
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

ekologia i ochrona środowiska
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ2825_92N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MICHAŁ KUPIEC

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z wybranymi aspektami elementów ożywionego i nieożywionego środowiska naturalnego i
wzajemnymi relacjami zachodzącymi między nimi.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania i analizy zjawisk i problemów związanych z kwestią ochrony środowiska.
Powiązanie wiedzy ekologicznej z praktyką ochrony środowiska.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

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

K_W071 EP1

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

K_W072 EP2

ma wiedzę w zakresie metodologii pozyskiwania danych
służących do opisu, modelowania i prognozowania
zjawisk i procesów ochrony środowiska K_W023 EP3

ma wiedzę w zakresie planowania wybranych badań
monitoringowych środowiska naturalnego K_W024 EP4

umiejętności

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

K_U151 EP5

potrafi analizować zjawiska społeczne związane z
ochroną środowiska K_U012 EP6

potrafi zaplanować imprezę turystyczną uwzględniając
czynniki powiązane z ochroną środowiska K_U063 EP7

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

K_U044 EP8

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

K_U115 EP9

potrafi współdziałać w grupie oraz organizować
wykonanie zadań zespołowych K_U146 EP10
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kompetencje społeczne

rozumie potrzebę stosowania zachowań ekologicznych w
życiu prywatnym i pracy zawodowej K_K021 EP11

myśli w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi określić
priorytety służące realizacji określonych zadań K_K032 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekologia i ochrona środowiska

Forma zajęć: wykład

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

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

1

13. Populacja i jej cechy 1

1
4. Biocenoza i jej parametry; ekosystem

1

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

1

16. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami 1

17. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 1

18. Problem odpadów i recykling 1

Forma zajęć: ćwiczenia

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

12. Ekosystemy lądowe 1

13. Gleby; odpady 1

14. Powietrze 1

15. Wody słodkie i morskie 1

16. Gospodarowanie zasobami. Recykling 1

27. Podsumowanie 1

prezentacja multimedialna, opracowanie projektówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP10,EP6,EP7,EP8,
EP9PROJEKT

EP11,EP12,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: kolokwium pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru z zakresu wykładów i zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianów cząstkowych z zakresu poszczególnych ćwiczeń oraz
wykonania i prezentacji projektów w grupach dwuosobowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z części wykładowej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 ekologia i ochrona środowiska Arytmetyczna

1 ekologia i ochrona środowiska [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 ekologia i ochrona środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

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

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

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

ekonomika turystyki i rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3350_107N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA GARDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

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 ? dochód narodowy, turystyka i rekreacja ? inne sektory
gospodarki narodowej, turystyka ? bilans płatniczy i handlowy) i mikroekonomicznej
(ekonomiki funkcjonalne turystyki i rekreacji).
Celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie studenta do pracy zespołowej, a także uświadomienie potrzeby
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

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

K_W011 EP1

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

K_W01
K_W052 EP2

umiejętności

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

K_U011 EP3

Student potrafi przewidywać różne sytuacje rynkowe i
rozwiązywać problemy wykorzystując zdobytą wiedzę o
funkcjonowaniu rynku turystycznego i rekreacyjnego K_U012 EP4

kompetencje społeczne

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

K_K01
K_K041 EP5

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

K_K032 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekonomika turystyki i rekreacji

Forma zajęć: wykład

11. Ekonomika turystyki i rekreacji w systemie nauk ekonomicznych 2
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12. Miejsce turystyki i rekreacji w gospodarce 2

13. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych 2

24. Popyt turystyczny i rekreacyjny 2

25. Podaż turystyczna i rekreacyjna 2

16. Polityka państwa w obszarze turystyki rekreacji 2

17. Turystyka międzynarodowa 2

Forma zajęć: ćwiczenia

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

22. Wybrane formy turystyki (ćwiczenia w grupach) 2

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

24. Mierniki popytu turystycznego i rekreacyjnego oraz podaży turystycznej i rekreacyjnej 2

15. Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych 2

16. Rachunek Satelitarny Turystyki 2

praca w grupach, studia przypadków, analiza tekstów z dyskusją, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

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

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

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

Literatura podstawowa

Gaworecki W.W (1998): Turystyka, PWE, Warszawa

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

26Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 ekonomika turystyki i rekreacji Ważona

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

2 ekonomika turystyki i rekreacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

geografia atrakcji turystycznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3037_108N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32 konwersatorium 18 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr KARINA TESSAR

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi atrakcjami turystycznymi i ich zróżnicowaniem geograficznym, kształtowanie
umiejętności rozpoznawania i oceny przydatności wybranych atrakcji dla różnych form turystyki

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw geografii regionalnej na poziomie szkoły średniej oraz znajomość przedmiotów podstawy turystyki
i podstawy rekreacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

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

K_W071 EP1

Wskazuje i charakteryzuje podstawowe atrakcje
turystyczne wybranych regionów Polski i świata K_W102 EP2

Zna podstawowe rodzaje atrakcji turystycznych. K_W083 EP3

umiejętności

Potrafi stosować właściwe metody prezentacji
zróżnicowania przestrzennego atrakcji turystycznych. K_U081 EP4

Rozpoznaje, opisuje i wskazuje atrakcje turystyczne
adekwatne dla określonych form turystyki K_U042 EP5

Ocenia przydatność wybranych atrakcji turystycznych
dla potrzeb programowania rożnych rodzajów turystyki K_U063 EP7

kompetencje społeczne
Jest gotów do rozpowszechniania wiedzy na temat
podstawowych atrakcji turystycznych. K_K041 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geografia atrakcji turystycznych

Forma zajęć: konwersatorium

31. Przegląd podstawowych pojęć. Klasyfikacje atrakcji turystycznych wg rożnych kryteriów. 2

32. Podział atrakcji turystycznych w układzie funkcjonalnym. 2

33. Przegląd atrakcji turystycznych w układzie funkcjonalnym. 2

34. Charakterystyka wybranych atrakcji turystycznych dla rożnych form turystyki - regiony turystyczne. 2

3
5. Rola atrakcji turystycznych w programowaniu imprez turystycznych. Dobór atrakcji turystycznych dla
rożnych grup odbiorców. 2

3
6. Ocena przydatności wybranych regionów turystycznych dla potrzeb programowania rożnych rodzajów
turystyki. 2
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Wykład, prezentacje multimedialne, praca z mapą, metoda przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

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

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

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

Literatura podstawowa

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

Kruczek Z. (2005): Europa geografia turystyczna, Proksenia, Kraków

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

Warszyńska J. (red.) (2003): Geografia turystyczna świata część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP7PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach w tym wykonania prezentacji oraz pozytywnej
oceny z kolokwium końcowego z zakresu treści teoretycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 geografia atrakcji turystycznych Ważona

2 geografia atrakcji turystycznych [konwersatorium]
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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

historia architektury i sztuki
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ119_97N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PAULINA DĄBROSZ-DREWNOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
przedstawienie zarysu dziejów architektury i sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego obszaru
kulturowego; kształtowanie umiejętności adekwatnej oceny poszczególnych konwencji stylowych i treści dzieł sztuk
poszczególnych epok historycznych;  wskazania miejsca i roli dzieł architektury i sztuki w turystyce

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce na poziomie szkoły średniej uzyskane w ramach historii,
geografii i literatury powszechnej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie uwarunkowania poszczególnych konwencji
stylowych i treści dzieł sztuki w kolejnych epokach
historycznych

K_W121 EP1

zna czołowe dzieła architektury i sztuki oraz rozumie ich
znaczenie dla organizacji ruchu turystycznego i
aktywności rekreacyjnej

K_W082 EP2

zna podstawowe zasady funkcjonowania i rolę instytucji
kulturowych związanych ze światem architektury i sztuki K_W063 EP3

umiejętności

waloryzuje wybrane dzieła architektury i sztuki,
reprezentujące podstawowe formacje historyczno-
stylistyczne, w nawiązaniu do ich użyteczności w
działalności turystycznej rekreacyjnej

K_U041 EP4

potrafi dobierać właściwe źródła informacji pomocne w
analizie formy i treści utworów architektury i sztuki K_U072 EP5

potrafi projektować przedsięwzięcia turystyczne
wykorzystujące walory utworów architektury i sztuki K_U063 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do szerzenia wiedzy na temat walorów
turystycznych i rekreacyjnych utworów architektury i
sztuki

