŃSKA

dr n. med. KATARZYNA KLAPCZYŃSKAProwadzący zajęcia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z teorią i zasadami dotyczącymi obowiązku udzielania pomocy
przedlekarskiej a także przygotowanie praktyczne do jej podjęcia.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student posiada wiedza z zakresu podstaw biologii człowieka, student posiada  umiejętność oceniania
podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka,student wykazuje się kreatywnością, odpowiedzialnością.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna objawy podstawowych
zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

Student zna teoretyczne podstawy
pierwszej pomocy przedlekarskiej K_W11 M1_W02EP72

umiejętności

Student potrafi identyfikować problemy
osoby w sytuacji zagrażającej jej zdrowiu i
życiu

K_U02
M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP31

Student potrafi podjąć działania mające na
celu ratowanie zdrowia i życia człowieka K_U07

M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP42

kompetencje społeczne

Student jest świadomy własnych
ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do
ekspertów

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP51

Student udziela pomocy w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne i
otoczenia

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pierwsza pomoc przedlekarska

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Znaczenie pierwszej pomocy przedlekarskiej dla zdrowia i życia człowieka. Aspekty prawne
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 1

6
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych sytuacjach zagrażających
życiu i zdrowiu człowieka. Charakterystyka podstawowych czynności ratujących zdrowie oraz życie
dziecka i osoby dorosłej.

1

33. Pierwsza pomoc w oparzeniach, odmrożeniach i przegrzaniu. Pierwsza pomoc w zatruciach. 1

24. Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych. 1

25. Wypadki w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Charakterystyka najczęstszych
urazów dzieci i młodzieży. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Schemat udzielania pierwszej pomocy medycznej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Rozpoznanie objawów zatrzymania oddechu, krążenia, postępowanie u chorych nieprzytomnych,
podstawy anatomii klinicznej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy.

1

3
2. Odmrożenia, oparzenia termiczne, oparzenia chemiczne, porażenie prądem elektrycznym.
Budowa skóry, ocena rozległości oparzeń i odmrożeń, działanie prądu elektrycznego na organizm
człowieka, napięcie, natężenie i gęstość prądu  postępowanie.

1

43. Rodzaje ran i ich zaopatrzenie, krwotoki, desmurgia. Pierwsza pomoc w ranach i krwotokach,
opatrunek uciskowy, rodzaje opatrunków i sposoby zakładania. 1

44. Urazy narządu ruchu, urazy głowy, urazy kręgosłupa, urazy jamy brzusznej  rozpoznanie
objawów niepokojących, postępowanie. 1

2
5. Niewydolność krążenia, wstrząs, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego
objawy i postępowanie.
Kolokwium końcowe. 1

Wykład: prezentacja multimedialna, Wykład konwersatoryjny (problemowy), Praca zespołowaMetody kształcenia

Buchfelder M., Buchfelder A.  (2003): Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa

Dąbrowska J., Jędrzejewska H.  (2013): Pierwsza pomoc przedlekarska w szkole, Wyd. ODDK

Goniewicz M.  (2011): Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa

Kopta A.  (2016): Kwalifikowana pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa

Zawadzki A.  (2008): Medycyna ratunkowa i katastrof. , PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

Bass D., Baker R  (2006): Pierwsza pomoc i opieka domowa. , Wyd. RM

Czapiewska B  (2010): Pierwsza pomoc., Wyd. Literat

Plantz S.H., Adler J.N.  (2002): Medycyna ratunkowa. , Wydawnictwo Med. Urban & Partner ,
Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P7

KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie: uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego
z wykładów oraz pozytywnej oceny z kolokwium, wykonania pracy grupowej i zaliczenia zajęć
praktycznych z ćwiczeń.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z wykładów i ćwiczeń.

1 pierwsza pomoc przedlekarska Arytmetyczna

1 pierwsza pomoc przedlekarska [wykład] zaliczenie z
oceną

1 pierwsza pomoc przedlekarska [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



6Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

pierwsza pomoc przedlekarska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2979_12S

Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 15 ZO

wykład 13 ZO

Razem 28 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KATARZYNA  LEŹNICKA

Prowadzący zajęcia:
1. Znaczenie pierwszej pomocy przelekarskiej. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych sytuacjach zagrażajacych zdrowiu i życiu człowieka.
3. Charakterystyka podstawowych czynności ratujacych zycie i zdrowie człowieka.
Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej . Prezentacja praktyczna.
Rola pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie rekreacji turystki kwalifikowanej.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student zna objawy podstawowych zaburzeń funkcjonowania organizmu.
Student zna teoretyczne podstawy pierwszej pomocy przedlekarskiej
Student potrafi identyfikować problemy osoby w sytuacji zagrazajacej jej życiu.
Student potrafi podjąć działania  majace na celu ratowania życia i zdrowia człowieka.
Student jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić sie do ekspertów.
Student udziela pierwszej pomocy w sposób zapewniajacy beżpieczeństwo własne i otoczenia.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

1. Student opisuje budowę i podstawowe
funkcje życiowe człowieka. K_W07 M1_W09

S1A_W07EP11

2. Student zna mechanizmy zachowań
zagrazajace zdrowiu i zyciu.

K_W02
K_W07

M1_W01
M1_W04
M1_W09
M1_W10
S1A_W04
S1A_W07

EP22

umiejętności

3. Student potrafi ocenić zagrożenia i
konsekwencje uprawiania turystki i
rekreacji.

K_U05
K_U06

M1_U07
M1_U08
S1A_U01
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP31

4. Student projektuje prezentacje
multimedialną
dotyczącą wybranej sytuacji zagrożenia
życia.

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP42

kompetencje społeczne
5. Student dąży do rozwiązywania
problemów związanych
z sytuacjami zagrożenia zdrowia i zycia.

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: pierwsza pomoc przedlekarska

Forma zajęć: wykład

6
1. Znaczenie pierwszej pomocy przedmedycznej  dla zdrowia i życia człowieka; aspekty prawne
pierwszej pomocy;  rola pierwszej pomocy w zdarzeniach zagrazajacych życiu w rekreacji i
turystyce kwalifikownej.

3

72. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych sytuacjach zagrozenia zycia;
resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

10
1. Pierwsza pomoc w urazach, zlamaniach kończych, stłuczeniach i zwichnięciach ; urazy głowy
,klatki piersiowej,, brzucha -zasady udzielania pierwszej pomocy; upadki z wysokosci; krwotok
tetniczy i zylny.

3

52. RKO  dzieci i dorosłych - ćwiczenia praktyczne. 3

wykład, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne - praca z wykorzystaniem modeli
anatomicznych oraz atlasów
anatomicznych, pytania problemowe

Metody kształcenia

Buchfelder M,  Buchfelder A. (2014): Podrecznik pierwszej pomocy ., PZWL, Warszawa

Gaszyński W. (2010): Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej.
Repetytorium., PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

Flake F. Runggaldier K. (red) (2013): Ratownictwo medyczne. Procedury od A do Z, Urbanand
Partner, WrocławLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

28Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1SPRAWDZIAN

EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1.Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 20% oceny końcowej z
przedmiotu,
2.  Przygotowanie prezentacji - 20% oceny końcowej z przedmiotu
3. Sprawdzian pisemny - 60% oceny końcowej z przedmiotu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pkt. 1-3 na ocenę minimum dostateczną.

3 pierwsza pomoc przedlekarska Arytmetyczna

3 pierwsza pomoc przedlekarska [wykład] zaliczenie z
oceną

3 pierwsza pomoc przedlekarska [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

planowanie eventów i bezpieczeństwo imprez masowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_1S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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 MARTA  SIDORKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studenta z teoretyczno-praktycznymi aspektami planowania eventów oraz
bezpieczeństwa imprez masowych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza ogólna.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi omówić  główne etapy
organizacji eventu. K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

Student ma podstawową wiedzę na temat
bezpieczeństwa imprez masowych. K_W09

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W08
S1A_W11

EP22

umiejętności
Student jest przygotowany do
samodzielnego rozwiązywania problemów
dotyczących planowania eventów.

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP31

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności dla profesjonalizmu
pracy event plannera

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP41

Student potrafi określić priorytety
niezbędne w planowaniu enentów K_K04

M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: planowanie eventów i bezpieczeństwo imprez masowych

Forma zajęć: wykład

31. Branża eventowa ? podstawowe zagadnienia 1

1/2



32. Identyfikacja celu i zakresu eventu 1

33. Opracowanie i kontrola budżetu eventu 1

34. Ustalenie planu i programu eventu 1

65. Wybór lokalizacji i miejsca eventu 1

36. Planowanie działań marketingowych eventu 1

37. Kierowanie przebiegiem eventu 1

38. Zamknięcie i ewaluacja eventu 1

39. Podstawy bezpieczeństwa imprez masowych 1

prezentacje multimedialne, praca w grupachMetody kształcenia

J. Allen (2006): Organizacja imprez, Warszawa

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Literatura podstawowa

M. Sidorkiewicz (2011): Turystyka biznesowa, Difin, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

3Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

kolokwium pisemne obejmujące wiedzę z wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

1 planowanie eventów i bezpieczeństwo imprez masowych Arytmetyczna

1 planowanie eventów i bezpieczeństwo imprez masowych
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_2S

Zakład Badań i Analiz Rynkowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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 15 X

zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ANNA  SZWAJLIK

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z planowaniem marketingowym w turystyce i rekreacji.   Cel   ten
zostanie   osiągnięty   poprzez   ukazanie   studentom      możliwości  praktycznego   wykorzystania   wiedzy   z
marketingu   w   procesie   planowania.   Podczas   realizacji   przedmiotu   student   pozna   w   jaki   sposób
angażować zasoby   podmiotów   turystycznych do osiągania celów marketingowych i realizacji strategii poprzez
planowanie.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

01   Student   zna   podstawowe   pojęcia
z   dziedziny   marketingu   i   planowania K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

02   Student   rozpoznaje   etapy   planu
marketingowego   i   potrafi    przedstawić
zależności między nimi

K_W04

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP22

1/4



umiejętności

03 Student projektuje plan marketingowy
dla przedsiębiorstw z branży turystyczno -
rekreacyjnej i dla obszarów turystycznych

K_U02
K_U09
K_U12

M1_U04
M1_U13
M1_U14
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U09
S1A_U10

EP31

04  Student  formułuje  strategię
marketingową  dla  przedsiębiorstwa
turystycznego/obszaru  turystycznego
dobiera  dla  niej  odpowiednie
instrumenty marketingowe

K_U09
K_U13

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07

EP42

kompetencje społeczne

05    Student    akceptuje    konieczność
planowania    dla    osiągania założonych
celów

K_K04
M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP51

06 Student zdaje sobie sprawę z
negatywnych konsekwencji braku lub złego
planowania

K_K09
M1_K09
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K07

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: wykład

21. Marketing podstawowe pojęcia 1

22. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa i obszaru 1

23. Proces STP 1

24. Instrumenty marketingowe 1

25. Elementy planu marketingowego 1

26. Misja i cele przedsiębiorstwa turystycznego i obszarów turystycznych 1

37. Strategie marketingowe przedsiębiorstw turystycznych i obszarów turystycznych 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Marketingowa charakterystyka przedsiębiorstwa turystycznego, powstanie, rozwój, pozycja
rynkowa, stosowane instrumenty marketingowe, itp. 1

12. Analiza otoczenia marketingowego i pozycji konkurencyjnej firmy turystycznej 1

13. Analiza konsumenta usług turystycznych, zachowań rynkowych i grup docelowych 1

14. Analiza SWOT przy planowaniu marketingowym 1

15. Analiza portfela produktów 1

16. Ustalenie celów 1

17. Planowanie nowej usługi, cykl życia usługi turystycznej, cykl życia obszaru 1

18. Planowanie cen 1

19. Planowanie dotarcia do klienta 1

1
10. Planowanie promocji (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów promocji mix, plan dla
poszczególnych
instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła reklamowe, itp.)

1

111. Plany operacyjne 1
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112. Prezentacja własnego opracowania planu marketingowego dla przedsiębiorstwa turystycznego
(cz 1) 1

113. Prezentacja własnego opracowania planu marketingowego dla przedsiębiorstwa turystycznego
(cz 2) 1

214. Kontrola marketingowa 1

Forma zajęć: zajęcia terenowe

81. Analiza  działań promocyjnych wybranych przedsiębiorstw turystycznych uczestnictwo w targach
turystycznych 1

7
2. Wizja i plany marketingowe województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin (wizyta w
Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie miasta Szczecin i innych organizacjach zajmujących się
promocją turystyczną)

1

wykład z użyciem technik multimedialnych,  analiza case study, praca w grupach, prezentacja,
zajęcia terenoweMetody kształcenia

A. Pomykalski (2013): Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa

G. Rosa, A. Smalec (2005): Zarządzanie i planowanie marketingowe, wybrane problemy,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
L. Mazurkiewicz (2005): Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE,
Warszawa

red G. Rosa (2011): Marketing. Materiały do  ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

red. J. Perenc (2008): Podstawy marketingu. Problemy na dziś  i na jutro, Wydawnictwo
Naukowe  Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Ph. Kotler (2006): Marketing. XII edycja, Rebis, Poznań

Rosa G., Smalec A., Sondej T. (2010): Analiza i funkcjonowanie rynku  ćwiczenia i zadania,
Wyd.  Naukowe US, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Pisemne  kolokwia  z  treści  z ćwiczeń  i  wykładów  .  Pytania  otwarte  i  zadania.  Oceniany  jest
zasób  wiedzy  studenta  i  umiejętność  jego  użycia  do  zaprezentowanych  w  pytaniach
sytuacji.  Ponadto  warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie pozytywnej oceny z co najmniej
dwóch aktywności na ćwiczeniach (oceniany jest zakres zaanga
żowania się, przygotowanie i prezentacja podczas zajęć).
Trzecim  elementem  zaliczenia  jest  przygotowanie  i  obowiązkowej  prezentacji  podczas  zajęć
planu  marketingowego dla wybranego przedsiębiorstwa turystycznego. Wyboru przedsiębiorstwa
dokonuje student w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

1 planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji Arytmetyczna

1 planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1 planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

1 planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji
[wykład]

brak
zaliczenia

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

3/4



0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

4/4



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna [moduł]

pływanie rekreacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2590_36S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22
wykład 15 ZO

zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WIOLETTA  ŁUBKOWSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi pływania
rekreacyjnego, zapoznanie studentów z różnymi stylami pływackimi, skokami startowymi i nawrotami,
usprawnianie ruchowe do pływania kraulem na piersiach, kraulem na grzbiecie oraz stylem klasycznym

Cele przedmiotu /
modułu:

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu anatomii funkcjonalnej człowieka;
Student posiada umiejętność pływania elementarnego;
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy
pozostałych uczestników dyskusji

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student potrafi scharakteryzować
podstawowe techniki pływania
poszczególnymi stylami pływackimi .
Objaśnia właściwości środowiska wodnego
i zasady bezpieczeństwa, zachowania się
na pływalni

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

student potrafi opisać rekreacyjne formy
aktywności ruchowej w wodzie K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

student potrafi przygotować i zastosować
podstawowy program zawierający
przykłady ćwiczeń dla pływania
rekreacyjnego

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP31

student potrafi przepłynąć 100 metrów
samymi NN danym stylem z deską;
przepłynąć 100 m pełnym (wybranym przez
siebie) stylem pływackim

K_U20 M1_U01
M1_U11EP42

1/3



kompetencje społeczne

student wykazuje zdolność do
odpowiedzialności za drugą osobę K_K06 M1_K07

S1A_K04EP51

student wykazuje dbałość o odpowiedni
poziom sprawności fizycznej K_K08 M1_K09

S1A_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pływanie rekreacyjne

Forma zajęć: wykład

4
1. Człowiek w środowisku wodnym; fizyczne i chemiczne właściwości środowiska wodnego;
pływalność ciała ludzkiego; pływanie statyczne; pływanie dynamiczne; specyfika oddychania;
wypór wody

2

42. Standardowe techniki pływania: kraul na grzbiecie, kraul, delfin, styl klasyczny (żabka) 2

13. Pływanie na wodach otwartych, pływanie dystansowe 2

24. Starty, nawroty 2

45. Rekreacyjne formy aktywności ruchowej w wodzie: piłka wodna, siatkówka w wodzie,
koszykówka wodna, rugby w wodzie, piłka nożna w odzie, hokej pod wodą, hokej na wodzie 2

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Prawidłowe oddychanie w środowisku wodnym. Ćwiczenia oddechowo-wypornościowe. Położenie
ciała w wodzie. Umiejętność leżenia na wodzie. Elementarne skoki do wody 2

42. Ćwiczenia pierwszego etapu uczenia się i nauczania pływania. Elementarna technika pływania 2

73. Opanowanie standardowych technik pływania: kraul na grzbiecie, kraul, styl klasyczny (żabka),
starty i nawroty, pływanie dystansowe 2

24. Sprawdzian praktyczny  zaliczenie 2

opracowanie programu/konspektu, praca w grupach, prezentacja multimedialna, analiza zdjęć i
filmów wraz z dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5PROJEKT

EP1,EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie końcowe ćwiczeń obejmuje:
1/ zaliczenie ze sprawdzianu praktycznego
 przepłynięcie 100 metrów samymi NN danym stylem z deską, zaliczenie na ocenę;
 przepłynięcie 100 m pełnym (wybranym przez studenta) stylem pływackim, zaliczenie na ocenę.
2/ wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie programu/konspektu zawierającego przykłady
pływackich ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych oraz gier drużynowych dla pływania rekreacyjnego,
zaliczenie na ocenę.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny zaliczeniowej odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie semestru podczas oceny ciągłej (10% o.k.) oraz ocen uzyskanych za sprawdzian praktyczny
(30%) i zadaną pracę, projekt/konspekt (60%).

2 pływanie rekreacyjne Ważona

2 pływanie rekreacyjne [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną 0,40

2 pływanie rekreacyjne [wykład] zaliczenie z
oceną 0,60

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Bartkowiak E. (1999): Pływanie sportowe, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa

Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. (2003): Elementy teorii pływania, AWF Wrocław, Wrocław

Dybińska E. (2014): Uczenie się i nauczanie pływania, AWF Kraków, Kraków

Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J., Zalewski T. pod redakcją Leszka Kalczyńskiego
(2005): Nauczanie pływania. Zeszyt ćwiczeń z metodyki nauczania pływania, Wydawnictwo
ARDECO, Szczecin
Karpiński R., Karpińska M.J. (2009): Pływanie. Sport, zdrowie, rekreacja, AWF Katowice,
Katowice
Łubkowska W. (2015): Ewolucja programu w zakresie konkurencji pływackich oraz udział
polskich pływaków w nowożytnych igrzyskach olimpijskich. [W:] red. Eider J. Ruch olimpijski w
teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Łubkowska W. . (2015): Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w
środowisku wodnym, [W]: red. Markocka Mączka K., Tatarczuk J. i Markowska M. Zdrowie i
dobrostan 1/2015 Dobrostan i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, Lublin
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M. (2013): Model szacowania ryzyka na przykładzie
pływania na wodach otwartych w aspekcie prawdopodobieństwa zdarzenia  i szkodliwości.
[W:] red. Wartecka-Ważyńska A., Wrzesińska J. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w
badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu,
Poznań
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M. (2014): Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni w
aspekcie ryzyka zdarzenia i szkodliwości. [W:] red. Dziemianko Z., Stach W. Bezpieczeństwo i
prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i
Usług w Poznaniu, Poznań
Łubkowska W., Szark-Eckardt M. (2015): Korygowanie postawy ciała poprzez pływanie i
ćwiczenia w wodzie, Centrum Promocji i Reklamy Remedia w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Łubkowska W., Szark-Eckardt M., Żukowska H. (2015): Znaki obowiązujące na krytych
pływalniach jako system wspomagający bezpieczeństwo i higienę wodnej aktywności
rekreacyjno-sportowej, Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(11): 551-564, DOI
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35697

Literatura podstawowa

Bartkowiak E. (1999): Sportowa technika pływania, Biblioteka Trenera, Warszawa

Laughlin T., Delves J. Przekład F. Zubczewski (2006): Kraul metodą Total Immersion,
Wydawnictwo Buk Rower, Zielonka
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M. (2015): Oznakowanie pływalni krytych w Szczecinie i
Policach a bezpieczeństwo osób z niej korzystających. [W:] red. Siwiński W. Polskie
Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki 2000-2015 jego dorobek naukowy i
popularyzatorski, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna [moduł]

pływanie zdrowotne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_6S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22
wykład 15 ZO

zajęcia terenowe 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WIOLETTA  ŁUBKOWSKA

dr WIOLETTA ŁUBKOWSKAProwadzący zajęcia:
Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowotnych
aspektów aktywności fizycznej w wodzie, umiejętność pływania kraulem, kraulem na grzbiecie oraz stylem
klasycznym. Poznanie pozytywnych wskaźników zdrowia

Cele przedmiotu /
modułu:

W-student rozumie potrzebę całożyciowej aktywności fizycznej
U-student jest oswojony z wodą
K-student stosuje w życiu codziennym zasady prozdrowotnego stylu życia

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student  charakteryzuje właściwości
środowiska wodnego, wymienia zasady
zachowania bezpieczeństwa na pływalni

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

student potrafi opisać zdrowotne aspekty
pływania K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

student potrafi projektować program
aktywności ruchowej w wodzie zawierający
ćwiczenia zdrowotne

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP31

student potrafi pływać K_U20 M1_U01
M1_U11EP42

student potrafi wykorzystać umiejętności
pływania w praktykach prozdrowotnych K_U18

M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP53

kompetencje społeczne student wykazuje dbałość o odpowiedni
poziom sprawności fizycznej K_K08 M1_K09

S1A_K04EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pływanie zdrowotne

1/4



Forma zajęć: wykład

61. Realizacja zajęć Aqua Fitness w wodzie 2

62. Nauka swoistych struktur ruchowych: pływanie kraulem na piersiach i grzbiecie, stylem
klasycznym 2

33. Samoocena pozytywnych wskaźników zdrowia  test Coopera i inne 2

Forma zajęć: zajęcia terenowe

41. Aktywność fizyczna w środowisku wodnym: rodzaje AF, oddziaływanie środowiska wodnego na
organizm człowieka 2

22. Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej w środowisku wodnym 2

13. Przeciwwskazania do wykonywania aktywności fizycznej w środowisku wodnym 2

24. Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni i wód otwartych 2

25. Pływanie jako forma aktywności fizycznej osób w wieku starszym 2

4
6. Teoretyczne przesłanki pływackiego treningu zdrowotnego osób dorosłych.
Zasady pływania zdrowotnego według Firsowa. Pływanie zdrowotne według K. Coopera12-15 2

prezentacja multimedialna,, analiza zdjęć i filmów wraz z dyskusją, opracowanie
programu/konspektu, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie końcowe ćwiczeń obejmuje:
1/ zaliczenie ze sprawdzianu praktycznego
 przepłynięcie 100 metrów samymi NN danym stylem z deską-zaliczenie na ocenę;
 przepłynięcie 100 m pełnym (wybranym przez studenta) stylem pływackim-zaliczenie na ocenę.
2/ wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie programu/konspektu
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny zaliczeniowej odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie semestru podczas oceny ciągłej (10% o.k.) oraz ocen uzyskanych za sprawdzian praktyczny
(30%) i zadaną pracę-program/konspekt (60%).

