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1. Ogólna charakterystyka kierunku

Nazwa kierunku studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność:

 Manager w turystyce i rekreacji

 Turystyka aktywna z agroturystyką

 Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil kształcenia: Profil praktyczny

Obszar kształcenia:

 nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fi-
zycznej

 nauk przyrodniczych

 nauk humanistycznych

Dziedziny nauki, do których odno-
szą się zakładane efekty kształcenia:

 dziedziną nauk o zdrowiu,
 z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.
 dziedziną nauk biologicznych 
 dziedziną nauk o Ziemi
 dziedziną nauk humanistycznych 

Ze względu na dalece interdyscyplinarny charakter kierunku, zakła-
dane do osiągnięcia efekty kształcenia związane są również z inny-
mi dziedzinami i dyscyplinami nauki, takimi jak:

 dziedzina nauk społecznych
 dziedzina nauk ekonomicznych 
 dziedziny nauk prawnych 

Dyscypliny naukowe, do których 
odnoszą się zakładane efekty kształ-
cenia:

 ekologia i ochrona środowiska
 geografia
 historia sztuki, etnologia i historia
 pedagogika, psychologia i socjologia
 ekonomia, czy nauki o zarządzaniu
 prawo

Forma studiów: Stacjonarne

Czas trwania studiów 
(liczba semestrów): 6 semestrów

Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania kwalifikacji (tytułu zawo-
dowego):

180 pkt ECTS

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: Licencjat

W przypadku programu studiów dla 
kierunku przyporządkowanego do 
więcej niż jednego obszaru kształce-
nia - określenie procentowego 
udziału liczby punktów ECTS dla 
poszczególnych obszarów kształce-
nia w łącznej liczbie punktów ECTS
koniecznej do uzyskania kwalifika-

Obszar nauk

Punkty ECTS

liczba %

W zależności od wybra-
nej specjalności

nauki medyczne i nauki o zdrowiu 
oraz nauki o kulturze fizycznej

57-76 34,2-45,6%
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cji odpowiadającej poziomowi 
kształcenia:

nauki przyrodnicze 26-29 16,2-18,0%

nauki humanistycznych 17 10,2%

nauki społeczne 32-40 19,0-24,0%

Wskazanie związku ze strategią roz-
woju oraz misją PWSZ w Krośnie:

Kierunek i jego specjalności odzwierciedlają tradycje i potrzeby edukacyj-
ne oraz oczekiwania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Jest to zgodne 
z podstawowymi założeniami misji uczelni „Wiedza blisko Ciebie” i 
„Uczelnia na miejscu”. Kierunek kształci dla potrzeb nowoczesnej gospo-
darki turystycznej, dostosowując ofertę edukacyjną do zmieniających się 
realiów rynku pracy i oczekiwań branży turystycznej, wpisując się w stra-
tegię rozwoju województwa podkarpackiego w sektorze turystyki. Kieru-
nek Turystyka i rekreacja zajmuje się kształceniem praktycznym opartym 
na wielopoziomowej współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębior-
stwami. Podejmowane są działania prowadzące do umiędzynarodowienia 
studiów przez umożliwione studentom odbycia części toku studiów za gra-
nicą oraz wymianę kadry naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicz-
nymi. Nadrzędnym celem jest ciągłe podnoszenia jakości kształcenia po-
przez odpowiedni dobór kadry naukowej oraz tworzenie jak najlepszych 
warunków kształcenia. Zakład Turystyki i Rekreacji stale zacieśnia współ-
pracę z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami w zakresie organizacji 
imprez, wymiany doświadczeń oraz szkolenia kadr. 

Wymagania wstępne (oczekiwane 
kompetencje kandydata na studia):

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu geografii, bio-
logii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Posiada znajomość przynajmniej 
jednego obcego języka nowożytnego. Dysponuje odpowiednim poziomem 
sprawności fizycznej.

Ogólne cele kształcenia oraz możli-
wości zatrudnienia, typowe miejsca 
pracy i możliwości kontynuacji 
kształcenia przez absolwentów:

Po ukończeniu specjalności MANAGER W TURYSTYCE I REKRE-
ACJI absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie za-
rządzania przedsiębiorstwem turystycznym, organizacji imprez turystycz-
nych i rekreacyjnych realizowanych dla różnych grup; wiedzę i umiejętno-
ści w procesie komunikowania się obejmującą znajomość technik komuni-
kacji społecznej i interpersonalnej, wiedzę z zakresu zasad i technik rekla-
my i umiejętność posługiwania się nimi, umiejętność z zakresu organizacji
i techniki pracy biurowej w turystyce, umiejętność negocjacji i rozwiązy-
wania konfliktów w turystyce, jak również bezpośredniej obsługi ruchu tu-
rystycznego.

Po ukończeniu specjalności TURYSTYKA AKTYWNA Z AGRO-
TURYSTYKĄ absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w za-
kresie integrowania środowiska i tworzenia więzi międzyludzkich, wiedzę 
ekologiczną oraz umiejętność przeprowadzenia akcji proekologicznych, 
umiejętność rozpoznawania zagrożeń środowiska, umiejętność organizo-
wania i prowadzenia imprez turystyki aktywnej oraz wiedzę i umiejętności
tworzenia i prowadzenia gospodarstw eko i agroturystycznych.

Po ukończeniu specjalności TURYSTYKA UZDROWISKOWA, WEL-
LNESS i SPA absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w za-
kresie podstaw prawnych funkcjonowania uzdrowisk oraz ich turystyczne-
go zagospodarowania, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, usług Well-
ness i SPA, odnowy biologicznej, podstaw terapii fizykalnej i masażu kla-
sycznego. Dodatkowym wsparciem absolwenta będzie wiedza i umiejętno-
ści w zakresie zajęć ruchowych w wodzie, profilaktyki urazów i pierwszej 
pomocy przedlekarskiej (udokumentowanej odpowiednim certyfikatem), 
czy animacji czasu wolnego. Program nauczania uwzględnia również wy-
korzystanie walorów przyrodniczych w odnowie sił psychofizycznych 
człowieka.

Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach i organiza-
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cjach turystycznych, ośrodkach sportu i rekreacji, w bezpośredniej obsłu-
dze ruchu turystycznego (pilotaż, przewodnictwo), informacji i promocji 
turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach turystyki aktywnej, 
ośrodkach agroturystycznych, ośrodkach uzdrowiskowych, ośrodkach od-
nowy biologicznej, administracji państwowej i samorządowej ds. turystyki 
i rekreacji, podmiotach samorządowych i gospodarczych Euroregionu Kar-
packiego. 

Informacja na temat uwzględnienia 
w programie kształcenia wniosków 
z analizy wyników monitoringu ka-
rier zawodowych absolwentów:

Badanie losów absolwentów jest jednym z działań prowadzonych przez 
Biuro Karier PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. System ankietyza-
cji polega na wypełnianiu przez absolwentów ankiety podstawowej oraz 
ankiety rozszerzonej. Badanie jest realizowane za pomocą internetowego 
kwestionariusza ankiety. 

Sytuacja zawodowa absolwentów badana jest po roku, trzech oraz pięciu 
latach od złożenia egzaminu dyplomowego. Badanie losów zawodowych 
absolwentów ma na celu uzyskanie informacji o sytuacji absolwentów na 
współczesnym rynku pracy w kontekście zdobytego wykształcenia.

Stały monitoring, pozwala na dostosowywanie oferty kształcenia do po-
trzeb rynku pracy. Analizy ankiet absolwenta opracowywane są corocznie 
przez Biuro Karier i udostępniane władzom uczelni, dyrektorom instytu-
tów oraz kierownikom zakładów.

Zakład wspiera studentów w kontaktach z otoczeniem społecznym, gospo-
darczym i kulturalnym w zakresie organizacji praktyk zawodowych, anga-
żowania studentów przy organizacji i prowadzeniu imprez turystycznych, 
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, ale również badań naukowych w 
ramach projektów realizowanych przez pracowników naukowych Zakładu 
(m.in.: Program Geo-Karpaty oraz Program SOLE). Studenci kierunku Tu-
rystyka i rekreacja biorą czynny udział w przygotowaniu i przeprowadze-
niu imprez takich jak: Noc Nauki, Akademia Młodych, Karpackie klimaty,
Rajd BARTEK, Rajd Integracyjny. 

Działalność Biura Karier wspiera studentów poprzez umożliwienie kontak-
tów z pracodawcami w ramach spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. 
Dzięki powyższym działaniom studenci mają możliwość zapoznania się z 
otoczeniem potencjalnych pracodawców oraz poznają wymogi rynku pra-
cy.

Informacja na temat uwzględnienia 
w programie kształcenia wniosków 
z analizy zgodności zakładanych 
efektów kształcenia z potrzebami 
rynku pracy:

Kierunek kształci dla potrzeb nowoczesnej gospodarki turystycznej, dosto-
sowując ofertę edukacyjną do zmieniających się realiów rynku pracy i 
oczekiwań branży turystycznej, wpisując się w strategię rozwoju woje-
wództwa podkarpackiego w sektorze turystyki. Kierunek Turystyka i re-
kreacja zajmuje się kształceniem praktycznym opartym na wielopoziomo-
wej współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami.

Informacja na temat współdziałania 
w zakresie przygotowania programu
kształcenia z interesariuszami ze-
wnętrznymi:

Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja projektowane są w 
odpowiedzi na strategie rozwoju województwa i sugestie najbliższego oto-
czenia, analizę potrzeb rynku oraz obserwowane zmiany w polityce pań-
stwa. Efektem tego było wprowadzanie specjalności: turystyka uzdrowi-
skowa, Wellness i SPA ukierunkowanej na realizację efektów prozodro-
wotnych oraz rozszerzenie specjalności Turystyka aktywna oraz coraz bar-
dziej popularną na naszym terenie agroturystkę, umożliwiającą samoza-
trudnienie tym studentom, którzy posiadają gospodarstwa rolne. 
Zakładane efekty kształcenia są konsultowane z interesariuszami współpra-
cującymi z zakładem, kierownikami podmiotów prowadzących działalność
turystyczną, rekreacyjną czy uzdrowiskową czyli przyszłymi potencjalny-
mi pracodawcami.

Cechy szczególne, wyróżniające 
kierunek studiów od innych konku-
rencyjnych ofert kształcenia:

Współpraca PWSZ w Krośnie ze środowiskiem lokalnym, organizacjami 
społecznymi i samorządami sprzyja rozwojowi kierunku Turystyka i rekre-
acja. Program kształcenia oraz nowo powoływane specjalności są odpo-
wiedzią na zapisy Strategii Rozwoju województwa podkarpackiego, zapo-
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trzebowanie rynku pracy, jak również wymagania stawiane przez praco-
dawców. Większość zajęć w ramach kierunku realizowana jest w formie 
ćwiczeń i zajęć mających charakter praktyczny. Plan studiów zakłada re-
alizację 15 tyg. praktyk, dzięki którym student ma szansę nabyć rozległe 
praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w turystyce i rekreacji. Możli-
wość wyboru specjalności stwarza dodatkowe szanse zatrudnienia lub 
samo zatrudnienia w gospodarce turystycznej.

Wyróżnikiem i silną stroną programu kształcenia i są możliwości wyboru 
określonych przedmiotów i specjalności kształcenia, które z jednej strony 
są atrakcyjne dla studentów, z drugiej umożliwiają uzyskanie dodatko-
wych uprawnień i kwalifikacji. Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają 
duże doświadczenie praktyczne zdobyte w pracy poza Uczelnią. Studenci 
mają możliwość wyboru miejsca odbywania praktyk w warunkach, które 
pozwalają zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania przyszłej 
pracy. 

Program kształcenia praktycznego i duża liczba zajęć terenowych wyko-
rzystują walory turystyczne bliskiego sąsiedztwa polskich Karpat ale rów-
nież atrakcje tego pasma górskiego położone po stronie słowackiej, wę-
gierskiej i ukraińskiej.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyska w ramach:

zajęć wymagających bezpośrednie-
go udziału nauczycieli akademic-
kich

62 pkt

samokształcenia 67 pkt

zajęć o charakterze praktycznym, w 
tym zajęć laboratoryjnych, warszta-
towych i projektowych

51 pkt

zajęć podlegających wyborowi 
przez studenta (w wymiarze nie 
mniejszym niż 30% liczby punktów 
ECTS koniecznych do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających po-
ziomowi kształcenia)

63 pkt

zajęć z obszarów nauk humanistycz-
nych lub nauk społecznych – w 
przypadku kierunków studiów przy-
pisanych do obszarów innych niż 
odpowiednio nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne

29 pkt

zajęć z języka obcego 8 pkt

praktyk zawodowych 15 pkt
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2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku

Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów do charakterystyk I i II stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych, z których został wyodrębniony kierunek studiów: zgodnie z rozporządzeniem
MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179 poz. 1065)

 nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

 nauk przyrodniczych

 nauk humanistycznych

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla pozio-
mu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stop-
nia dla poziomu 6 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Pol-
skiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8

Symbol efektu
kształcenia 

dla kierunku stu-
diów

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Tu-
rystyka i rekreacja, w kategorii:

Odniesienie do
charakterystyk

I stopnia 1

Odniesienie do charakterystyk II stopnia 2

Kod skład-
nika opisu 3

Efekty z
części I 4

Efekty ob-
szarowe z
części II 5

Efekty dla kwa-
lifikacji obej-

mujących

kompetencje in-
żynierskie

z części III 6

WIEDZA

absolwent zna i rozumie:

W kolejnych rubrykach proszę wskazać efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w odniesieniu do wybranych efektów kształcenia właściwych dla ob-
szaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów, w kategorii wiedza – zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na
poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594).