K_K041 EP7

jest gotów do podejmowania działań przedsiębiorczych
służących wykorzystaniu potencjału dzieł architektury i
sztuki w rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia architektury i sztuki

Forma zajęć: wykład
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21. Architektura i sztuka starożytna 1

22. Architektura i sztuka średniowiecza 1

23. Architektura i sztuka nowożytna 1

14. Architektura i sztuka XIX w. 1

25. Architektura i sztuka XX i XXI w. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Style w architekturze 1

22. Style w sztuce 1

53. Czołowe dzieła architektury i sztuki w kontekście ich wykorzystania na potrzeby turystyki i rekreacji 1

wykłady poparte prezentacjami multimedialnymi i filmami edukacyjnymi, studia przypadków, prace projektowe,
zajęcia w terenieMetody kształcenia

Farthing S. (2019): Historia sztuki, Arkady

Koch W. (2011): Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Świat Książki

Rogers R., Gumuchdjian Ph., Jones D. (2015): Historia architektury, Arkady

Literatura podstawowa

Farthing S. (2011): Sztuka. Od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej, Muza

Hodge A.N.  (2009): Historia sztuki - Malarstwo od Giotta do czasów obecnych, Delta W-Z Oficyna Wydawnicza

Hopkins O. (2013): Zrozumieć architekturę. Ilustrowany leksykon, Arkady

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

EP3,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

wykłady - zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium z zakresu treści wykładowych i literatury przedmiotu
ćwiczenia - zaleczenia z oceną na podstawie wyników sprawdzianów oraz oceny przygotowanego projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia arytmetyczna ocen z części wykładowej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 historia architektury i sztuki Arytmetyczna

1 historia architektury i sztuki [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 historia architektury i sztuki [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

krajoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3037_101N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z dorobkiem, tradycjami krajoznawstwa. Ocena walorów kulturowych i przyrodniczych Polski ze względu
na ich przydatność dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki. Poznanie metod pracy krajoznawczej i ich stosowanie w
turystyce, tworzenie programów krajoznawczych imprez turystycznych.

Wymagania wstępne: Orientacja na mapie na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wymienia i rozumie czynniki determinujące program
imprezy turystyczno-krajoznawczej.

K_W07
K_W111 EP1

Zna czynniki determinujące percepcję wiedzy
krajoznawczej. K_W032 EP5

Zna pojęcie i systematykę walorów krajoznawczych oraz
cechy charakterystyczne ich występowania w
poszczególnych regionach Polski.

K_W08
K_W103 EP10

umiejętności

Klasyfikuje, identyfikuje i charakteryzuje walory i atrakcje
krajoznawczo-turystyczne regionów Polski. K_U051 EP4

Korzysta ze źródeł wiedzy krajoznawczej przy
programowaniu imprez turystyczno-krajoznawczych K_U072 EP7

Przygotowuje program krajoznawczy wycieczek dla
określonych grup wiekowych odbiorców. K_U063 EP8

kompetencje społeczne
Okazuje wrażliwość i zorientowanie na potrzeby
określonych grup turystów. K_K051 EP13

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: krajoznawstwo

Forma zajęć: wykład

21. Przegląd podstawowych pojęć i definicji. Systematyka walorów krajoznawczych. 1

3
2. Metody i środki stosowane w krajoznawstwie. Metodyka organizowania i planowania krajoznawstwa
turystycznego. Czynniki determinujące percepcję wiedzy krajoznawczej. Czynniki determinujące
program imprezy krajoznawczo-turystycznej.

1

43. Walory krajoznawcze regionów Polski. Wybrane szlaki i obiekty kanonu krajoznawczego Polski. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Analiza walorów krajoznawczo-turystycznych wybranych regionów Polski. 1

3
2. Zastosowanie metod krajoznawczych w poznawaniu terenu na przykładzie jednego regionu.
Opracowanie przykładowych tras zwiedzania. 1
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3
3. Treści krajoznawcze w programowaniu imprez turystycznych, opracowanie i prezentacja wzorcowych
programów. 1

Wykład, prezentacje multimedialne, praca z mapą, metoda przypadków, gry dydaktyczneMetody kształcenia

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

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.  (2005): Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

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

Literatura podstawowa

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

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP4PREZENTACJA

EP13,EP7,EP8PROJEKT

EP13ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Kolokwium pisemne z zakresu wykładów i zalecanej literatury, po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń.
Ćwiczenia: Ocena na podstawie terminowo oddawanych prac i czynnego, aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach,
wykonywania prezentacji multimedialnych, opracowywania programów krajoznawczych wycieczek i rozwiązywania
testów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 krajoznawstwo Arytmetyczna

1 krajoznawstwo [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 krajoznawstwo [wykład]
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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

metodyka aktywności fizycznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ2981_102N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DANUTA UMIASTOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z wiedzą na temat procesu nauczania ćwiczeń ruchowych z punktu widzenia fizjologiczno,
teoriopoznawczego, psychologicznego i społeczno-wychowawczego. Poznanie zasad organizowanie zajęć ruchowych
z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

Wymagania wstępne:
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej realizowanych na
wcześniejszych etapach kształcenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wie jak określić motywy podejmowania przez człowieka
aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Wie jak rozpoznać
potrzeby człowieka w tym obszarze. K_W031 EP1

Posiada wiedzę o uwarunkowaniach biologiczno-
fizjologicznych funkcjonowania organizmu człowieka.
Umie określić  zasady zdrowego stylu życia,. Zna
zastosowanie ruchu w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych.

K_W042 EP2

Potrafi podać rodzaje i formy turystyki i rekreacji
dostępne do odpowiednio operacji wybranych
aktywności
 ruchowej.

K_W093 EP3

umiejętności

Umie dokonać właściwego wyboru  różnych rodzajów
turystyki i rekreacji na podstawie analizy motywów i
potrzeb, którymi się kierują klienci.

K_U031 EP4

Planuje i samodzielnie organizuje różne formy
turystyczno-rekreacyjne, które spełniają oczekiwania
pojedynczego klienta lub całej grupy.  Uwzględnia przy
tym diagnozę potrzeb i umiejętności klientów.

K_U062 EP5

Posługuje się poprawnie dobranymi metodami i
technikami, umie analizować zjawiska związane z
turystyką i rekreacją.

K_U083 EP6
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kompetencje społeczne

Prezentuje postawę aktywnego działania na rzecz
spełniania potrzeb i oczekiwań w środowisku lokalnym.
Prezentuje wzory aktywności turystyczno-rekrecyjnej,
które mogą być podejmowane przez innych.

K_K021 EP7

Prezentuje zdrowotny styl życia, w którym turystyka i
rekreacja zajmują dominujące miejsce. Upowszechnia
wiedzę na temat znaczenia turystyki i rekreacji dla
rozwoju społeczno-gospodarczego miejsca, w którym
mieszka.

K_K02
K_K042 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metodyka aktywności fizycznej

Forma zajęć: wykład

2
1. Aktywność fizyczna: pojęcie, formy i uwarunkowania, motywy podejmowania. Bariery utrudniające
udział w aktywności fizycznej. 1

2
2. Charakterystyka aktywności fizycznej na różnych etapach rozwoju człowieka. Rozwój motoryczny
człowieka w procesie ontogenezy. 1

23. Teoretyczne przesłanki procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych. 1

14. Rodzaje aktywności fizycznej w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. 1

25. Budowa jednostki metodycznej zajęć ruchowych. Metody i formy prowadzenia zajęć ruchowych. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Omówienie treści kształcenia i warunków zaliczenia przedmiotu. 1

3
2. Diagnozowanie grupy jako podstawa planowania zajęć ruchowych. Wskazówki do organizowania zajęć
ruchowych w różnych warunkach i z przeznaczeniem dla różnego odbiorcy. Metody pomiaru aktywności
fizycznej.