2 pływanie zdrowotne Ważona

2 pływanie zdrowotne [wykład] zaliczenie z
oceną

2 pływanie zdrowotne [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/4



Bartkowiak E. (1999): Pływanie sportowe, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa

Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. (2003): Elementy teorii pływania, AWF Wrocław, Wrocław

Dybińska E. (2014): Uczenie się i nauczanie pływania, AWF Kraków, Kraków

Kalczyński L., Łubkowska W., Troszczyński J., Zalewski T. pod redakcją Leszka Kalczyńskiego
(2005): Nauczanie pływania. Zeszyt ćwiczeń z metodyki nauczania pływania, Wydawnictwo
ARDECO, Szczecin
Karpiński R., Karpińska M.J. (2009): Pływanie. Sport, zdrowie, rekreacja, AWF Katowice,
Katowice
Łubkowska W. (2015): Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w
środowisku wodnym, [W]: red. Markocka Mączka K., Tatarczuk J. i Markowska M. Zdrowie i
dobrostan 1/2015 Dobrostan i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, Lublin
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M. (2013): Model szacowania ryzyka na przykładzie
pływania na wodach otwartych w aspekcie prawdopodobieństwa zdarzenia, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M. (2015): Oznakowanie pływalni krytych w Szczecinie i
Policach a bezpieczeństwo osób z niej korzystających. [W:] red. Siwiński W. Polskie
Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki 2000-2015 jego dorobek naukowy i
popularyzatorski. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M. (2014): Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni w
aspekcie ryzyka zdarzenia i szkodliwości. [W:] red. Dziemianko Z., Stach W. Bezpieczeństwo i
prawa człowieka w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i
Usług w Poznaniu, Poznań
Łubkowska W., Szark-Eckardt M. (2015): Korygowanie postawy ciała poprzez pływanie i
ćwiczenia w wodzie, Centrum Promocji i Reklamy Remedia, Bydgoszcz
Łubkowska W., Szark-Eckardt M., Żukowska H. (2015): Znaki obowiązujące na krytych
pływalniach jako system wspomagający bezpieczeństwo i higienę wodnej aktywności
rekreacyjno-sportowej, Journal of Education, Health and Sport 2015; 5(11): 551-564, DOI
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35697

Literatura podstawowa

Bielec G. (2012): Aktywność fizyczna w środowisku wodnym wobec wybranych celów i funkcji
wychowania fizycznego-na przykładzie gimnazjów publicznych, AWFiS Gdańsk, Gdańsk

Laughlin T., Delves J. Przekład F. Zubczewski (2006): Kraul metodą Total Immersion, Zielonka

Łubkowska W. (2015): Ewolucja programu w zakresie konkurencji pływackich oraz udział
polskich pływaków w nowożytnych igrzyskach olimpijskich. [W:] red. Eider J. Ruch olimpijski w
teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Łubkowska W. (2015): The concept of treatment of scolioses employing asymmetrical aquatic
exercises, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2015; 9(1): 55-64.
Łubkowska W., Paczyńska-Jędrycka M., Eider J. (2014): The significance of swimming and
corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis, Central
European Journal of Sport Sciences and Medicine 2014; 6(2): 93-10
Łubkowska W., Szark-Eckardt M., Żukowska H. (2015): The application of the Halliwick
concept in therapeutic and corrective swimming. [In:] eds. Louková T., Hátlová B. and
Adámková Ségard M. Psychomotor Therapy and Physical Self-Concept, University of J.E.
Purkyné in Usti nad Labem, Czech Republic, Usti nad Labem, Czech Republic
Łubkowska W., Szark-Eckardt M., Żukowska H., Nalazek A. (2015): Urazy sportowe u osób
uprawiających sportowe ratownictwo wodne. [W:] red. Napierała M. i Skaliy A. Stan,
perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI w, University of Economy
in Bydgoszcz, Bydgoszcz
Nalazek A, Szark-Eckardt M, Gawinecka-Mykaj B, Łubkowska W. (2015): Kompleksowe ujęcie
terapii w wodzie. [W:] Napierała M. i Skaliy A. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa,
kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, University of Economy in Bydgoszcz, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca
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6Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2769_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24

ćwiczenia 10 ZO

wykład 15 ZO

zajęcia terenowe 5 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIAM  PIRVELI

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA  SAWIŃSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymogami prawnymi oraz zasadami organizacji i prowadzenia
działalności biur podróży w Polsce; sformułowanie zasad efektywnego kierowania biurem podróży; wskazanie
tendencji rozwojowych europejskiego oraz krajowego rynku podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
turystycznym. Wymaga się także znajomości aktów prawnych kształtujących funkcjonowanie podmiotów
turystycznych w Polsce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje rodzaje działalności podmiotów
pośrednictwa i organizacji w turystyce K_W041 EP1

Student zna zakres oraz zastosowanie przepisów prawa
kształtujących działalność biur podróży w Polsce K_W062 EP2

Student wskazuje etapy organizacji działalności biur
podróży, charakteryzuje metody efektywnego
zarządzania
działalnością podmiotów pośrednictwa i organizacji w
turystyce

K_W09
K_W103 EP3

umiejętności

Student potrafi samodzielnie utworzyć i prowadzić
działalność związaną z organizacją i pośredniczeniem w
sprzedaży imprez turystycznych w Polsce

K_U03
K_U08
K_U09
K_U17

1 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w
tworzeniu podstaw działalności gospodarczej
organizatorów turystyki; przestrzega obowiązujących
norm prawnych i imprez turystycznych

K_K02
K_K05
K_K06

1 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce

Forma zajęć: wykład

11. Historia rozwoju podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce 4

1
2. Rozwój form instytucjonalnych pośrednictwa i organizacji na rozwiniętych rynkach turystycznych,
kryteria specjalizacji 4

13. Istota usług pośrednictwa i organizacji w turystyce 4
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1
4. Przesłanki zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce wynikające z cech rynku
turystycznego 4

1
5. Przesłanki zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce wynikające z rozwoju
popytu turystycznego i podaży turystycznej 4

16. Znaczenie podmiotów pośrednictwa i organizacji na rynku turystycznym 4

17. Funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji na rynku turystycznym 4

18. Aspekty prawne funkcjonowania biur podróży na rynku turystycznym 4

19. Wpływ biur podróży na popyt turystyczny 4

110. Wpływ biur podróży na podaż turystyczną 4

111. Kryteria oceny jakości usług pośrednictwa i organizacji w turystyce 4

112. Standardy jakości w podmiotach pośrednictwa i organizacji w turystyce 4

113. Biura podróży a tworzenie wartości 4

114. Rynek pośrednictwa i organizacji usług turystycznych na świecie i w Polsce 4

115. Praktyczne aspekty prowadzenia biura podróży w Polsce 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe pojęcia i definicje 4

12. Wymogi prawne działalności turoperatorskiej w UE oraz w Polsce 4

23. Produkt turoperatora (ewolucja preferencji nabywczych konsumentów) 4

34. Organizacja i zarządzanie biurem podróży w Polsce (studia przypadków) 4

3
5. Umowa o imprezę turystyczną (cechy, rodzaje, warunki zawierania umów, odpowiedzialność
touroperatora) 4

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Wyjście do biura turystycznego 4

Prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupachMetody kształcenia

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

Konieczna-Domańska (2008): Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne w formie testu oraz oceniane 2 ćwiczenia praktyczne. Zaliczenie obejmuje zakres wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce Arytmetyczna

4
podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

4 podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce [wykład]
zaliczenie z
oceną

4
podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Rapacz (2007): Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa

A.S. Kornak (2003): Ekonomika i organizacja biur podróży,  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa

P. Cybula (2005): Umowa o imprezę turystyczną,  LexisNexis, Warszawa

Wiadomości turystyczne

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne
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Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

podstawy dietetyki
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2983_22S

Katedra Promocji Zdrowia
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr inż. ANNA  KRAJEWSKA-PĘDZIK

Prowadzący zajęcia:
1. Zapoznanie studenta z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej zapotrzebowania energetycznego, roli
węglowodanów, białek, tłuszczów, witamin i składników mineralnych pod kątem zaspokajania potrzeb
żywieniowych organizmu.
2. Zapoznanie z aktualnie rekomendowanymi zasadami racjonalnego odżywiania, jego znaczeniem dla zdrowia
ludności i skutkami żywienia wadliwego oraz za zasadami dietoterapii w najczęściej występujących schorzeniach.
3. Przybliżenie studentom wiadomości z zakresu żywienia przy niedożywieniu, rodzaju diet leczniczych i
zastosowaniem ich w profilaktyce żywieniowej.
4.Przygotowanie studenta do samodzielnego wdrażania działań dietetycznych.
5. Student posiądzie wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia i dietetyki.

Cele przedmiotu /
modułu:

W - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu żywienia i dietetyki.
U -  student rozwiązuje podstawowe kwestie z zakresu problematyki racjonalnego żywienia.
K - student wyraża własne opinie, dyskutuje, wykonuje pracę samodzielnie i w grupie.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi wymienić metody oceny
stanu odżywienia, objawy i przyczyny
występowania zaburzeń i zmian
chorobowych związanych z wadliwym
żywieniem, w świetle najnowszych
doniesień naukowych.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

Student posiada podstawową wiedzę z
zakresu zasad racjonalnego żywienia i
dietetyki oraz zna terminologię dotyczącą
podstaw żywienia człowieka.

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP22

Student zna teoretyczne podstawy działań
profilaktycznych wobec jednostki i grupy
społecznej oraz mechanizmy rozwoju
chorób dietozależnych.

K_W07 M1_W09
S1A_W07EP33
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umiejętności

Potrafi identyfikować błędy żywieniowe
jednostki i grupy społecznej. K_U18

M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP41

Student posiada umiejętności w
planowaniu i projektowaniu prawidłowego
schematu żywienia
z uwzględnieniem obowiązujących norm.

K_U14
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U08

EP52

Student posiada umiejętność
prezentowania w formie ustnej wyników
własnych działań i przemyśleń dotyczących
przedmiotu

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP63

kompetencje społeczne

Student pracuje samodzielnie i w zespole. K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP71

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

K_K04
M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy dietetyki

Forma zajęć: wykład

2
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu żywienia człowieka. Mechanizmy regulacyjne, pojęcie głodu,
sytości i apetytu. Dieta - definicje, pojęcia. Instytucje zajmujące się zagadnieniami żywienia i
żywności.

6

5
2. Rola żywienia w aspekcie promocji zdrowia i zasady racjonalnego odżywiania. Rola wody.
Przemiany w organizmie, zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, związek spożycia ze
zdrowiem - skutki niedoboru i nadmiaru.

6

2
3. Potrzeby energetyczne organizmu, bilans energii, podstawowa przemiana materii PPM i
ponadpodstawowa przemiana materii PPPM, całkowita przemiana materii CPM, metody regulacji
masy ciała.  Wskaźnik BMI.

6

24. Rola mikroflory jelitowej. Niepożądane reakcje pokarmowe - alergiczne i niealergiczne. 6

45. Specyficzne sposoby odżywiania się niektórych grup ludności. Klasyfikacja diet. Zaburzenia
odżywiania. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Omówienie zasad realizacji i zaliczenia przedmiotu. Podstawy żywienia dietetycznego. Rodzaje
diet. Aktualny system dietetyczny. 6

22. Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie. 6

7

3. Organizacja żywienia w różnych formach turystyki. Żywienie w hotelach, w turystyce biznesowej
i uzdrowiskowej. Żywienie w plenerze w zbiorowych formach turystyk (obozy, zielone szkoły).
Żywienie w turystyce pielgrzymkowej. Żywienie w turystyce wyjazdowej ze szczególnym
uwzględnieniem tropiku.Turystyka kulinarna. Żywienie w agroturystyce. Żywienie w turystyce
kwalifikowanej. Żywienie w profilaktyce i leczeniu najczęściej występujących schorzeń.

6

24. Zasady żywienia sportowców i kobiet w ciąży oraz układanie jadłospisów. Przedstawienie
wykonanych zadań. Kolokwium zaliczeniowe. 6

Dyskusja, praca w grupach, Praca indywidualna studenta, Prezentacja multimedialna, Analiza
wykonanych zadańMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8

PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: zaliczenie wykładów na podstawie oceny z kolokwium końcowego obejmującego teorię z
wykładów.
Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji na zajęciach, aktywnego udziału w
zajęciach, pozytywnej oceny z pracy grupowej (prezentacja i jadłospis) oraz pozytywnej oceny ze
sprawdzianu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej.
Ocenę końcową stanowi ocena średnia arytmetyczna z ćwiczeń, wykładów i egzaminu.

6 podstawy dietetyki Arytmetyczna
Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Ciborowska H. (2012): Dietetyka, PZWL, Warszawa

Dominik P.  (2011): Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Almamer Szkół Wyższych,
Warszawa

Hasik J., Gawęcki J. (2004): Żywienia człowieka zdrowego i chorego, PWN, Warszawa

Jarosz M. (red.) (2011): Praktyczny podręcznik dietetyki, IŻŻ, Warszawa

Kuchanowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2003): Wartość odżywcza wybranych
produktów spożywczych i typowych potraw, PZWL, Warszawa

Kunachowicz H., Czarnowska E., Turlejska H. (2004): Zasady żywienia, WSiP, Warszawa

Payne A., Barker H. wyd. I polskie, red. J. Chojnacki. (2013): Dietetyka i żywienie kliniczne,
Elsevier Urban&Partner, Wrocław
Słowik-Gabryelska A.,  Krajewska A. (2009): Podaż sodu w racjach pokarmowych studentów
Zdrowia Publicznego US, NeuroCentrum, Lublin

Literatura podstawowa

Gertig H., Przysławski J. (2006): Bromatologia, PZWL, Warszawa

Krajewska-Pędzik A., Słowik-Gabryelska A. (2010): Podaż kwasu foliowego w racjach
pokarmowych studentek Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Sobotka L. (2010): Podstawy żywienia klinicznego, PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

6 podstawy dietetyki [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 podstawy dietetyki [wykład] egzamin
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

podstawy rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_58S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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 ZO

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr EWA  KRUSZYŃSKA

dr EWA KRUSZYŃSKA, dr MICHAŁ TARNOWSKIProwadzący zajęcia:
Umiejętność analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji. Dostrzeganie przemian zachowań
rekreacyjnych. Uzasadnienie znaczenia uczestniczenia w rekreacji. Umiejętność formułowania celów w
wychowywaniu i przygotowywaniu do racjonalnego spędzania czasu wolnego młodego pokolenia.
Kształtowanie aktywnej postawy pro-rekreacyjnej. Przygotowanie do planowania i realizacji różnych form
rekreacji.

Cele przedmiotu /
modułu:

Udział w obozie, wycieczce lub rejsie. Zwiększona aktywność w jednej z form zachowań rekreacyjnych.
Gotowość do zdobywania wiedzy i umiejętności animatora zachowań rekreacyjnych.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z
dziedziny rekreacji, definiuje zachowania
rekreacyjne.

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Rozpoznaje mechanizmy kształtujące
zachowania rekreacyjne. Rozumie
przyczyny zachowań rekreacyjnych.

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP22

umiejętności
Student potrafi ocenić zachowania
rekreacyjne w własnym otoczeniu i
perspektywę ich przemian

K_U03
K_U04
K_U20

M1_U01
M1_U03
M1_U04
M1_U11
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U10
S1A_U10

EP51

kompetencje społeczne
Student akceptuje działania rekreacyjne
prozdrowotne. Przejawia gotowość do
popularyzacji zachowań rekreacyjnych.

K_K07
K_K10

M1_K08
S1A_K03
S1A_K05
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy rekreacji

Forma zajęć: wykład

1/3



11. Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji 2

22. Klasyfikacja i analiza form rekreacji 2

23. Kulturowe podstawy rekreacji 2

24. Społeczne podstawy rekreacji 2

15. Filozoficzne podstawy rekreacji. Wartości i cele wychowania do rekreacji 2

26. Psychologiczne podstawy rekreacji 2

27. Biologiczne podstawy rekreacji 2

28. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji  perspektywy pracy animatora rekreacji 2

19. Kształcenie i doskonalenie specjalistów z zakresu rekreacji 2

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Gry i zabawy integracyjne 2

32. Gry i zabawy intelektualno rozrywkowe 2

43. Gry i zabawy ruchowe 2

44. Gry i zabawy okazjonalne 2

35. Gry i zabawy twórcze 2

26. Wycieczka 2

27. Obóz 2

28. Rajd 2

29. Spływ 2

210. Festyn 2

211. Impreza sportowa 2

Wykład z użyciem technik multimedialnych
Ćwiczenia - studium przypadkuMetody kształcenia

Gracz J.; Sankowski T (2001): Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF Poznań, Poznań

Kalczyński L (2006): Turystyka, implikacje pojęciowe.Aktywność ruchowa ludzi w różnym
wieku, tom 10, cz1, Wydawnictwo Promocyjne Albatros Szczecin, Szczecin

Kwapulińska W (2006): Biologiczne podstawy rekreacji, TKKF Warszawa, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP4PREZENTACJA

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium 50%
Projektowanie 30%
Realizacja projektów 20%
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Kolokwium 50%
Projektowanie 30%
Realizacja projektów 20%

2 podstawy rekreacji Arytmetyczna

2 podstawy rekreacji [wykład] zaliczenie z
oceną

2 podstawy rekreacji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Dąbrowski A (2006): Zarys teorii rekreacji ruchowej, AWF Warszawa, Warszawa

Kościelnik J (2008): Zielone szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
Wydawnictwo Druktur, Warszawa
Nadobnik J., Trzeciak J. (2011): Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej z terenu o wysokich
zasobach turystyczno rekreacyjnych na przykładzie opinii uczniów gimnazjum w
Dobiegniewie, Uniwersytet im. Stefanika, Ivano-Frankivsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

6Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna [moduł]

podstawy samoobrony
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_2S

Katedra Profilaktyki i Terapii Zajęciowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 ćwiczenia
specjalistyczne 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr RADOSŁAW  SROKA

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności z zakresu podstaw samoobrony oraz
przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem chwytów obronnych w ramach lekcji
wychowania fizycznego.