K_W01 podstawową terminologię używaną w turystyce 
i rekreacji  

P6U_W P6S_WG P6S_WG

P6S_WG

P1P_ P6U_W

H1P_P6U_W

K_W02 podstawową wiedzę w zakresie turystyki 
i rekreacji uwzględniającą m.in. podstawy turystyki, podstawy  re-
kreacji, podstawy hotelarstwa, geografię turystyczną,  krajoznaw-
stwo, ekonomikę turystyki 
i rekreacji, informatykę w turystyce oraz elementy wybranych 
dyscyplin komplementarnych takich jak: historia sztuki, fizjologia
człowieka, ekologia, pedagogika, socjologia, filozofia, psycholo-
gia

P6U_W P6S_WG P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

M1_ P6U_W

P1P_ P6U_W

H1P_ P6U_W

K_W03 podstawową wiedzę  dotyczącą  prawnych,  organizacyjnych  oraz
etycznych uwarunkowań działalności zawodowej ze szczególnym
uwzględnieniem  obsługi  ruchu  turystycznego  
i turystyki aktywnej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG H1P_P6S_WG

K_W04 podstawową wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i 
bhp

P6U_W P6S_WG P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG

M1_ P6U_W

P1P_ P6U_W

H1P_ P6U_W

K_W05 podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i 
prowadzenia działalności podmiotów turystycznych i rekreacyj-
nych

P6U_W P6S_WG P6S_WG

P6S_WG
M1_ P6U_W

H1P_ P6U_W

K_W06 podstawową wiedzę w zakresie komunikowania się obejmującą 
znajomość technik komunikacji społecznej i interpersonalnej 

H1P_ P6U_W P6S_WG P6S_WG H1P_ P6U_W

K_W07 podstawową wiedzę z zakresu bezpośredniej obsługi ruchu tury-
stycznego, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz 
wiedzę z zakresu technik promocji i informacji turystycznej

P6U_W P6S_WG P6S_WG H1P_ P6U_W

K_W08 podstawową wiedzę dotyczącą przydatności przestrzeni geogra-
ficznej dla potrzeb turystyki i rekreacji. Zna miejsce i rolę dzie-
dzictwa kulturowego w obsłudze ruchu turystycznego i turystyce 
aktywnej

P6U_W P6S_WG P6S_WG

P6S_WG

P1P_ P6U_W

H1P_ P6U_W

K_W09 podstawową terminologię używaną w ekologii oraz ochronie i 
kształtowaniu środowiska. 
wyjaśnia podstawowe procesy przyrodnicze

P6U_W P6S_WG P6S_WG P1P_ P6U_W

K_W10 podstawową wiedzę o prawnych, organizacyjnych i ekonomicz-
nych uwarunkowaniach funkcjonowania podmiotów turystycz-

P6U_W P6S_WG P6S_WG H1P_ P6U_W



nych i rekreacyjnych

K_W11 podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach 
związanych z turystyką 
i rekreacją

P6U_W P6S_WG P6S_WG H1P_ P6U_W

K_W12 podstawową wiedzę i terminologię z zakresu teorii i metodyki re-
kreacji

P6U_W P6S_WG P6S_WG M1_ P6U_W

UMIEJĘTNOŚCI

absolwent potrafi:

j.w. w kategorii umiejętności 

K_U01 wykonywać zadania techniczne i ruchowe z zakresu wybranych 
form aktywności ruchowej 

P6_U P6S_UW P6S_UW

P6S_UW

M1_P6_U

M1_P6_U

K_U02 posługiwać się podstawowym sprzętem wykorzystywanym w tu-
rystyce i rekreacji

P6_U P6S_UW P6S_UW M1_ P6_U

K_U03 wykonywać zadania z zakresu umiejętności komunikacji społecz-
nej i interpersonalnej

P6_U P6S_UK P6S_UK

P6S_UW

M1_ P6_U

H1P_ P6_U

K_U04  identyfikować potrzeby klienta indywidualnego oraz grupy spo-
łecznej 

P6_U P6S_UW P6S_UW M1_ P6_U

K_U05 wykonywać zadania w zakresie obsługi programów informatycz-
nych wykorzystywanych w turystyce 
i rekreacji

P6_U P6S_UW P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

M1_ P6_U

P1P_ P6_U

H1P_ P6_U

K_U06 prowadzić dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostek, in-
stytucji oraz podejmowanych działań w zakresie turystyki 
i rekreacji

P6_U P6S_UW P6S_UW

P6S_UW

M1_ P6_U

H1P_ P6_U

K_U07 wykonywać zadania w zakresie pracy indywidualnej oraz zespoło-
wej w zakresie projektowania, organizowania oraz prowadzenia 
działań w zakresie turystyki i rekreacji 

P6_U P6S_UO P6S_UO M1_ P6_U

K_U08 wykonywać podstawowe zadania pozwalające na prowadzenie ba-
dań i analizowanie ich wyników w zakresie turystyki i rekreacji. 
Potrafi zastosować je 
w pracy licencjackiej

P6_U P6S_UW P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

H1P_ P6_U

H1P_ P6_U

P1P_ P6_U



K_U09 opracowywać i prezentować wyniki własnych działań w zakresie 
turystyki i rekreacji

P6_U P6S_UO P6S_UO M1_ P6_U

K_U10 Posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku zgodnych z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 ESOKJ

P6_U

P6_U

P6_U

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

M1_ P6_U

P1P_ P6_U

H1P_ P6_U

K_U11 wykonywać zadania w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu tury-
stycznego

P6_U P6S_UW P6S_UW P1P_ P6_U

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

absolwent jest gotów do:

j.w. w kategorii kompetencje społeczne 

K_K01 ciągłego dokształcania się P6U_K P6S_KK P6S_KK M1_P6U_K

P1P_ P6U_K

H1P_ P6U_K

K_K02 okazywania szacunku wobec klienta indywidualnego i zbiorowe-
go, wykazując troskę o jego dobro

P6U_K P6S_KR P6S_KR M1_ P6U_K

K_K03 działań grupowych realizując 
w nich różne role

P6U_K P6S_KK P6S_KK

P6S_KK

M1_ P6U_K

P1P_ P6U_K

H1P_ P6U_K

K_K04 odpowiedniej oceny priorytetów służących realizacji określonego 
przez siebie i innych zadania

P6U_K P6S_KK P6S_KK M1_ P6U_K

H1P_ P6U_K

K_K05 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych 
z wykonywaniem zawodu

P6U_K

P6U_K

P6S_KK P1P_ P6U_K

H1P_ P6U_K

K_K06 działania zgodnie z zasadami bhp P6U_K P6S_KR P6S_KR M1_ P6U_K

P1P_ P6U_K

K_K07 formułowania opinii dotyczących klientów i grup społecznych 
biorących udział w działaniach turystycznych i rekreacyjnych

P6U_K P6S_KK P6S_KK M1_ P6U_K



K_K08 odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy i dbałości o 
poziom sprawności fizycznej

P6U_K P6S_KO P6S_KO M1_ P6U_K

K_K09 świadomej odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze regionu, kraju oraz Europy

P6U_K H1P_ P6U_K

Uwaga:

w opisie efektów kształcenia należy uwzględnić charakterystyki I i II stopnia PRK  oraz efekty kształcenia w zakresie znajomości języka obcego
1 odnieść do uniwersalnej charakterystyki I stopnia poziomu 6 PRK (studia I stopnia) określonej załącznikiem do  ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) – należy wskazać jedynie odpowiedni kod, 
2 odnieść do charakterystyk II stopnia poziomu 6 PRK, określonych załącznikiem do  rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk 
II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – 
poziomy 6–8 (Dz. U. 2016. Poz. 1594)       
3 wskazać kod składnika opisu określony załącznikiem, o którym mowa w odnośniku nr 2 

4 uwzględnić wspólne dla wszystkich obszarów efekty zawarte w części I załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 2, należy dążyć do uwzględnienia wszystkich 
efektów wyszczególnionych w części I dla danego poziomu PRK, 
5 uwzględnić efekty adekwatne do obszaru / -ów, do których przyporządkowano kierunek studiów, zawarte w części II załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 2 

(w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru kształcenia dodać kolumny dla kolejnego obszaru i wskazać nazwy obszarów 
w ich nagłówkach, w razie potrzeby opis przedstawić na formacie A3), należy dążyć do uwzględnienia wszystkich efektów wyszczególnionych w części II dla dane-
go poziomu PRK oraz odpowiednio dla danego obszaru i profilu kształcenia.



3. Plan studiów

Lp. Nazwa przedmiotu

Rok I Rok II  Rok III  

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6

W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS
godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma

A Moduł kształcenia ogólnego

1 Wprowadzenie do studiowania Z 15 1 15 1

2 Z 15 2 15 2

3 Technologia informacyjna Z 30 Wa 4 30 4

4 Lektorat języka obcego I E 4 30 L 2 30 L 2 30 L 2 30 L 2 120 8

5 Przedsiębiorczość Z 5 10 A 1 15 1

6 Formy aktywności ruchowej*
Z

25 P 1 25 P 1 25 P 1 25 P 1 100 4

B Moduł kształcenia podstawowego 

1 Historia architektury i sztuki E 3
30 30 A 5 60

5

2 Ćwiczenia terenowe z HAiSz Z
40 P 2 40

2

3 Ekonomia E 2
15 30 A 4 45

4

4 Anatomia i fizjologia człowieka E 3
15 15 A 2 30

2

5 Komunikacja społeczna Z 15 Wa 2
15

2

6 Prawo w turystyce i rekreacji E 4
30 15 A 3 30 15 A 3 90

6

7 Ekoturystyka z ekologią E 2
30 15 A 6 45

6

C Moduł kształcenia kierunkowego

1 Podstawy turystyki E 1 30 30 A 7
60

7

2 Podstawy rekreacji E2
30 30 A 7 60

7

3 Podstawy hotelarstwa E 5 
30 15 A 4 45

4

4 Geografia turystyczna E 2 30 30 A 8
30 15 A 6 105

14

5 Krajoznawstwo E 4
15 30 A 2 45

2

Egz po 
sem/ 
zalicz

Suma 
godz.

Suma 
ECTS

BHP i ochrona własności 
intelektualnej



6 Ekonomika turystyki i rekreacji E 6
15 15 A 2 30

2

7 Tourism sevice managment E 4
30 30 A 3 60

3

8 Ćwiczenia terenowe z ORT Z
40 P 2 40

2

9 Organizacja i zarządzanie E3
30 15 A 2 45

2

10 Rynek usług turystycznych Z 30 1
30

1

11 Obóz letni Z
40 P 3 40

3

D Moduły do wyboru (D1 + D2) suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS) 770 63

D1 Moduł kształcenia specjalnościowego 520 31

1
Turystyka uzdrowiskowa E 3 30 30 A 4

60 4

2
E 4 15 30 A 2

45 2

3
Zajęcia ruchowe w wodzie Z 30 P 1

30 1

4
Lecznictwo uzdrowiskowe E 5 15 1

15 1

5
Podstawy terapi fizykalnej E 4 15

15 A
2 30

2

6
Odnowa biologiczna Z 6 15 15 A 2

30 2

7
Turystyka kwalifikowana** Z 6 40 P 2

40 2

8
E 5 30 15 A 3

45 3

9
Masaż klasyczny E 6 15 15 P 2 30 P 2

60 4

10
Usługi Wellness i SPA Z 5 15 15 P 2

30 2

11
Uzdrowiska w Polsce E 5 15 30 A 3

45 3

12
Z 30 A 2

30 2

13
Z 15 Wa 1

15 1

14
E 3 15 30 A 2

45 2

D2 Inne przedmioty/moduły do wyboru 240 25

1 Wykłady tematyczne Z 1 15 1 30 1

2 Elementy kultury współczesnej  Z 2 30 A 1 30 1

Podst. organizacyjno-prawne 
funkcjonowana uzdrowisk

 Zagospodarowanie 
turystyczne uzdrowisk

Profilaktyka urazów i pierwsza 
pomoc przedlekarska

Informatyka w usługach 
Wellness i SPA

Animacja czasu wolnego w 
Uzdrowiskach



3 Lektorat języka obcego II E 3 30 L 1 30 L 1 30 L 1 90 3

4 Seminarium i praca dyplomowa E6 30 A 3 30 A 13 60 16

5 Język obcy specjalistyczny E5 30 A 4 30 4

E Praktyka zawodowa 15 tygodni

4 Praktyka zawodowa***

120 godzin*** 6 240 godzin*** 12 120 godzin*** 6 120 godzin*** 
6

30

Suma 135 190 30 105 245 30 150 260 30 110 240 30 120 180 30 30 160 30 1935 180

Ogółem
W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia praktyczne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - warsztaty, S - seminarium

* FAR - sem. I - aerobic, sem. II - gry i zabawy ruchowe, sem. III - jogging, sem IV - gry terenowe

** turystyka kwalifikowana - do wyboru: piesza, rowerowa

semestr III, IV, V - praktyka zawodowa w biurach podróży, obiektach hotelarskich, instytucjach turystycznych lub ośrodkach sportu i rekreacji

semestr VI - praktyka zawodowa specjlanościowa w obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych lub ośrodkach Wellness i SPA

*** 1 tydzień praktyki = 40 godzin



4. Karty przedmiotów

A1. Wprowadzenie do studiowania

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Wprowadzenie do studiowania, A.01

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Access to the study

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil kształcenia: Studia stacjonarne

Forma studiów:

Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Kotowska

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia ogólnego 

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) Rok I, semestr 1

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne – wykład 15 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)

1

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład 

Konsultacje osobiste, mailowe z dydaktykiem

w sumie:

ECTS

15

5

20

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

w sumie:  

ECTS

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2) 1 ECTS - obszar nauk społecznych

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Uzyskanie przez studenta wiedzy dotyczącej formalnych i praktycznych 
aspektów studiowania. Zapoznanie się z regulaminem studiowania, zasada-
mi przyznawania różnych form pomocy materialnej, możliwościami zwią-
zanymi z rozwijaniem zainteresowań w ramach kół naukowych, zaintereso-
wań, czy sekcji AZS. Opanowanie podstawowych zasad z zakresu technik 
czytania ze zrozumieniem, uczenia się, motywowania oraz radzenia sobie 
ze stresem związanym z różnymi formami sprawdzania wiedzy studenta.