1

43. Scenariusze zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 1

14. Kompedium wiedzy z metodyki aktywności fizycznej. 1

wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupachMetody kształcenia

Osiński W.  (2007):  Antropomotoryka, AWF, Poznań

Osiński W.  (2011): Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań

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

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP5,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Znajomość treści teoretycznych (kolokwium pisemne: co najmniej 60% zaliczonych treści na ocenę dostateczną) )
oraz wykonanie prac cząstkowych na ćwiczeniach (projekt).
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 od
10-20%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena obliczana na podstawie wyników kolokwium pisemnego z treści teoretycznych oraz oceny z ćwiczeń.
Wszystkie oceny cząstkowe muszą być co najmniej dostateczne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 metodyka aktywności fizycznej Arytmetyczna

1 metodyka aktywności fizycznej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 metodyka aktywności fizycznej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Skalik. K., Polechoński J. (red.)  (2017):  Współczesne problemy wychowania fizycznego część 2, AWF, Katowice

Skalik. K., Polechoński J. (red.)  (2016): Współczesne problemy wychowania fizycznego część 1, AWF, Katowice

Węgrzyn E. Umiastowska D., Pławińska L. (2001): Gry i zabawy ruchowe w lekcji wychowania fizycznego, Wydawnictwo
Naukowe US, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

obsługa ruchu turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3038_112N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 zajęcia terenowe 20 ZO

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Poznanie zasad oraz rozwój umiejętności obsługi turystów na poszczególnych etapach podróży w środkach transportu
i obiektach infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem specyfiki wybranego obszaru realizacji zajęć terenowych
(spośród opcji proponowanych przez prowadzących), uświadomienie specyfiki pracy zawodowej w zakresie obsługi
ruchu turystycznego

Wymagania wstępne:
Wiadomości z przedmiotów: organizacja ruchu turystycznego, podstawy geografii turyzmu, krajoznawstwo, ekologia i
ochrona środowiska, historia architektury i sztuki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Identyfikuje walory środowiska przyrodniczego i
kulturowego oraz elementy infrastruktury turystycznej w
terenie.

K_W08
K_W101 EP1

Nazywa i charakteryzuje typowe procedury występujące
na poszczególnych etapach podróży turystycznej K_W11

K_W122 EP10

umiejętności

Rozpoznaje i rozwiązuje bieżące problemy występujące w
trakcie obsługi grupy turystycznej.

K_U03
K_U141 EP2

Przewiduje kolejność działań niezbędnych dla realizacji
imprezy turystycznej. K_U062 EP3

Planuje i organizuje proces zwiedzania, uwzględniając
wiedzę krajoznawczą i dotyczącą zasad obsługi ruchu
turystycznego.

K_U04
K_U053 EP4

Projektuje i realizuje wybrane elementy imprezy
turystycznej.

K_U06
K_U104 EP5

Pracuje w zespole i realizuje wspólnie zlecone zadania K_U145 EP9

kompetencje społeczne

Odpowiedzialnie angażuje się w rolę przyszłego
pracownika obsługi ruchu turystycznego i krajoznawstwa K_K02

K_K031 EP7

Jest gotów do komunikowania się z uczestnikami
wyjazdów turystycznych oraz przedstawicielami
odwiedzanych obiektów

K_K05
K_K062 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obsługa ruchu turystycznego

Forma zajęć: zajęcia terenowe

61. Obsługa turystów w środkach transportu (autokar, prom, pociąg). 2

42. Obsługa turystów w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. 2
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23. Organizacja pobytu w obiektach rekreacyjnych 2

24. Zasady programowania wycieczek krajoznawczych. 2

25. Obsługa turystów w punktach informacji turystycznej. 2

26. Obsługa turystów w obiektach muzealnych i wystawienniczych 2

27. Obsługa turystów w czasie wolnym - imprezy fakultatywne. 2

Wykonywanie zleconych zadań praktycznych oraz wystąpień merytorycznych w warunkach terenowych pod opieką
prowadzącego.Metody kształcenia

B. Meyer  (2006): Obsługa ruchu turystycznego,  PWN , Warszawa

S. Bosiacki, J. Śniadek  (2004): Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego., AWF, Poznań
Literatura podstawowa

Gaworecki W.  (2007): Turystyka, PWE, Warszawa

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP5,EP8PROJEKT

EP10,EP2,EP3,EP7,
EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie przygotowania indywidualnego zadania organizacyjnego i wystąpienia
merytorycznego w terenie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena wykonanego zadania i jego prezentacji

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 obsługa ruchu turystycznego Ważona

2 obsługa ruchu turystycznego [zajęcia terenowe]
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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ119_95N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 11 wykład 5 ZO

Razem 5 1

Koordynator
przedmiotu:

dr JAROSŁAW POTERALSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

- przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa
autorskiego oraz prawa własności przemysłowej;
- kształtowanie umiejętności analizowania podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej w praktyce;
- kształtowanie postawy gotowości do właściwego rozstrzygania kwestii własności intelektualnej w badaniach i
działalności praktycznej w zakresie turystyki i rekreacji

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu prawa na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W131 EP1

charakteryzuje prawne zasady korzystania z własności
intelektualnej w kontekście działalności gospodarczej
człowieka

K_W122 EP2

umiejętności

ocenia przydatność typowych metod, procedur i praktyk
z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście
planowania i organizacji przedsięwzięć turystycznych i
rekreacyjnych

K_U061 EP3

analizuje oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne
z zakresu ochrony własności intelektualnej w nawiązaniu
do problemów gospodarki turystycznej K_U012 EP4

potrafi samodzielnie rozwijać kompetencje w zakresie
ochrony własności intelektualnej w ramach uczenia się
przez całe życie

K_U153 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do właściwego rozstrzygania dylematów w
zakresie własności intelektualnej w kontekście
działalności zawodowej w dziedzinie turystyki i rekreacji K_K061 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa. Źródła prawa
własności intelektualnej 1

1
2. Podmiot i źródła prawa autorskiego. Pojęcie utworu według przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Materiały nie stanowiące przedmiotu prawa autorskiego. Opracowania utworów. 1

1
3. Ochrona autorskich praw osobistych - roszczenia. Ochrona autorskich praw majątkowych -
roszczenia. Ochrona wizerunku. Plagiat. 1
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1
4. Źródła prawa własności przemysłowej. Zakres ustawy prawo własności przemysłowej. Wynalazki i
patenty na wynalazki oraz procedura rejestracyjna. Umowy licencyjne dotyczące wynalazków. 1

1
5. Prawa użytkowe i wzory ochronne na pr. użytk. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wz.
przemysł. Znak towarowy i prawo ochronne na znak tow. Oznaczenia geograficzne i topografie
układów scalonych

1

Wykłady informacyjne i problemowe, studia przypadkówMetody kształcenia

Barta J., Markiewicz R (2016): Prawo autorskie, Wolters Kluwer

G. Michniewicz (2016): Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.),  (2018): Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer

Literatura podstawowa

Barta J., Markiewicz R. (red.),  (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Barta J. (red.),  (2007): System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie

E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall (2011): Prawo własności przemysłowej

Ferenc-Szydełko E. (red.),  (2011): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,

J. Szyjewska-Bagińska (2010): Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych

M. Załucki (red.),  (2011): Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje

P. Podrecki (2010): Środki ochrony praw własności intelektualnej

R. Golat (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne

R. Sikorski (2006): Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

R. Skubisz (red.),  (2012): Prawo własności przemysłowej

S. Stanisławska-Kloc (2002): Ochrona baz danych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie 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,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium pisemnego w formie zadań testowych z zakresu wykładów i
zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

organizacja ruchu turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3350_111N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42

ćwiczenia 6 ZO

laboratorium 3 ZO

wykład 9 E

Razem 18 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA MEYER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obsługi ruchu turystycznego.
W wyniku procesu dydaktycznego student potrafi przeanalizować proces organizacji i realizacji imprezy turystycznej.
Celem procesu dydaktycznego jest gotowość studenta do stosowania poszerzonej wiedzy z zakresu obsługi ruchu
turystycznego.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z podstaw turystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi zdefiniować pojęcie ruchu turystycznego
oraz identyfikuje determinanty jego rozwoju K_W02

K_W031 EP1

Student ma podstawową wiedzę na zasad organizacji
obsługi ruchu turystycznego

K_W05
K_W06
K_W07

2 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność organizacji obsługi ruchu
turystycznego, planowania zadań niezbędnych do
realizacji imprezy turystycznej

K_U02
K_U03
K_U08

1 EP3

Student potrafi wskazać i dyskutuje na temat praw i
obowiązków pilota i przewodnika turystycznego K_U072 EP4

kompetencje społeczne

Student jest wrażliwy i kreatywny w określaniu
alternatywnych rozwiązań dla nietypowych sytuacji w
organizacji obsługi ruchu turystycznego