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna specyfikę i metodykę
prowadzenia zajęć
rekreacyjno-sportowych z zakresu
samoobrony dla osób w
różnym wieku i o różnych możliwościach
psychfizycznych

K_W01
K_W02

M1_W01
M1_W01
M1_W04
M1_W10
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03
S1A_W04

EP11

Student zna nazwy podstawowych technik
obronnych -
pozycji, rzutów, padów, dźwigni, uderzeń,
bloków, kopnięć.

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP22

umiejętności

Student potrafi zademonstrować oraz
omówić technikę wykonania podstawowych
elementów samoobrony

K_U01
K_U04
K_U20

M1_U01
M1_U03
M1_U11
S1A_U01
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U10

EP31

Student potrafi samodzielnie tworzyć
kombinacje technik
samoobrony w konkretnych sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia

K_U20 M1_U01
M1_U11EP42

kompetencje społeczne

Student dba o bezpieczeństwo swoje i
partnera podczas
nauki i doskonalenia chwytów obronnych, a
także podczas
walki szkolnej

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP51

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy samoobrony

Forma zajęć: ćwiczenia specjalistyczne

5
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Klasyfikacja technik i metodyka prowadzenia zajęć
rekreacyjno - sportowych w
zakresie samoobrony. Nauka pozycji do walki oraz prawidłowego poruszania się się w walce.

3

32. Ciosy i kopnięcia wykorzystywane w samoobronie. Obrona czynna przed kopnięciem,
uderzeniem pięścią. 3

3
3. Techniki walki w parterze - obrona przed przeciwnikiem stojącym oraz przed przeciwnikiem
znajdującym się w
parterze.

3

34. Samoobrona przed chwytami krępującymi ruchy, obrona osoby trzeciej. 3

15. Zaliczenie przedmiotu. 3

pokaz, ćwiczenia w parach, gra symulacyjna, praca w grupachMetody kształcenia

Dougherty M.  (2012):  Walka wręcz. , MAK Verla,  Bremen

Dougherty M.  : Sztuka samoobrony. , MAK Verlag , Bremen

Rokita M.  (2011):  Samoobrona na lekcjach wychowania fizycznego.,  Josef Raabe Spółka
Wydawnicza,  Warszawa

Literatura podstawowa

Kirby G.  (1994): Podstawowe techniki łagodnej walki. , Budo-Sport , Warszawa

Soo-Warr L.  (2000):  Samoobrona dla kobiet. , Oficyna Wydawnicza Delta W-Z,  Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP4,EP5PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Na ocenę ma wpływ:
1. Ocena z zaliczenia praktycznego obejmującego znajomość technik samoobrony ćwiczonych na
zajęciach - poprawne wykonanie z udziałem partnera, omówienie techniki wykonania, wskazanie
zastosowania w sytuacjach zagrożenia, omówienie najczęściej występujących błędów, metodyka
nauczania i zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń (ocena stanowi
80%
oceny końcowej).
2. Ocena z zaliczenia projektu grupowego (przygotowanie pokazu samoobrony) - oceniany jest
dobór
technik i odpowiedniej muzyki, dynamika pokazu, różnorodność wykorzystywanych ustawień
(ocena
stanowi 20% oceny końcowej).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
Ocena z zaliczenia praktycznego obejmującego znajomość technik samoobrony ćwiczonych na
zajęciach-stanowi 80% oceny końcowej
Ocena z zaliczenia projektu grupowego - stanowi 20% oceny końcowej
Wszystkie elementy w punktach 1-2 muszą być zaliczone minimum na ocenę dostateczną.

3 podstawy samoobrony Nieobliczana

3 podstawy samoobrony [ćwiczenia specjalistyczne] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



8Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna

podstawy treningu funkcjonalnego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2987_13S

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PAWEŁ  EIDER

Prowadzący zajęcia:

Ukazanie wpływu treningu funkcjonalnego na organizm oraz nabycie przed studentów wykorzystanej wiedzy w
praktyce.

Cele przedmiotu /
modułu:

W Podstawowa wiedza z zakresu anatomii człowieka
U Umiejętność organizowania pracy w grupie
K Odpowiedzialność za podejmowane działania

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna podstawową terminologię oraz
posiada wiedzę z zakresu treningu
sportowego

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student posiada wiedzę dotyczącą
specyfiki oddziaływania i ewentualnych
przeciwwskazań w pracy z osobami z
zaburzeniami rozwoju somatycznego i
motorycznego

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

Student umie zaplanować i zorganizować
zajęcia Treningu funkcjonalnego dobierając
odpowiednie środki dydaktyczne

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP31

Student potrafi dostosować tematykę zajęć
do poziomu rozwoju fizycznego,
motorycznego i staniu zdrowia
podopiecznych

K_U03
M1_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10

EP42
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kompetencje społeczne

Student rzetelnie przygotowuje się do
swojej pracy i powierzonych zadań K_K02

M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP51

Student docenia wagę współdziałania w
grupie i kształtowania odpowiednich relacji
pomiędzy ich członkami

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP62

Student jest świadomy odpowiedzialności
za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników
zajęć

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP73

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy treningu funkcjonalnego

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe terminy i definicje. 6

82. Testowanie w treningu funkcjonalnym FMS, MCS. Analiza wyników. 6

4
3.  Podstawy postępowania metodycznego- zasady metody i formy prowadzenia zajęć treningu
funkcjonalnego 6

24. Budowa jednostki zajęć treningu funkcjonalnego 6

45.  Planowanie pracy i zasady organizowania miejsca ćwiczeń 6

26.  Warunki prowadzenia zajęć- przybory i przyrządy do treningu funkcjonalnego 6

67. Zestawy ćwiczeń w treningu funkcjonalnym 6

28.  Zaliczenie przedmiotu 6

Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, PokazMetody kształcenia

Boyle M. (2004): Functional Training for Sports. Human Kinetics.

Radcliffe J. (2007): Functional Treining for Athletes at all levels.Ulysses Press.

Reiman M., Manske R. (2009): Functional Testing in Human Performance. Human Kinetics.

Zając A. i wsp (2010): Współczesny trening siły mięśniowej., AWF Katowice

Literatura podstawowa

Boyle M. (2010): Advances in Functional Training., Santa Cruz, CaliforniaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wystawioną na podstawie ocen cząstkowych,
oceny projektu grupowego, aktywności na zajęciach i obecności

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny co najmniej dostatecznej.

6 podstawy treningu funkcjonalnego Nieobliczana

6 podstawy treningu funkcjonalnego [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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8Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

podstawy turystyki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_53S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MICHAŁ  TARNOWSKI

dr MICHAŁ TARNOWSKIProwadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z terminologią, kierunkami badań oraz z wybranymi
problemami turystyki.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna podstawowe definicje
związane z turystyką K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student ma podstawową wiedzę na temat
interdyscyplinarności turystyki K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP22

Student charakteryzuje główne rodzaje
turystyki

K_W01
K_W05

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W08

EP33

umiejętności

Student klasyfikuje uczestników ruchu
turystycznego K_U07

M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP41

Student rozpoznaje motywy, przyczyny i
skutki uprawiania turystyki

K_U05
K_U14

M1_U07
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP52
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kompetencje społeczne

Student potrafi dyskutować na temat
uwarunkowań rozwoju turystyki K_K10 S1A_K05

S1A_K07EP61

Student jest zorientowany w funkcjach i
dysfunkcjach turystyki

K_K04
K_K10
K_K11

M1_K05
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07
S1A_K07

EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy turystyki

Forma zajęć: wykład

71. Istota turystyki i podstawowe pojęcia 1

82. Rodzaje i formy turystyki 1

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Podstawowe pojęcia związane z turystyką 1

62. Rozróżnianie walorów i atrakcji turystycznych 1

43. Uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wybranej literatury 1

24. Funkcje i dysfunkcje rozwoju turystyki 1

145. Wybrane formy turystyki 1

Prezentacje multimedialne, Praca w grupach, Opracowanie projektuMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7

EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP3,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie:
1.Kontroli obecności na ćwiczeniach. Dopuszczona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. W
przypadku większej ich liczby, student musi odrobić nieobecność na ćwiczeniach na zasadach
określonych przez prowadzącego.
2.Zaliczenia wszystkich ćwiczeń.
3.Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - dotyczy zwłaszcza ewentualnych
zajęć terenowych.
4.Oceny prac zaliczeniowych.
5.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (z zakresu ćwiczeń i wykładów).
Wszystkie elementy wymienione w pkt. 3-5 muszą być zaliczone na ocenę dostateczną.
Wybrane zajęcia mogą odbywać się w formie ćwiczeń terenowych. Dobór miejsc dostosowywany
jest każdorazowo do możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim.
Egzamin pisemny.
Trzy pytania dotyczące tematyki zawartej w wykładach i ćwiczeniach. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej za każdy oceniany element (prezentację
multimedialną, kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne elementy w wymienione w
punktach 3-5
Ocena zaliczenia końcowego może ulec podwyższeniu o jeden stopień za aktywność wolontariacką
studenta na zasadach określonych przez prowadzącego.
Ocena zaliczenia końcowego może ulec podwyższeniu o jeden stopień za obecność na wykładach.
Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu.

1 podstawy turystyki Ważona

1 podstawy turystyki [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,00

1 podstawy turystyki [wykład] egzamin 1,00

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Gołembski G. (red.) (2003): Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo
Naukowe PWN SA, Warszawa

Jerome, K. J. : Trzech panów w łódce (nie licząc psa). tłum. K. Piotrowski

Panasiuk A. (red.) (2001): Turystyka. Zarys wykładu., Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin

Różycki P. (2006): Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków

Tarnowski M. (2009): Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół
średnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Alejziak W. (2009): Detreminanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, AWF
Kraków, Kraków
Gołembski G. (red.) (1999): Regionalne aspekty rozwoju turystyki., Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa

Jacobson C. (2007): Mapa. Kompas. GPS, Wydawnictwo Eremis, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008): Geografia turystyki Polski, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Przecławski K. (1996): Człowiek a turystyka - zarys socjologii turystyki., Albis, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

popyt i podaż usług turystycznych i sportowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_11S

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 53
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 ZO

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr AGNIESZKA  SAWIŃSKA

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentów wiedzy dotyczącej metod gromadzenia i analizowania danych
dotyczących popytu i podaży wydarzeń sportowych i turystycznych. Studenci zdobędą również umiejętności w
zakresie analizowania i interpretowania  pozyskanych danych statystycznych.

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student identyfikuje obszary badań rynku
usług eventowych w sporcie i turystyce

K_W04
K_W05

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09

EP11

Student zna metody i narzędzia badań
rynku K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP22

Student potrafi interpretować podstawowe
miary statystyki opisowej oraz potrafi
przeprowadzić analizę struktury, dynamiki
i współzależności pomiędzy zjawiskami
pojawiającymi się w sferze turystyki i
sportu

K_W12 S1A_W06EP33
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umiejętności

Student wybiera sposób przeprowadzania
analizy rynku w zależności od problemu
badawczego

K_U07
K_U11

M1_U05
M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04

EP41

Student posiada umiejętności analizowania
i interpretowania danych statystycznych

K_U01
K_U16

M1_U06
M1_U08
S1A_U01
S1A_U04
S1A_U07
S1A_U08

EP52

kompetencje społeczne

Student samodzielnie określa sposoby
rozwiązania określonego problemu
badawczego w obszarze turystyki i
rekreacji zgodnie z przyjętymi zasadami
ekonomii

K_K03
K_K04

M1_K04
M1_K05
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07
S1A_K07

EP61

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: popyt i podaż usług turystycznych i sportowych

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota i przesłanki analizy rynku usług eventowych w sporcie i  turystyce

3

12. Analiza jako etap procedury badawczej 3

43. Metody jakościowe i ilościowe w turystyce i rekreacji 3

34. Analiza jakości usług świadczonych podczas wydarzeń sportowych i turystycznych 3

25. Metody analizy konkurencji i działań marketingowych 3

36. Analiza atrakcyjności turystycznej obszaru 3

Forma zajęć: ćwiczenia

6
1. Analiza strony popytowej rynku eventów sportowych i  turystycznych ? analiza studiów
przypadku 3

6
2. Analiza strony podażowej rynku eventów sportowych i  turystycznych ? analiza studiów
przypadku 3

4
3. Przygotowanie procedury badawczej dla określonego problemu badawczego

3

104. Analiza danych i wnioskowanie 3

45. Prezentacja projektu 3

prezentacje multimedialne
praca w grupach
opracowanie projektu
zajęcia terenowe

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

EP5,EP6PREZENTACJA

EP2,EP5,EP6PROJEKT

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

2/3



A. Tokarz,  A. Lewandowska, , WN US, Szczecin 2004. (2004): Badania rynku turystycznego.
Materiały do studiowania, WNUS, , Szczecin 2004Literatura podstawowa

A.Szromek (2012): Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej., Wyd.
Politechniki Śląskie, Gliwice
Bober Piotr (2014): Analiza zmian na polskim rynku touroperatorów i pośredników
turystycznych w latach 2007-2013, WNUS, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65, s. 27-36, Szczecin
D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta,  (2010):
Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta?, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
J. Borzyszkowski (2011): Wpł yw eventu na rynek turystyczny – przykł ad  ślubu księcia
Williama i Kate Middleton , Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org   Nr 6/2011
Michalska-Dudek Izabela , Rapacz Andrzej (2017): Pomiar lojalności nabywców usług biur
podróży w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, nr 4, s. 242-264, Poznań,
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.12
Z. Kruczek (2011): Metody oceny atrakcji turystycznych i możliwości ich wykorzystania w
tworzeniu produktów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu nr 157, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

17Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania opisowe i pytania testowe)
Ćwiczenia: kolokwium pisemne (część testowa, część w formie pytań otwartych), przeprowadzenie
procedury badawczej, praca własna Studenta, aktywność, obecność.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. Ocena z egzaminu uwzględnia ocenę z
ćwiczeń.

3 popyt i podaż usług turystycznych i sportowych Arytmetyczna

3 popyt i podaż usług turystycznych i sportowych [wykład] zaliczenie z
oceną

3 popyt i podaż usług turystycznych i sportowych
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

praktyki zawodowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_69S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 55 praktyka 0 ZO

Razem 0 5

Koordynator
przedmiotu:

dr ELŻBIETA SIEŃKO-AWIERIANÓW

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem praktyk zawodowych jest praktyczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
(rekreacyjnych) oraz połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu studiów I stopnia z praktyką. Celem praktyk jest również
poznanie branży turystycznej i rekreacyjnej jak przyszłego miejsca pracy, budowanie relacji z biznesem, zdobycie
wiedzy i doświadczenia.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną i pozyskiwać dane celem realizacji
określonych zadań w danej jednostce.

K_U07
K_U09
K_U17

1 EP1

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do
rozstrzygania dylematów pojawiających się w trakcie
praktyk zawodowych.

K_U132 EP2

kompetencje społeczne

Student potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i
zespołowo. K_K051 EP3

Student prawidłowo identyfikuje i realizuje działania
związane z zakresem tematycznym praktyk. K_K082 EP4

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w
działaniach praktycznych. K_K013 EP5

Student wykazuje aktywną postawę na rynku pracy. K_K104 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: praktyki zawodowe

Forma zajęć: praktyka

0

1. Realizacja wybranych elementów z przedstawionego zakresu praktyk zawodowych na kierunku
Turystyka i Rekreacja.
Miejsce praktyki wybierane jest indywidualnie za zasady i formy jej odbywania odpowiada Opiekun
Praktyk.  Za praktykę student otrzymuje 5 punktów ECTS  potwierdzeniem jej zaliczenia jest wpis w
dzienniku praktyk, indeksie studenta oraz karcie okresowych (ocena) osiągnięć studenta, dokonywany
przez Opiekuna Praktyk.Odbywanie praktyki zaczyna się po 1 roku i trwa minimum 4 tygodnie (140
godzin).

5

odbycie praktyki zawodowejMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Alejziak B. (2002): Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, Wyd. Albis, Kraków

M. Sidorkiewicz, A. Pawlicz (2015): Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Difin, Warszawa

red. A. Panasiuk, D. Szostak (2008): Hotelarstwo, Usługi. Zarządzanie. Eksploatacja (roz. 18, 19, 20), PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

0Zajęcia 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. 0

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

potwierdzenie zaliczenia praktyk zawodowych przez opiekuna praktyk.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Procedura oceny w praktyk w przedziale od 2 do 5. Na ocenę końcową ma wpływ charakter wybranego podmiotu
odbywania praktyk, zakres wykonywanych obowiązków oraz terminowość w rozliczeniu praktyk zawodowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 praktyki zawodowe Ważona

5 praktyki zawodowe [praktyka]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

prawo w turystyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2491_16S

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 wykład 30 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr DOROTA  AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia:
Celem tego przedmiotu jest ukazanie odrębności regulacji prawnych odnoszących się do prowadzenia
działalności przez przedsiębiorców turystycznych na tle zasad ogólnych prawa cywilnego. Zapoznanie z
podstawowymi typami umów w obrocie profesjonalnym i reżymem odpowiedzialności z ich tytułu.

Cele przedmiotu /
modułu:

Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnegoWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Student zna podstawowe definicje, zasady
oraz instytucje prawa turystycznego K_W06

M1_W08
S1A_W02
S1A_W07

EP11

umiejętności

Student potrafi interpretować teksty
prawne K_U01

S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP21

Student potrafi dokonać klasyfikacji
czynności prawnych i ustalić zakres
przepisów mających zastosowanie
(wskazać źródło prawa)

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP32

kompetencje społeczne
Student poznając intensywny proces
licznych zmian legislacyjnych dostrzega
potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: prawo w turystyce

Forma zajęć: wykład

21. Źródła prawa w turystyce 6

52. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności w turystyce 6

23. Ochrona konsumenta wynikająca z ogólnych regulacji prawa cywilnego znajdujących
zastosowanie w turystyce 6

54. Umowy o usługi turystyczne 6

55. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów o usługi turystyczne 6

56. Regulacja umowy przewozu osób i odpowiedzialność przewoźnika 6
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27. Obiekty hotelarskie 6

28. Odpowiedzialność hotelarzy i prowadzących podobne zakłady za rzeczy wniesione 6

29. Timesharing 6

Wykład połączony z analizą tekstów prawnych i dyskusjąMetody kształcenia

M. Nestorowicz (2012): Prawo turystyczne, Warszawa

R. Adamus (2012): Umowa o podróż w prawie polskim, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Gospodarek (2008): Prawo turystyczne w zarysie, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny - odpowiedź na pytania otwarte.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

6 prawo w turystyce Arytmetyczna

6 prawo w turystyce [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

prawo
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2491_67S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI, dr SŁAWOMIR TOMCZYK

Cele przedmiotu:
Poznanie systemu prawnego i jego kluczowych elementów. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i
instytucjami cywilnego.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna podstawowe definicje, zasady oraz
instytucje prawa cywilnego

K_W06
K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi interpretować teksty prawne

K_U01
K_U08
K_U10
K_U13

1 EP2

Student potrafi dokonać klasyfikacji czynności prawnych
i ustalić zakres przepisów mających zastosowanie
(wskazać źródło prawa)

K_U172 EP3

kompetencje społeczne
Student poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy
prawniczej

K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: prawo

Forma zajęć: wykład

21. Wstęp do teorii prawa ? źródła, systematyka, wykładnia 5

22. Stosunek cywilnoprawny i jego elementy 5

13. Czynności prawne pojęcie, forma, wadliwość 5

14. Przedstawicielstwo. Przedawnienie 5

25. Prawo rzeczowe własność , użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe 5

26. Zobowiązania pojęcie, świadczenie, wielość wierzycieli lub dłużników 5

37. Źródła zobowiązań umowy zobowiązaniowe, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie 5

28. Przyczyny wygaśnięcia zobowiązań 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa 5

22. Podmioty stosunku cywilnoprawnego 5

23. Czynności prawne pojęcie, forma, wadliwość 5

14. Przedstawicielstwo 5

15. Przedawnienie 5

26. Własność a posiadanie 5

17. Ograniczone prawa rzeczowe 5

48. Źródła zobowiązań umowy zobowiązaniowe, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie 5

Wykład : wykład prowadzony metodą konwersatoryjną z aktywnym udziałem studentów
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

B. Gnela (red.) (2012): Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa

T. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezabecka (2010): Zarys prawa cywilnego, Lublin
Literatura podstawowa

A. Filipowicz (2012): Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa

J. Toczkowski (2008): Kazusy z prawa cywilnego, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny - pytania opisowe
Zaliczenie ćwiczeń - zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 prawo Ważona

5 prawo [wykład] egzamin 1,00

5 prawo [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

profilaktyka urazowych uszkodzeń narządu ruchu w turystyce i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2979_6S

Katedra Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ELŻBIETA  SIEŃKO-AWIERIANÓW

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z przyczynami i rodzajami urazowych uszkodzeń narządu ruchu w poszczególnych
formach turystyki i rekreacji oraz z metodami ich zapobiegania