Metody dydaktyczne: Podające: wykład w oparciu o prezentacje multimedialne), eksponu-
jące, aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), testy, ankiety psycholo-
giczne



Treści kształcenia: Wykłady:

1. Przedstawienie schematu organizacyjnego PWSZ im. Stanisława Pigonia
w Krośnie (władze uczelni, instytuty, zakłady,  kierunki kształcenia). Omó-
wienie regulaminu studiowania z zaakcentowaniem praw i obowiązków 
studentów. Przedstawienie zasad przyznawanie różnych form pomocy ma-
terialnej. Zachęcanie studentów do aktywnego udziału w życiu studenckim 
uczelni (praca w kołach naukowych, udział w zajęciach  zespołu taneczne-
go, chóru uczelnianego, udział w rajdach, wyjazdach, juwenaliach itp.) 
2.Omówienie zasad komunikowania się w relacji student – dydaktyk (zasa-
da zwracania się z wykorzystaniem funkcji i stopni naukowych kadry dy-
daktycznej i pracowników administracji oraz obsługi) w kontakcie osobi-
stym, telefonicznym czy mailowym. 

3. Przedstawienie podstawowych zasad czytania ze zrozumieniem (czyta-
nie globalne, czytanie ukierunkowane na cel, czytanie skoncentrowane wo-
kół tematu). Omówienie zasad aktywnego słuchania oraz zasad prowadze-
nia notatek.  4. Omówienie podstawowych technik zapamiętywania wiedzy
i struktur ruchowych. Przedstawienie mechanizmów kierowania procesami 
uwagi oraz uczenia się. Analiza czynników sprzyjających procesowi ucze-
nia się. Ustalenie przez studentów własnego indywidualnego stylu ucznia 
się. 5. Przedstawienie wpływu motywacji na poziom działania. Omówienie 
zasad formułowania celów życiowych motywujących do wytrwałości i 
konsekwencji w uczeniu się oraz działaniu. Analiza typowych zachowań 
studenta w sytuacji stresu psychologicznego i fizjologicznego. Ustalenie 
skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

A1_W-01

A1_W-02

A1_W-03

w zakresie wiedzy:

1.Student zna schemat organizacyjny PWSZ im. Sta-
nisława Pigonia w Krośnie oraz regulamin studiowa-
nia  z zaakcentowaniem praw i obowiązków studen-
tów. Zna  zasady  przyznawania różnych form pomo-
cy materialnej. Przyswoił sobie ofertę uczelni w za-
kresie rozwijania indywidualnych zainteresowań.  

2. Student zna  zasady komunikowania się w relacji 
student – dydaktyk (zasada zwracania się z wykorzy-
staniem funkcji i stopni naukowych kadry dydaktycz-
nej i pracowników administracji oraz obsługi) w kon-
takcie osobistym, telefonicznym czy mailowym. 

3. Student poznał podstawowe zasady czytania ze 
zrozumieniem (czytanie globalne, czytanie ukierun-
kowane na cel, czytanie skoncentrowane wokół tema-
tu). Przyswoił sobie zasady aktywnego słuchania oraz
zasady prowadzenia i korzystania z notatek. 

4. Student zna podstawowe techniki  zapamiętywania
wiedzy i struktur ruchowych. Potrafi kierować proce-
sami uwagi oraz uczenia się. Potrafi określić  czynni-
ki sprzyjające procesowi uczenia się. Zna własny in-
dywidualny styl ucznia się. 

5. Student zna wpływ motywacji na poziom działa-
nia. Potrafi  formułować cele życiowe w sposób, któ-
ry  motywuje do wytrwałości i konsekwencji w ucze-

K_W02

K_W06

wykład obecność na za-
jęciach, w przy-
padku nieobec-

ności obowiązek
zaliczenia ustne-
go lub pisemne-
go tematu poda-
nego przez dy-

daktyka



A1_W-04

A1_W-05

niu się oraz działaniu. Dokonuje indywidualnej anali-
zy typowych zachowań studenta w sytuacji stresu 
psychologicznego i fizjologicznego. Zna skuteczne 
metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

6. Sposób obliczania oceny końcowej – analiza frekwencji, obecność na wykładach 80%, aktywność podczas zajęć,
wykonanie pisemnych prac (ankiety, testy) podczas wykładów 20%.

W przypadku nieobecności obowiązek zaliczenia ustnego lub pisemnego tematu podanego przez dydaktyka

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Czerniawska E., Ledzińska M., Jak się uczyć? Park Edukacja 2009 

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się, ISBN Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca: E. Czerniawska, M. Ledzińska, Psychologia nauczania, PWN Warszawa 2011

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach 15 h

Konsultacje osobiste, mailowe 
z dydaktykiem 

5 h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

20 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



A2. BHP i Ochrona własności intelektualnej

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

BHP i ochrona własności intelektualnej A.02

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Safety and hygiene of work, Protection of intellectual property

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr Jacek Kraś

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: ogólny

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, 2

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwier-
ciedlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

stacjonarne - wykład 10 h  

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy komunikacji społecznej na poziomie szkoły ponadgimna-
zjalnej



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

Semestr I - 1

S
ta

cj
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ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Sprawdzian pisemny

w sumie:

ECTS

10

2

0,5

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie ogólne 

Praca w bibliotece 

w sumie:  

ECTS

10

8

0,5

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przyswojenie podstawowych zagadnień z zakresu prawa autorskie-
go. Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi 
dotyczącymi BHP i własności intelektualnej.



Metody dydaktyczne: wykład, objaśnienie

Treści kształcenia: 

 

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne z zakresu BHP

2. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników z zakresu BHP

3. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe, świadczenia przysługu-
jące z tego tytułu

4. Prawo własności intelektualnej – podstawowe pojęcia

5. Prawo autorskie  w świetle obowiązujących przepisów

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

A2_W_01

A2_W_02

w zakresie wiedzy:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa 
własności intelektualnej i bhp.

2. Ma podstawową wiedzę o prawnych, organi-
zacyjnych uwarunkowaniach funkcjonowania 
podmiotów turystycznych i rekreacyjnych

K_W04

K_W10

Wykład

Wykład

Sprawdzian
pisemny

Sprawdzian
pisemny

A2_K_01

A2_K_02

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształ-
cania się.

2. Działa zgodnie z zasadami bhp.

K_K01

K_KO6

Wykład

Wykład

Sprawdzian
pisemny

Sprawdzian
pisemny

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Zaliczenie sprawdzianu  pisemnego – 100%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. P. Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej, Branta, Byd-
goszcz-Opole-Gliwice 2011.

2. M. Rojewski , Ochrona własności intelektualnej, PWSZ Skiernie-
wice, Skierniewice  20012.

3. B. Rączkowski, BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2006.

Literatura  uzupełniają-
ca:

1. Ewa Tomaszewska, BHP w zakładach pracy, Difin, Warszawa
2014.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studen-
ta

Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach 10

Przygotowanie do spraw- 8



dzianu

Praca w bibliotece/czytel-
ni/ sieci

7

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

25

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



A3. Technologie informacyjne

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Technologia informacyjna (A.03)

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Information technology

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: -

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne

Koordynator przedmiotu: mgr Robert Rajs

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: kształcenie ogólne

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, s. 1

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora:

stacjonarne – 30 godz. warsztaty 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami informaty-
ki, wiedzy dotyczącej sprzętu (hardware) i oprogramowania (software).



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)

4 

S
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N
ie
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczy-
ciela z podziałem na typy zajęć 
oraz całkowita liczba punktów 
ECTS osiąganych na tych zaję-
ciach:

obecność na warsztatach 

udział w konsultacjach

w sumie:

ECTS

30

0

30

1,0

15

0

15

1,0

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin 
na każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć

praca nad prezentacją, projektem, referatem

w sumie:  

ECTS

20

20

40

2,0

20

20

40

2,0

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z 
tym liczba punktów ECTS:

praca praktyczna własna

w sumie:

ECTS

25

25

1,0

25

25

1,0

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

 4 ECTS - obszar nauk społecznych

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Ukształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi 
systemu operacyjnego rodziny Windows, aplikacji użytkowych (pa-
kiet biurowy Ms Office/LibreOffice/Open Office) oraz sieci lokal-
nych i sieci Internet (usługi sieci web).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie problemów z zakresu tech-
nologii informacyjnej, dyskusja

Treści kształcenia: Ćwiczenia laboratoryjne:

L1 – Zajęcia organizacyjne. Podanie warunków zaliczenia, literatu-
ry. Pierwsze ćwiczenia z systemu operacyjnego.

L2 – Tworzenie struktury katalogowej, szukanie plików w systemie, 
zarządzanie folderami, plikami



L3 – Narzędzia systemowe, podgląd ustawień systemowych, konfi-
guracja sieci (LAN, WiFi)

L4 – Edytor tekstu. Tworzenie plików tekstowych (CV, list motywa-
cyjny). Podanie, dokumentacja, korzystanie z szablonów Ustawienia 
programu, wydruk gotowych dokumentów

L5 – Tworzenie tabel, wykresów, nagłówków, stopek, numeracji 
stron, spisu treści

L6 – Wstawianie grafiki w edytorach tekstu

L7 – Arkusze kalkulacyjne – zasady tworzenia obliczeń, symulacji –
Ms Excel

L8 – Zarządzanie komórkami, wstawianie formuł (funkcji). Analiza 
wykresowa w arkuszu

L9 – Tworzenie prezentacji multimedialnych – Power Point

L10 – Zarządzanie slajdami, dodawanie animacji, przejścia slajdu, 
wstawianie multimediów

L11 – Tworzenie i edycja elementów graficznych

L12 – Bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo informacji w syste-
mie operacyjnym (programy antywirusowe, zabezpieczenia, kopie 
bezpieczeństwa)

L13 – Tworzenie dokumentów sieciowych (usługa cloudcomputing).
Udostępnianie dokumentów. Tworzenie ankiet, formularzy on-line. 
(narzędzie dysku Google, Onedrive Microsoft)

L14 – Sieć Internet – zarządzanie informacją – szukanie informacji 
w sieci Web, korzystanie z narzędzi i usług sieci Web (portale zawo-
dowe, społecznościowe), komunikacja w sieci web.

L15 – Podsumowanie laboratorium i zaliczenie przedmiotu

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierunko-
wy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów

kształcenia (for-
ma zaliczeń)

A-3_W01

A-3_W02

w zakresie wiedzy:

omawia wybrane elementy (hardware+softwa-
re) dotyczące obsługi sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego  

zna przydatności obsługi podstawowej gamy 
oprogramowania biurowego dla potrzeb funk-
cjonowania w pracy zawodowej

K_W02

K_W02

wa. 

wa. 

wykonanie za-
dania,

kolokwium

wykonanie za-
dania,

kolokwium

A-3_U01

w zakresie umiejętności:

potrafi pozyskiwać informacje z literatury (w 
tym on-line) oraz innych właściwie dobranych 
źródeł, również w języku angielskim lub in-
nym języku obcym

K_U05 wa. Wykonanie
zadania



A-3_U02

A-3_U03

potrafi wybrać i wykorzystać odpowiednie na-
rzędzia informatyczne (system operacyjny, 
aplikacje użytkowe) niezbędne w pracy zawo-
dowej

potrafi posługiwać się technikami informa-
cyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi 
działalność zawodową

K_U05

K_U05

wa. 

wa.

Wykonanie
zadania

Wykonanie
zadania

A-3_K01

w zakresie kompetencji społecznych:

potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania

K_K01 wa. sposób wykona-
nia zadania

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z: kolokwium oraz wykonanych zadań i odpowiedzi ust-
nych, biorąc pod uwagę obecność i aktywność na zajęciach.

7. Zalecana literatura

Literatura podsta-
wowa:

1. M. Bach , Budowa systemu operacyjnego WNT, 2003-2009. 

2. Jaronicki, Adam „MS Office 2013 PL”. Gliwice: Wydawnictwo Helion , cop. 2013

3. Piotr Rajca „Internet. Ćwiczenia praktyczne” ISBN: 83-7197-218-0.

4. Siemieniecki B., Skarbińska A., Ks. Sykulski J. (red.), Technologia infor-
macyjna w zmieniającej się edukacji, Wydawnictwo Żak, Ciechocinek-Toruń-
Suwałki 2000.

5. Białobłocki, T., Moroz, J., Nowina-Konopka, M., Zacher, L., (2006). Spo-
łeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania. Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademickie i Profesjonalne.

6. Stanek, William R. „Windows 7: Vademecum administratora” Warszawa: APN 
PROMISE , 2009

Literatura uzupeł-
niająca:

1. Lewandowski W., Siemieniecki B. (red.), Rola i miejsce technologii infor-
macyjnej w okresie reform edukacyjnych Polsce, Multimedialna Biblioteka 
Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności
studenta

Obciążenie studenta [h]

Obecność na zaję-
ciach

30 h st / 15 h nst

Praca własna studenta 60 h st / 75 h nst

Sumaryczne obcią-
żenie pracą studen-
ta

90 h / 90 h

Punkty ECTS za 
moduł/przedmiot

4

9. Uwagi

http://bg.pwsz.krosno.pl/?bc&sID=0&lTyp=1&let=Windows%207
http://bg.pwsz.krosno.pl/?bc&sID=0&lTyp=1&let=MS%20Office%202013%20PL


A4. Język obcy

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Język obcy, A.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Foreign language I 

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: --

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Kierownik Studium Języków Obcych mgr Anna Świst

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Moduł kształcenia ogólnego

Status przedmiotu: obieralny

Język wykładowy: polski/angielski/niemiecki/rosyjski/ francuski

Rok studiów, semestr: *) I, II / 1, 2, 3, 4

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

stacjonarne – ćwiczenia audytoryjne

30 + 30 + 30 + 30 = 120 h

 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Znajomość języka obcego  na poziomie średniozaawansowanym 
lub zaawansowanym 

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)   

5 (4  + 1)
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału ćwiczenia, 

s. I 30

s. II 30

30

30



nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

konsultacje,

w sumie:

ECTS

s. III 30 s.
IV 30

120

4

30

30

120

4

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

przygotowanie ogólne

praca nad projektem

przygotowanie go egzaminu

w sumie:  

ECTS

10 

 5

15

30

1

10 

 5

15

30

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach przed-
miotu oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: zdobycie kompetencji językowych na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające: opis, prelekcja, prezentacja, objaśnienie,
metody aktywizujące: dyskusja, film, inscenizacja, gry dydaktycz-
ne, metoda sytuacyjna, metody praktyczne: ćwiczenia, metoda pro-
jektów, symulacja

Treści kształcenia: 

 

leksyka i gramatyka na poziomie B2

=============================================

JĘZYK ANGIELSKI:

I SEMESTR 

Zakres leksykalny:

Job interviews rozmowy kwalifikacyjne.