K_K05
K_K061 EP5

Student szanuje poglądy, prawa i obowiązki uczestników
ruchu turystycznego

K_K02
K_K032 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizacja ruchu turystycznego

Forma zajęć: wykład

11. Ruch turystyczny ? istota i klasyfikacja 2

12. Determinanty rozwoju ruchu turystycznego 2

13. Metody badań ruchu turystycznego 2

24. Organizacja  obsługi turystyki masowej 2
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15. Poradnictwo, pośrednictwo, informacja turystyczna 2

16. Proces organizacji imprezy turystycznej 2

17. Realizacja imprezy turystycznej 2

18. Organizacja obsługi noclegowej, żywieniowej i transportowej 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Zatrudnienie w turystyce, kwalifikacje i cechy pracownika obsługi ruchu turystycznego 2

12. Prezentacja zadania w terenie ? tajemniczy klient w punktach obsługi turysty 2

23. Podstawy programowania i kalkulacji imprez turystycznych różnego rodzaju 2

14. Ubezpieczenia w turystyce 2

15. Gastronomia w turystyce 2

Forma zajęć: laboratorium

11. Obsługa turysty w poszczególnych podmiotach świadczących usługi na rzecz turystów 2

12. Scenariusz pracy pilota w odniesieniu do konkretnej wycieczki 2

13. Rozwiązywanie nietypowych zadań w pracy pilota 2

Wykład z  elementami dyskusji, prezentacje multimedialne, praca w grupach, opracowanie projektu.Metody kształcenia

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

18Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

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 zadania praktycznego, uzyskanie pozytywnej oceny
z kolokwium w formie zadania oraz aktywne uczestnictwo na zajęciach laboratoryjnych (także ocenianych).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona z uzyskanych ocen

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 organizacja ruchu turystycznego Ważona

2 organizacja ruchu turystycznego [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 organizacja ruchu turystycznego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 organizacja ruchu turystycznego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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18Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

17Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

pedagogika czasu wolnego z elementami psychologii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ2981_96N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DANUTA UMIASTOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

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

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie jakie jest miejsce turystyki i rekreacji w
procesie kształtowania postaw wobec aktywnego
wypoczynku, rozumie na czym polega współdziałanie
turystyki i rekreacji jako jako działalności praktycznej,
zna zakres pojęciowo-terminologiczny.

K_W01
K_W021 EP1

Wie jak poszukiwać informacji, wie jakie zastosować
metody i narzędzia badawcze, by pozyskać potrzebne
dane, umożliwiające analizowanie i interpretowanie
zjawisk i procesów związanych z turystyką i rekreacją.

K_W032 EP2

Wie jakie są podstawowe motywy i potrzeby
podejmowania przez człowieka aktywności turystycznej i
rekreacyjnej , wie jak je zaspakajać oraz potrafi
rozwiązywać związane z tym problemy opierając się na
wiedzy z pedagogiki i psychologii.

K_W09
K_W103 EP3

umiejętności

Umie dokonać diagnozy osobniczej indywidualnego
klienta lub grupy. Potrafi dostosować różne formy
turystyki i rekreacji do potrzeb.

K_U01
K_U021 EP4

Analizuje i przetwarza informacje pochodzące z różnych
źródeł. Umie je ocenić i właściwie wykorzystać do
rozwiązywania problemów z zakresu turystyki i rekreacji.

K_U03
K_U062 EP5

kompetencje społeczne

Prezentuję postawę świadczącą o umiejętności oceny
posiadanej wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji oraz
posługuje się nią, w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

K_K031 EP6

Propaguje zdrowy stylu życia przez podejmowanie
aktywności turystycznej i rekreacyjnej oraz
rozpowszechnia  wiedzę o roli gospodarki turystycznej
dla rozwoju społeczno-gospodarczego różnych
obszarów.

K_K062 EP7
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pedagogika czasu wolnego z elementami psychologii

Forma zajęć: wykład

3
1. Czas wolny: podstawowe pojęcia i definicje, funkcje, zachowania wolnoczasowe i ich determinanty.
Historia problematyki czasu wolnego. 1

3
2. Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych. Różne koncepcje, potrzeba nowych kompetencji
uczestnika. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego. Trudności wychowawcze w pracy z
dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi.

1

13. Pedagogika czasu wolnego: psychologiczny, kulturoznawczy i filozoficzny aspekt zagadnienia. 1

24. Psychologiczne podstawy zachowań w czasie wolnym. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Treści programowe, organizacja ćwiczeń, warunki zaliczenia 1

2
2. 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

53. Propozycje spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych. 1

1
4.  Kompedium wiedzy o przygotowaniu pedagogiczno-psychologicznym do prowadzenia zajęć z
dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 1

prezentacja multimedialna, praca w grupach, wykładMetody kształcenia

Czerepaniak-Walczak M.  (2008): Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie miejsca dla "Homo ludens" w świecie "Homo
faber". W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak
M. [red.], s. 303-324.,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Pięta J.  (2007):  Pedagogika czasu wolnego, Druktur, Warszawa

Literatura podstawowa

Migdał K. (2012): Psychologia czasu wolnego, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa

Siwiński W.  (1999): Pedagogika czasu wolnego rekreacji i turystyki,  Wydawnictwo Ławica, 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

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

dostateczną) ) oraz wykonanie prac cząstkowych na ćwiczeniach (prezentacja, projekt/esej). 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%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena obliczana na podstawie wyników kolokwium pisemnego z treści teoretycznych oraz oceny z ćwiczeń.
Wszystkie oceny cząstkowe muszą być co najmniej dostateczne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 pedagogika czasu wolnego z elementami psychologii Arytmetyczna

1
pedagogika czasu wolnego z elementami psychologii
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1
pedagogika czasu wolnego z elementami psychologii [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Udział w konsultacjach

9Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

pierwsza pomoc przedlekarska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3040_113N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 ćwiczenia 9 ZO

Razem 9 1

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARIA ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przygotowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i
automatycznej defibrylacji zewnętrznej. Kształtowanie postawy do
pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z zakresu podstaw biologii człowieka z poziomu szkoły średniej. Student posiada
umiejętność oceniania podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Student wykazuje się kreatywnością,
odpowiedzialnością.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna objawy podstawowych zaburzeń w
funkcjonowaniu organizmu K_W041 EP1

Student zna teoretyczne podstawy pierwszej pomocy
przedlekarskiej K_W112 EP2

umiejętności

Student potrafi identyfikować problemy osoby w sytuacji
zagrażającej jej zdrowiu i życiu K_U031 EP3

Student potrafi posługiwać się odpowiednim sprzętem
użytecznym w udzielaniu pierwszej pomocy
przedlekarskiej

K_U092 EP4

kompetencje społeczne

Student dba o bezpieczeństwo poszkodowanego, własne
i  świadków zdarzenia. K_K051 EP5

Student jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów K_K012 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pierwsza pomoc przedlekarska

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Znaczenie pierwszej pomocy przedlekarskiej dla zdrowia i życia człowieka. Aspekty prawne udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. 2

2
2.  Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych sytuacjach zagrażających
życiu i zdrowiu człowieka. 2

4
3.  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,
zastępcza wentylacja, uciskanie klatki piersiowej, defibrylacja, ciało obce w drogach oddechowych,
pozycja bezpieczna.

2

24. Inne stany nagłe. 2

prezentacja multimedialna, dyskusja, praca zespołowa, ćwiczenia praktyczneMetody kształcenia
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Europejska Rada Resuscytacji (2016):  Wytyczne 2015 resuscytacji krążeniowo-oddechowej., Polska Rada Resuscytacji,
Kraków

Kopta Andrzej (2016):  Kwalifikowana pierwsza pomoc, PWZL, Warszawa
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium końcowego z wiedzy teoretycznej oraz sprawdzianu
umiejętności praktycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Końcową ocenę z przedmiotu stanowi średnia ocen z kolokwium i sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 pierwsza pomoc przedlekarska Ważona

2 pierwsza pomoc przedlekarska [ćwiczenia]
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 (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ2979_106N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
laboratorium 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ELŻBIETA SIEŃKO-AWIERIANÓW

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z budową organizmu człowieka oraz jego funkcjonowaniem w różnych warunkach
środowiskowych, rozwijanie u studentów zdolności wykorzystania w praktyce mianownictwa anatomicznego i
znajomość topografii narządów ciała ludzkiego. Przygotowanie studentów do stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student opisuje budowę wszystkich układów organizmu
człowieka oraz wyjaśnia zasady ich funkcjonowania. K_W041 EP1

umiejętności

Student posługuje się w praktyce mianownictwem
anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii
narządów ciała ludzkiego.