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę o epidemiologii
urazowych uszkodzeń narządu ruchu w
turystyce i rekreacji, potrafi je
klasyfikować oraz zna metody ich
zapobiegania

K_W02
K_W07
K_W10

M1_W01
M1_W03
M1_W04
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W09
M1_W10
M1_W12
S1A_W04
S1A_W04
S1A_W06
S1A_W07

EP11

umiejętności

Student potrafi zaplanować różne formy
turystyki i rekreacji w sposób bezpieczny, z
uwzględnieniem wieku, płci, stopnia
wytrenowania oraz stanu zdrowia
wszystkich uczestników

K_U03
K_U04
K_U18

M1_U03
M1_U04
M1_U10
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U10
S1A_U10

EP21

kompetencje społeczne
Student dba o zdrowie i bezpieczeństwo
uczestników imprez turystycznych i
rekreacyjnych

K_K02
K_K06

M1_K03
M1_K07
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: profilaktyka urazowych uszkodzeń narządu ruchu w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Klasyfikacja urazowych uszkodzeń narządu ruchu. Czynniki sprzyjające urazom. 2

42. Urazy w obrębie stawu ramiennego, łokciowego i ręki. 2

43. Urazy stawu biodrowego, kolanowego i skokowego. 2

24. Urazy kręgosłupa. 2

105. Zasady bezpiecznego prowadzenia różnych form zajęć rekreacyjnych. 2

46. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek, obozów oraz  kolonii. 2

prezentacja multimedialna, praca w grupachMetody kształcenia

Blecharz J. (2008): Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego. , AWF Kraków, Kraków

Grochowski J. (red.) (2004): Urazy u dzieci., PZWL , Warszawa

Trzaska T., Widuchowski J. (2007): Profilaktyka urazów sportowych wśród dzieci i młodzieży. ,
Medicina Sportiva ,  Warszawa

Literatura podstawowa

Brukner P., Khan K.   (2011): Kliniczna medycyna sportowa., DB PUBLISHING , Warszawa

Dziak A.  (2007): Sportowe uszkodzenia narządu ruchu u dzieci i młodzieży. Rozpoznawanie,
leczenie, profilaktyka. , Medicina Sportiva 11(3): 5-13., Warszawa
Patyk C. (1989): Profilaktyka i leczenie urazowych uszkodzeń narządów ruchu w sporcie
wyczynowym, Resortowe Centrum Medyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu,
Warszawa

Rusin Z., Dziak A.  (2000): Urazy i uszkodzenia w sporcie. , Wyd. Kasper. , Kraków

Sotowski R., Porębski M., Gołaszewski M. i wsp. (2000): Uszkodzenia ścięgna piętowego w
wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu. , Med Sport. 102:17-18. , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1/ kolokwium - zaliczenie na ocenę - stanowi 50% oceny końcowej,
2/ projekt grupowy - przygotowanie programu/konspektu, zaliczenie na ocenę - stanowi 25% oceny
końcowej,
3/ prezentacja nt. zasad bezpiecznego prowadzenia zajęć w wybranej formie rekreacji ruchowej,
zaliczenie na ocenę - stanowi 25% oceny końcowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pkt. 1-3 na ocenę minimum dostateczną.

2 profilaktyka urazowych uszkodzeń narządu ruchu w
turystyce i rekreacji Nieobliczana

2 profilaktyka urazowych uszkodzeń narządu ruchu w
turystyce i rekreacji [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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4Przygotowanie 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

programowanie i ocena inwestycji w turystyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2483_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MARTA SZAJA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności oceny efektywności inwestycji o charakterze komercyjnym oraz
użyteczności publicznej w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną oraz kompetencje
kreatywnej i odpowiedzialnej współpracy w środowisku turystycznym

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ? odnosząc się do branży turystycznej ?
definiuje
pojęcia, rozumie specyfikę procesów inwestycyjnych,
klasyfikuje i
zna metody analizy efektywności inwestycji.

K_W031 EP1

umiejętności

Student potrafi określić założenia oraz
oszacować/prognozować
składowe rachunku opłacalności inwestycji z
uwzględnieniem
specyfiki branży turystycznej

K_U071 EP2

Student potrafi dobrać wskaźniki oceny względem
rodzaju
projektu oraz je zinterpretować.

K_U09
K_U132 EP3

kompetencje społeczne

Student pracuje w zespole, jest komunikatywny K_K031 EP4

Student myśli kreatywnie, aczkolwiek zachowuje
ostrożność w
podejmowanych decyzjach.

K_K032 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: programowanie i ocena inwestycji w turystyce

Forma zajęć: wykład

11. Wstęp do teorii inwestycji rzeczowych w odniesieniu do branży turystycznej 5

32. Cykl życia projektu, cash flow, ujęcie czasu w analizie przedsięwzięć turystycznych 5

33. Znaczenie źródeł finansowania w analizie opłacalności inwestycji w turystyce 5

34. Rachunek opłacalności inwestycji turystycznych (wskaźniki proste i złożone) 5

35. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych w turystyce 5
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26. Analiza wrażliwości i ryzyka w branży turystycznej 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wstęp do teorii inwestycji ? definicje, klasyfikacje, cykl życia projektu, dyskonto, finansowanie 5

62. Inwestycja w prognozach sprawozdań finansowych inwestora w branży turystycznej 5

63. Rachunek opłacalności inwestycji turystycznych (wskaźniki proste i złożone) 5

64. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych w turystyce 5

65. Analiza wrażliwości i ryzyka w branży turystycznej 5

46. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych na rzecz rozwoju turystyki 5

Prezentacje multimedialne
Prezentacje multimedialne ? ujęcie teoretyczne i praktyczne
Dyskusja - rozwiązywanie zagadnień problemowych
Praca zespołowa - branżowe studia przypadków (prezentacja wyników przeprowadzonych analiz)

Metody kształcenia

Rogowski W (2008): Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Kraków

Sierpińska M, Jachna T. (2004): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo naukowe PWN,
Warszawa

Literatura podstawowa

Jakubczyc J. (2008): Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Niedzielski P., Markiewicz J., Norek T., Rzempała J., Skweres-Kuchta M. (2009): Jak oceniać inwestycje, WNUS, Szczecin

Wrzosek S. (red.), (2008): Ocena efektywności inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław

Przewodniki po funduszach europejskich

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie pisemnej (test).
Projekt grupowy - elementy branżowych studiów przypadku (opcjonalnie).
Egzamin pisemny - przystępują studenci, którzy uzyskali wcześniej pozytywną ocenę z ćwiczeń.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego zaliczenie i egzamin będą przeprowadzane na
platformie MSTeams

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 programowanie i ocena inwestycji w turystyce Ważona

5 programowanie i ocena inwestycji w turystyce [wykład] egzamin 1,00

5 programowanie i ocena inwestycji w turystyce [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

proseminarium
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIWKFiPZ_2S

Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. MARIA  NOWAK

Prowadzący zajęcia:

zapoznanie studenta z zasadami dyplomowania obowiązującymi na WKFiPZ US
wprowadzenie podstawowy zasad metodologi badań naukowych koniecznych do przygotowania pracy dyplomowej na
poziomie studiów pierwszego stopnia

Cele przedmiotu /
modułu:

student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji
student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu problematyki turystyki i rekreacji
student wyraża własne opinie, pracuje samodzielnie

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny
metodologii pracy naukowej K_W01

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student zna etyczne aspekty pisania pracy
dyplomowej w tym rozumie ryzyko i konsekwencje
popełnienia plagiatu

K_W08
M1_W11

S1A_W05
S1A_W10

EP22

umiejętności

Student potraf przy pomocy opiekuna naukowego
sformułować cel badawczy pracy naukowej, wybrać
odpowiednie narzędzia badawcze,

K_U07
K_U11

M1_U05
M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04

EP31

Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji
związanej z tematyką jaką zamierza podjąć w pracy
dyplomowej

K_U09
K_U12

M1_U13
M1_U14
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U09
S1A_U10

EP42

Student potrafi korzystać z technik informacyjnych
w celu pozyskiwania i przechowywania danych K_U16

M1_U06
M1_U08
S1A_U04

EP53
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kompetencje społeczne

Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie K_K05

M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP61

Student jest zorientowany na poszukiwanie nowych
metod promowania zachowań prozdrowotnych z
udziałem sektora turystycznego K_K09

M1_K09
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K07

EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: proseminarium

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Wymagania formalne stawiane licencjatom, wybór tematu pracy licencjackiej w oparciu o propozycje
prowadzącego oraz studentów. 4

42. Ogólne zasady pisania prac licencjackich. 4

43. Formułowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy licencjackiej. 4

44. Szczegółowa charakterystyka wybranych metod i technik badawczych. 4

45. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu. 4

46. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. 4

47. Etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej  ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu. 4

28. Analiza przykładowych prac dyplomowych 4

praca z tekstem - analiza tekstu, praca w grupach, prezentacjaMetody kształcenia

Pułło A. (2000): Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów., Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa

Siwiński W. (2007): Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych,
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Siwiński W., Tauber R. D. (2006): Metodologia badań naukowych (zarys problematyki na użytek wyższych szkół o
kierunku turystyka i rekreacja, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Poznań

Literatura podstawowa

Kruk J. (2013): Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education., Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Centr Eur J Sport Sci Med, Szczecin

N. Jascaniene, R. Nowak, D. Kostrzewa-Nowak, M. Kolbowicz: (2013): Selected aspects of statistical analyses in sport
with the use of STATISTICA software., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Centr Eur J Sport Sci
Med, 3, 3-11, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie prezentacji z tematyki którą student
planuje realizować w ramach pracy dyplomowej po ustaleniu z opiekunem naukowym

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

30% oceny stanowi ocena za aktywność a 70% oceny stanowi ocena przygotowanej prezentacji

4 proseminarium Nieobliczana

4 proseminarium [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



8Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Zajęcia fakultatywne 1 [moduł]

przedmiot do wyboru 1
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIWZiEU_10S

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 14 wykład 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 przedmiot do wyboru 1 Nieobliczana

4 przedmiot do wyboru 1 [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

1/2



Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia 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. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

przedmiot do wyboru w języku angielskim
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - ---, semestr: 6 - ---
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
15 wykład 15 ZO

16 wykład 15 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i zarządzania.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu
szeroko gospodarki turystycznej. K_W011 EP1

umiejętności
Student przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje używając słownictwa specjalistycznego. K_U121 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju
społeczno-gospodarczym jednostek samorządu
terytorialnego.

K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru w języku angielskim

Forma zajęć: wykład

15
1. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 5

15
2. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 6

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamianego w  danym semestrze. :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta. Uwzględniona zostanie
również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 przedmiot do wyboru w języku angielskim Arytmetyczna

5 przedmiot do wyboru w języku angielskim [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 przedmiot do wyboru w języku angielskim Nieobliczana

6 przedmiot do wyboru w języku angielskim [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

przedmiot do wyboru w języku angielskim
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_27S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny 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

3
15 wykład 15 ZO

16 wykład 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ADAM  PAWLICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i
zarządzania

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna specjalistyczną terminologię z
zakresu szeroko
gospodarki turystycznej

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności
Student przedstawia swój punkt widzenia
oraz argumentuje
używając słownictwa specjalistycznego

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP21

kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia turystyki i
rekreacji w rozwoju
społeczno-gospodarczym jednostek
samorządu terytorialnego

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru w języku angielskim

Forma zajęć: wykład

151. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 5

152. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 6

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case studyMetody kształcenia

1/2



Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamianego w danym semestrze. :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie 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,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta.
Uwzględniona zostanie również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia wykładów

5 przedmiot do wyboru w języku angielskim Nieobliczana

5 przedmiot do wyboru w języku angielskim [wykład] zaliczenie z
oceną

6 przedmiot do wyboru w języku angielskim Nieobliczana

6 przedmiot do wyboru w języku angielskim [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

przedmiot do wyboru w języku niemieckim
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - ---, semestr: 6 - ---
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
15 wykład 15 ZO

16 wykład 15 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i zarządzania.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu
szeroko gospodarki turystycznej. K_W011 EP1

umiejętności
Student przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje używając słownictwa specjalistycznego. K_U121 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju
społeczno-gospodarczym jednostek samorządu
terytorialnego.

K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru w języku niemieckim

Forma zajęć: wykład

15
1. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 5

15
2. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 6

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamianego w  danym semestrze. :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta. Uwzględniona zostanie
również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 przedmiot do wyboru w języku niemieckim Arytmetyczna

5 przedmiot do wyboru w języku niemieckim [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 przedmiot do wyboru w języku niemieckim Nieobliczana

6 przedmiot do wyboru w języku niemieckim [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

przedmiot do wyboru w języku niemieckim
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_26S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny 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

3
15 wykład 15 ZO

16 wykład 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr ADAM  PAWLICZ

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i zarządzania.Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna specjalistyczną terminologię z
zakresu szeroko
gospodarki turystycznej

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności
Student przedstawia swój punkt widzenia
oraz argumentuje
używając słownictwa specjalistycznego

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP21

kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia turystyki i
rekreacji w rozwoju
społeczno-gospodarczym jednostek
samorządu terytorialnego.

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru w języku niemieckim

Forma zajęć: wykład

151. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 5

152. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące kompetencje z zakresu szerokiej
rozumianej ekonomii i zarządzania. 6

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study.Metody kształcenia
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Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamianego w danym semestrze. :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie 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,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta.
Uwzględniona zostanie również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia wykładów

5 przedmiot do wyboru w języku niemieckim Nieobliczana

5 przedmiot do wyboru w języku niemieckim [wykład] zaliczenie z
oceną

6 przedmiot do wyboru w języku niemieckim Nieobliczana

6 przedmiot do wyboru w języku niemieckim [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

Moduł:
Zajęcia fakultatywne 1 [moduł]

przedmioty do wyboru
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIWZiEU_9S

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 14 wykład 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

4 przedmioty do wyboru Nieobliczana

4 przedmioty do wyboru [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

1/2



Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia 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. 15

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

psychologia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_61S

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33 wykład 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr BARTOSZ  WOJCIECHOWSKI

Prowadzący zajęcia:
Celem wykładów z przedmiotu Psychologia dla studentów kierunku Turystyka irekreacja 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

Cele przedmiotu /
modułu:

bez wymagań wstępnychWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna podstawowe pojęcia związane z
zakresu psychologii społecznej i orientuje
się w psychologicznych mechanizmach
dotyczących zachowań ludzkich

K_W01
K_W04

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP11

umiejętności
Potrafi komunikować się z fachowcem (np.
psychologiem) w zakresie w zakresie
psychologii społecznej

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP21

kompetencje społeczne
Ujawnia aktywną postawę do doskonalenia
umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej

K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: psychologia

Forma zajęć: wykład

21. Kompetencje psychologiczne osób pracujących z ludźmi 3

22. Rodzaje interakcji społecznych 3

23. Umiejętność kierowania procesem komunikacji 3
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24. Składowe procesu komunikacji interpersonalnej 3

35. Komunikaty proksemiczne, mimiczne i pantomimiczne 3

26. Analiza stanów ego 3

27. Rodzaje transakcji: transakcje proste (komplementarne) transakcje skrzyżowane  transakcje
ukryte 3

38. Wprowadzenie do zagadnienia gier psychologicznych:  pojęcie gry psychologicznej  stopnie
prowadzenia gier tematy gier psychologicznych 3

29. Skrypt psychologiczny:  pojęcie skryptu  powstawanie skryptu i jego znaczenie rodzaje skryptów
kontr skrypty 3

210. Ogólna charakterystyka stresu psychologicznego;  stres na stanowiskach pracy związanych z
ekspozycją społeczną 3

211. Następstwa długotrwałego działania stresu 3

212. Metody przezwyciężania stresu. metody copingowe (indywidualne sposoby radzenia sobie w
sytuacjach stresowych) 3

213. Grupa społeczna a działanie (- próżniactwo społeczne, - deindywiduacja, - facylitacja społeczna) 3

214. Efekt Rosenthala 3

Metodą dydaktyczną jest wykład aktywizujący ilustrowany multimedialnym przekazem autorskimi
slajdami oraz dźwiękiem.Metody 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
ska, Poznań

Berne E. (2004): CO GRAJĄ LUDZIE. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, W-wa

Cialdini R. B. (2001): Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP

Król-Fijewska M. (2005): Stanowczo, łagodnie, bez lęku, W.A.B, W-wa

Stankiewicz J. (2006): Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław

Stankiewicz J. (1999): Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław

Literatura podstawowa

Erikson E.H. (2002): Dopełniony cykl życia, Rebis

Ernst K. (2005): Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, WSiP

Harwas Napierała B., Trempała J. (2006): Psychologia rozwoju człowieka, tom II i III.

Jagieła J. (2004): Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny,
RUBIKON

Strelau J. (1999): Psychologia. Podręcznik akademicki  tom 1, 2, 3, GWP

Thomson P. (1998): Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i ska, Poznań

Zimbardo Ph. G., Ruch F. L. : Psychologia i życie, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

sprawdzian pisemny  pytania otwarte i zamknięte

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia

3 psychologia Nieobliczana

3 psychologia [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

19Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna

rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2982_10S

Katedra Profilaktyki i Terapii Zajęciowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 30 ZO

wykład 10 E

Razem 40 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr RADOSŁAW  SROKA

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z celami, zadaniami, formami planowania, organizowania i przeprowadzania działalności
rekreacyjnej wśród osób niepełnosprawnych

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student definiuje rolę rekreacji ruchowej w
rewalidacji i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

umiejętności

Student potrafi identyfikować problemy
organizacyjne i metodyczne związane z
prowadzeniem zajęć rekreacji ruchowej z
osobami niepełnosprawnymi

K_U03
M1_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10

EP21

Student potrafi programować odpowiednie
formy rekreacji ruchowej dla osób z
określonymi schorzeniami

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP32

kompetencje społeczne
Student jest zorientowany na potrzeby
osób niepełnosprawnych w dziedzinie
rekreacji ruchowej

K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia, zagadnienia i klasyfikacja związane z niepełnosprawnością 6

2
2. Turystyka i rekreacja w aspekcie przywracania szeroko pojętej sprawności fizycznej i
psychicznej. 6

23. Cele uczestnictwa w turystyce osób niepełnosprawnych oraz formy aktywności turystycznej 6

44. Bariery i ułatwienia wpływające na udział w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych 6
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Forma zajęć: ćwiczenia

41. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Omówienie podstawowych pojęć. Przepisy i akty prawne
regulujące funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Polsce w dziedzinie turystyki i rekreacji. 6

42. Organizatorzy turystyki i rekreacji oraz turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 6

83. Turystyka i rekreacja osób z dysfunkcją narządu ruchu zasady, perspektywy rozwoju i
popularyzacji 6

64. Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością intelektualną cele i funkcje, bezpieczeństwo i
higiena zajęć, rola rodziny w rekreacji fizycznej dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 6

45. Turystyka i rekreacja osób z zaburzeniami somatycznymi  warunki i możliwości uprawiania 6

46. Podsumowanie przerobionych zagadnień 6

prezentacja multimedialna, praca indywidualna, praca w grupach, praca pisemna, dyskusjaMetody kształcenia

Armata A. (2014): Mój czas wolny: jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może
spędzać czas wolny, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Warszawa
Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A. (2000): Organizacja wycieczek szkolnych, obozów
stałych i wędrownych, AWF Poznań, Poznań
Halemba P., Harmaciński R. (2013): Turystyka, wychowanie fizyczne i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki,
Katowice
Łobożewicz T. (2000): Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, Wyższa Szkoła
Ekonomiczna, Warszawa
Stasiak A., Śledzińska J. (red.) (2008): Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób
niepełnosprawnych, PTTK Kraj, Warszawa

Literatura podstawowa

Grabowski J. (2007): Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wydawnictwo
WSTH, ŁódźLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

40Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Na ocenę końcową z przedmiotu
mają wpływ:
1. Przedstawienie na ocenę prezentacji multimedialnej z zakresu wybranej dyscypliny sportu osób
niepełnosprawnych oraz przygotowanie projektu.
2. Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego zakres wiedzy z ćwiczeń i wykładów w
formie dłuższej wypowiedzi pisemnej.
Elementy wymienione w pkt 1-2 muszą być zaliczone minimum na ocenę dostateczną.
Ocena końcowa z przedmiotu może ulec podwyższeniu za aktywność wolontariacką studenta na
zasadach określonych przez prowadzącego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Prezentacja multimedialna i projekt - ocena stanowi 20% oceny z przedmiotu. Egzamin pisemny -
ocena stanowi 80% oceny z przedmiotu. Aktywność wolontariacka -  ocena końcowa z przedmiotu
może ulec podwyższeniu w zakresie 10-20%.