Employment (zatrudnienie)

Personality, compound adjectives ( cechy osobowości, przymiotniki
złożone) 

Illnesses, injuries, symptoms (choroby, kontuzje, objawy)  



Clothes, fashion ( ubrania, moda)

Describing people (opisywanie osób)

Air travel (podróżowanie samolotem)

Books, reading habits ( książki, nawyki czytelnicze)

Zakres gramatyczny:

Rodzaje pytań  

Wyrazy  posiłkowe i ich zastosowanie. 

Czasy: Present Simple i Continuous, Present Perfect, Past Simple i 
Continuous, Future Simple.

Stopniowanie przymiotników, kolejność przymiotników.

Zdania porównujące.

Czasowniki złożone.

Czasy: Present Perfect Simple i Continuous.

Użycie przymiotnika w funkcji rzeczownika.

Czasy: Past Perfect i Past Perfect Continuous.

Konstrucja so/such...that - użycie w zdaniach

II SEMESTR: 

Zakres leksykalny:

Ecology, weather ( ekologia, pogoda)

Predictions- wyrażenia definietely, probably, likely/unlikely (prze-
widywanie przyszłości)

Risky behaviour and hobbies ( ryzykowne zachowania i hobby)

Road safety ( bezpieczeństwo na drodze)

Addictions (uzależnienia)

Positive and negative feelings ( pozytywne i negatywne uczucia)

Zakres gramatyczny:

 Pozycja przysłówków i wyrażeń przysłówkowych w zdaniu

Czasy: Future Perfect i Future Continuous

Zerowy i pierwszy okres warunkowy

Zdania czasowe dotyczące  przyszłości

Drugi i trzeci okres warunkowy

Zdania z "wish"

Przymiotniki zakończone na -ed i -ing

III SEMESTR:



 

Zakres leksykalny:

Music, musical instruments (muzyka , instrumenty muzyczne)

Sleep, sleeping disorders (Sen i zaburzenia snu)

Human body ( ciało człowieka)

Confusing verbs e.g. matter/mind ( czasowniki często mylone np. 
matter/mind) 

Verbs of senses – czasowniki zmysłów:  look, taste, smell, sound

Crimes and legal system (przestępstwa i system karny)

 

Zakres gramatyczny:

Forma gerundialna i bezokolicznikowa czasownika

Konstrukcje: used to, be used to, get used to; would rather

Czasowniki modalne must,may, can’t  w wyrażaniu prawdopodo-
bieństwa

Użycie wyrazu   “as”

Strona bierna; konstrukcje it is said that…, he is thought to…; have
something done

IV SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

Media- press, radio, TV (media- prasa, radio, TV) 

Advertising, business (reklama,  biznes

Word formation (słowotwórstwo)

Science (nauka)

Collocations (kolokacje: pary wyrazowe)

Technical language (elementy języka technicznego)

 

Zakres gramatyczny

Mowa zależna,  czasowniki wprowadzające  

Wyrażanie kontrastu i celu; 

Przysłówki whatever, whenever  itd

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Zaimki ilościowe: all, both itp.

Przedimki określone i nieokreślone 

=============================================

JĘZYK NIEMIECKI:



I SEMESTR 

Zakres leksykalny:

Ich und meine Familie -Familienleben / Ja i moja rodzina - życie 
rodzinne

Meine Freizeit, meine Hobbys / mój wolny czas, moje zaintereso-
wania

Freundschaft, meine Freunde - Beschreibung /przyjaźń, moi przyja-
ciele - opis

Mein Alltag, mein Wochenende / mój dzień powszedni, mój week-
end

Mahlzeiten, gesundes Essen/ posiłki, zdrowa żywność

Zakres gramatyczny:

Zdanie proste oznajmujące i pytające, tworzenie pytań dwoma spo-
sobami

Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym typu: essen, fahren, se-
hen

Tryb rozkazujący  - forma grzecznościowa oraz forma z hätte 

Przeczenie nein – nicht, nein - kein

Zaimki dzierżawcze i osobowe- odmiana, zastosowanie

Przysłówki miejsca, czasu

II SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

Gesundheitswelt - Krankheiten, Besuch beim Arzt / zdrowie - cho-
roby, wizyta u lekarza

Mein Haus, mein Zimmer - Beschreibung /mój dom, mój pokój - 
opis

Die Urlaubsreise - Reisefieber, Reisevorbereitungen, Haustauschur-
laub /podróż - stres z tym związany,przygotowania do podróży, wy-
miana „dom za dom“

Partys - Organisierung - Einladung der Gaste / imprezy - organiza-
cja - zapraszanie gości

Das Wetter - Beschreibung / pogoda - opis

Zakres gramatyczny:

Liczebniki porządkowe – dokładna data (am, im)

Zaimki man, es

Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne.

Rekcja czasownika. Pytanie o rzecz i osobę.



Rzeczownik - odmiana

Przyimki

Czasowniki lassen w zdaniu

Stopniowanie przymiotnika, zdanie porównawcze

III SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

Orientierung in der Stadt -Fragen nach dem Weg /orientacja w 
mieście - pytanie o drogę

Meine Stadt - mein Wohnort / moje miasto - moje miejsce zamiesz-
kania

Schulwesen - neue Lehrkulturen /szkolnictwo - nowe trendy ucze-
nia

Schulangst, Gewalt, Mobbing - die Folgen, Ratschlage geben /
strach przed szkołą, przemoc, mobbing

„Geld ist nicht alles „ - Gesprache fuhren / „pieniądze to nie 
wszystko“ - dyskusja

Zakres gramatyczny:

Czas Perfekt,  Imperfekt, Futur I

Strona bierna

Zdanie złożone – spójniki o szyku prostym i przestawnym

Spójnik ob, dass, weil

Zdania przyzwalajace ( obwohl - trotzdem)

IV SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

Das Leben im Seniorenalter  - Einfluss der Tradition und der Fami-
lie / życie na emeryturze - wpływ tradycji i rodziny

Arbeitswelt - Neben - und Ferienjob / praca - zajęcie dodatkowe, 
praca dodatkowa

Sport im Leben der Menschen/ sport w życiu człowieka

Mein Studium, meine Zukunftplane / moje studia , moje plany na 
przyszłość

Aktive und passive Erholung / aktywny i pasywny wypoczynek

Zakres gramatyczny:

Zdania warunkowe

Tryb przypuszczający



Zdania czasowe ( wszystkie spójniki)

Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu

Zdania przydawkowe.

=============================================

JĘZYK FRANCUSKI:

I SEMESTR 

Zakres leksykalny:

Les langues vivantes (języki obce)

Les sentiments(uczucia)

Les pièces et les meubles (pomieszczenia mieszkalne,  wyposaże-
nie), 

Les habitations (miejsca zamieszkania)

Les activitésquotidiennes (czynności codzienne)

Les maux, les maladies et leurs symptômes (dolegliwości, choroby i
ich objawy)

Domander et donner conseil (proszenie o rady oraz udzielanie rad)

Zakres gramatyczny:

Czas przeszły Passé Composé, 

Zaimki w dopełnieniu dalszym, czasownik „trouver”,

Wyrażenie celu „pour” i uzasadnienie „parce que”

Zaimek „y”, struktury stopniowania „plus, moins, aussi, autant 
que...” 

Tworzenie rzeczowników złożonych

Tryb rozkazujący, 

Czasownik „devoir” w trybie warunkowym

II SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

Du début du XX siècle jusqu'àaujourd'hui (od początku XX wieku 
do dziś- wydarzenia)

L'histoire de la peinture en France (historia sztuki malarskiej we 
Francji)

Les Prévisions météo (prognoza pogody)

Le réchauffement climatique et ses consequences (ocieplenie klima-
tyczne i jego skutki)

L'avenir de le France et l'alimentation du futur (przyszłość Francji i 
żywność w przyszłości)



Zakres gramatyczny:

Czas przeszły Imparfait, przymiotniki i zaimki nieokreślone, za-
imek osobowy „on”, 

Zdanie podrzędne czasowe z spójnikiem „quand”

Opozycja czasów przeszłych PasséComposé i Imparfait  

 Zaimki względne „qui, que, où” i wyrażenie„être en train de + 
bezokolicznik

Czas przyszły Futur, znaczniki czasowe „Si...+ futur”, przymiotni-
ki i ich miejsce w zdaniu

III SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

L'anniversaire et autres festivités (urodziny oraz inne imprezy)

Lesavoir-vivre et la politesse (zasady dobrego wychowania)

Les méls de la vie quotidienne (korespondencja mailowa) 

Le théâtre àla française avec Molière (teatr po francusku, Molier)

Facebook: la vie privée (Facebook i jego wpływ na prywatne życie)

Zakres gramatyczny:

Czasowniki modalne „vouloir, pouvoir i devoir”, tryb warunkowy, 
formy grzecznościowe

Formy pytań, wyrazy pytające, rodzaj nazw krajów,

Czas czasownika „synthèse”, przyimki lokalizacyjne przed nazwa-
mi krajów i miast „à/en”

Czasy przeszłe,  

Czas Plus-que-parfait, odmiana imiesłowu czasu przeszłego z cza-
sownikiem „avoir”, zaimki osobowe w dopełnieniu bliższym

IV SEMESTR:

 

Zakres leksykalny:

Les voyages et les vacances (podroże i wakacje)

Le caractère de l'homme (charakter człowieka)

Sauvons la planète (ochrona przyrody)

La télévision (telewizja)

La voiture en ville (problemy komunikacyjne w mieście)

Zakres gramatyczny:

Zdanie hipotetyczne, tryb warunkowy, zaimki oraz rodzajniki wyra-



żające usytuowanie „Si...+ Imparfait”

Czas warunkowy przeszły Conditionnel passé, 

Przysłówki z końcówką „-ment”, 

Czasownik „Espérer que + futur simple (czas przyszły prosty)

Wyrazy czasowe i logiczne, czas Subjonctif Présent, 

Czasowniki wyrażające opinie:  „je pense que…, je crois que...”

=============================================

JĘZYK ROSYJSKI:

I SEMESTR

 

Zagadnienia leksykalne:

1. Rodzina (elementy biografii, zainteresowania, drzewo genealo-
giczne rodziny)

2. Wakacje, czas wolny
3. Kraje i narody Europy
4. Studia, uczelnia (władze, kierunki, przedmioty, harmonogram 

zajęć)
5. Praca (zawody, zainteresowania, plan dnia)
6. Komunikacja (droga do pracy, na uczelnię, komunikacja miej-

ska, międzynarodowa)
7. Zainteresowania, czas wolny
8. Dom, mieszkanie (położenie, rozkład pomieszczeń, umeblowa-

nie)
9. Wygląd zewnętrzny, charakter człowieka
10. Moskwa i jej zabytki
11. Malarstwo rosyjskie
12. Moje miasto
13. Święta w Polsce i Rosji

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Czasowniki: изучать, учиться, учить, посещать, снять

Stopień wyższy przymiotnika

Stopień wyższy przysłówka

Czas przeszły czasowników z sufiksem ну-

Pisownia przedrostka пол-

Połączenie liczebników z rzeczownikiem градус

Konstrukcje służące do porównywania: гораздо холоднее…

Fonetyka: intonacja służąca do wyrażania emocji (ИК-5)

Czasowniki dokonane i niedokonane

Zdania podrzędnie złożone z потому что, поэтому

Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii

II SEMESTR:



Zagadnienia leksykalne:

1. Życie towarzyskie, czas wolny
2. Żywienie, artykuły spożywcze
3. Posiłki, lokale gastronomiczne
4. Kuchnia rosyjska, przepisy
5. Moda, zakupy
6. Zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie
7. Święta w Polsce i Rosji, Wielkanoc
8. Sport, dyscypliny sportowe
9. Wybitni sportowcy, idole
10. Elementy wiedzy o Rosji. Sankt Petersburg
11. Aleksander Puszkin – życie i twórczość

Zagadnienia gramatyczne:

Czasowniki: одеваться, одевать, надеть

Zwroty: следить за собой, одеваться со вкусом

Konstrukcja typu: мне есть что рассказать

Konstrukcje: ходить по магазинам, зайти в магазин

Pytania w mowie zależnej

Niektóre rzeczowniki pluralia tantum: брюки, духи, макароны 

Rzeczownik o odmiennym rodzaju gramatycznym niż w języku 
polskim: браслет 

Tryb rozkazujący

Krótka i dłuższa forma przymiotników

czasownik играть z przyimkiem в, на

Konstrukcja: rzeczowniki typu чемпионат, соревнования …

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami это, от, всё

Zdania przyczynowe z przyimkami благодаря, из-за

III SEMESTR:

Zagadnienia leksykalne:

1. Podróże
2. W szpitalu,podstawowe choroby, objawy i leczenie
3. Zagrożenia współczesnej młodzieży
4. Wybitni przedstawiciele literatury rosyjskiej
5. Mój bohater
6. Święta rodzinne w Polsce i Rosji
7. Teatr, kino, telewizja, prasa
8. Anton Czechow – życie i twórczość

Zagadnienia gramatyczne:

Czasowniki: заниматься, жаловаться

Nazwy wybranych zawodów mających tylko formę rodzaju męskie-



go: курьер, посол, судья

Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich

Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, np. 
тренировка, диагноз, рецепт

Przymiotniki twardo- i miękkotematowe

Liczebniki 

Czasowniki увлекаться, нравиться...