K_U081 EP2

Student potrafi wykorzystać zależność pomiędzy
strukturami anatomicznymi a odpowiadającymi im
mechanizmami fizjologicznymi.

K_U082 EP3

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętnie, profesjonalnie wykorzystuje ją w swojej pracy
zawodowej a także ma potrzebę stałego pogłębiania
swojej wiedzy.

K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka

Forma zajęć: wykład

2
1. Ogólna budowa narządu ruchu narządu ruchu człowieka. Właściwości morfo-funkcjonalne układu
kostnego. 2

2
2. Połączenia kości - połączenia ścisłe i wolne. Budowa i podział stawów oraz czynności poszczególnych
stawów. 2

2
3. Właściwości morfo-funkcjonalne układu mięśniowego. Klasyfikacja mięśni. Analiza ruchów
wykonywanych przez poszczególne grupy mięśniowe 2

1
4. Budowa, podział i funkcja układu nerwowego człowieka oraz ich funkcje z punktu widzenia aktywności
fizycznej człowieka. 2

2
5. Budowa narządów wewnętrznych człowieka oraz ich funkcje z punktu widzenia aktywności fizycznej
człowieka. 2

Forma zajęć: laboratorium

41. Budowa i funkcjonowanie narządu ruchu. Fizjologiczne podstawy ruchu. 2

22. Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego. 2
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3
3. Budowa i funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Fizjologiczne podstawy krążenia, oddychania i
trawienia. 2

Wykład. Zajęcia praktyczne. Praca z wykorzystaniem modeli anatomicznych oraz atlasów anatomicznych.
Wykonywanie doświadczeń. Prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Glińska B., Szczepanowska E.  (2006): Kompendium z anatomii funkcjonalnej narządu ruchu człowieka. , Wyd. Naukowe US,
Szczecin.

Marecki B.    (2004): Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego i fizjoterapii.,  Wyd. AWF Poznań.,
Poznań.

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

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

Michajlik A., Ramotowski W. (2003): Anatomia i fizjologia człowieka., PZWL., Warszawa

Sobotta J.  (2012): Atlas anatomii człowieka. T. I-430, T. II-408., Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner., Warszawa

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje: bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, pozytywne zaliczenie
kolokwium.
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów i ćwiczeń.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia z ocen z ćwiczeń i z egzaminu.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz egzaminu na ocenę minimum dostateczną.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka Arytmetyczna

2
podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

2
podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka
[wykład]

egzamin

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy ekonomii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3326_93N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IZABELA BLUDNIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z ekonomii
Przedstawienie funkcjonowania mechanizmów rynkowych w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej
Podkreślenie złożoności problemów ekonomicznych i ich szerokich powiązań z innymi aspektami życia (m.in. polityką)
Rozwijanie u studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia na procesy ekonomiczne i wskazanie możliwości
praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej

Wymagania wstępne:
Student powinien przed rozpoczęciem nauki ekonomii przyswoić podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z
zakresu przedmiotu przedsiębiorczość nauczanego w szkole średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne,
wyjaśnia związki i zależności występujące między nimi K_W121 EP1

umiejętności

Student tłumaczy mechanizm rynkowy, interpretuje
zachowania rynkowe konsumenta i producenta

K_U01
K_U031 EP2

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

K_U022 EP3

Student dyskutuje o problemach decyzyjnych
poszczególnych podmiotów rynkowych K_U113 EP4

Student potrafi pracować i współdziałać w grupie K_U144 EP6

kompetencje społeczne
Student ma świadomość znaczenia wiedzy ekonomicznej K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy ekonomii

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do ekonomii 1

12. Teoria zachowania konsumenta 1

13. Teoria zachowania producenta 1

14. Konkurencja doskonała i niedoskonała 1

15. Gospodarka rynkowa i mechanizm rynkowy 1
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16. Współczesne problemy gospodarcze 1

17. Rola państwa w gospodarce 1

18. Zagadnienia gospodarki światowej 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe pojęcia, kategorie, narzędzia, problemy ekonomiczne 1

12. Rynek: podstawowe pojęcia i zależności. Teoria popytu i podaży. Elastyczność popytu i podaży 1

13. Konsument i jego optymalne decyzje. Przedsiębiorstwo i jego optymalne decyzje. 1

14. Rynki czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi). Obieg okrężny w gospodarce rynkowej. 1

1
5. Zagregowany popyt i zagregowana podaż. Szoki popytowe i szoki podażowe. Równowaga
makroekonomiczna w krótkim i długim okresie 1

16. Inflacja i deflacja. Pomiar inflacji. Polityka antyinflacyjna 1

1
7. Bezrobocie. Popyt na pracę i podaż pracy. Równowaga na rynku pracy. Rodzaje bezrobocia. Sposoby
przeciwdziałania bezrobociu 1

1
8. Pieniądz, jego istota, funkcje i rodzaje. Polityka pieniężna i jej instrumenty. Polityka fiskalna i jej
instrumenty. Deficyt i dług publiczny 1

19. Model IS-LM w gospodarce zamkniętej jako model równowagi ogólnej 1

Prezentacje multimedialne, Analiza danych rzeczywistych, Analiza przypadków, Dyskusja, Rozwiązywanie zadań,
Praca w grupachMetody kształcenia

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. (2014): „Mikroekonomia” i “Makroekonomia”, PWE, Warszawa

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

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2005): „Podstawy ekonomii”, PWN, 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
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin pisemny z zakresu treści wykładowych i zalecanej literatury
Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium oraz aktywności na zajęciach

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego warunki zaliczenia pozostają bez zmian.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia ważona z uzyskanych ocen.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy ekonomii Ważona

1 podstawy ekonomii [wykład] egzamin 1,00

1 podstawy ekonomii [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy geografii turyzmu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3038_100N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ZBIGNIEW GŁĄBIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami geografii turyzmu, wyeksponowanie przestrzennego
zróżnicowania zjawisk zachodzących w szeroko pojmowanym ruchu turystycznym, rozwijanie umiejętności analizy i
opisu wybranych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz antropogenicznych warunkujących zróżnicowanie ruchu
turystycznego w rożnych skalach przestrzennych, ukierunkowanie na przedsiębiorcze wykorzystanie wiedzy z zakresu
geografii turyzmu w działalności praktycznej

Wymagania wstępne:
znajomość geografii regionalnej świata, cech charakterystycznych poszczególnych regionów oraz ich atrakcyjności
turystycznej na poziomie szkoły średniej;
podstawowa znajomość edytorskich i graficznych technik komputerowych oraz umiejętność pracy z mapą.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

identyfikuje i odróżnia podstawowe formy turystyki,
czynniki decydujące o ich rozwoju oraz zna
najważniejsze źródła informacji wspomagające analizę i
interpretację zjawisk i procesów turystycznych

K_W091 EP1

zna i rozumie podstawowe motywy podejmowania przez
człowieka aktywności turystycznej, wskazuje i poprawnie
ocenia wpływ różnorodnych czynników geograficznych
na rozwój bądź spadek ruchu turystycznego

K_W032 EP2

nazywa i definiuje różne metody oceny środowiska
geograficznego jako przestrzeni turystycznej oraz zna
podstawowe zasady organizowania i obsługi ruchu
turystycznego i aktywności krajoznawczej, planowania i
realizowania przedsięwzięć turystycznych i
rekreacyjnych, szczególnie w kontekście przestrzennego
zróżnicowania zjawiska

K_W02
K_W083 EP3

wskazuje i definiuje struktury i instytucje związane z
turystyka w Polsce i na świecie oraz rozpoznaje i
definiuje zasady ich funkcjonowania oraz relacje
pomiędzy nimi