6 rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych Arytmetyczna

6 rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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14Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna

rekreacja ruchowa osób starszych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_12S

Katedra Profilaktyki i Terapii Zajęciowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 30 ZO

wykład 10 E

Razem 40 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. MARIA  NOWAK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi formami turystyki i rekreacji podejmowanymi
przez osoby starsze z uwzględnieniem ich możliwości.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna zachodzące podczas procesu
starzenia się zmiany somatyczne,
fizjologiczne i motoryczne

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student rozumie znaczenie aktywności
fizycznej osób starszych, zna skutki
hipokinezji i hiperkinezji

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

Student dostosowuje do indywidualnych
możliwości jednostki treści, formy i środki
wykorzystywane podczas zajęć
turystycznych i rekreacyjnych, potrafi je
zmodyfikować w zależności od wskazań i
przeciwwskazań

K_U03
M1_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10

EP31

Student planuje, projektuje i realizuje
działania z zakresu rekreacji ruchowej i
turystyki osób starszych

K_U08 M1_U10
S1A_U05EP42

kompetencje społeczne

Student realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom
zajęć

K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP51

Student szanuje prawa uczestników zajęć
turystyczno-rekreacyjnych i jest
zorientowany na potrzeby osób starszych

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP62
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rekreacja ruchowa osób starszych

Forma zajęć: wykład

21. Uwarunkowania somatyczne, fizjologiczne i motoryczne osób starszych. 6

22. Aktywność ruchowa w profilaktyce przedwczesnego starzenia się i chorób cywilizacyjnych. 6

23. Promocja różnorodnych form turystyki i rekreacji. 6

24. Zasady podejmowania wysiłku fizycznego przez osoby starsze. Diagnoza możliwości fizycznych. 6

25. Optymalizacja aktywnego wypoczynku osób starszych. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Wybrane formy rekreacji i turystyki osób starszych 6

62. Zasady podejmowania turystyki przez osoby starsze (wskazania i przeciwwskazania). 6

23. Znaczenie turystyki w stylu życia osób starszych. 6

84. Organizacja wybranych form turystyki i rekreacji dla osób starszych z uwzględnieniem
podstawowych zasad metodycznych. 6

85. Bezpieczeństwo organizowanych zajęć turystyczno rekreacyjnych dla osób starszych. 6

26. Kolokwium pisemne 6

Wykład multimedialny.
Przygotowanie scenariuszy, konspektów zajęć.
Prowadzenie zajęć zgodnie z przygotowaniem.

Metody kształcenia

Górna J. (2015): Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+., Prace Naukowe
AJD w Częstochowie, Częstochowa, http://dx.doi.org./10.16926/kf.2015.14.11

Kołomyjska G. (2009): Wybrane zagadnienia z gerontologii., TKKF, Warszawa

Kozdroń E. (2004): Program rekreacji ruchowej osób starszych, AWF, Warszawa

Osiński W. (2013): Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej osób starszych.,
PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

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

EGZAMIN PISEMNY

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

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć, konspekt. Ocena
końcowa z ćwiczeń stanowi średnią arytmetyczną wszystkich ocen (konspekt, scenariusz,
prowadzenie zajęć, kolokwium). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum oceny
dostatecznej za każdy oceniany element. Ocena z ćwiczeń może być podwyższona o 10% za
dodatkową aktywność.
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów i ćwiczeń.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny końcowej z ćwiczeń i egzaminu
pisemnego.

6 rekreacja ruchowa osób starszych Arytmetyczna

6 rekreacja ruchowa osób starszych [wykład] egzamin

6 rekreacja ruchowa osób starszych [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Guszkowska M. (red.) (2009): Ajtywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści i
zagrożenia., AWF, Warszawa
Kozdroń E., Leś A. (2010): Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się., Postępy
Rehabilitacji, 24(1):49-57.
Łobożewicz T. (1991): Stan i uwarunkowania aktywności ruchowej ludzi w starszym wieku w
Polsce., AWF, Warszawa
Nowak M. i wsp. (2009): Gimnastyka. Zarys historii, terminologia i systematyka., ZWKF
poznańskiej AWF, Gorzów Wlkp
Nowak M.A., Nowak L. (2015): Społeczne i zdrowotne determinanty aktywności fizycznej
kobiet po 50. roku życia., Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, (25-28)1-4 s. 147-158.,
Szczecin
Nowocień J, Zuchora K. (2012): Atywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku., AWF,
Warszawa
Strugarek J., Wieczorek J. (2010): Aktywny senior. Zbiór gier rekreacyjnych dla osób
starszych., UAM,, Poznań
Sygit K. (2015): Fundamental significance of physical activity for seniors' health., Central
European Journal of Sport Sciences and Medicine 2015/4 (12) 53-59., Szczecin

Zaorska Z. (2012): Dodać życia do lat., PSPiA KLANZA, Lublin

(2014): Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020., Dz.U. R.P. z
dnia 14 lutego 2014 r. oz. 118, 238., Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

40Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna

rekreacja ruchowa w terenie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2985_8S

Katedra Kinezyprofilaktyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MACIEJ  ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktywnymi formami rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i
osób dorosłych i zastosowanie ich w różnych warunkach terenowych.

Cele przedmiotu /
modułu:

W  wiedza z przedmiotu wychowanie fizyczne na poziomie szkoły średniej
U  umiejętność organizowania pracy w grupie
K  odpowiedzialność za podejmowane działania

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi wyjaśnić funkcjonowanie
organizmu podczas wysiłku fizycznego
stosowanego w różnych grupach
wiekowych i różnych warunkach
środowiskowych.

K_W11 M1_W02EP11

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu
kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i
turystyki oraz wpływu ruchu na fizyczną,
psychiczną i społeczną sferę człowieka.

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP22

umiejętności

Student potrafi samodzielnie analizować
potrzeby  współczesnego człowieka w
zakresie rekreacji ruchowej z
uwzględnieniem aspektów zdrowotnych,
środowiskowych, kulturowych.

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP31

Student potrafi dobrać, zorganizować
ciekawe i bezpieczne zajęcia rekreacji
ruchowej odpowiednio do wieku, płci,
zainteresowań i możliwości uczestników i
potrafi je poprowadzić.

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP42

kompetencje społeczne
Student prowadząc zajęcia dba o
prawidłowe i bezpieczne
wykonanie zadań przez ćwiczących.

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rekreacja ruchowa w terenie

Forma zajęć: zajęcia terenowe

1/3



1
1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu Rekreacja ruchowa w terenie.
Przedstawienie zakresu materiału, literatury podstawowej i uzupełniającej oraz warunków
zaliczenia przedmiotu.

6

3
2. Metody, formy oraz środki stosowane w rekreacji fizycznej. Specyfika zajęć rekreacyjnych z
osobami w różnym wieku (z dziećmi, młodzieżą, dorosłym i starszymi). Znaczenie zajęć
rekreacyjnych dla osób  niepełnosprawnych.

6

8
3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (etapy: przygotowawczy, realizacyjny i likwidacyjno-
sprawozdawczy). Organizowanie gier i zabaw rekreacyjno ? sportowych w terenie , gry
strategiczne. Nauka przepisów wybranych gier terenowych .Zachowanie bezpieczeństwa podczas
zajęć w trudnym terenie. Ocena zadania.

6

4
4. Dobór urządzeń sportowych i rekreacyjnych do pomieszczeń zamkniętych i ich wykorzystanie.
Zajęcia świetlicowe. Organizowanie gier i zabaw ruchowych : świetlicowe, integracyjno  poznawcze.
Zapoznanie z charakterem zabaw świetlicowych.

6

45. Atletyka terenowa, marszobiegi, tory przeszkód  zasady bezpiecznej organizacji i umiejętny
dobór stopnia trudności do uczestników. 6

46. Wykorzystywanie przykładowych gier i zabaw zespołowych w rekreacji ruchowej unihoc, ringo,
korfball, kwadrant i inne. Organizacja oraz nauka przepisów . 6

4
7. Trening rekreacyjny (zdrowotny): formy treningu, treść i struktura jednostki treningowej,
obciążenia wysiłkowe. Opracowanie programu treningu zdrowotno-rekreacyjnego dla osób
dorosłych  zajęcia praktyczne .

6

28. Podsumowanie zajęć 6

Pokaz, Praca w grupach, Praca indywidualnaMetody kształcenia

Bielec G.  Półtorak W.  Warchoł K. (2011): Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Kraków

Bondarowicz M. Staniszewski T. (2008): Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych,
AWF Warszawa, Warszawa
Eberhardt A. (2008): Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej człowieka z elementami
fizjologii ogólnej człowieka, Warszawa
Strugarek J. (2006): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych,rekreacyjnych i
turystycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Toczek-Werner S. (2007): Podstawy rekreacji i turystyki, AWF Wrocław, Wrocław

Literatura podstawowa

Kuński H. (2003): Trening zdrowotny osób dorosłych, Warszawa

Sozański H. (1999): Podstawy teorii treningu sportowego, COS  Warszawa, Warszawa

Stefaniak T. (1997): Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Cz.II, Wydawnictwo BK Wrocław,
Wrocław

Wade P. (2011): Skazany na trening, Wydawnictwo JK, Łódź

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Na ocenę mają wpływ:
1.Kolokwium - 50% oceny.
2. Ocena z projektu grupowego - 50% oceny.
Wszystkie elementy wymienione w pkt. 1-2 muszą być zaliczone minimum na ocenę dostateczną.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 50% oceny z kolokwium i 50% projektu grupowego.

6 rekreacja ruchowa w terenie Nieobliczana

6 rekreacja ruchowa w terenie [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie 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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

seminarium licencjackie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIWKFiPZ_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 seminarium 30 ZO

106 seminarium 30 ZO

Razem 60 12

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARIA NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIA NOWAK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z metodologią pisania prac licencjackich oraz przygotowanie do obrony pracy licencjackiej
seminarium (III rok, 5 i 6 semestr) prowadzone jest w grupach seminaryjnych (s)

Wymagania wstępne:
W student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji
U student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu problematyki turystyki i rekreacji
K  student wyraża własne opinie, pracuje samodzielnie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny
metodologii pracy naukowej K_W011 EP1

Student zna etyczne aspekty pisania pracy magisterskiej
ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi sformułować cel badawczy pracy
naukowej,
wybrać odpowiednie narzędzia badawcze, opisać wyniki
badań,
dokonać prawidłowej analizy wyników badań oraz
sformułować
wnioski.

K_U07
K_U111 EP3

Student potrafi podjąć dyskusje na nurtujące go pytania. K_U12
K_U192 EP4

Student potrafi korzystać z technik informacyjnych w
celu
pozyskiwania i przechowywania danych.

K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie K_K051 EP6

Student jest przygotowany do podjęcia pracy K_K092 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium licencjackie

Forma zajęć: seminarium

10
1. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków.

5

10

2. Przystąpienie do formalnego pisania pracy licencjackiej. Kryteria oceny pracy licencjackiej
poprawność logiczna,
językowa i stylistyczna. 5

1/3



10
3. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów
teoretycznych. 5

10
4. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów
teoretycznych. 6

10
5. Prezentacja całości pracy licencjackiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy licencjackiej.

6

10
6. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu dyplomowego
(licencjackiego). 6

Analiza tekstów z dyskusją,
 Praca w grupach,
 Prezentacja

Metody kształcenia

Pułło A.  (2000): Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwa Prawnicze PWN, , Warszawa

Siwiński W (2006):  Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych). ,
Poznań

Siwiński W., Tauber R.D. (2006): Metodologia badań naukowych (zarys problematyki na użytek wyższych szkół o kierunku
turystyka i rekreacja., Poznań

Literatura podstawowa

Pilch T., Bauman T.  (2010):  Zasady badań pedagogicznych.,  Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa

Siwiński W. (2010):  Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. , Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań

Urban S., Ładoński W.  (2001): Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, , Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

90Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

40Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 5 jest napisanie określonych rozdziałów pracy
licencjackiej, warunkiem zaliczenia 6 semestru jest przygotowanie całości pracy licencjackiej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

uzyskanie pozytywnej oceny.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium licencjackie Nieobliczana

5 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

6 seminarium licencjackie Nieobliczana

6 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

seminarium licencjackie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ119_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 seminarium 30 ZO

3
25 seminarium 30 ZO

106 seminarium 30 ZO

Razem 90 14

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  GRAŻYNA ROSA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodologią pisania prac licencjackich oraz przygotowanie do obrony pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji, samodzielnie organizuje pracę,
dyskutuje na tematy z zakresu problematyki turystyki i rekreacji oraz wyraża własne opinie i pracuje samodzielnie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny
metodologii pracy naukowej. K_W011 EP1

Student zna etyczne aspekty pisania pracy magisterskiej
? ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu. K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi sformułować cel badawczy pracy
naukowej, wybrać odpowiednie narzędzia badawcze,
opisać wyniki badań, dokonać prawidłowej analizy
wyników badań oraz sformułować wnioski.

K_U07
K_U111 EP3

Student potrafi podjąć dyskusję na nurtujące go pytania. K_U12
K_U192 EP4

Student potrafi korzystać z technik informacyjnych w
celu pozyskiwania i przechowywania danych. K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie. K_K051 EP6

Student jest przygotowany do podjęcia pracy. K_K092 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium licencjackie

Forma zajęć: seminarium

8
1. Wymagania formalne stawiane licencjatom, wybór tematu pracy licencjackiej w oparciu o propozycje
prowadzącego oraz studentów. Ogólne zasady pisania prac licencjackich 4

13
2. Formułowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy licencjackiej. Szczegółowa charakterystyka wybranych
metod i technik badawczych. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu 4

7
3. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej
ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu 4

24. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków 4
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185. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków 5

10
6. Przystąpienie do formalnego pisania pracy licencjackiej. Kryteria oceny pracy licencjackiej
poprawność logiczna, językowa i stylistyczna 5

2
7. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów teoretycznych

5

15
8. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów teoretycznych

6

109. Prezentacja całości pracy licencjackiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy licencjackiej 6

5
10. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu dyplomowego
(licencjackiego) 6

Analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacjaMetody kształcenia

Pułło A. (2000): Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa

Siwiński W. (2006): Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych),
Poznań

Siwiński W., Tauber R.D. (2006): Metodologia badań naukowych (zarys problematyki na użytek wyższych szkół o kierunku
turystyka i rekreacja), Poznań

Literatura podstawowa

Urban S., Ładoński W. (2001): Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

90Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

82Przygotowanie się do zajęć

90Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

50Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7EGZAMIN USTNY

EP1,EP3,EP5PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 4 i 5 jest  napisanie określonych rozdziałów pracy licencjackiej,
warunkiem zaliczenia 6 semestru jest przygotowanie całości pracy licencjackiej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 seminarium licencjackie Ważona

4 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 seminarium licencjackie Ważona

5 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium licencjackie Ważona

6 seminarium licencjackie [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 350

Liczba punktów ECTS 14
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

seminarium licencjackie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_10S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski,
semestr: 6 - język polski

Status przedmiotu / modułu: Język przedmiotu / modułu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 seminarium 30 ZO

3
25 seminarium 30 ZO

106 seminarium 30 ZO

Razem 90 14
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. BEATA  MEYER

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z metodologia pisania prac licencjackich oraz przygotowanie do obrony pracy
licencjackiej

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość zagadnień z przedmiotów podstawowych, kierunkowych objętych planem studiów I stopnia na
kierunku turystyka i rekreacjaWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z
metodologii pracy naukowej K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student zna etyczne aspekty pisania pracy
licencjackiej - ryzyko i konsekwencje
popełnienia plagiatu

K_W08
M1_W11
S1A_W05
S1A_W10

EP22

umiejętności

Student potrafi sformułować cel badawczy
pracy naukowej, wybrać odpowiednie
narzędzia badawcze, opisać wyniki badań,
dokonać prawidłowej analizy wyników
badań oraz sformułować wnioski

K_U07
K_U11

M1_U05
M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04

EP31

Student potrafi podjąć dyskusję na
nurtujące go pytania

K_U12
K_U19

M1_U13
M1_U13
M1_U14
S1A_U06
S1A_U09
S1A_U10

EP42

Student potrafi korzystać z technik
informacyjnych w celu pozyskiwania i
przechowywania danych

K_U16
M1_U06
M1_U08
S1A_U04

EP53
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kompetencje społeczne

Student potrafi pracować indywidualnie i w
grupie K_K05

M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP61

Student jest przygotowany do podjęcia
pracy K_K08 M1_K09

S1A_K04EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium licencjackie

Forma zajęć: seminarium

101. Wymagania formalne stawiane licencjatom. Wybór tematu pracy licencjackiej w oparciu o
propozycje prowadzącego oraz studentów. Ogólne zasady pisania prac licencjackich. 4

13
2. Formułowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy licencjackiej. Szczegółowa charakterystyka
wybranych metod i technik badawczych. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego
problemu.

4

73. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej
- ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu. 4

104. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza 5

105. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków wynikających z pracy licencjackiej 5

106. Przystąpienie do formalnego pisania pracy licencjackiej. Kryteria oceny pracy licencjackiej -
poprawność logiczna, językowa i stylistyczna 5

157. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów
teoretycznych 6

108. Prezentacja całości pracy licencjackiej. Kryteria oceny (realizacji) pracy licencjackiej. 6

59. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu dyplomowego
(licencjackiego) 6

Analiza tekstów z dyskusją. Praca w grupie. Prezentacja.Metody kształcenia

Pułło A. (2000): Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwa
Prawnicze PWN, Warszawa
Siwiński W. (2006): Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys
metodologii badań naukowych) , PSNARIT, Poznań
Siwiński W., Tauber R.D. (2006): Metodologia badań naukowych (zarys problematyki na
użytek wyższych szkół o kierunku turystyka i rekreacja), WSHiG, Poznań

Literatura podstawowa

Urban S., Ładoński W. (2001): Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, WrocławLiteratura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

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

EGZAMIN USTNY

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

PREZENTACJA

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

PRACA DYPLOMOWA

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

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 4 i 5 jest napisanie określonych rozdziałów pracy
licencjackiej. Warunkiem zaliczenia semestru 6 jest przygotowanie całości pracy licencjackiej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia

4 seminarium licencjackie Arytmetyczna

4 seminarium licencjackie [seminarium] zaliczenie z
oceną

5 seminarium licencjackie Arytmetyczna

5 seminarium licencjackie [seminarium] zaliczenie z
oceną

6 seminarium licencjackie Arytmetyczna

6 seminarium licencjackie [seminarium] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

90Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

82Przygotowanie się do zajęć

90Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

50Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 350

Liczba punktów ECTS 14
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

socjologia
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_64S

Katedra Organizacji i Zarządzania [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33 wykład 30 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr PAULINA  DĄBROSZ-DREWNOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej
Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii
Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych
Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z
zakresu socjologii

K_W01
K_W04

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W09

EP11

umiejętności

Student posługuje się językiem socjologicznym K_U01
S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP21

Student analizuje teksty socjologiczne i wyciąga z
nich wnioski K_U03

M1_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10

EP32

Student rozwiązuje wybrane problemy
socjologiczne

K_U07
K_U18

M1_U05
M1_U10
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U08

EP43
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kompetencje społeczne

Student angażuje się w pracę zespołową K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP51

Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w
dyskusjach nad omawianymi przykładami K_K07

M1_K08
S1A_K03
S1A_K05

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: socjologia

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje 3

4
2. Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna,
pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna 3

43. Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne 3

24. Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo 3

4
5. Zycie społeczne jako rzeczywistość sui generis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja zbiorowości
społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia 3

4
6. Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról społecznych i ich
realizacja 3

27. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna 3

4
8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania zbiorowe:
plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność 3

2
9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w kulturze,
Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa 3

210. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja 3

wykład z elementami konwersatorium
prezentacje multimedialne
analiza tekstów z dyskusją

Metody kształcenia

Szacka B. (2004): Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa

Sztompka P. (2002): Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Jan Szczepański (1974): Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa

Jonathan Turner (1994): Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa

Peter Berger (1995): Zaproszenie do socjologii, Warszawa

William Goodman (1997): Socjologia, Warszawa

Zygmunt Bauman (1996): Socjologia, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące zakresu wykładu oraz
zalecanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

3 socjologia Ważona

3 socjologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie 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
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_14S

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36

ćwiczenia 25 ZO

wykład 15 E

zajęcia terenowe 5 ZO

Razem 45 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. BEATA  MEYER

Prowadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest orientacja studentów w procedurze i celach tworzenia strategii rozwoju turystyki na
poziomie regionalnym i lokalnym; wypracowanie umiejętności opracowania strategii wykorzystania regionalnych
i lokalnych elementów potencjału turystycznego do rozwoju wybranych form turystyki i rekreacji; właściwy
sposób ujęcia turystyki w strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego obszarów; praktyczna
obserwacja działań planistycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym;

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej
terminologii turystycznej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

01 Student definiuje podstawowe pojęcia
związane ze strategią rozwoju turystyki,
identyfikuje najważniejsze uwarunkowania
i cele budowy strategii rozwoju turystyki,
opisuje etapy konstruowania strategii
rozwoju turystyki.