Stopniowanie przymiotników

IV SEMESTR:

Zagadnienia leksykalne

1. W poszukiwaniu pracy
2. Plany na przyszłość
3. W biurze podróży
4. Ochrona przyrody, zagrożenia cywilizacyjne
5. Komputer. Pomaga czy szkodzi?
6. Pamiątki z Rosji
7. Wybitni przedstawiciele świata muzycznego
8. Fiodor Dostojewski

Zagadnienia gramatyczne:

Czasowniki забронировать, снять, заказать... 

Zaimki względne 

Formy biernika liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieży-
wotnych,

Przyimki через, за, с, до... stosowane w konstrukcjach czasowych.

Słowa, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne dotyczące ochrony 
środowiska

Czasownik успеть + bezokolicznik czasowników dokonanych

Zwrot: не опоздать бы мне...

Określenia czasu, odległości, miary w przybliżeniu

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

w zakresie wiedzy: 

Student zna słownictwo i struktury gramatycz-
ne, pozwalające na podejmowanie działań ko-
munikacyjnych. Zna podstawowe słownictwo z 
zakresu nauki i techniki oraz takie, które po-
zwoli mu poruszać się w środowisku uczelnia-
nym i zawodowym. Zna struktury, pozwalające 

ćwiczenia sprawdzian wie-
dzy

zaliczenie pro-
jektu

prezentacja ust-
na



mu na łączenie wypowiedzi w klarowną i spój-
ną całość.

w zakresie umiejętności: 

Posługiwania się językiem obcym,  zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Eu-
ropejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego. Rozumienie stosunkowo długich wypo-
wiedzi   na znany temat w języku obcym.  Ro-
zumienie  artykułów i tekstów  opisujących  
problematykę współczesną. Wypowiadanie się 
jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczą-
cych zainteresowań,  przedstawianie  poglądów 
na aktualne lub abstrakcyjne tematy . Umiejęt-
ność tworzenia dłuższych form pisemnych  jak 
esej lub sprawozdanie lub krótszych jak list for-
malny i nieformalny. 

Przygotowanie prac zaliczeniowych, prezentacji
multimedialnych i projektów  z wykorzysta-
niem różnych technik komputerowych  i róż-
nych źródeł  

 ćwiczenia sprawdzian
umiejętności

zaliczenie pro-
jektu

prezentacja ust-
na

w zakresie kompetencji społecznych:

Rozumienie konieczności ciągłego 
doskonalenia w celu zwiększania własnych 
kompetencji, wiedzy, postaw i zachowań, 
poprzez naukę przez całe życie

Współpracowanie w grupie.  

Wyrażanie własnych poglądów, obrona ich w 
dyskusji, szacunek wobec poglądów innych. 

Samodzielne  uzupełnianie i doskonalenie naby-
tej wiedzę i umiejętności, świadomość braków, 
identyfikowanie   możliwości i źródeł służących
uzupełnieniu wiedzy i umiejętności.

 ćwiczenia sprawdzian wie-
dzy

zaliczenie pro-
jektu

egzamin ustny

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Rodzaj zajęć Liczba godzin Waga Ocena Wynik

ćwiczenia   

I semestr

30 1 (100%) 4,0 4,0

ćwiczenia

II semestr

30 1 (100%) 5,0 5,0

ćwiczenia

III semestr

30 1 (100%) 3,5 3,5

ćwiczenia 30 1 (100%) 4,0 4.0



IV semestr egza-
min 0,4 (zaliczenie)

0,6 (egzamin)

4,0 1,6 + 2,4 = 4,0

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Język angielski:

Oxenden C., Latham-Koenig Ch.,  English File Third edition, upper-inter-
mediate lub intermediate, Oxford University Press 2014

Język niemiecki:

S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska, Welttour 1, Welttour 2 oraz Welt-
tour 3, Nowa Era 2015

M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz Deutsch für Profis, Lektorklett 2013

Język francuski:

A. Paciej-Motyl, M. Szozda Version originale 2  i Version Originale 3, Lek-
torklett 2012 

Język rosyjski:

M. Język rosyjski. Rozmawiaj na każdy temat, część 1,2, Choreva-Kuchar-
ska Poznań 2010

Pado A. Start.ru 2, język dla średnio zaawansowanych. Wydanie II, WSiP, 
2008

Literatura uzupełniająca: Język angielski:
Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate / Upper-intermediate, 
Cambridge University Press, Vince M., 
 First Certificate – Language Practice, Heinemann.
Evans V., Practice exam papers for the Revised Cambridge FCE 
Examination, Express Publishing oraz wybrane ćwiczenia z innych 
podręczników na poziomie B1 i B2

Język niemiecki:

Nicoletta Grandi, Ulrike Cohen,  Herzlich willkommen A2 (Lehr-und Ar-
beitsbuch),  

Deutsch für dich 1 i 2

Język francuski:

C. Baylon, J. Murillo, Forum 1 i Forum 2, Hachette

M. Supryn-Klepcarz, R. Boutegege,  Francofolie express 2 Francofolie ex-
press 3, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012

Język rosyjski:

Ślusarski Sz. Tiereszczenko I. Pусский язык. Repetytorium tematyczno-lek-
sykalne, Poznań 2001

Materiały własne (prezentacje, scenariusze zajęć, foldery o tematyce spo-
łecznej, gospodarczej, turystycznej); inne internetowe źródła tematyczne 

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Regine-Boutegege,a,74661410
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magdalena-Supryn-Klepcarz,a,74661411
http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5701


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

przygotowanie ogólne 10

praca nad projektem   5

przygotowanie do egzaminu 15

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

30

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



A6.1. FAR – gry terenowe

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Formy Aktywności Ruchowej – gry terenowe A.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Forms of physical activity - outdoor games

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr Rafał Kapica

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: kształcenia ogólnego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II, 4

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

ćwiczenia praktyczne 25 h 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty wprowadzające: 

Podstawy rekreacji



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)   

2
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Ćwiczenia praktyczne

Konsultacje

w sumie: 

ECTS  

25

1

26

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

Przygotowanie do ćwiczeń 

Praca w sieci 

Praca nad scenariuszem ćwiczeń i zabaw  

w sumie: 

ECTS  

5

5

15

25

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

25

1

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć z
gier i zabaw terenowych

Kształcenie umiejętności przeprowadzenia zajęć z gier i zabaw tere-
nowych

Metody dydaktyczne: podające - pokaz
problemowe – dyskusja, scenariusze ćwiczeń i zabaw w tere-
nie
eksponujące – pokaz

Treści kształcenia: 

 

Ćwiczenia:

1. Założenia gier i zabaw terenowych.



2. Wpływ gier i zabaw terenowych na rozwój psychofizyczny dzie-
ci i młodzieży.

3. Zasady bezpieczeństwa w realizacji zajęć z gier i zabaw tereno-
wych.

4. Metodyka nauczania i realizacji zajęć z gier i zabaw terenowych.

5. Rodzaje gier i zabaw terenowych.

6. Nauka wybranych gier terenowych: „Palant”, „Podchody”, „Rin-
go”.

7. Nauka prowadzenia biegów na orientację

8.  Nadzorowanie przebiegu gier i zabaw.

9. Umiejętność oceny oraz sposobu nagradzania dzieci i młodzieży.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfika-
cji efektów

kształcenia (for-
ma zaliczeń)

A06_W_01

w zakresie wiedzy:

Zna podstawową terminologię z zakresu gier 
i zabaw terenowych

K_W01 ćw. Obserwacja ćwi-
czeń

A06_U_01

A06_U_02

w zakresie umiejętności:

Posiada umiejętności techniczne i ruchowe 
z zakresu wybranych form rekreacji ruchowej.

Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem 
wykorzystywanym w grach i zabawach tereno-
wych

K_U01

K_U02

ćw.

ćw.

 Obserwacja ćwi-
czeń

Ocena przygoto-
wanych scena-
riuszy ćwiczeń

A06_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

Działa zgodnie z zasadami BHP. K_K06 ćw. Obserwacja ćwi-
czeń

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych w ramach  ćwiczeń

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Baum H., Zabawy w lesie, Jedność Kielce 2002

2. Bondarowicz M., Forma zabawowa w nauczaniu sportowych 

3. gier zespołowych. Sport i Turystyka1983

4. Cych P., Kozłowski J., , Bieg na orientację, gry i zabawy z mapą i
kompasem, 

5. Sport dla wszystkich, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)



Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

ćwiczenia 25

Konsultacje 1

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Praca w sieci 5

Praca nad scenariuszem gier 
i zabaw  terenowych

15

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

51

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

2

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



A6.2. FAR – Aerobik

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Formy Aktywności Ruchowej – Aerobik A.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Forms of the Motor Activity – Aerobic

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny (P)

Forma studiów: Studia stacjonarne  

Koordynator przedmiotu: Mgr Danuta Kamińska

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Specjalnościowego

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) I, 1

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszarowe):

Stacjonarne – ćwiczenia audytoryjne 25 h,

Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

Razem punktów ECTS - 1

S
ta

cj
on

ar
ne
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje dotyczące przygotowania projektu 
choreograficznego

w sumie:

ECTS 

25

5

30

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć

Przygotowanie projektu choreograficznego i frag-
mentu zajęć

w sumie:  

ECTS

5

10

15

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 

w sumie:

ECTS

25

25

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2)   

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności 
sprawnego poruszania się w tematyce kompetencji  w zakresie aero-
biku; kreacji zajęć w animacji ruchowej czasu wolnego.

Metody dydaktyczne: -  metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie
-  metody problemowe: metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

-  metody praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ruchowej ekspresji twór-
czej

Treści kształcenia: 

 

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Kroki podstawowe w aerobiku, nazewnictwo, komunikacja z   
grupą.

 2. Podstawowe wiadomości o muzyce.

 3. Moduł zajęć aerobowych; Low  Impact Aerobic.

 4. Moduł zajęć aerobowych; High Impact.

 5. Moduł zajęć aerobowych; HI/LO

 6. Moduł zajęć aerobowych; Stretching w lekcji fitness.



 7. Moduł zajęć aerobowych; Dance aerobic, Latino.

 8. Zajęcia ukierunkowane – dla dzieci, seniorów.

 9.Pokaz indywidualnego projektu wybranej formy   choreograficz-
nej.

10. Projekt oraz demonstracja grupowa wybranego modułu.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-
nia (forma
zaliczeń)

A6_W_01

A6_W_02

w zakresie wiedzy:

1. Zna podstawową terminologię specyficzną dla  
aerobiku.

2. Ma podstawową wiedzę o prowadzeniu wybra-
nej formy aktywności ruchowej dla uczestników 
imprez rekreacyjnych i turystycznych.  

K_W01

K_W07

ćwiczenia Samodzielne
przeprowadze-

nie fragmentu
zajęć

A6_U_01

A6_U_02

w zakresie umiejętności:

1. Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z
zakresu wybranych form aktywności fizycznej i 
potrafi je zaprezentować.

2. Posiada umiejętność pracy indywidualnej i ze-
społowej w zakresie turystyki i rekreacji prowa-
dząc wybraną formę aktywności ruchowej.

K_U01

K_U07

ćwiczenia

Przygotowanie i
realizacja pro-
jektu chore-

ografi-cznego w
oparciu o wy-
brany moduł

A6_K_01

A6_K_02

w zakresie kompetencji społecznych:

1.Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania
się .

2.W sposób odpowiedzialny przygotowuje się do 
swojej pracy, dbając o poziom sprawności 
fizycznej.

K_K01

K_K08

ćwiczenia Aktywne
uczestnictwo

w zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Samodzielne przeprowadzenie fragmentu zajęć 30%

Przygotowanie i realizacja projektu choreograficznego w oparciu o wybrany moduł  50%

Frekwencja i aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 9. Grodzka-Kubiak E., Fitness czy aerobik, Poznań 2002

10. Olex- Mierzejewska D., Fitness, Katowice 2002

11. Raisin L., Stretching dla każdego, Warszawa 2010



Literatura uzupełniająca: 1. Keller A., Fitness krok po koku, Warszawa 2014

2. Gómez R.A., Aerobik i step, Warszawa 2009 
3. SHAPE-miesięcznik

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na ćwiczeniach 25 h

Konsultacje dotyczące przy-
gotowania projektu chore-
ograficznego

5 h

Przygotowanie ogólne do 
zajęć

5 h

Przygotowanie projektu 
choreograficznego i frag-
mentu zajęć

10 h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

45 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1 p.

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



A6.3. FAR – Gry i zabawy

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Formy Aktywności Ruchowej – Gry i zabawy, A.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Forms of physical activity (Games and fun games)

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja

Specjalność/specjalizacja: ORT I TA

Poziom kształcenia: Studia I Stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny(P)

Forma studiów: Studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Edyta Nizioł-Babiarz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia ogólnego

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) 2,IV

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne- ćw praktyczne 25 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Ogólna sprawność ruchowa 

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)

1
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A. Liczba godzin wymagających 5



bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Konsultacje

w sumie:

ECTS 5

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie ogólne

w sumie:  

ECTS

10

10

0,25

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

w sumie:

ECTS

25

5

30

0,75

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

…… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć z gier i 
zabaw ruchowych 

 Zaznajomienie się z podstawami rozwoju psychofizycznego dzieci i mło-
dzieży.

Opanowanie umiejętności przeprowadzenia zajęć z gier i zabaw ruchowych
zgodnych z metodologią.

Opanowanie dużego zasobu gier i zabaw.