K_W064 EP4
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umiejętności

umiejętnie stosuje różne metody oceny środowiska
geograficznego do planowania ruchu turystycznego;
klasyfikuje i porównuje regiony o wyróżniającym się
ruchu turystycznym, poprawnie ocenia etapy rozwoju
regionu / miejscowości turystycznej

K_U04
K_U081 EP5

potrafi analizować i opisywać podstawowe zjawiska i
procesy przyrodnicze oraz antropogeniczne warunkujące
geograficzne zróżnicowanie ruchu turystycznego w
rożnych skalach przestrzennych oraz wyciągać proste
wnioski w tym zakresie

K_U01
K_U022 EP6

potrafi dobierać właściwe źródła informacji oraz
dokonywać ich krytycznej oceny pod kątem przydatności
do analizy geograficznego zróżnicowania podstawowych
zjawisk i procesów turystycznych

K_U073 EP7

poprawnie planuje i opracowuje trasy turystyczne na
podstawie źródeł kartograficznych i przewodników
turystycznych

K_U07
K_U094 EP8

kompetencje społeczne

docenia znaczenie wiedzy na temat zróżnicowania ruchu
turystycznego w zależności od wpływu różnorodnych
czynników geograficznych w działalności praktycznej K_K011 EP9

uświadamia rolę turystyki i rekreacji w odniesieniu do
warunków rozwoju społeczności regionalnych i
lokalnych

K_K022 EP10

jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy przy planowaniu przestrzennego
zróżnicowania ruchu turystycznego i kreowaniu rozwoju
regionów turystycznych

K_K033 EP11

jest gotów do właściwego rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywanym przez siebie zawodem K_K064 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy geografii turyzmu

Forma zajęć: wykład

1
1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką jako zjawiskiem geograficznym (przestrzennym),
społecznym i ekonomicznym. Turystyka jako przedmiot badań geograficznych. 1

12. Metody oceny środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki. Metody badań ruchu turystycznego 1

2
3. Przestrzeń turystyczna i jej uwarunkowania rozwoju. Pojęcie potencjału turystycznego i metody jego
pomiaru i oceny 1

2
4. Przestrzenne zróżnicowanie ruchu turystycznego. Uwarunkowania zróżnicowania ruchu turystycznego

1

1
5. Rozwój turystyki a środowisko i percepcja środowiska geograficznego jako czynnika kształtującego
ruch turystyczny 1

16. Regiony turystyczne w Polsce i na świecie 1

17. Literatura i kartografia turystyczna 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, poparcie konkretnymi przykładami i ulokowanie w przestrzeni
geograficzno-turystycznej 1

5
2. Metody pomiaru podstawowych współczynników określających ruch turystyczny i jego natężenie -
chłonność i pojemność turystyczna 1

3
3. Potencjał turystyczny, jego przestrzenne zróżnicowanie i metody pomiaru - analiza przestrzeni
turystycznej (przyrodniczej i kulturowo-historycznej) 1

Wykład problemowy i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca indywidualna, dyskusja, analiza
przypadkówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN USTNY

EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP12,E
P9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Czerwiński J.   (2015): Podstawy turystyki, CEDEWU

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

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

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

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

Literatura podstawowa

Jackowski A., Warszyńska J. (1978): Podstawy geografii turyzmu, PWN

Kowalczyk (2011): Zagospodarowanie turystyczne, WSiP

Kurek W. (2007): Turystyka, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin ustny z zakresu wykładów i zalecanej literatury
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu w formie testu oraz ocen cząstkowych z
wykonywanych przez studenta prac

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia z ocen egzaminacyjnej oraz ćwiczeniowej

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy geografii turyzmu Arytmetyczna

1 podstawy geografii turyzmu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 podstawy geografii turyzmu [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy marketingu w turystyce i rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3343_110N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA TOMASZEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką marketingu; przedstawienie podstawowych pojęć, prawidłowości i
problemów marketingu.
 Ukazanie sposobów rozwiązywania problemów marketingu.
Zdobycie przez studentów umiejętności dostosowania działań marketingowych do potrzeb przedsiębiorstwa w
otoczeniu rynkowym.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu
i potrafi przedstawić proces marketingu w
przedsiębiorstwie

K_W01
K_W031 EP1

student rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów
indywidualnych i instytucjonalnych.

K_W05
K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty
marketingowe dla wskazanego
przykładowegocprzedsiębiorstwa

K_U05
K_U061 EP3

Student identyfikuje segmenty na wybranym rynku i
dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe

K_U09
K_U102 EP4

student bada i ocenia marketingowe otoczenie
przedsiębiorstwa

K_U01
K_U033 EP5

kompetencje społeczne
Student posiada gotowość do działania dla
poszczególnych segmentówpoprzez wyrażanie swoich
opinii podczas pracy w grupie

K_K03
K_K04
K_K05

1 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy marketingu w turystyce i rekreacji

Forma zajęć: wykład

1
1. Zdefiniowanie marketingu. Instrumenty marketingu. Orientacje marketingowe. Nowoczesne ujęcie
marketingu. 2

12. Istota rynku z marketingowego punktu widzenia, istota konkurencji, przewaga konkurencyjna 2

13. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia, trendy w otoczeniu 2

14. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego 2

15. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, potrzeby, czynniki, proces zakupu 2

1/3



16. Nowy produkt na rynku 2

17. Polityka cenowa na rynku 2

18. Polityka dystrybucji 2

19. Komunikacja marketingowa 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na wybranych przykładach.
Dobór instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie orientacji działania przedsiębiorstw na
wybranych przykładach.

2

1

2. Identyfikowanie marketingowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Ocena
istotności znalezionych elementów i ich wpływu na przedsiębiorstwo. Wybór odpowiednich działań
marketingowych dostosowanych do otoczenia rynkowego. Praca w grupach na wybranych przykładach. 2

1
3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja segmentów odpowiednich dla
przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia. Dostosowanie działań do wybranych segmentów. 2

1
4. Mapa percepcji oraz profil semantyczny jako narzędzia ułatwiające pozycjonowanie oferty na rynku.
Rodzaje pozycjonowania. 2

1
5.  Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów indywidualnych; określanie
głównych czynników wpływających na decyzję nabywczą w konkretnych sytuacjach. 2

1
6. Rynek dóbr instytucjonalnych ? analiza wiedzy, porównanie podmiotów rynku dóbr instytucjonalnych

2

1
7. Badania marketingowe - porównania metod i rodzajów. Dobór metody badawczej w zależności od
problemu badawczego i sytuacji badacza - praca na wybranych przykładach, opracowywania narzędzia
badawczego.

2

18. Produkt i analiza struktury warstwowej produktu. Kształtowanie asortymentu produktów. 2

19. Projektowanie kanałów dystrybucji na wybranych przykładach. Analiza działań merchandisingu 2

Wykład z użyciem technik multimedialnych,, case study,, praca w grupach,, prezentacja,Metody kształcenia

Perenc J. (2008): Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro.,, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin

Rosa G., Smalec A., Sondej T.  (2011): Marketing. Materiały do ćwiczeń,, C.H. Beck
Literatura podstawowa

Czasopisma Marketing i rynek :

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W ( (2011): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,, PWE, Warszawa

Kotler Ph. (2006): Marketing. XII edycja.,, Rebis

Marketing w praktyce :

marketing-news.p :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena końcowa to ocena zaliczenia.
Zaliczenie pisemne: pytania otwarte, zamknięte i zadania.
Zadania sprawdzające umiejętności pracy w grupie, kreatywność i samodzielność.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy marketingu w turystyce i rekreacji Arytmetyczna

2 podstawy marketingu w turystyce i rekreacji [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 podstawy marketingu w turystyce i rekreacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy rekreacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ2994_99N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RENATA URBAN

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą różnych form rekreacji, jak również dostrzeganie przemian
zachodzących na rynku usług rekreacyjnych. Kształtowanie postawy doradczej w zakresie wyboru właściwej formy
rekreacji ze względu na zainteresowania, jak również kontekst zdrowotny.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji K_W011 EP1

Student zna czynniki warunkujące zachowania
rekreacyjne.