K_W03
K_W04

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11

EP11
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umiejętności

02 Student potrafi dokonać analizy i oceny
strategii rozwoju turystyki oraz wskazać
ich znaczenie w procesie zarządzania
regionem

K_U01
S1A_U01
S1A_U07
S1A_U08

EP21

03 Student umie zrealizować w praktyce
poszczególne etapy tworzenia strategii
rozwoju turystyki

K_U05
K_U12
K_U13

M1_U07
M1_U13
M1_U14
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U09
S1A_U10

EP32

kompetencje społeczne

04 Student jest wrażliwy na znaczenie
obiektywizmu w analizie i ocenie zjawisk
związanych z kształtowaniem strategii
rozwoju turystyki

K_K04
M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP41

05 Student wykazuje kreatywność i
samodzielność w ocenie zjawisk
wpływających na proces tworzenia i
realizacji strategii rozwoju turystyki

K_K07
M1_K08
S1A_K03
S1A_K05

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym

Forma zajęć: wykład

21.  Podstawowa terminologia związana ze strategią rozwoju turystyki 6

22.  Planowanie strategiczne i strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania regionem 6

23.  Rola strategii rozwoju turystyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 6

24. Uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju turystyki 6

25.  Etapy konstruowania strategii rozwoju turystyki 6

26. Rola planowania turystycznego w procesie zarządzania regionem 6

27.  Krajowe strategie rozwoju turystyki 6

18. Przykłady strategii rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym 6

Forma zajęć: ćwiczenia

31.  Strategie rozwoju turystyki jako element budowania przewagi konkurencyjnej regionów 6

22.  Przesłanki budowy strategii rozwoju turystyki 6

33.  Cele budowy strategii rozwoju turystyki 6

34. . Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki 6

25.  Strategia rozwoju turystyki, jako element polityki turystycznej i instrument zarządzania
regionem 6

66.  Studium przypadku (omówienie wybranej strategii rozwoju turystyki) 6

27.   Planowanie marketingowe w procesie tworzenia strategii rozwoju turystyki 6

48.  Przykłady strategii rozwoju turystyki 6

Forma zajęć: zajęcia terenowe

31.  Zajęcia warsztatowe w podmiocie, który realizuje, wdraża i koordynuje strategie rozwoju
turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym 6

22.  Praktyczna analiza dokumentów planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym dla
analizowanego podmiotu podczas spotkań terenowych 6

prezentacje multimedialne , praca w grupach , casy, obserwacja uczestniczącaMetody kształcenia
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A.S. Kornak, A. Rapacz, (2001): Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i
regionie., Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu,, Wrocław
K. Michałowski, R. Ziółkowski, (2002): Zarządzanie turystyką,, Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej,, Białystok
red. B. Meyer, D. Milewski, (2009): Strategie rozwoju turystyki w regionie,, Wydawnictwo
Naukowe PWN,, Warszawa

Literatura podstawowa

, red. G. Gołembski, (2002): Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym,
Wydawnictwo AE w Poznaniu,, Poznań
D. Milewski, (2005): Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie
województwa zachodniopomorskiego,, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin

red. W. Kurek, (2007): Turystyka,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

0Udział 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

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania opisowe, pytania testowe) Ćwiczenia: kolokwium pisemne
(część testowa, część w formie pytań otwartych), przedstawienie na zajęciach projektu
badawczego, praca własna studenta, aktywność, obecność, uczestnictwo w zajęciach terenowych.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

6 strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i
lokalnym Ważona

6 strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i
lokalnym [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną 0,20

6 strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i
lokalnym [wykład] egzamin 0,50

6 strategie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i
lokalnym [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 0,30

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

survivalowe formy turystyki i rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2994_15S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MICHAŁ  TARNOWSKI

dr MICHAŁ TARNOWSKIProwadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z podstawami survivalu i bezpiecznego zachowania się w terenie.Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Ma podstawową wiedzę o survivalu jako
formie rekreacji oraz jako metodzie
bezpiecznego zachowania się podczas
wybranych form turystyki.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

umiejętności

Uzyskuje podstawowe umiejętności w
zakresie przetrwania oraz w zakresie
wykorzystania tej wiedzy w organizacji
wybranych form turystyki i rekreacji.

K_U15
K_U18
K_U20

M1_U01
M1_U02
M1_U10
M1_U11
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U08

EP21

kompetencje społeczne

Student potrafi samodzielnie oraz we
współdziałaniu z pozostałymi członkami
grupy zadaniowej działać w celu
przetrwania w niebezpiecznych sytuacjach.

K_K03
K_K05
K_K06

M1_K04
M1_K04
M1_K05
M1_K06
M1_K07
S1A_K02
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: survivalowe formy turystyki i rekreacji
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Forma zajęć: zajęcia terenowe

81. Podstawy pracy z mapą i nawigacji w terenie. 4

62. Podstawowe umiejętności umożliwiające przetrwanie w terenie. 4

163. Sprawdzian nabytych umiejętności podczas ćwiczeń terenowych (wycieczka krajoznawcza, rajd,
marsz na orientację) 4

Wykład, Prezentacja, Praca w grupach, Zajęcia terenowe, Studium przypadkuMetody kształcenia

Grylls B. : Urodzony by przetrwać, Pascal

Jacobson C. (2007): Mapa. Kompas. GPS, Mapa. Kompas. GPS, Warszawa

Sołtysiak B. (1997): Harce z mapą, Poczta Harcerska, Szczecin

Literatura podstawowa

Tarnowski M., Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Biżek-Tarnowska J. [w:] red. W. Siwiński
: Podstawowe zasady orientacji w terenie i bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych
jako propozycja propedeutyki turystyki i krajoznawstwa dzieci w wieku przedszkolnym i
młodszym szkolnym, [w:]Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji I Turystyki
2000-2015 jego dorobek naukowy i popularyzatorski, Wydawnictwo Akademii Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2016

strona internetowa: Kajak.org.pl.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie:
Kontroli obecności na ćwiczeniach.
Zaliczenia ćwiczeń.
Oceny ciągłej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - dotyczy zwłaszcza zajęć terenowych.
Dobór form, stopnia zaawansowania i miejsca zajęć dostosowywany jest każdorazowo do poziomu
sprawnościowego grupy oraz do możliwości organizacyjnych w danym roku akademickim.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest sumą wszystkich ocen cząstkowych. Konieczne jest zaliczenie wszystkich
zajęć.

4 survivalowe formy turystyki i rekreacji Nieobliczana

4 survivalowe formy turystyki i rekreacji [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2400_28S

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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:

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy
oraz prawach i obowiązkach pracownika

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza o środowisku, posiada umiejętność uczenia się, potrafi współdziałać w grupieWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowanego
kierunku studiów

K_W06
M1_W08
S1A_W02
S1A_W07

EP11

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

11. Regulacje prawne: 1

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

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy. 1

24. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. 1

szkolenie e-lerningoweMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie kursu e-lerningowego z bhp oraz zdanie testu zaliczeniowego e-lerningowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

75% poprawnych odpowiedzi z testu zaliczeniowego e-lerningowe
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B. Rączkowski  (2010): BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks Pracy - tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenia Rektora US dotyczace BHP i Ppoz., Szczecin

Literatura podstawowa

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 7

Liczba punktów ECTS 0

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2400_27S

Biblioteka Międzywydziałowa
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0
Koordynator
przedmiotu / modułu: mgr BEATA  BEKASZ

mgr BEATA BEKASZProwadzący zajęcia:
Zapoznanie studenta ze strukturą biblioteki międzywydziałowej, zasobami czytelni i wypożyczalni, katalogiem
elektronicznym i kartkowym, korzystaniem z komputerów i ze sprzętu reprograficznego. Nabycie umiejętności
korzystania z Elektronicznego Katalogu Głównego: szybkie wyszukiwanie, wyszukiwanie zaawansowane,
elektroniczne bazy danych

Cele przedmiotu /
modułu:

Wypełnienie przez studenta formularza wstępnej rejestracji dostępnego na stronie Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Szczecińskiego.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

umiejętności

Student zna strukturę Biblioteki
Międzywydziałowej oraz potrafi korzystać z
zasobów czytelni i wypożyczalni posługując
się zarówno katalogiem elektronicznym jak
i kartkowym.

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP11

Student zna zasady korzystania z
komputerów i sprzętu reprograficznego w
Bibliotece Międzywydziałowej

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP22

Student potrafi korzystać z
Elektronicznego Katalogu Głównego oraz
różnych form wyszukiwania (wyszukiwanie
zaawansowane, szybkie wyszukiwanie).

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP33

Student zna i potrafi posługiwać się
elektronicznymi bazami danych w celu
wyszukiwania publikacji pozwalających na
pogłębianie swojej wiedzy i zainteresowań,
prowadzenie badań niezbędnych do
napisania i złożenia pracy licencjackiej.

K_U05
K_U10

M1_U03
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10
S1A_U11

EP44

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

2
1. Struktura biblioteki miedzywydziałowej, zasoby czytelni i wypozyczalni, katalog elektroniczny i
kartkowy, Elektroniczny Katalog Główny - szybkie wyszukiwanie, wyszukiwanie zaawansowane,
elektroniczne bazy danych, korzystanie z komputerów i sprzetu reprograficznego.

1

Prezentacja multimedialna dostępna na stronie Biblioteki Międzywydziałowej.Metody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

2Zajęcia 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. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 60 % z testu elektronicznego
dostępnego na stronie
Biblioteki Międzywydziałowej
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 60 % z testu elektronicznego
dostępnego na stronie
Biblioteki Międzywydziałowej

1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna [moduł]

taniec towarzyski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

14.3WU46AIJ2616_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne [A] animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANNA BANIO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z prawidłową terminologią, techniką wykonania oraz metodyką nauczania
podstawowych kroków tanecznych z zakresu tańców towarzyskich

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wyjaśnia prawidłową i ukierunkowaną na aspekty
zdrowotne metodykę nauczania kroków, figur i układów
tanecznych wybranych tańców towarzyskich K_W101 EP1

umiejętności

Wykazuje się znajomością kroków wybranych tańców
towarzyskich i umie oddać ich charakter K_U201 EP2

Umie zweryfikować prawidłową postawę ciała w ruchu
przy muzyce pod względem estetycznym i zdrowotnym K_U202 EP5

kompetencje społeczne

Angażuje się w prawidłowe wykonywanie elementów
tanecznych, dąży do utrzymywania ruchów w tempie
wpływając tym samym na swoją i innych tancerzy
sprawność fizyczną

K_K081 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: taniec towarzyski

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Teoria tańca towarzyskiego 5

42. Tańce standardowe 5

43. Tańce latynoamerykańskie 5

24. Practise 5

25. Ćwiczenia rytmiczne 5

16. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne 5

Zajęcia praktyczne z zastosowaniem metod dydaktycznych z grupy metod odtwórczych takich jak naśladowcza-ścisła
i zadaniowa-ścisła oraz z grupy metod usamodzielniających takich jak bezpośredniej celowości ruchu oraz
zabawowo-klasyczna

Metody kształcenia
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A. Fredyk, B. Kowalik, L. Barańska - Grabara (2009): Wybrane tańce towarzyskie dla studentów AWF im. J. Kukuczki w
Katowicach, AWF Katowice, Katowice

M. Wieczysty (2006): Tańczyć każdy może, Ad Oculos, Warszawa- Rzeszów

O. Kuźmińska (2002): Taniec w teorii i praktyce, AWF Poznań, Poznań

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Na ocenę końcową z przedmiotu wpływają: zaliczenie
praktyczne na podstawie wykazania się znajomością wybranych układów tanecznych z zakresu tańców towarzyskich,
zatańczonych zgodnie z muzyką, z właściwą techniką wykonania oraz estetyką ruchu (90% oceny końcowej) i
aktywność studenta na zajęciach przejawiająca się aktywnym zaangażowaniem, twórczym wkładem własnym w
zajęcia oraz przygotowaniem teoretycznym do zajęć (10% oceny końcowej). Ocena za każdy z układów tanecznych
musi być co najmniej dostateczna. Zaliczeniowa ocena końcowa ustalona jest na podstawie średniej ocen z
zaliczenia praktycznego oraz aktywności studenta na zajęciach i może ulec podwyższeniu w zakresie 5-10% za
aktywność wolontariacką studenta na zasadach określonych przez prowadzącego.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego  nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi: wykonanie wszystkich ćwiczeń/quizów/zadań/projektów oraz pozytywnie
napisane kolokwium (za pośrednictwem MS Teams i/lub Moodle).
W okresie nauczania hybrydowego lub  wyłącznie nauczania zdalnego  nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące: aktywność na zajęciach on-line, ćwiczenia/quizy/zadania/projekty, kolokwium  (za
pośrednictwem MS Teams i/lub Moodle).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie praktyczne 90% + aktywność na zajęciach 10%

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 taniec towarzyski Nieobliczana

5 taniec towarzyski [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

teambuilding
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ3014_24S

Katedra Kinezyprofilaktyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MACIEJ  ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu oraz planowania i organizacji szkoleń i wyjazdów
integracyjnych.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada podstawową wiedzę o
zespole. K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

Student zna aspekty metodyczno-
organizacyjne przygotowywania i
prowadzenia wybranych
form turystyki i organizacji imprez.

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

Potrafi przygotować w podstawowym
zakresie wybrane imprezy o różnym
charakterze.

K_U08
K_U15

M1_U02
M1_U10
S1A_U04
S1A_U05

EP31

Student potrafi w podstawowym zakresie
posługiwać się sprzętem turystycznym dla
wybranych form turystyki.

K_U15
K_U20

M1_U01
M1_U02
M1_U11
S1A_U04

EP42
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kompetencje społeczne

Dba o właściwą organizację form
turystycznych i imprez o różnym
charakterze.

K_K03
K_K05

M1_K04
M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP51

Potrafi organizować grupy zadaniowe i
współdziałać w ich ramach w celu
rozwiązywania problemów.

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teambuilding

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowa wiedza o zespole. Cele szkoleń outdoor. Proces budowania zespołu. 6

42. Zasady organizacji i prowadzenia prostych wydarzeń integracyjnych. 6

43. Gry i zabawy służące kształtowaniu umiejętności współpracy. 6

54. Praktyczne zastosowanie team buildingu na sali i w terenie. Zastosowanie różnych form i
środków w procesie budowania zespołu. 6

Prezentacja, Praca w zespole, Ćwiczenia terenoweMetody kształcenia

Łukasik M. Witek A. (2015): Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawy.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin
Przysiężna B. (2015): Animacja czasu wolnego. Imprezy tematyczne dla dzieci i młodzieży.,
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk, Gdańsk
Szczepanik R. (2013): Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw
incentive., Helion, Gliwice

Literatura podstawowa

Bączek J.B. (2011): Animacja Czasu Wolnego, Stageman Polska, Warszawa

Zapletal M. (2013): Wielka encyklopedia gier. Gry pod dachem., Oficyna Wydawnicza Text,
Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Obecność na wszystkich ćwiczeniach.
Kolokwium na ocenę minimum dostateczną.
Ocena z projektu na ocenę minimum dostateczną.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen z kolokwium i projektu końcowego.

6 teambuilding Nieobliczana

6 teambuilding [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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5Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

techniki informatyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_75S

Zakład Technologii Informacyjnych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

wykład 15 ZO

Razem 45 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr PIOTR  ŁADNY

mgr JORDAN KLIMEK, dr PIOTR ŁADNYProwadzący zajęcia:
Zapoznanie studentów z podstawami zastosowania narzędzi informatycznych w pracy naukowej i biurowej.
Przedstawienie podstawowych pojęć, ukazanie przykładów rozwiązywania konkretnych problemów i zagadnień z
zastosowaniem poszczególnych programów komputerowych, zdobywanie przez studentów umiejętności
samodzielnego wyboru i dostosowywania poszczególnych narzędzi informatycznych

Cele przedmiotu /
modułu:

W wiedza z zakresu informatyki na poziomie szkoły średniej
U  umiejętności z zakresu obsługi komputera (poziom szkoły średniej)
K  kreatywność, odpowiedzialność

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student ma podstawową wiedzę i zna
podstawową terminologię z zakresu
informatyki

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności

Student potrafi dobierać i efektywnie
wykorzystywać poszczególne narzędzia
informatyczne w rozwiązywaniu
konkretnych problemów, z jakimi można
się spotkać w pracy naukowej i biurowej.

K_U15 M1_U02
S1A_U04EP21

Student potrafi korzystać z technik
informacyjnych w celu pozyskiwania i
przechowywania danych

K_U16
M1_U06
M1_U08
S1A_U04

EP32

kompetencje społeczne

Student realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo, zdaje sobie
sprawę z konsekwencji wykorzystywania
nielegalnego oprogramowania a także
akceptuje i stosuje się do reguł panujących
w czasie komunikowania się w sieci

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki informatyczne

Forma zajęć: wykład

31. Obszary zainteresowań informatyki i technik informatycznych podstawowe pojęcia 1

42. Bazy danych, sieci komputerowe 1

1/3



43. Klasyfikacja systemów informatycznych 1

24. Charakterystyka wybranych aplikacji 1

25. Społeczeństwo informacyjne Internet 1

Forma zajęć: laboratorium

31. Formatowanie i edycja tekstu za pomocą MS WORD. 1

32. Prezentacje multimedialne. Power Point. Łączenie grafiki z tekstem 1

22
3. Praca w MS EXCEL. formuły, podstawowe obliczenia, funkcje. Tworzenie wykresów.
Formatowanie warunkowe, sortowanie danych, filtrowanie danych. Tabele przestawne, analiza
danych

1

24. Zaliczenie praktyczne przedmiotu 1

Prezentacja multimedialna
Opracowanie projektu
Praca w grupach

Metody kształcenia

Walkenbach John (2010): Excel 2010 pl. , Helion

Winiarski J. (red.):  (2005): Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. , Gdańsk

Wróblewska K. (2005): Przewodnik po Internecie. Co, gdzie i jak szukać. , Gdańsk

Literatura podstawowa

Born Gunter (2007): Office 2007 AAAbsolutnie dla Początkujących2007,  Nakom

Etheridge Denise (2007): Excel 2007 PL Analiza Danych, Wykresy, Tabele Przestawne. , Helion

Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz,  (2010): Informatyka
Gospodarcza,

Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer:  (2010): Podstawowy kurs systemów baz danych , Helion

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie przedmiotu na ocenę:

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności na zajęciach, oceny za wykonanie projektu
grupowego, oceny ze sprawdzianu praktycznego i odpowiedzi ustnej.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

1 techniki informatyczne Arytmetyczna

1 techniki informatyczne [laboratorium] zaliczenie z
oceną

1 techniki informatyczne [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

transport turystyczny
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2494_5S

Katedra Zarządzania Turystyką
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33

ćwiczenia 10 ZO

wykład 15 X

zajęcia terenowe 5 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. ANNA  TOKARZ-KOCIK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą transportu w turystyce i specyfiką poszczególnych gałęzi
transportu w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii
turystycznej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia
związane z transportem turystycznym,
identyfikuje najważniejsze cechy
poszczególnych gałęzi transportu

K_W01
K_W04
K_W05

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09

EP11

Student potrafi opisać zależności między
turystyką a transportem K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP22

umiejętności

Student potrafi dokonać analizy i oceny
zjawisk na rynku usług
przewozowych w turystyce

K_U05
M1_U07
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

EP31

Student umie zastosować w praktyce
gospodarczej poznane cechy różnych
środków transportu jako przesłankę do
wykorzystania ich w obsłudze ruchu
turystycznego

K_U02
M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP42
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kompetencje społeczne

Student jest wrażliwy na znaczenie
obiektywizmu w analizie i ocenie zjawisk
związanych z transportem i turystyką

K_K04
M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP51

Student wykazuje kreatywność i
samodzielność w ocenie zjawisk
wpływających na rynek usług transportu
turystycznego

K_K03

M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: transport turystyczny

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia związane z transportem pasażerskim 3

12. Relacje między transportem a turystyką 3

13. Cechy usług transportowych w turystyce 3

14. Infrastruktura transportowa 3

15. Rynek usług przewozowych w turystyce 3

26. Jakość usług transportu turystycznego 3

17. Rola zbiorowego transportu publicznego w obsłudze ruchu turystycznego 3

28. Cechy i rola transportu drogowego w obsłudze ruchu turystycznego 3

19. Cechy i rola transportu kolejowego w obsłudze ruchu turystycznego 3

110. Cechy i rola transportu lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego 3

111. Cechy i rola transportu morskiego w obsłudze ruchu turystycznego 3

112. Przyszłość transportu turystycznego 3

113. Transport turystyczny w Polsce 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowa terminologia związana z transportem turystycznym 3

12. Charakterystyka zależności między turystyką a transportem 3

23. Cechy i jakość usług transportu turystycznego 3

14. Transport drogowy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 3

25. Transport kolejowy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 3

16. Transport lotniczy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 3

27. Transport morski w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 3

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie transportowym 3

wykłady z prezentacjami multimedialnymi,aktywność w grupach,współpraca, studia przypadków.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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J. Miotke-Dzięgiel (2002): Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki (2011): Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytet
Gdański, Gdańsk

red. A. Panasiuk, roz. 3. (2008): Gospodarka turystyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

red. W. Kurek,  roz. 5.4. (2007): Turystyka, PWN,, Warszawa

Literatura podstawowa

Mikulski M. (1991): Transport w obsłudze ruchu turystycznego, AE w Krakowie, Kraków

red. B. Meyer, roz. 9. (2006): Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki
zaliczenia

Na zaliczenie składają się: 1) kolokwium zaliczeniowe z treści prezentowanych na wykładach,
ćwiczeniach oraz we wskazanych fragmentach literatury; kolokwium składa się z pytań testowych,
2)
realizacja projektu grupowego na temat funkcjonowania systemu transportu turystycznego w
wybranym regionie.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

3 transport turystyczny Arytmetyczna

3 transport turystyczny [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

3 transport turystyczny [wykład] brak
zaliczenia

3 transport turystyczny [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

trening zdrowotny w rekreacji
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2590_25S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 ZO

Razem 45 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr WIOLETTA  ŁUBKOWSKA

dr EWA KRUSZYŃSKA, dr WIOLETTA ŁUBKOWSKAProwadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia poprzez upowszechnienie aktywności
fizycznej i wiedzy związanej z praktyką treningu zdrowotnego oraz umiejętność programowania tego treningu.