Metody dydaktyczne: metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyja-
śnienie
- metody problemowe: metody aktywizujące: metoda 
sytuacyjna
- metody praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ruchowej ekspresji twór-
czej

Treści kształcenia: Ćwiczenia audytoryjne:

1. Definicja i założenia gier i zabaw ruchowych.

2. Podział gier i zabaw.



3. Podstawy rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

4. Wpływ gier i zabaw na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

5. Zasady bezpieczeństwa w realizacji zajęć z gier i zabaw.

6. Metodyka nauczania i realizacji zajęć z gier i zabaw.

7. Umiejętność doboru zabaw do wieku rozwojowego dzieci i młodzieży.

8. Zasady organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży,

9. Nadzorowanie przebiegu gier i zabaw.

10. Umiejętność oceny oraz sposobu nagradzania dzieci i mło-
dzieży

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-
nia (forma
zaliczeń)

A5_W_01

A5_W_02

w zakresie wiedzy:

1.Zna terminologię z zakresu gier i zabaw rucho-
wych

2.Posiada podstawową wiedzę, obejmującą gry i
zabawy ruchowe zorientowaną na  zastosowania
praktyczne.

K_W01 Ćw

praktyczne

Obserwacja
udział w
dyskusji

A5_U_01

A5_U_02

w zakresie umiejętności:

1.Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem
wykorzystywanym w grach i zabawach rucho-
wych 

2. Potrafi posługiwać się podstawowym sprzę-
tem wykorzystywanym w grach i zabawach ru-
chowych 

K_U01 Ćw

praktyczne

Aktywność

Na zajęciach

A5_K_01

A5_K_02

w zakresie kompetencji społecznych:

1.Ma świadomość ciągłego dokształcania się
2.Jest przygotowany do działań grupowych 
realizując w nich różne role

K_K01

K_K03

ćw Obserwacja
udział

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią artmetyczną oceny wystawionej z:

Sprawdzianu umiejętności przeprowadzenia zajęć z gier i zabaw ruchowych, 

Kolokwium zaliczeniowe z zakresu gier i zabaw ruchowych

Aktywność na zajęciach

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Bondarowicz Marian: „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych", 
Warszawa 1988 r.

Trześniowski Roman: „Gry i zabawy ruchowe", Warszawa 1990 r

Kołodziejowie Maria i Jerzy: „Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w naucza-

niu początkowym", Rzeszów 1996 r.                                                                                     

Kołodziejowie Maria i Jerzy: „Wybrane zagadnienia z gimnastyki podstawowej", 1992 r.



„ Sport zespołowy- gry i zabawy integracyne", Wydawnictwo Centrum Animacji Kultury, 

Warszawa 1994r.

Kołodziejowie Maria i Jerzy: „Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu po-
czątkowym

Literatura uzupełniająca: Fąk Przemysław:,”Gry i zabawy integracyjne” Wydawnictwo TKKF Warszawa 2000r.

Cendrowski Zbigniew: „Przewodzić innym - Poradnik dla liderów zdrowia i spor-

tu",Agencja Promo-Lider, Warszawa 1997 r.

Chromiński Zdzisław: „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży", Warszawa 1987 r.

Frałowicz Tomasz: „ Moja sprawność i zdrowie"- Przewodnik metodyczny dla I r.

Grabowski Henryk: „Co koniecznie należy wiedzieć o wychowaniu fizycznym 

",Kraków 2000r.

Maria Janikowska -Siatka:,, Przykładowe konspekty lekcji z wychowania fizycznego 

zmierzające do realizacji wybranych osiągnięćucznia w poszczególnych etapach edukacji 

szkolnej", Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002r.

„ Wielka księga gier i zabaw", Wydawnictwo Jedność dla dzieci,  Kielce 2002r

Janusz Bielski: „ Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego", Oficyna Wydawni-

cza Impuls, Kraków 2005r.                                                                                                    

Nowak Maria: „Gimnastyka przy muzyce w szkole", Agencja Promo-Lider, Warszawa

Osiński Wiesław: „Teoria wychowania fizycznego, zagadnienia propedeutyczne", 

Poznań 1985 r

Sławomir Owczarek „ Gimnastyka Przedszkolaka ", Wydawnictwa Szkolno Pedagogicz-

ne Warszawa 200l r.

Seweryn Sulisz- „ Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej" WSiP Warszawa 

1997r.

Strzyżewski Stanisław: „Ewolucja metod stosowanych w wychowaniu fizycznym"War-

szawa 1988 r..    

Strzyżewski Stanisław: „Proces wychowania w kulturze fizycznej", WSiP, Warszawa

Kazimiera Wlaźnik- „Przewodnik metodyczny dla nauczycieli wych. fiz.w przedszkolu". 

Wydawnictwo Juka Łódź I996r 

Ewa Węgrzyn, Danuta Umiatowska, Lilia Pławińska: „ Zabawy i gry ruchowe w wycho-
waniu fizycznym"

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na ćwiczeniach 25 h

Przygotowanie do zaliczenia 
przedmiotu 

5h

Udział w konsultacjach 5 h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

35 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

Semestr IV , 1 p

9. Uwagi



*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



A6.4. FAR – Jogging

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Formy Aktywności Ruchowej – Jogging, A.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Forms of physical activity ( Jogging)

Kierunek studiów… Turystyka i Rekreacja

Specjalność/specjalizacja: ORT I TA

Poziom kształcenia: Studia I Stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny(P)

Forma studiów: Studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Edyta Nizioł-Babiarz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia ogólnego

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) 2,IV

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne- ćw praktyczne 25 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Ogólna sprawność ruchowa 

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)

1
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału Konsultacje

5



nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

w sumie:

ECTS 5

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie ogólne

w sumie:  

ECTS

10

10

0,25

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

w sumie:

ECTS

25

5

30

0,75

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalające na samodzielny tre-
ning sprawnościowy, kondycyjny, techniki stosowanej w joggingu.

Poznanie praktycznych umiejętności organizowania czasu wolnego 
z wykorzystaniem  joggingu

Zapoznanie studentów z wartościami i walorami zdrowotnymi związanymi 
ze sportami całego życia. -Student ma świadomość znaczenia tego rodzaju 
zajęć dla aktywności ruchowej w życiu człowieka.

Metody dydaktyczne: - metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wy-
jaśnienie
- metody problemowe: metody aktywizujące: metoda 
sytuacyjna
- metody praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ruchowej ekspresji twór-
czej

Treści kształcenia: Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki joggingu hi-
storia, cele, wartości, charakterystyka sprzętu używanego w 
joggingu



Walory zdrowotne wynikające z uprawiania joggingu

Nauczanie podstawowych technik oceny intensywności zajęć.

Wybrane zagadnienia teorii i metodyki treningu zdrowotnego.

Zastosowanie rozgrzewki, ćwiczeń siłowych , ćwiczeń stret-
chingowych podczas joggingu.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

A5_W_01

w zakresie wiedzy:

 Zna terminologię używaną w joggingu
 Zna podstawowe środki treningowe

K_W01 Ćw

praktyczne

Obserwac-
jaudział w
dyskusji

A5_U_01

02

w zakresie umiejętności:

1.Posiada umiejętności oceny intensywność ćwiczeń

2. Potrafi przygotować program treningu joggingo-
wego z zastosowaniem podstawowych informacji z 
treningu zdrowotnego.

K_U01 Ćw

praktyczne

Aktywność

Na zajęciach

A5_K_01

A5_K_02

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość ciągłego dokształcania się
2. Potrafi działać w grupie

K_K01

K_K03

ćw Obserwac-
jaudział

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią artmetyczną oceny wystawionej z techniki biegu oraz wiedzy teore-
tycznej

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Jerzy Skarżyński, „Biegiem przez życie”, Szczecin 2008 r.

Joe Puleo, Patrick Milroy, „Anatomia w bieganiu”, Warszawa 2012 r.

DreyerDanny, „Bieganie bez wysiłku”, Warszawa 2010 r.

Jeff, „Bieganie Metodą Galloway”, Gliwice 2011 r.

Literatura uzupełniająca: Z. Stawczyk., „Zarys lekkoatletyki” AWF w Poznaniu ,Poznań 1999 . 

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na ćwiczeniach 25 h

Przygotowanie do zaliczenia 
przedmiotu 

5h

Udział w konsultacjach 5 h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

35 h



Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

Semestr IV , 1 p

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



B1. Historia architektury i sztuki

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Historia architektury i sztuki, B.01

Nazwa przedmiotu (j. ang.): History of Architecture and Art

Kierunek studiów:

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Dr. Piotr Łopatkiewicz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II, 3

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

wykład 30 godz., ćw. audytoryjne 30 godz. (razem 60 godzin)

nauki humanistyczne 100 %

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa znajomość historii oraz geografii powszechnej i polskiej na pozio-
mie szkoły ponadgimnazjalnej. Podstawowa wiedza o kulturze i sztukach pla-
stycznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

5

(A + B + C)
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

w sumie:

ECTS 

30

30

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin 
na każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych

przygotowanie do kolokwiów

praca w bibliotece oraz praca nad prezentacją lub 
projektem

przygotowanie do egzaminu

w sumie:  

ECTS

20

10

20

20

70

3

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z 
tym liczba punktów ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

w sumie:

ECTS

30

30

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

100% ECTS – obszar nauk humanistycznych

5

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zaprezentowanie i wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów zakresu z 
historii architektury i sztuki. Dostarczenie ogólnej wiedzy  na temat dziejów
architektury i sztuki europejskiej od wielkich cywilizacji antycznych do XX
wieku. Dostarczenie ogólnej wiedzy  na temat dziejów w architektury i sztu-
ki polskiej, rozumianej jako gałąź sztuki ogólnoeuropejskiej. Wypracowanie
umiejętności właściwej oceny stylowej oraz wskazania miejsca i roli dzie-
dzictwa kulturalnego człowieka w turystyce.

Metody dydaktyczne:  - metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnie-
nie lub wyjaśnienie, pogadanka
- metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryj-
ny, dyskusja dydaktyczna



- metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów

Treści kształcenia:  Wykłady:

Architektura i sztuka starożytnej Grecji.

Architektura i sztuka starożytnego Rzymu jako fundament kultury eu-
ropejskiej.

Wybrane zagadnienia architektury i sztuki wczesnochrześcijańskiej.

Narodziny architektury i sztuki bizantyjskiej oraz kultura karolińska 
i ottońska.

Architektura i sztuka romańska w Europie i w Polsce.

Architektura i sztuka gotycka we Francji i innych krajach Europy.

Architektura i sztuka gotycka w Polsce.

Architektura i sztuka Odrodzenia we Włoszech – czołowe dzieła i twór-
cy.

Architektura i sztuka Odrodzenia w innych krajach Europy w Polsce.

Architektura i sztuka baroku we Włoszech i Francji – czołowe dzieła i 
twórcy.

Architektura i sztuka baroku w Polsce.

Architektura i sztuka doby Oświecenia w Europie i w Polsce.

Architektura XIX wieku w Europie i w Polsce – historyzm i eklektyzm.

Sztuka XIX wieku w Europie i w Polsce – romantyzm, akademizm, re-
alizm, impresjonizm, postimpresjonizm.

Wybrane kierunki w architekturze i sztuce XX wieku.

Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawowe zagadnienia terminologiczne z zakresu architektury i sztu-
ki.

Wybrane wiadomości z zakresu technik architektonicznych.

Wybrane wiadomości z zakresu technik malarskich.

Wybrane wiadomości z zakresu technik rzeźbiarskich.

Podstawowe zagadnienia z zakresu ikonografii chrześcijańskiej.

Podstawowe zagadnienia dotyczące architektury drewnianej.

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego i 
konserwacji zabytków.

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO – prezentacje i 
projekty własne studentów.

Miejsce i rola dzieła sztuki i kultury w ruchu turystycznym – prezenta-
cje i projekty własne studentów.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształce-
nia (forma zali-

czeń)

B1_W_01

Wiedza:

Student zna podstawową terminologię z 
zakresu historii sztuki w zakresie wła-

K_W01 Wykład / Egzamin końco-
wy, kolokwia, od-



B1_W_02

B1_W_03

ściwym dla studiowanego kierunku 

Student posiada podstawową wiedzę, 
obejmującą wybrane obszary historii ar-
chitektury i sztuki europejskiej i pol-
skiej, zorientowaną na zastosowanie 
praktyczne, związane z obsługą ruchu 
turystycznego 

Student posiada podstawową wiedzę do-
tyczącą przydatności przestrzeni geogra-
ficznej dla potrzeb turystyki. Zna miej-
sce i rolę dziedzictwa kulturowego w tu-
rystyce

K_W02

K_W08

ćwiczenia powiedzi własne
studentów

B1_U_01

B1_U_02

Umiejętności:

Student posiada umiejętność pracy indy-
widualnej oraz zespołowej w zakresie 
projektowania, organizowania oraz pro-
wadzenia działań dotyczących dziedzic-
twa kulturowego Europy, Polski i regio-
nu, właściwych dla studiowanego kie-
runku

Student posiada umiejętność opracowa-
nia i prezentowania wyników własnych 
działań dotyczących dziedzictwa kultu-
rowego Europy, Polski i regionu 

K_U07

K_U09

Ćwiczenia

Ćwiczenia

Odpowiedzi i pre-
zentacje własne

studentów

Obserwacja -
udział w dysku-
sjach, aktywność

na zajęciach

B1_K_01

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość odpowie-
dzialności za dziedzictwo kulturo-
we regionu, kraju oraz Europy

K_K09 Ćwiczenia

Obserwacja -
udział w dysku-
sjach, aktywność

na zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z ćwiczeń oraz oceny z egzaminu. 

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. III (rozszerzone) Warszawa 
2000

Hollingsworth M., Sztuka w dziejach człowieka, wyd. „Arkady”, 2006

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, wyd. III, Warszawa 2001

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od anty-
ku po czasy współczesne, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca: Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 2001

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. Stefana Kozakiewicza, 
Warszawa 2000



8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach 
oraz ćwiczeniach

30 godz.