K_W03
K_W04
K_W05

2 EP2

umiejętności
Student potrafi ocenić zachowania rekreacyjne we
własnym otoczeniu i perspektywę ich przemian

K_U01
K_U061 EP3

kompetencje społeczne
Student przejawia gotowość do popularyzacji zachowań
rekreacyjnych

K_K03
K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy rekreacji

Forma zajęć: wykład

2
1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z rekreacją.
Klasyfikacja i analiza form rekreacji 1

22. Kulturowe, społeczne i filozoficzne podstawy rekreacji 1

43. Psychologiczne i biologiczne podstawy rekreacji 1

14. Specjalista ds. rekreacji - kształcenie i doskonalenie. Perspektywy pracy 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń. 1

22. Rekreacja w Polsce i w Europie 1

23. Środowisko a rekreacja 1

24. Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych 1

25. Aktywność rekreacyjna osób niepełnosprawnych 1
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wykład interaktywny, ćwiczenia - studium przypadku, burza mózgówMetody kształcenia

Gracz J., Sankowski T. (2001): Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań

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

Toczek-Werner S. (2008): Podstawy rekreacji i turystyki, AWF, Wrocław

Literatura podstawowa

Dąbrowski A. (2006): Zarys teorii rekreacji ruchowej, AWF, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PREZENTACJA

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności oraz wykonania i przedstawienia prezentacji. Wykonanie i
przedstawienie prezentacji = 100% oceny z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń może być podwyższona za dodatkową
aktywność lub wolontariat.
Ocena z egzaminu stanowi 100% oceny z wykładów.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia na następujące:
- ćwiczenia - obecność rejestrowana na MS Teams oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej na MS Teams
- wykłady - zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną oceny końcowej z ćwiczeń i oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy rekreacji Arytmetyczna

1 podstawy rekreacji [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 podstawy rekreacji [wykład] egzamin

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy socjologii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ119_94N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 21 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA MAKSYMOWICZ MRÓZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Opanowanie materiału z zakresu podstaw socjologii ogólnej: pojęcia socjologiczne, przedmiot badań, problemy i
zjawiska społeczne.
Umiejętność podjęcia rozmowy na temat problemów społecznych: wyjaśnienia przyczyn zjawisk i zmian społecznych;
umiejętność całościowego spojrzenia na procesy, problemy i przemiany społeczne.
Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji w kontekście pełnienia zawodów związanych z sektorem turystyki i
rekreacji.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej, podstawowa orientacja w życiu publicznym i społecznym

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia, strzeszcza najważniejsze
teorie i koncepcje socjologiczne oraz identyfikuje
społeczne (kulturowe) tło działań gospodarczych K_W011 EP1

ma wiedzie o podstawowych strukturach i procesach
społecznych oraz rozumie ogólne zasady zachowań
indywidualnych i zbiorowych

K_W032 EP2

wyjaśnia istotę społeczeństwa informacyjnego i jego
społeczno-kulturowych, ekonomicznych i
technologicznych uwarunkowań oraz zależności między
technologią a zmianą społeczną

K_W063 EP3

umiejętności

potrafi identyfikować zachowania klienta, konsumenta
oraz grupy społecznej pod kątem podstawowych potrzeb
i motywacji

K_U031 EP4

potrafi dokonać krytycznej analizy złożoności życia
społecznego i struktur formalnych (organizacje,
instytucje, stowarzyszenia itp.)

K_U022 EP5

analizuje i wyjaśnia współczesne przemiany kulturowe,
społeczne i ekonomiczne, odwołując się do poznanych
koncepcji socjologicznych

K_U013 EP6

kompetencje społeczne

docenia znaczenie wiedzy socjologicznej w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K011 EP7

docenia rolę inicjatyw i partycypacji społecznej w
rozwiązywaniu współczesnych problemów społeczno-
gospodarczych

K_K022 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy socjologii

Forma zajęć: wykład

1/2



2
1. Elementarne pojęcia i przedmiot socjologii. Podstawowe paradygmaty w socjologii. Twórcy socjologii

1

1
2. Jednostka a grupa społeczna - postawy i wartości, osobowość społeczna, uspołecznienie, socjalizacja

1

23. Grupy społeczne - rodzaje zjawiska i procesy. Socjologia rodziny 1

14. Zbiorowości terytorialne - czynniki i uwarunkowania rozwoju oraz wyodrębniania 1

15. Kultura w ujęciu różnych szkół socjologicznych. Postawy, wartości i normy społeczne 1

2
6. Globalizacja. Współczesne przemiany ekologiczne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne z
perspektywy nauk społecznych 1

Wykład z prezentacją multimedialną, Analiza tekstów  Analiza przypadków, Dyskusja, Burza mózgówMetody kształcenia

Goodman N. (2009): Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka

Szacka B. (2003): Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Szczepański J.  (1993): Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Giddens A. (2004): Socjologia, PWN, Warszawa

Kłosowska A. (1980): Socjologia kultury: Kultura masowa, Warszawa

Kosmski St.  (1989): Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa

Sztompka P. (2002): Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków

Turowski J.   (1993): Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu wykładów i opracowanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy socjologii Ważona

1 podstawy socjologii [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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy turystyki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3350_98N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIAM PIRVELI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem  przedmiotu  jest  zaznajomienie  studentów  z  terminologią i kierunkami  badań w turystyce
Student zdobędzie umiejętność klasyfikacji uczestników ruchu turystycznego oraz identyfikacji i oceny czynników
warunkujących rozwój turystyki
Uświadomienie Studentowi pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna podstawowe pojęcia i definicje związane z
turystyką

K_W03
K_W091 EP1

Student ma podstawową wiedzę na temat
interdyscyplinarności turystyki K_W012 EP2

Student charakteryzuje główne rodzaje turystyki K_W093 EP3

umiejętności

Student klasyfikuje uczestników ruchu turystycznego K_U031 EP4

Student dyskutuje na temat uwarunkowań rozwoju
turystyki K_U112 EP8

kompetencje społeczne
Student jest zorientowany na funkcje i dysfunkcje
rozwoju turystyki

K_K02
K_K03
K_K05

1 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy turystyki

Forma zajęć: wykład

11. Istota turystyki i podstawowe pojęcia 1

12. Turystyka jako przedmiot badań naukowych 1

13. Koncepcje badawcze w turystyce 1

24. Uwarunkowania rozwoju turystyki 1

25. Formy i rodzaje turystyki 1

26. Podstawy organizacji turystyki w Polsce i na Świecie 1

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Analiza i dyskusja na temat  podstawowych pojęć związanych z turystyką 1

32. Analiza czynników wpływających na rozwój turystyki na wybranych przykładach 1

23. Wybrane formy turystyki- prezentacja 1

24. Aktywność turystyczna -studia przypadków 1

praca w grupach, opracowanie projektu, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Gołembski G. (red.) (2003): Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Panasiuk A. (red) (2011): Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszwa

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

Literatura podstawowa

Bończak B. (2013): Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, Warsztaty z Geografii Turyzmu T. 3 [23], Łódź

Głąbińki Z. (2018): Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Panasiuk A. (2018): Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwerstetu Szczecińskiego,
Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP7,EP8PREZENTACJA

EP3,EP4,EP7PROJEKT

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego oraz aktywności na zajęciach (praca w grupach, prezentacja).
Egzamin w formie ustnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen z egzaminu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy turystyki Arytmetyczna

1 podstawy turystyki [wykład] egzamin

1 podstawy turystyki [ćwiczenia]
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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

podstawy zarządzania
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3328_105N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 E

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu
zarządzania, omówienie różnych typów organizacji, form organizacyjnych i prawnych
przedsiębiorstw.
Celem jest zapoznanie studentów z zasadami planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania oraz ich
zastosowaniami w zarządzaniu.
Celem jest, aby student miał wiedzę na temat pojęć i koncepcji z zakresu zarządzania.
Celem przedmiotu jest posiadanie przez studenta umiejętności wyprowadzania wniosków z omawianych przypadków z
zakresu zarządzania.
Celem jest zdobycie przez studenta kompetencji podejmowania się dodatkowych zadań z zakresu zarządzania.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o organizacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student definiuje, wymienia i rozróżnia podstawowe
pojęcia i
koncepcje z zakresu zarządzania

K_W031 EP1

umiejętności

Student ocenia i analizuje problemy występujące w
zarządzaniu,
porównuje podstawowe typy organizacji,

K_U01
K_U09
K_U10

1 EP2

Student wyprowadza wnioski z omawianych przypadków
z zakresu
zarządzania

K_U022 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotowy do angażowania się w pracę na rzecz
społeczności lokalnych i regionalnych K_K021 EP4

Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i umiejętności K_K012 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy zarządzania

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu i kierunki oraz szkoły zarządzania 2

22. Motywowanie w zarządzaniu 2

23. Kultura i etyka w zarządzaniu 2

24. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 2

15. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji 2
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Forma zajęć: ćwiczenia

21. Organizacja i jej zasoby 2

22. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 2

23. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 2

24. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji 2

15. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 2

Prezentacje multimedialne. Wykłady i praca w grupach.Metody 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.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.) (2007): Zarządzanie. Teoria i praktyka.,  PWN , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach,
egzamin w formie pisemnej obejmujący treści przedstawione na wykładzie.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia ważona z uzyskanych ocen.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy zarządzania Ważona

2 podstawy zarządzania [wykład] egzamin 1,00

2 podstawy zarządzania [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

regiony turystyczne Polski
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3041_109N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 4

Koordynator
przedmiotu:

dr TOMASZ DUDA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z problematyką kształtowania i delimitacji regionów turystycznych Polski oraz ich specyfiką produktową,
rozwój umiejętności projektowania i organizacji różnych form aktywności rekreacyjno-turystycznej adekwatnych do
potencjału wybranych regionów, kształtowania świadomości znaczenia turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie zasady kształtowania i delimitacji oraz
specyfikę regionów turystycznych Polski K_W101 EP1

zna główne elementy potencjału turystycznego i
rekreacyjnego wybranych regionów turystycznych Polski K_W082 EP2

zna markowe produkty poszczególnych regionów
turystycznych Polski K_W093 EP3

umiejętności

krytycznie dobiera właściwe źródła i wykorzystuje
zawarte w nich informacje dotyczące potencjału
turystycznego wybranych regionów turystycznych Polski K_U071 EP4

potrafi planować i projektować różne formy aktywności
rekreacyjno-turystycznej w nawiązaniu do istniejącego
potencjału turystycznego danego regionu turystycznego
Polski

K_U062 EP5

potrafi dokonać kompleksowej oceny potencjału
turystycznego wybranych regionów Polski K_U053 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych treści
dotyczących potencjału turystycznego wybranych
regionów turystycznych Polski

K_K011 EP7

ma świadomość roli i znaczenia potencjału
turystycznego  w rozwoju społeczno-gospodarczym
wybranych regionów Polski

K_K022 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: regiony turystyczne Polski

Forma zajęć: wykład

11. Rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce 2
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12. Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turyzmu 2

33. Walory przyrodnicze regionów Polski 2

34. Walory antropogeniczne regionów Polski 2

1
5. Wybrane zagadnienia związane z zagospodarowaniem turystycznym Polski w aspekcie regionalnym
(baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca oraz infrastruktura transportowa) 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Potencjał turystyczny wybranego regionu pasa pobrzeży 2

22. Potencjał turystyczny wybranego regionu pasa pojezierzy 2

23. Potencjał turystyczny wybranego regionu pasa nizin i wyżyn 2

34. Potencjał turystyczny wybranego regionu pasa kotlin i gór 2

Wykład akademicki, studium, przypadku, dyskusja, metoda projektów, prezentacja multimedialna, analiza danych
statystycznych, tworzenie i analizowanie wykresów, analiza
porównawcza

Metody kształcenia

Kruczek Z. (2009): Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

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

Gołembski G. (red) (2009): Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań

Kowalczyk A. (2000): Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: końcowy sprawdzian pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury;
prace ćwiczeniowe w formie prezentacji wykonywane w trakcie semestru.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena ważona z pozytywnie ocenionego końcowego sprawdzianu pisemnego (60%) oraz z
pozytywnie ocenionych prac ćwiczeniowych (40%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 regiony turystyczne Polski Ważona

2 regiony turystyczne Polski [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

2 regiony turystyczne Polski [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

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:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ119_104N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia:

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

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ergonomii1 EP1

umiejętności
Wykazuje umiejętność właściwego wnioskowania na
podstawie informacji pochodzących z różnych
dostępnych źródeł

1 EP2

kompetencje społeczne
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i
innych, umie postępować w stanach zagrożenia1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

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

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

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

14. Podstawy prawne w zakresie ochrony ppoż 1

e-learningMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: 1) teoretycznej, realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning)
oraz 2) praktycznej realizowanej w Centrum Symulacji Rescue Lab i polegającej na wykonaniu wg zadanego przez
wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie
osoby dorosłej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia BHP jest zaliczenie szkolenia
teoretycznego (e-learningowego) BHP poprzez indywidualne konto studenta w e-dziekanacie. Uzyskanie
pozytywnego wyniku z części praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.
Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Uniwersyteckiego centrum Edukacji:
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Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące (2019):  , C.H.BECK

Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego :

Literatura podstawowa

Gierasimiuk J. i in. (2017): MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wolters Kluwer PolskaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 14

Liczba punktów ECTS 0

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny po spełnieniu powyższych warunków

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ119_103N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr EWA SZOPLIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o zasadach korzystania z biblioteki, zbiorach biblioteki oraz
Systemie Biblioteczno-Informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna prawne i organizacyjne uwarunkowania korzystania z
systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni w ramach
studiowanego kierunku studiów

1 EP1

umiejętności
potrafi korzystać z zasobów systemu biblioteczno-
informacyjnego uczelni zgodnie z obowiązującymi
zasadami

1 EP2

kompetencje społeczne

realizuje potrzeby dostępu do zasobów systemu
biblioteczno-informacyjnego uczelni w sposób nie
utrudniający dostępu innym użytkownikom Biblioteki1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

2
1. Przedstawienie elementów tworzących system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu
Szczecińskiego 1

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zapoznanie się z prezentacją on-line, pozytywne zaliczenie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

1/2



Regulamin agend Biblioteki (Wypożyczalnia, Czytelnia, Ośrodek Informacji Naukowej)

Regulamin Biblioteki Głównej
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

2Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 9

Liczba punktów ECTS 0

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-TiR-O-I-N-20/21Z

techniki informatyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
turystyka i rekreacja

US181AIJ3337_91N
Kod przedmiotu:

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

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 21 laboratorium 18 ZO

Razem 18 2

Koordynator
przedmiotu:

dr LESZEK GRACZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie  studentów  z  podstawami  zastosowania  narzędzi  informatycznych  w  pracy naukowej  i  biurowej.
W wyniku procesu dydaktycznego student potrafi wskazać i przeanalizować podstawowe  techniki i sposoby
rozwiązywania  konkretnych  problemów   z  zastosowaniem wybranych programów  komputerowych.
Celem procesu dydaktycznego jest gotowość studenta do stosowania poszerzonej wiedzy z zakresu doboru narzędzi
informatycznych do rozwiązywania problemów.

Wymagania wstępne:
wiedza z zakresu informatyki  na poziomie szkoły średniej, umiejętności  z zakresu obsługi komputera  (poziom szkoły
średniej), kreatywność, odpowiedzialność

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student  ma  podstawową  wiedzę  i  zna  podstawową
terminologię  z zakresu  informatyki. K_W011 EP1

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_U081 EP2

Student  potrafi  korzystać  z  technik  informacyjnych  w
celu pozyskiwania  i  przechowywania danych. K_U082 EP3

kompetencje społeczne

Student   jest gotowy do realizacji  zadań  w  sposób
zapewniający bezpieczeństwo,   jest świadomy
konsekwencji wykorzystywania   nielegalnego
oprogramowania   a   także akceptuje  i  stosuje  się  do
reguł  panujących  w  czasie komunikowania  się w sieci.

K_K061 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki informatyczne

Forma zajęć: laboratorium

31. Formatowanie  i  edycja tekstu  za pomocą MS WORD. 1

22. Prezentacje  multimedialne.  Power Point. Łączenie grafiki z tekstem. 1

11
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 grupachMetody kształcenia

1/2



Walkenbach  John (2010): Excel  2010 pl., Helion

Winiarski  J.  (red.) (2005): Podstawy  informatyki. Materiały  do ćwiczeń. , Gdańsk
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na ocenę:  ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności na  zajęciach,  oceny  za
wykonanie  projektu  grupowego,  oceny   ze   sprawdzianu praktycznego  i  odpowiedzi  ustnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu  jest ocena z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 techniki informatyczne Ważona

1 techniki informatyczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2