Cele przedmiotu /
modułu:

Podstawowa wiedza z przedmiotów biologicznych, pedagogicznych i motoryczności człowiekaWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student potrafi zdefiniować główne pojęcia
związane z treningiem zdrowotnym;
wskazać współczesną koncepcję zdrowia
oraz wymienić niebezpieczeństwa
wynikające z ryzyka powstawania i rozwoju
chorób cywilizacyjnych;

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

Student opisuje cele treningu zdrowotnego
oraz rolę wydolności w kreacji zdrowia;
objaśnia wychowanie do różnych
znaczeń wartości ciała, wykazuje
znajomość przykładowych aktywności
ruchowych, możliwych do ?uprawiania?
przez całe
życie

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

umiejętności

Student potrafi samodzielnie przygotować
program procesu treningu zdrowotnego;
zaplanować dzienny wysiłek fizyczny i
odpowiedni do niego sposób wypoczynku

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP31

Student potrafi opracować i
zademonstrować (lub omówić)
przykładowe aktywności ruchowe, możliwe
do uprawiania przez całe życie, w tym
zestaw ćwiczeń ułatwiających
utrzymywanie prawidłowej postawy ciała

K_U19 M1_U13
S1A_U06EP42

1/3



kompetencje społeczne

Podczas dyskusji problemowej na zajęciach
ćwiczeniowych student potrafi zachować
otwartość na poglądy pozostałych
uczestników dyskusji

K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP51

Student wykazuje aktywną postawę,
inicjatywę oraz postępuje zgodnie z
zasadami zdrowego stylu życia

K_K04
M1_K05
S1A_K03
S1A_K07

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: trening zdrowotny w rekreacji

Forma zajęć: wykład

6

1. Pojęcie treningu zdrowotnego. Trening zdrowotny w realizacji ukierunkowanych potrzeb
zdrowotnych.
Korzyści zdrowotne wynikające z aktywnego sposobu trybu życia.
Możliwości i sposoby zwiększenia aktywności fizycznej i wydatków energetycznych.
Odżywianie i aktywność fizyczna a zdrowie. Żywienie w treningu zdrowotnym.

2

22. Wychowanie do różnych znaczeń wartości ciała  paradygmat kulturowy A.Pawłuckiego. 2

3
3. Wydolność fizyczna organizmu. Rola wydolności tlenowej jako podłoża fizjologicznego dla kreacji
zdrowia. Źródła energii do pracy mięśni. Bioenergetyka. Procesy anaerobowe i aerobowe.
Tolerancja wysiłkowa. Sarkopenia.

2

24. Korzyści, zagrożenia i bezpieczeństwo związane z treningiem zdrowotnym 2

25. Obciążenia treningowe: intensywność, objętość, częstość treningu. Uwagi podsumowujące 2

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Trening zdrowotny bliżej praktyki. Uwarunkowania wyboru aktywności fizycznej 2

182. Aktywność fizyczna w prewencji różnych chorób - prezentacja zadań 2

43. Aktywność fizyczna w profilaktyce pierwotnej i wtórnej tzw. bólów krzyża 2

44. Prezentacja zadań zaliczenie przedmiotu 2

Prezentacja multimedialna, Analiza zdjęć i filmów wraz z dyskusją,, Opracowanie
programu/konspektu, Opracowanie projektu multimedialnego, Praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

referat w formie prezentacji (wykład) 30%,
praca zaliczeniowa 60%,
ocena ciągła 10%.
Ocena może zostać podwyższona za udokumentowany udział studenta w wolontariacie
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
referat w formie prezentacji (wykład) 30%,
praca zaliczeniowa 60%,
ocena ciągła 10%.
Ocena może zostać podwyższona za udokumentowany udział studenta w wolontariacie

2 trening zdrowotny w rekreacji Ważona

2 trening zdrowotny w rekreacji [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,70

2 trening zdrowotny w rekreacji [wykład] zaliczenie z
oceną 0,30

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Drabik J. (1996): Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Część II., AWF
Gdańsk, Gdańsk
Drabik J. (1997): Promocja aktywności fizycznej (wprowadzenie do problematyk),  Część III,
AWF Gdańsk 1997., Gdańsk
Drabik J. (red.) (2006): Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego,
AWFiS Gdańsk, Gdańsk

Drabik J., Resiak M. (2010): Styl życia w promocji zdrowia, AWFiS Gdańsk, Gdańsk

Kuński H. (2003): Trening zdrowotny osób dorosłych, Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS,
Warszawa

Kuński H., Drygas W. (2003): Trening zdrowotny, Medicina Sportiva, Kraków

Osińki W. (2013): Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Pawłucki A. (2013): Nauki o kulturze fizycznej, AWF Wrocław, Wrocław

Pawłucki A. (1996): Pedagogika wartości ciała, AWF Gdańsk, Gdańsk

Literatura podstawowa

Ambroży T. (2004): Trening holistyczny metodą kompleksowej uprawy ciała, Kraków

Krawczyńsk M., Lubkowska A., Majerczak J. (2011): Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Łubkowska W. (2015): Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w
środowisku wodnym, [W]: red. Markocka Mączka K., Tatarczuk J. i Markowska M. Zdrowie i
dobrostan 1/2015 Dobrostan i zdrowie, rozdział XVII, s. 233-247., Wydawnictwo Naukowe
NeuroCentrum, Lublin
Łubkowska W., Połeć J., Szark-Eckardt M., Żukowska H. (2016): Subjective assessment of
kinesitherapy as an element of comprehensive rehabilitation process of subjects with lower
spine pain, Journal of Education, Health and Sport 2016; 6(2): 255-266., DOI
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46656.
Łubkowska W., Tarnowski M. (2012): Za mało ruchu nie pomaga - za dużo szkodzi- porównanie
kryterium poglądu, Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2012; 16: 91-102.
Sieńko-Awierianów E., Stępień-Słodkowska M., Łubkowska W. (2012): Wpływ uprawiania
Nordic Walking na jakość życia kobiet z nadwagą i otyłością. [W:] red. Sokołowski M., Kaise
A., Brzozowski J. Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła
Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

turystyka a środowisko
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2769_3S

Katedra Historii Społeczno- Ekonomicznej i Gospod. Przestrz.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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 15 X

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr KRZYSZTOF  MAŁACHOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów ze związkami zachodzącymi między turystyką a środowiskiem oraz  wpływem turystyki
na środowisko i odwrotnie.

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość geografii, biologii i ochrony  środowiska z zakresu szkoły średniej.   Umiejętność obserwacji  zjawisk
społeczno gospodarczych  oraz  wykorzystania  wiedzy  z  różnych dziedzin naukiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student wyjaśnia przebieg i
uwarunkowania zjawisk zachodzących
między turystyką a środowiskiem.

K_W01
M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności

Student ocenia i analizuje poziom wpływu
turystyki na środowisko i odwrotnie

K_U05
K_U14

M1_U07
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08

EP21

Student weryfikuje stopień zagrożenia
środowiska powodowanego  rozwojem
turystyki

K_U06
M1_U08
S1A_U01
S1A_U08

EP32

kompetencje społeczne

Student chętnie  podejmuje  się  dyskusji
związanej  z  ochroną  środowiska
przyrodniczego i jego implikacjami dla
turystyki

K_K10
K_K11

S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Student pracuje  w  zespole  dążąc  do
wyjaśnienia  powodów  prowadzenia
działalności turystycznej w harmonii z
przyrodą

K_K05
K_K11

M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: turystyka a środowisko

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka. 2

2
2.
Społeczne aspekty ochrony środowiska. 2

2
3.
Zagrożenia środowiska powodowane przez człowieka. 2

2
4.
Ochrona środowiska przyrodniczego. 2

2
5.
Podstawy polityki ekologicznej. 2

3
6.
Turystyka a środowisko przyrodnicze. Proces wzajemnej interakcji 2

27.
Turystyka a środowisko antropogeniczne. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Działalność człowieka a środowisko naturalne. 2

22. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. 2

2
3.
Zagrożenia środowiska powodowane turystyczną działalnością człowieka. 2

34. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze. 2

25. Rozwój zrównoważony. Turystyka przyjazna środowisku. 2

26. Wpływ środowiska antropogenicznego na rozwój turystyki. 2

27.
Zielone hotele jako przykład prośrodowiskowej polityki przedsiębiorstw. 2

wykład audytoryjny;
prezentacja multimedialna;
praca w grupach

Metody kształcenia

Kowalczyk A. (red.), (2010): Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010, PWN, Warszawa
2010, Warszawa 2010

Małachowski K. (red.), (2007): Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu,, Warszawa

Meyer B., Ochrona środowiska. Przewodnik, Wyd. US, Szczecin 2000 (2000): Ochrona
środowiska. Przewodnik,, Wyd. US,, Szczecin

Literatura podstawowa

Górka  K.,  Poskrobko  B.,  Radeck i  W., (2001): Ochrona  środowiskowa.  Problemy
społeczne,  ekonomiczne i prawne,, Wyd. PWE,, Warszawa

Kozłowski S., (2001): Ekorozwój,, Wyd. PWN,, Warszawa

Mazur  E.,  . (2000): Zagrożenia  środowiska  przyrodniczego  a  ekonomiczno  prawne
aspekty  jego  ochrony,, Wyd. US,, Szczecin

Zaręba D., (2010): Ekoturystyka,, PWN,, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test z pytaniami otwartymi).
Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie  następuje  na  podstawie  wyników  uzyskanych  z  kolokwium  oraz  aktywności  na
ćwiczeniach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

2 turystyka a środowisko Arytmetyczna

2 turystyka a środowisko [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

2 turystyka a środowisko [wykład] brak
zaliczenia

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie 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
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

urządzenia i infrastruktura sportowa w organizacji eventów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2994_3S

Pracownia Turystyki i Rekreacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr EWA  KRUSZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Zapoznanie studentów z urządzeniami i infrastrukturą sportowo-rekreacyjną niezbędną w reazlizacji eventów
sportowych i rekreacyjnych

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna zasady klasyfikowania i
funkcjonowania obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych na potrzeby
organizacji różnych rodzajów eventów.

K_W03
K_W04

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj
infrastruktury i urządzeń sportowo-
rekreacyjnych na potrzeby organizacji
poszczególnych typów eventów.

K_U02
K_U03

M1_U04
M1_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U10

EP21

Student potrafi ocenić efektywność
funkcjonowania obiektów sportowo-
rekreacyjnych i oferowanych w nich usług
sportowo-rekreacyjnych.

K_U09

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

EP32

kompetencje społeczne Student dba o bezpieczne korzystanie z
obiektów sportowo-rekreacyjnych. K_K06 M1_K07

S1A_K04EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: urządzenia i infrastruktura sportowa w organizacji eventów

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Klasyfikacja urządzeń i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ogólne zasady zarządzania. 1

92. Przepisy i zasady korzystania z urządzeń i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Bezpieczeństwo
korzystania z obiektu. 1

23. Marketing obiektów sportowych 1

Prezentacje multimedialne., Ćwiczenia projektoweMetody kształcenia

Komisja Europejska (2007): Biała księga na temat sportu, Komisja Europejska, Urząd
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, , Luksemburg 2007.
Kostrzewska M. (2013): Przestrzeń miejska areną sportu, Pomorski Przegląd Gospodarczy
„Jaka strategia dla sportu?”, Nr 3/2013 (58), s. 21-29.
(2011): Active Living Research. Do All Children Have Places to Be Active? A national program
of the Robert Wood Johnson Foundation, with direction and technical assistance provided by
San Diego State University, Research Sythesis, November 2011,,
www.activelivngresearch.org.

Literatura podstawowa

UNICEF Office of Research (2013): Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych.
Analiza porównawcza, UNICEF Office of Research,, Innocenti Report Card 11, FlorencjaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2PREZENTACJA

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Obecność na zajęciach, udział w projekcje grupowym, przygotowanie prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Obecność na zajęciach, udział w projekcje grupowym, przygotowanie prezentacji.

1 urządzenia i infrastruktura sportowa w organizacji
eventów Nieobliczana

1 urządzenia i infrastruktura sportowa w organizacji
eventów [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

warsztaty żywieniowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2983_2S

Katedra Promocji Zdrowia
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr inż. ANNA  KRAJEWSKA-PĘDZIK

dr inż. ANNA KRAJEWSKA-PĘDZIKProwadzący zajęcia:
Celem warsztatów jest zapoznanie studenta z podstawami nauki o żywieniu człowieka, składem i właściwościami
pożywienia pod kątem zaspokajania potrzeb żywieniowych organizmu, fizjologicznymi podstawami racjonalnego
odżywiania, jego znaczeniem dla zdrowia ludności, skutkami żywienia wadliwego, mechanizmami rozwoju chorób
dietozależnych i podstawami profilaktyki żywieniowej. Student posiądzie wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia
i dietetyki.

Cele przedmiotu /
modułu:

student wyraża własne opinie, dyskutuje, wykonuje pracę samodzielnie i w grupieWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

student posiada podstawową wiedzę
dotyczącą mierników do oceny stanu
zdrowia

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP11

student zna podstawowe wyznaczniki
zdrowego stylu życia poprzez właściwe
odżywianie

K_W02
M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP22

umiejętności

student posiada umiejętności planowania i
projektowania prawidłowego schematu
żywienia z uwzględnieniem obowiązujących
norm

K_U11
K_U18

M1_U10
M1_U12
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U08

EP31

student posiada umiejętność
prezentowania w formie ustnej wyników
własnych działań i przemyśleń dotyczących
zachowań zdrowotnych w turystyce

K_U03
K_U12

M1_U04
M1_U13
M1_U14
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U09
S1A_U10
S1A_U10

EP42

kompetencje społeczne
student potrafi zadbać o własne zdrowie i
bliskich poprzez wdrażanie programów dot.
zasad racjonalnego odżywiania

K_K08 M1_K09
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty żywieniowe

1/2



Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zasady racjonalnego żywienia. Żywienie zbiorowe. 1

22. Czynniki  warunkujące  sposoby  żywienia turystów. Żywność przeznaczona dla turystów. 1

2
3. Zaburzenia odżywiania. Przyczyny zaburzeń w odżywianiu. Charakterystyka zaburzeń
specyficznych i niespecyficznych. Niepożądane reakcje pokarmowe. Żywienie w alergiach
pokarmowych. Nietolerancje pokarmowe. Choroba trzewna i nietolerancja glutenu. 1

24. Kuchnie świata. Zwyczaje żywieniowe. 1

5

5. Organizacja żywienia w różnych formach turystyki. Żywienie w hotelach, w turystyce biznesowej
i uzdrowiskowej. Żywienie w plenerze w zbiorowych formach turystyk (obozy, zielone szkoły), w
turystyce pielgrzymkowej. Żywienie w turystyce wyjazdowej ze szczególnym uwzględnieniem
tropiku.Turystyka kulinarna. Żywienie w agroturystyce. Żywienie w turystyce kwalifikowanej.

1

26. Bezpieczeństwo produkcji żywności. 1

prezentacja multimedialna
analiza wykonanych zadań
opracowanie projektu zaliczeniowego
praca indywidualna studenta
dyskusja, ,,burza mózgów"

Metody kształcenia

Dominik P. (2011): Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Almamer, Warszawa

Gertig H., Przysławski J. (2006): Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

Jarosz M. (2017): Normy żywienia dla populacji Polski, Instytut Żywności i Żywienia, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji na zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach,
pozytywnej oceny z pracy grupowej (prezentacja i jadłospis) oraz pozytywnej oceny ze
sprawdzianu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z ćwiczeń.

1 warsztaty żywieniowe Nieobliczana

1 warsztaty żywieniowe [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2987_23S

Pracownia Nowoczesnych Form Ruchowych [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 03
zajęcia z wychowania

fizycznego
30 Z

Razem 30 0

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr KRZYSZTOF  WILK

Prowadzący zajęcia:

Celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów kształtowaniem prozdrowotnego stylu życia, zachęcanie do gry jako
rekreacyjnej formy aktywności fizycznej a także osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności technicznej i taktycznej w
wybranej formie ruchu oraz kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej.

Cele przedmiotu /
modułu:

W - wiedza z przedmiotu wychowanie fizyczne na poziomie szkoły średniej
U - umiejętności ruchowe z zakresu wychowania fizycznego szkoły średniej
K - zaangażowanie w rozwój ruchowy, odpowiedzialność

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu
sprawności fizycznej i jej testowania, wpływu
ćwiczeń na organizm

K_W01

M1_W01
M1_W10

S1A_W01
S1A_W03

EP11

umiejętności

Student posiada odpowiednie do swego stanu
zdrowia umiejętność ruchowe, wykonywania
ćwiczeń z obciążeniem na wszystkie grupy
mięśniowe oraz umiejętność wykonywania
podstawowych chwytów z zakresu samoobrony

K_U20 M1_U01
M1_U11EP21

kompetencje społeczne

Student świadomie dba o poziom swojej
sprawności ruchowej i uczestniczy w promowaniu
rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia w
otoczeniu.

K_K08 M1_K09
S1A_K04EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

31. Ćwiczenia stymulujące układ krążenia i układ oddechowy. 3

42. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach i ćwiczenia wzmacniające. 3

43. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. 3

44. Biegi krótkie. 3

65. Ćwiczenia wzmacniające muskulaturę. 3

76. Nauka podstawowych chwytów samoobrony. 3

1/2



27. Sprawdziany 3

praca w grupie,
ćwiczenia indywidualne;Metody kształcenia

Eider J. (2001): Technika i metodyka nauczania wybranych ćwiczeń z zakresu gimnastyki sportowej.

Olex-Mierzejewska D. (2002): Fitness teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. Podręcznik dla studentów
wychowania fizycznego i instruktorów fitness. Katowice

Literatura podstawowa

Szot Z. (1992): Gimnastyka. Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń zwinnościowo - akrobatycznych.
Nauczanie programowe., AWF, Gdańsk

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

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności oraz uzyskanie oceny na podstawie sprawdzianu toru przeszkód.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Pozytywne uzyskanie oceny na sprawdzianie.

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/2



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-MT

zarządzanie strategiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_15S

Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne menedżer turystykiogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 4
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. JACEK  BUKO

Prowadzący zajęcia:
Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego;
rozumienie metod analizy strategicznej i planowania strategicznego; stosowanie metod analizy strategicznej i
planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania.

Cele przedmiotu /
modułu:

Znajomość problematyki makro i mikroekonomii, wiedzy z zakresu nauki o przedsiębiorstwie, organizacji i
zarządzania, marketingu, analizy finansowej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student nazywa i definiuje pojęcia z
zakresu zarządzania strategicznego. K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP11

Student charakteryzuje koncepcje
zarządzania strategicznego. K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP22

umiejętności

Student porównuje metody analizy
strategicznej i potrafi je zastosować w
praktyce.