30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

Przygotowanie do kolo-
kwiów

10 godz.

Przygotowanie do  egzami-
nu

20 godzin

Praca w bibliotece, przygo-
towanie prezentacji lub pro-
jektów

20 godzin

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta 130 godzin

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

5 pkt ECTS

9. Uwagi



B2. Ćwiczenia terenowe z historii architektury i sztuki

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Ćwiczenia terenowe z historii architektury i sztuki, B.02

Nazwa przedmiotu (j. ang.): History of Art and Architecture – field practice

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Dr. Piotr Łopatkiewicz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II, 3

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Ćwiczenia terenowe 30 godz.

nauki humanistyczne 100 %

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa znajomość historii oraz geografii powszechnej i polskiej na pozio-
mie szkoły ponadgimnazjalnej. Podstawowa wiedza o kulturze i sztukach pla-
stycznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

5
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Konsultacje 

w sumie:

ECTS 

8

8

0,25

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć

praca nad prezentacją lub projektem grupowym

w sumie:  

ECTS

10

10

20

0,75

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

ćwiczenia terenowe

w sumie:

ECTS

30

30

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) 100% ECTS – obszar nauk humanistycznych

2

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zaprezentowanie i wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów zakresu z historii ar-
chitektury i sztuki. Dostarczenie ogólnej wiedzy na temat dziejów architektury i sztuki 
regionu. Wypracowanie umiejętności właściwej oceny stylowej oraz wskazania miej-
sca i roli dziedzictwa kulturalnego regionu w turystyce. 

Metody dydak-
tyczne: 

- metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka
- metody problemowe: dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów

Treści kształcenia: Ćwiczenia terenowe:

1. Zespół  staromiejski  w Krakowie  – wybrane  zagadnienia  z  zakresu  historii
miasta – archeologia miasta, fortyfikacje miejskie, urbanistyka miast średnio-
wiecznych, zagadnienia przemian stylowych architektury sakralnej.

2. Zespół  Katedry  i  Zamku  Królewskiego  na  Wawelu  –  historia  zabudowy
wzgórza wawelskiego, zagadnienia plastyki nagrobnej, czołowe dzieła archi-
tektury renesansowej (zamek i kaplica Zygmuntowska).

3. Plac rynkowy w Krośnie – wybrane zagadnienia z historii i zabudowy prze-
strzennej  Krosna  –   architektura  mieszczańska,  budowle  użyteczności  pu-
blicznej.

4. Zespół kościoła i klasztoru franciszkanów w Krośnie – podstawowe terminy
architektoniczne z zakresu architektury sakralnej i grobowej.

5. Zespół kościoła parafialnego Św. Trójcy – podstawowe terminy architekto-
niczne, podstawowe zagadnienia z zakresu ikonografii chrześcijańskiej, for-
macje ornamentalne w sztuce nowożytnej.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształce-
nia (forma zali-



czeń)

B2_W_01

B2_W_02

B2_W_03

Wiedza:

 Student zna podstawową terminologię z 
zakresu historii sztuki w zakresie wła-
ściwym dla studiowanego kierunku 

 Student posiada podstawową wiedzę, 
obejmującą wybrane obszary historii 
sztuki polskiej, zorientowaną na zasto-
sowanie praktyczne, związane z obsługą
ruchu turystycznego 

 Student posiada podstawową wiedzę do-
tyczącą przydatności przestrzeni geogra-
ficznej dla potrzeb turystyki. Zna miej-
sce i rolę dziedzictwa kulturowego re-
gionu w turystyce

K_W01

K_W02

K_W08

Ćwiczenia
terenowe

Odpowiedzi wła-
sne studentów

podczas ćwiczeń

B2_U_01

B2_U_02

Umiejętności:

 Student posiada umiejętność pracy indy-
widualnej oraz zespołowej w zakresie 
projektowania, organizowania oraz pro-
wadzenia działań dotyczących dziedzic-
twa kulturowego Polski i regionu, wła-
ściwych dla studiowanego kierunku

 Student posiada umiejętność opracowa-
nia i prezentowania wyników własnych 
działań dotyczących dziedzictwa kultu-
rowego Polski i regionu 

K_U07

K_U09

Ćwiczenia 
terenowe

Obserwacja,
udział w dysku-
sjach, aktywność

na zajęciach

Prezentacje wła-
sne studentów

B2_K_01

Kompetencje społeczne:

• Student ma świadomość odpowiedzial-
ności za dziedzictwo kulturowe regionu 

K_K09

Ćwiczenia
terenowe

Obserwacja,
udział w dysku-
sjach, aktywność

na zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej odpowiedzi własnych studentów, oceny 
ich aktywności podczas ćwiczeń oraz oceny z przygotowanej prezentacji indywidualnej lub projektu grupowego 

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1990 (lub wydania nowsze).

2. Kościół farny w Krośnie – pomnik kultury artystycznej miasta. Materiały 
z sesji naukowej, Krosno listopad 1996, pod red. P. Łopatkiewicza, Kro-
sno 1997

3. Kościół i klasztor franciszkanów w Krośnie – przeszłość oraz dziedzictwo
kulturowe. Materiały z sesji naukowej, Krosno listopad 1997, Krosno 
1998

Literatura uzupełniająca: Łopatkiewicz P., Krosno – im starsze tym lepsze. Najważniejsze zabytki miasta,
[w:] Krosno. Przewodnik dla zwiedzających. Historia, zabytki, ludzie, le-
gendy, [wyd. II poprawione], Krosno 2007, s. 19-42.

Łopatkiewicz P., Kaplica Oświęcimów – mauzoleum rodziny, czy pomnik gloryfi-
kacji rodu fundatora?, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t.
6, pod red. F. Leśniaka, Krosno 2012, s. 35-58



Łopatkiewicz P.,  Zespół wyposażenia kościoła parafialnego w Krośnie w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie, [w:] Kościół parafialny Świętej
Trójcy w Krośnie w panoramie dziejów miasta.  Materiały z konferencji
naukowej  pod  red.  Piotra  Łopatkiewicza,  Krosno,  21  września  2012,
„Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie”, t. 58, Krosno 2012, s.
195-241

Łopatkiewicz, Kaplica Oświęcimów – mauzoleum rodziny, czy pomnik gloryfika-
cji rodu fundatora?, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 6,
pod red. F. Leśniaka, Krosno 2012, s. 35-58

Łopatkiewicz P., W orbicie artystycznej ekspansji Krakowa. Studium o przeszło-
ści artystycznej Krosna, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imie-
nia Stanisława Pigonia w Krośnie 1999-2014. Publikacja wydana z oka-
zji piętnastolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Stani-
sława Pigonia w Krośnie, Krosno 2014, s. 152-167

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na oraz ćwicze-
niach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

Praca w bibliotece, przygo-
towanie prezentacji lub pro-
jektów

10 godzin

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta 50 godzin

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot 2 pkt ECTS

9. Uwagi 

Przedmiot realizowany na terenie zespołu staromiejskiego w Krakowie (2 dni) oraz
zespołu staromiejskiego w Krośnie (3 dni). Terminy kolejnych zajęć (w tym dwu-
dniowego wyjazdu do Krakowa) będą na bieżąco uzgadniane ze studentami.



B3. Ekonomia

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Ekonomia,B.03

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Economy

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne  

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Małgorzata Górka 

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, 2

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

stacjonarne – wykład 30 h, ćwiczenia audytoryjne 15 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Nie określa się

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

4
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A. Liczba godzin wymagają-
cych bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na 
typy zajęć oraz całkowita liczba

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne  

Egzamin 

Konsultacje 

W sumie:

ECTS

30

15

3

2

50

1,7



B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z 
planowaną średnią liczbą go-
dzin na każde i sumaryczną 
liczbą ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych

Przygotowanie do kolokwium

Przygotowanie do egzaminu 

W sumie:  

ECTS

20

20

30

70

2,3

C. Liczba godzin praktycz-
nych / laboratoryjnych w ra-
mach przedmiotu oraz związa-
na z tym liczba punktów 
ECTS:

Przygotowanie do ćwiczeń

Przygotowanie do kolokwium

W sumie:  

ECTS

30

30

60
2,0

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii oraz wykształ-
cenie u studentów umiejętności sprawnego 

posługiwania się miernikami społeczno-ekonomicznymi

w podejmowaniu decyzji w skali makro i mikroekonomicznej.

Metody dydaktyczne: wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, rozwiązywanie zadań, dys-
kusja

Treści kształcenia: 

 

Wykłady:

1. Wprowadzenie do ekonomii i gospodarki. Podstawowe 

kategorie ekonomiczne.

2. Narzędzia analizy ekonomicznej.

3. Mikroanaliza rynku –popyt, podaż, cena, rynek; reakcje popytu na zmianę 
cen i dochodów.

4. Teoria wyboru konsumenta, decyzje produkcyjne przedsiębiorstw.

5.Teoria producenta – teoria podaży i rozwinięcie teorii podaży.

6.Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach różnych struktur rynko-
wych.

7.Wprowadzenie do makroekonomii. Model ruchu okrężnego w gospodarce.

8. Czynniki wzrostu gospodarczego.

9. Rachunek dochodu narodowego oraz produkt krajowy brutto.

10. Analiza popytu globalnego.

11. Rynek finansowych -pieniądz i współczesny system bankowy.

12. Rynek czynników produkcji.

13. Analiza rynku kapitałowego.

14. Cykl koniunkturalny



Ćwiczenia:

1.Ocena i weryfikacje narzędzi analizy ekonomicznej.

2. Analiza elementów rynku oraz mechanizmów jego działania.

3.Decyzje konsumenta odnośnie wyboru dóbr i usług.

4.Teoria podaży oraz ocena decyzji produkcyjnych. 

5. Formy organizacyjno –prawne przedsiębiorstw w Polsce.

6.Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.

7.Analiza kosztów w krótkim i długim okresie. 

8.Analiza struktur rynkowych. 

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów

kształcenia (for-
ma zaliczeń)

TIR.B3_K_W01

TIR.B3_K_W02

TIR.B3_K_W03

TIR.B3_K_W04

W zakresie wiedzy:

1. Omawia strukturę przedmiotową i podmio-
tową rynku.

2. Zna zasady funkcjonowania przedsię-
biorstw oraz charakteryzuje formy organiza-
cyjno - prawne podmiotów gospodarczych.

3. Rozróżnia struktury rynkowe oraz opisuje 
ich charakterystykę.

4. Wymienia czynniki kształtujące poziom do-
chodu narodowego oraz sposoby jego wyzna-
czania.

K_W05

K_W10

K_W05

K_W10

W Egzamin pisemny

ograniczone cza-
sowo

TIR.B3_K_U01

TIR.B3_K_U02

TIR.B3_K_U03

TIR.B3_K_U04

W zakresie umiejętności:

1. Klasyfikuje elementy rynku oraz mechani-
zmy jego działania.

2. Analizuje czynniki wpływające na optymal-
ny wybór dóbr jakiego powinien dokonać 
konsument 

zależnie od posiadanego dochodu oraz prefe-
rencji. 

3. Potrafi przygotować podstawowe dokumen-
ty oraz założyć własną

działalność gospodarczą.

4. Ocenia stan gospodarki na odstawie wskaź-
ników makroekonomicznych. 

K_U04

K_U07

K_U06

K_U04

ćw sprawdzian 

umiejętności: wy-
konanie zadania 

obliczeniowego;
kolokwium, ak-
tywność na zaję-

ciach

TIR.B3_K_K01

TIR.B3_K_K02

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Aktywnie uczestniczy w grupach i organi-
zacjach realizujących cele 

gospodarcze.

2. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniach 
projektów gospodarczych uwzględniających 
aspekty ekonomiczne. 

K_K03

K_K04

ćw Obserwacja -
udział w dysku-

sjach, aktyw-
ność na zaję-

ciach



6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z ćwiczeń oraz oceny z egzaminu. 

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Mierzwa. D. Mikro i makroekonomia. Kurs podstawowy. 

Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. Wrocław. 2010.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Mikroekonomia. Wyd. PWE 2000.

3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Makroekonomia. Wyd. PWE 2000.

Literatura uzupełniająca: 1. Marciniak S. (red.). Marko i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. 
PWN, Warszawa 2005.

2. Smith P., Begg D.Ekonomia – Zbiór zadań. Wyd. PWE 2001.

3. Milewski R. (red.). Podstawy ekonomii. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Godziny zajęć wg planu z 
nauczycielem

50

Samokształcenie 70

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

120

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

4

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



B4. Anatomia i fizjologia człowieka

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Anatomia i fizjologia człowieka, B.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Human anatomy and physiology

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Łukasz Wojtyczek

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) Rok I, sem. 2

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Wykłady: 30 godz., ćwicz.:15 godz.

Obszar nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej: 100%.

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające: Wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

wykład

ćwicz. audytoryjne

w sumie:

ECTS

30

15

45

2

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

praca w sieci 

przygotowanie do zajęć zaliczeń i egzaminu

w sumie:  

ECTS

10

15

25

1

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia, praca w bibliotece 

w sumie:

ECTS

20

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

100% ECTS - obszar nauk med. o zdrowiu i k. fiz

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami funkcjonowania organi-
zmu ludzkiego. Przedstawienie podstawowych mechanizmów i praw fi-
zjologicznych  dotyczących działania poszczególnych narządów i układów 
oraz wpływu środowiska zewnętrznego. Omówienie reakcji organizmu na 
wysiłek fizyczny. 



Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, ćwicze-
nia praktyczne, pokaz, wykorzystanie modeli anatomicznych, 
podręczników programowych, schematów i wykresów.