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP31

Student konstruuje strategię dla
przedsiębiorstwa. K_U13

S1A_U02
S1A_U04
S1A_U06

EP42

kompetencje społeczne

Student angażuje się w prace grupowe. K_K02
M1_K03
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05

EP51

Student wykazuje kreatywność w pracach
grupowych. K_K05

M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie strategiczne

1/3



Forma zajęć: wykład

31. Zarządzanie strategiczne ? tło ekonomiczne 6

32. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania 6

33. Strategia przedsiębiorstwa jako system 6

24. Modele Binzesowe w staretgii przedsiębiorstwa 6

35. Design thinking w strategii przedsiębiorstwa 6

36. Implementacja strategii 6

37. Zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny, Business Reengineering 6

28. Kontrola strategiczna 6

39. Zarządzanie zmianą 6

210. Kultura organizacji a zarządzanie strategiczne 6

311. Podstawowe przesłanki rozwoju organizacyjnego w ujęciu strategicznym 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego 6

22. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego 6

23. Analiza makrootoczenia 6

4

4. Analiza otoczenia konkurencyjnego:  metody analiz mikrootoczenia - analiza " pięciu sił" M. E.
Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczenia,
praktyczne przygotowanie - analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej atrakcyjności sektora,
mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy scenariuszy stanów
mikrootoczenia

6

15. Analiza potencjału strategicznego organizacji 6

26. SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej 6

17. Strategiczna Karta Wyników 6

28. Menedżer w procesie formułowanie strategii 6

prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case study, praca w grupachMetody kształcenia

J. Wiśniewska, K. Janasz (2015): Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym
zarządzaniu organizacjami, Warszawa

Stabryła A. (2002): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z ćwiczeń i wykładów: przewidywane jedno
kolokwium sprawdzające w semestrze: pytania otwarte i zamknięte. Egzamin pisemny lub ustny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

6 zarządzanie strategiczne Arytmetyczna

6 zarządzanie strategiczne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 zarządzanie strategiczne [wykład] egzamin

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

1Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

zarządzanie
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ119_56S

Zakład Zarządzania Procesowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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: prof. dr hab.  WOJCIECH  BĄKOWSKI

prof. dr hab.  WOJCIECH BĄKOWSKIProwadzący zajęcia:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, omówienie
różnych typów organizacji, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi, a
także zapoznanie studentów z zasadami planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli, metodami
organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarządzaniu.

Cele przedmiotu /
modułu:

BrakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student definiuje, wymienia i rozróżnia
podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu
zarządzania

K_W03

M1_W12
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W09
S1A_W11

EP11

umiejętności

Student ocenia i analizuje problemy
występujące w zarządzaniu, porównuje
podstawowe typy organizacji

K_U01
K_U09
K_U10

M1_U03
S1A_U01
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U10
S1A_U11

EP21

Student wyprowadza wnioski z
omawianych przypadków z zakresu
zarządzania

K_U09
K_U10

M1_U03
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U10
S1A_U11

EP32
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kompetencje społeczne

Student angażuje się w pracę na zajęciach i
pracuje w zespole

K_K02
K_K03

M1_K03
M1_K04
M1_K05
M1_K06
S1A_K02
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K05
S1A_K07

EP41

Student podejmuje się dodatkowych zadań K_K01
M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP52

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 2

12. Kierunki i szkoły zarządzania 2

13. Organizacja i uwarunkowania jej działania 2

14. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji 2

15. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji 2

16. Zarządzanie strategiczne 2

17. Organizowanie w zarządzaniu 2

18. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 2

19. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji 2

110. Motywowanie w zarządzaniu 2

111. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

112. Kultura i etyka w zarządzaniu 2

113. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 2

114. Zarządzanie jakością 2

115. Zarządzanie systemami informacyjnymi 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zarządzanie istota i znaczenie. Funkcje zarządzania. 2

22. Organizacja i jej zasoby 2

33. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu organizacji 2

24. Planowanie w organizacji 2

25. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 2

36. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne  rodzaje, funkcje, parametry, uwarunkowania i
ewolucja 2

27. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 2

28. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 2

29. Kulturowy kontekst zarządzania 2

310. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania 2

211. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji 2
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312.  Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji 2

213. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 2

Wykłady, prezentacje multimedialne, studia przypadków, ćwiczenia w grupachMetody kształcenia

J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert (2001): Kierowanie, PWE, Warszawa

R.W.Griffin (2007): Podstawy zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa

Literatura podstawowa

A,.Czermiński, M.Czerska, B.Nogalski, R.Rutka, J.Apanowicz (2002): Zarządzanie
organizacjami, TNOiK, Toruń

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.) (2007): Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

26Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Dwa kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach i
wykładach, egzamin w formie pisemnej obejmujący treści przedstawione na wykładzie oraz z
zalecanej literatury.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

2 zarządzanie Ważona

2 zarządzanie [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,00

2 zarządzanie [wykład] egzamin 1,00

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Moduł: Instruktor rekreacji ruchowej; dyscyplina: animator czasu wolnego

zespołowe gry rekreacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2986_21S

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr LESZEK  PIASECKI

Prowadzący zajęcia:

Programowanie i realizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych z zespołowych gier sportowych. Nabycie umiejętności
przygotowania imprez sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych

Cele przedmiotu /
modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaruLp Opis efektuKODKategoria

wiedza

nazywa podstawowe elementy techniczne gier
zespołowych oraz dysponuje zasobem ćwiczeń do
zastosowania w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
dla różnych grup wiekowych

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12

S1A_W04
S1A_W06

EP11

definiuje podstawowe zasady i przepisy gier
zespołowych K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10

S1A_W04

EP22

umiejętności

planuje i przygotowuje program imprezy sportowo-
rekreacyjnej z zakresu gier zespołowych. K_U18

M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP31

demonstruje umiejętności ruchowe z zakresu
zespołowych gier sportowych. Dobiera we
właściwy sposób metody i środki do realizacji
zadań sportowo-rekreacyjnych z gier zespołowych

K_U20 M1_U01
M1_U11EP42

kompetencje społeczne
akceptuje podjęcie odpowiedzialności za dobór
formy zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz ich
intensywności dla różnych grup wiekowych

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zespołowe gry rekreacyjne

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. gry zespołowe jako forma zajęć sportowych i rekreacyjnych. Wskazówki organizacyjno-metodyczne 3
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102. podstawowe umiejętności techniczne z zakresu gier zespołowych 3

53. zasady i przepisy gry oraz systemy rozgrywek i formy organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej 3

10
4. organizacja, prowadzenie i sędziowanie turnieju sportowo-rekreacyjnego z zakresu gier zespołowych

3

teoretyczne i praktycznego działania (odtwórcze i twórcze) - praca w grupieMetody kształcenia

Bator A., Buła A., Stanek L. (2002): Popularne gry rekreacyjne, Kraków

Huciński T., Jakubiak T. (2005): Koszykówka – metodyka nauczania i doskonalenia podstaw., Wrocław

Nowiński W.  (2002): Piłka ręczna. Wyszkolenie indywidualne, COS Warszawa,  Warszawa

Stępiński M. (2009):  Materiały pomocnicze do przedmiotu piłka nożna dla studentów IKF US,  Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin

Zatyracz Z., Piasecki L.  (2001): Piłka siatkowa, ZWPiW Plewnia

Literatura podstawowa

 DiaczukJ., Góralczyk M. (2004):  Plażowa piłka ręczna . Poznaj przepisy gry, AWF Katowice, Katowice

Wołyniec J.  (2006): Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym,  BK Wrocław, Wrocław
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

1. Obecność i czynne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach.
2. Zaliczenie projektu grupowego imprezy sportowo-rekreacyjnej (ocenie podlega: w projekcie:
wartośćmerytoryczna projektu, bezpieczeństwo i organizacja imprezy, )- 40% oceny końcowej
3. Kolokwium pisemne obejmujący wiedzę teoretyczną (pytania wymagające dłuższej
wypowiedzipisemnej zawierające właściwe nazewnictwo w zakresie podstawowych elementów
technicznych, zasobu ćwiczeń oraz przepisów gry - 60% oceny końcowej
Istnieje możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, dyscyplina: animator czasu wolnego
zgodnie z zasadami nadawania uprawnień

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie projektu grupowego imprezy sportowo-rekreacyjnej (ocenie podlega: w projekcie: wartość merytoryczna
projektu, bezpieczeństwo i organizacja imprezy, )- 40% oceny końcowej.
Kolokwium pisemne obejmujący wiedzę teoretyczną (pytania wymagające dłuższej wypowiedzi pisemnej zawierające
właściwe nazewnictwo w zakresie podstawowych elementów technicznych, zasobu ćwiczeń oraz przepisów gry - 60%
oceny końcowej

3 zespołowe gry rekreacyjne Ważona

3 zespołowe gry rekreacyjne [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

1,00

Metoda obliczania oceny
końcowej

Sem. Przedmiot
Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
[WZiEU]+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z-ZESiT

zespołowe gry rekreacyjne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ2986_18S

Katedra Kinezjologii i Sportów Zespołowych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne zarządzanie eventami sportowymi

i turystycznymi
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 25 zajęcia terenowe 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. TERESA  ZWIERKO

Prowadzący zajęcia:
programowanie i realizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych z zespołowych gier sportowych. Nabycie
umiejętności przygotowania imprez sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowychCele przedmiotu /

modułu:

brakWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

nazywa podstawowe elementy techniczne
gier zespołowych oraz dysponuje zasobem
ćwiczeń do zastosowania w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup
wiekowych

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

definiuje podstawowe zasady i przepisy
gier zespołowych K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP22

umiejętności

planuje i przygotowuje program imprezy
sportowo-rekreacyjnej z zakresu gier
zespołowych.

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP31

demonstruje umiejętności ruchowe z
zakresu zespołowych gier sportowych.
Dobiera we właściwy sposób metody i
środki do realizacji zadań
sportoworekreacyjnych
z gier zespołowych

K_U20 M1_U01
M1_U11EP42

kompetencje społeczne

akceptuje podjęcie odpowiedzialności za
dobór formy zajęć sportowo-rekreacyjnych
oraz ich intensywności dla różnych grup
wiekowych

K_K06 M1_K07
S1A_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zespołowe gry rekreacyjne

Forma zajęć: zajęcia terenowe
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5
1. Gry zespołowe jako forma zajęć sportowych i rekreacyjnych. Wskazówki organizacyjno-
metodyczne. 5

102. Podstawowe umiejętności techniczne z zakresu gier zespołowych 5

53. Zasady i przepisy gry oraz systemy rozgrywek i formy organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej 5

104. Organizacja, prowadzenie i sędziowanie turnieju sportowo-rekreacyjnego z zakresu gier
zespołowych 5

teoretyczne i praktycznego działania (odtwórcze i twórcze) - praca w grupieMetody kształcenia

Bator A., Buła A., Stanek L.  (2002):  Popularne gry rekreacyjne, Kraków

Huciński T., Jakubiak T.  (2005): Koszykówka – metodyka nauczania i doskonalenia podstaw,
Wrocław

Nowiński W.  (2002):  Piłka ręczna. Wyszkolenie indywidualne, COS Warszawa,, Warszawa

Stępiński M.  (2009): Materiały pomocnicze do przedmiotu piłka nożna dla studentów IKF US,
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Zatyracz Z., Piasecki L. (2001):  Piłka siatkowa, ZWPiW Plewnia

Literatura podstawowa

 DiaczukJ., Góralczyk M. (2004):  Plażowa piłka ręczna . Poznaj przepisy gry, AWF Katowice

Wołyniec J.  (2006): Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym,, BK Wrocław,
Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

1.Obecność i czynne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach.
2.Zaliczenie projektu grupowego imprezy sportowo-rekreacyjnej (ocenie podlega: w projekcie:
wartośćmerytoryczna projektu, bezpieczeństwo i organizacja imprezy, )- 40% oceny końcowej
3.Kolokwium pisemne obejmujący wiedzę teoretyczną (pytania wymagające dłuższej
wypowiedzipisemnej zawierające właściwe nazewnictwo w zakresie podstawowych elementów
technicznych, zasobu ćwiczeń oraz przepisów gry - 60% oceny końcowej
Istnieje możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, dyscyplina: animator czasu
wolnego zgodnie z zasadami nadawania uprawnień
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie projektu grupowego imprezy sportowo-rekreacyjnej (ocenie podlega: w projekcie:
wartośćmerytoryczna projektu, bezpieczeństwo i organizacja imprezy, )- 40% oceny końcowej.
Kolokwium pisemne obejmujący wiedzę teoretyczną (pytania wymagające dłuższej
wypowiedzipisemnej zawierające właściwe nazewnictwo w zakresie podstawowych elementów
technicznych, zasobu ćwiczeń oraz przepisów gry - 60% oceny końcowej

5 zespołowe gry rekreacyjne Nieobliczana

5 zespołowe gry rekreacyjne [zajęcia terenowe] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S
Nazwa programu kształcenia:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok A: Rekreacja aktywna

zwierzęta w rekreacji ruchowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ3014_14S

Katedra Kinezyprofilaktyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MONIKA  NIEWIADOMSKA

Prowadzący zajęcia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z  wybranych formami  rekreacji ruchowej z wykorzystaniem zwierząt.
Zapoznanie studentów  z teorią i praktyką  sportów kynologicznych.

Cele przedmiotu /
modułu:

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu  turystyki i rekreacji ruchowej.Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student umie opisać zasady i wymogi
dyscyplin sportów kynologicznych i
hippicznych z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa i etyki

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP11

Student zna genezę udomowienia psów
oraz znaczenie różnicowania  zachowań
typów psów dla wybranych  form rekreacji
ruchowej

K_W07 M1_W09
S1A_W07EP22

Student zna podstawowe informacje
dotyczące rozwoju psychofizycznego psów K_W02

M1_W01
M1_W04
M1_W10
S1A_W04

EP33

umiejętności

Student umie rozpoznać  i zinterpretować
sygnały komunikacji zwierząt.  Swoje
obserwacje prezentuje w formie zdjęć lub
filmów.

K_U07
M1_U05
S1A_U02
S1A_U03

EP41

Student umie zaprezentować wybrane
metody pozytywnego szkolenia psów  i
uzasadnić jego wykorzystanie r rekreacji
ruchowej

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP52

Student umie zaplanować organizację
imprez z zakresu rekreacji ruchowej  z
wykorzystaniem zwierząt z użyciem
technik informacyjnych

K_U16
M1_U06
M1_U08
S1A_U04

EP63
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kompetencje społeczne

Student rozumie znaczenie rekreacji
ruchowej dla zdrowia człowieka K_K01

M1_K01
M1_K02
S1A_K01
S1A_K06

EP71

Student pracuje samodzielnie i w grupie K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zwierzęta w rekreacji ruchowej

Forma zajęć: wykład

21. Proces udomowienia psów 6

22. Zróżnicowanie zachowań różnych typów psów. Wzorce ras uznane przez FCI 6

73. Sporty kynologiczne jako formy rekreacji ruchowej 6

24. Jeździectwo jako forma rekreacji ruchowej 6

25. Zasady etyki i bezpieczeństwa stosowane podczas zajęć rekreacji ruchowej z wykorzystaniem
zwierząt 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Rozwój fizyczny i psychiczny psa. Wychowanie i przygotowanie psa do zajęć z rekreacji ruchowej 6

22. Sposoby komunikacji psów, strategie przetrwania. Kształtowanie  pozytywnych emocji w relacji
człowieka- pies 6

43. Metody szkolenia psów 6

24. Analiza  i ocena prac studentów  ze sposobów komunikacji psów 6

35. Zajęcia z wybranej formy rekreacji ruchowej z wykorzystaniem psów  zajęcia w terenie 6

26. Kolokwium w/w tematów 6

Prezentacja multimedialna,, Analiza tekstów z dyskusją, Pokaz, Film, Praca w zespoleMetody kształcenia

Fischer J. (1990): Okiem psa, .Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Jones. R (2006): Szkoła szczeniąt, Oficyna wydawnicza Multico, Warszawa

Trojan M (2013): Na tropie zwierzęcego umysłu, Wydawnictwo Naukowe  Scholar, Warszawa

Literatura podstawowa

Gryffin D.R. (2004): Umysł zwierząt, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, GdańskLiteratura uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP4,EP7,EP8PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Wykłady: zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego obejmującego teorię
podawaną na wykładach.
Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach, aktywnego udziału w zajęciach,
pozytywnej
oceny z pracy studenta -prezentacja oraz pozytywnej oceny z kolokwium.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z zaliczenia stanowi średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

6 zwierzęta w rekreacji ruchowej Arytmetyczna

6 zwierzęta w rekreacji ruchowej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

6 zwierzęta w rekreacji ruchowej [wykład] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

5Inne

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:
WZiEU+[WKFiPZ]-TiR-O-I-S-18/19Z-ARRiE

Moduł:
Blok przedmiotów do wyboru - Blok B: Rekreacja zdrowotna

zwierzęta w terapii i profilaktyce zdrowotnej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
14.3WU46AIJ3014_9S

Katedra Kinezyprofilaktyki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

turystyka i rekreacja

Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne animator rekreacji ruchowej i

ekoturystyki
ogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu / modułu: dr MONIKA  NIEWIADOMSKA

Prowadzący zajęcia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami terapii z udziałem zwierząt w leczeniu  wybranych form
niepełnosprawności  występującej u ludzi.

Cele przedmiotu /
modułu:

student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu aktywności fizycznej, rehabilitacjiWymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla

obszaru
Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu różnych
form terapii z udziałem zwierząt.

K_W02
K_W07

M1_W01
M1_W04
M1_W09
M1_W10
S1A_W04
S1A_W07

EP11

Student potrafi wymienić i
scharakteryzować wybrane rodzaje
niepełnosprawności intelektualnej i
fizycznej człowieka

K_W10

M1_W03
M1_W04
M1_W05
M1_W06
M1_W07
M1_W12
S1A_W04
S1A_W06

EP22

Student zna terminologię z zakresu
animaloterapii K_W01

M1_W01
M1_W10
S1A_W01
S1A_W03

EP33
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umiejętności

Student umie dostosować odpowiednią
formę kynoterapii  do wybranej jednostki
chorobowej

K_U10
M1_U03
S1A_U10
S1A_U11

EP41

Student konstruuje program zajęć dla
wybranej grupy dzieci z
niepełnosprawnością  intelektualna lub
fizyczną

K_U18
M1_U10
S1A_U05
S1A_U08

EP52

Student umie zaprezentować wybrane
metody pozytywnego szkolenia psów  i
uzasadnić jego wykorzystanie dogoterapii

K_U12
M1_U13
M1_U14
S1A_U09
S1A_U10

EP63

kompetencje społeczne

Student pracuje samodzielnie i w zespole K_K05
M1_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04

EP71

Student dąży do rozwiązywania problemów
związanych z problematyką terapii z
wykorzystaniem zwierząt

K_K03
K_K07

M1_K04
M1_K05
M1_K06
M1_K08
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K05
S1A_K07

EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zwierzęta w terapii i profilaktyce zdrowotnej

Forma zajęć: wykład

21. Rola i wpływ zwierząt na rozwój i emocje człowieka 6

22. Geneza i założenia kynoterapii 6

2
3.  Charakterystyka wybranych form niepełnosprawności fizycznych i  intelektualnych
występujących u człowieka 6

24. Rola i znaczenie dotyku w terapii z wykorzystaniem zwierząt 6

45. Kynoterapia i felinoterapia jako formy terapii wspomagających leczenie osób
niepełnosprawnych. 6

36. Wybrane formy aktywności fizycznej z wykorzystaniem zwierząt 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wybór, rozwój i wychowania psa do dogoterapii 6

62. Charakterystyka wybranych form terapii z wykorzystaniem zwierząt (dogoterapia, hippoterapia,
delfinoterapia 6

23. Metody szkolenia psów wykorzystywane w dogoterapii 6

44. Tworzenie programów zajęć z kynoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub
fizyczną. Praca w zespole 6

15. Kolokwium z w/w tematów 6

Prezentacja multimedialna,
Analiza tekstów z dyskusja,
Opracowanie programów zajęć - prezentacja
Praca w zespole

Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

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

KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP7,EP8PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
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Donaldson J (2007): Pies i człowiek, Galaktyka, Łódź

Jones. R (2006): Szkoła szczeniąt, Oficyna wydawnicza Multico, Warszawa

Wojciechowska. H., MAsgutowa-Hawryluk S : Kynoterapia w integracji odruchów, Warszawa-
Bydgoszcz

Literatura podstawowa

Gryffin D.R. (2004): Umysł zwierząt, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, GdańskLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, zaliczenia prezentacji na ocenę pozytywną.
 Kolokwium na ocenę pozytywną.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń, wykładu.

6 zwierzęta w terapii i profilaktyce zdrowotnej Arytmetyczna

6 zwierzęta w terapii i profilaktyce zdrowotnej [wykład] zaliczenie z
oceną

6 zwierzęta w terapii i profilaktyce zdrowotnej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej

Sem. Przedmiot Rodzaj
zaliczenia

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej
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