Treści kształcenia: Wykłady:

Przedstawienie przedmiotu, rys historyczny, główne pojęcia, biblio-
grafia. Istota procesów fizjologicznych. Podstawowe procesy fizjolo-
giczne w   organizmie  człowieka.   Komórka nerwowa i jej czyn-
ność. Mechanizm przewodzenia bodźców. Synapsy.  Fizjologia ukła-
du nerwowego.   Czucie. Rodzaje czucia. Rodzaje receptorów i ich 
działanie. Narządy zmysłów.  Komórka mięśniowa i jej działanie. 
Mechanizm skurczu mięśniowego Zasada działania mięśnia szkiele-
towego, siła mięśniowa. Krew i układ krążenia. Cechy i rola krwi. 
Mechanizmy fizjologiczne  warunkujące pracę układu krążenia. 
Działanie układu limfatycznego. Czynność serca. Mechanizmy fizjo-
logiczne warunkujące pracę serca.  Automatyzm pracy serca. Tętno. 
Układ oddechowy. Oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne.  Regulacja
nerwowa  procesu oddychania. Funkcjonowanie układu pokarmowe-
go. Pobieranie, trawienie i wchłanianie pokarmów.  Przemiana mate-
rii i  energii. Procesy energetyczne ustroju. Źródła energii. Home-
ostaza. Zasady żywienia. Działanie układu moczowego. Czynność 
nerek.  Wydzielanie wewnętrzne-  mechanizm. Gruczoły dokrewne i 
ich działanie Rola hormonów  i substancji humoralnych.   Fizjologia 
wysiłków fizycznych. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Reakcja 
organizmu na wysiłek fizyczny. Adaptacja do wysiłku.

Ćwiczenia:

Czynność komórek nerwowych. Przesyłanie impulsów.  Część somatyczna i
autonomiczna 

układu nerwowego. Funkcje centralnego i obwodowego układu nerwowego.
Pojęcie odruchu.   

Fizjologia pracy mięśnia. Mechanizm skurczu mięśniowego. Rodzaje skur-
czów. Jednostka

 motoryczna. Energetyka skurczu mięśnia. Rola ATP.  Fizjologiczne uwa-
runkowanie siły mięśniowej.  

 Fizjologia układu krwionośnego. Krew - skład, rola, grupy krwi, krążenie 
krwi. 

Serce - czynność bioelektryczna, akustyczna i mechaniczna. Automatyzm 
pracy serca. Tętno. 

 Fizjologia układu oddechowego. Mechanizm oddychania. Czynność płuc i 
przepony. 

Rola mięśni oddechowych. Tory oddychania. Transport gazów w organi-
zmie. 

Oddychanie wewnętrzne.  Pojemności płuc i objętości gazów. Wprowadze-
nie do fizjologii wysiłku 

 fizycznego. Reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. Rola rozgrzew-
ki. 

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-
nia (forma



zaliczeń)

B4_W01

B4_W02

w zakresie wiedzy:

1. Studenci wiedzą jak funkcjonuje   ciało ludz-
kie jako całość oraz poszczególne  układy i na-
rządy. 

2. Studenci rozumieją wpływ środowiska ze-
wnętrznego oraz wysiłku fizycznego na orga-
nizm ludzki

K_W02

K_W09

Wykłady,
ćwiczenia

audytoryjne

Prezentacja
ustna, praca

pisemna, zal-
iczenia

semestralne
ustne lub
pisemne,
egzamin
końcowy

ustny 

B4_U01

B4_U02

w zakresie umiejętności:

1. Student potrafi wskazać i nazwać główne na-
rządy organizmu ludzkiego na modelu anato-
micznym

2. Student potrafi przeprowadzić rozgrzewkę

K_U01

Wykłady,
ćwiczenia
praktyczne

Kontrole
umiejętności
z partii mate-
riału, zalicze-

nia seme-
stralne 

w zakresie kompetencji społecznych:

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50%

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-25%, praca pisemna-25%, zaliczenie końcowe-25%, aktywność 
na zajęciach-25%.

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Eberhardt A.  Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej.   Almamer 2008.

2. Michajlik W.,  Ramotowski W.  Anatomia i fizjologia  człowieka. PZWL  W-
wa.  2003.

3.  Ronikier, A. Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji. COS W-wa. 
2008.

4 . Traczyk,W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL 2007

5. Wojtyczek Ł., Szarłowicz T.: Podstawy fizjologii i anatomii człowieka z ele-
mentami fizjologii wysiłku fizycznego. PWSZ Krosno 2014.

Literatura uzupełniająca: 1. Górski, J. Fizjologia  wysiłku i treningu fizycznego.  Wyd. Lek. PZWL  2011.

2. Jaskólski, A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. AWF Wrocław  2006

3. Ronikier, A. Fizjologia sportu . COS W-wa. 2004

4. Traczyk W. (red) Słownik fizjologii człowieka PZW 2000.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.



przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece, praca w 
sieci

25 godz.

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

70 godz.

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

3

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



B5. Komunikacja społeczna

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Komunikacja społeczna, B.05

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Social communication

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny (P)

Forma studiów: stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Katarzyna Kotowska

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) Rok I, semestr I

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne – warsztat 30 godzin

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania człowieka w sytuacjach 
społecznych, umiejętność formułowania wypowiedzi dotyczących wła-
snych zachowań i stanów emocjonalnych (bazą są własne, indywidualne 
doświadczenia studentów)

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)

4 (A+B)

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających Warsztaty (godziny kontaktowe z nauczycielem) 30



bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Konsultacje (osobiste, mailowe)

w sumie:

ECTS

10

40

2

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć 

studiowanie literatury przedmiotu 

praca nad projektem końcowym (przygotowanie scen-
ki tematycznej, opracowanie pisemnego konspektu – 
praca zespołowa)

w sumie:  

ECTS

30

10

25

65

2

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) 4 ECTS - obszar nauk podstawowych

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest wypracowanie umiejętności  skutecznej komunikacji
w sytuacjach społecznych, opanowanie przez studentów technik nawiązy-
wania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, rozwiązywania kon-
fliktów, podejmowania współpracy w grupie  oraz dostarczenie wiedzy do-
tyczącej indywidualnych umiejętności interpersonalnych.

Metody dydaktyczne: prelekcja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, insce-
nizacja (elementy psychogramy), gry dydaktyczne (symulacyj-
ne  i psychologiczne)

Treści kształcenia: Warsztaty: 

1. Integracja grupy z zastosowaniem metod aktywizujących, wypracowanie 
indywidualnego obrazu własnej osoby  w kontekście zachowań społecz-
nych, efekt Pierwszego wrażenia  

2. Komunikacja niewerbalna – zasada otwartości, bariery komunikacyjne, 
zastosowanie teorii Dystansu społecznego  w praktyce relacji społecznych, 
wykorzystanie Efektu Hallo w relacjach zawodowych   

3. Komunikacja werbalna – komunikacja jednostronna i wielostronna, zasa-
dy nawiązywania i prowadzenia konwersacji w sytuacjach zawodowych,  
zalety aktywnego słuchania, bariery w procesie komunikowania sią, podsta-



wowe zasady skutecznej komunikacji słownej.   

4. Określenie indywidualnego stylu komunikowania studentów się w kon-
tekście komunikacji wielorakiej H.Gardnera (komunikacja interpersonalna i 
intrapersonalna).  

5. Sytuacja konfliktowa, konflikt interesów, wartości, relacji. Określenie sy-
tuacji negocjacyjnej, czas i miejsce negocjacji, schemat prowadzenia nego-
cjacji, formalne i nieformalne podłoże negocjacji, wpływ postaw i nasta-
wień partnerów na przebieg negocjacji  

6. Gra symulacyjna. Negocjacje twarde, miękkie, problemowe, ich zastoso-
wanie w sytuacjach zawodowych                           

7. Mediacje w procesie porozumiewania się, rola mediatora w rozwiązywa-
niu sytuacji trudnych. 

8. Zasady współpracy w sytuacji zadaniowej, rola i typy przywódców grup 
formalnych i nieformalnych, znaczenie inteligencji emocjonalnej w procesie
skutecznej komunikacji  

9. Komunikacja globalna, zasady komunikacji międzykulturowej, rola ste-
reotypów i uprzedzeń w procesie porozumiewania się osób różnych narodo-
wości i kręgów kulturowych.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

B5_W_01 w zakresie wiedzy:

1. Student opanował podstawową wiedzą w zakresie 
komunikowania się obejmującą znajomość technik 
skutecznej komunikacjispołecznej i interpersonalnej 

K_W06 warsztaty

Test wiedzy i
umijętności

B5_U_01 

B5_U_02

w zakresie umiejętności:

1. Student posiada umiejętności z zakresu nawiązy-
wania i podtrzymywania kontaktów społecznych, 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych, opanowała 
podstawowe techniki z zakresu asertywności

2. Student ma świadomość czynników wpływających 
pozytywnie na jego rozwój intelektualny, emocjonal-
ny i społeczny

K_U03
K_U04

Obserwacja i
analiza aktyw-

ności studentów
podczas zajęć

B5_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Student potrafi podejmować różnorodne role 
grupowe w tym min. rolę lidera, animatora, 
facylitatora

K_K02
K_K03

Analiza
wyników gry
symulacyjnej 

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z Testu wiedzy i umiejętności, oceny podsu-
mowującej grę symulacyjną, oraz oceny podsumowującej aktywność słuchacza podczas zajęć

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Adler R.B., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawni-
czy REBIS, Poznań 2011 

Gracz J., Sankowski T., Psychologia w rekreacji i Turystyce, Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001  Nęcki Z., Negocjacje w biznesie,  



Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2015

Literatura uzupełniająca: Kaczmarek B. , Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie – Skłodowskiej, Lublin 2005 2. 

Pease A., Język ciała, GWP Gdańsk 2008 

Skała M., Psychologia zmiany, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Warsztaty (godziny kontaktowe
z nauczycielem) 

30

Konsultacje (osobiste, mailowe) 10

Przygotowanie ogólne do zajęć 30

studiowanie literatury przed-
miotu 

10

praca nad projektem końcowym
(przygotowanie scenki tema-
tycznej, opracowanie pisemne-
go konspektu – praca zespoło-
wa)

25

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

105

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

4

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



B6. Prawo w turystyce i rekreacji

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Prawo w turystyce i rekreacji B.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Law in tourism and recreation

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr Jacek Kraś

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II, 3i4

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwier-
ciedlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

stacjonarne - wykład 60 h, ćw. Audytoryjne 30 godz.

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimna-
zjalnej

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

Semestr 1: 3,5 punkty ECTS

Semestr 2: 3,5 punkty ECTS

Razem punktów ECTS na studiach:

- Stacjonarnych 7

S
ta

cj
on

ar
ne

S
em

es
tr

 I
II

S
ta

cj
on

ar
ne

S
em

es
tr

 I
V



A. Liczba godzin wymagają-
cych bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na 
typy zajęć oraz całkowita licz-
ba 

punktów ECTS osiąganych na
tych zajęciach:

obecność na wykładach

obecność na ćwiczeniach audytoryjnych

konsultacje

kolokwia/egzamin

w sumie:

ECTS

30

15

5

2

2

30

15

5

4

2

B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta 
(niewymagających bezpośred-
niego udziału nauczyciela) 
wraz z planowaną średnią 
liczbą godzin na każde i su-
maryczną liczbą ECTS: 

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

w sumie:  

ECTS

13

13

1

13

13

1

C. Liczba godzin praktycz-
nych / laboratoryjnych w ra-
mach przedmiotu oraz zwią-
zana z tym liczba punktów 
ECTS:

przygotowanie do ćwiczeń (samokształcenie)

w sumie:

ECTS

15

0,5

15

0,5

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent 
punktów ECTS przyporząd-
kowanych obu obszarom  
(zgodnie z p. 2)

…… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą prawa turystycznego.
Przybliżenie zagadnień prawnych związanych ze świadczeniem usług 
turystycznych. Zapoznanie studentów z ustawodawstwem związanym 
z działalnością turystyczną i jego wpływem na proces kształtowania 
współczesnej turystyki i rekreacji. Nabycie umiejętności odnajdywa-
nia, interpretacji i zastosowania przepisów prawnych.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, opis, analiza przepisów, rozwiązywanie kazusów.

Treści kształcenia: 

 

Wykłady – semestr III:

Wstęp do nauki o prawie .  Pojęcie i zakres uregulowań prawa turystycznego, 
źródła prawa turystycznego, podstawowe pojęcia z zakresu prawa turystycz-
nego . Przepisy międzynarodowe w turystyce i rekreacji. Charakter i zadania 
Polskiej Organizacji Turystycznej. Administracyjno-prawne ograniczenia, 
bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji. Podstawy prawne prowadzenia dzia-



łalności gospodarczej. Działalność organizatorów turystyki i pośredników tu-
rystycznych jako działalność regulowana. Podstawy prawne świadczenia 
usług hotelarskich. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa i postępowania 
cywilnego. Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji – zagadnienia 
wstępne.

Wykłady – semestr IV:

Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki. Odpowiedzialność cywilna
pośrednika turystycznego. Odpowiedzialność cywilna agenta turystycznego. 
Odpowiedzialność kontraktowa gościa hotelowego. Odpowiedzialność delik-
towa gościa hotelowego. Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi hotelarskiej. Odpowiedzialność zakładu hote-
larskiego za szkody osobowe. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za 
rzeczy wniesione przez gościa. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika. 
Umowa o imprezę turystyczną . Umowa hotelowa. Umowa time-sharingu. 
Umowa najmu środka transportowego. Umowa przewozu. Umowy o usługi 
gastronomiczne i usługi bankietowe. Umowy zawierane przez biuro podróży 
z kontrahentami (podwykonawcami). Ubezpieczenia w turystyce – zagadnie-
nia wprowadzające. Omówienie najważniejszych ubezpieczeń w turystyce. 
Najważniejsze przepisy i zasady związane z przekraczaniem granicy pań-
stwowej. Ochrona klienta korzystającego z  usług turystycznych i rekreacyj-
nych.

Ćwiczenia audytoryjne – semestr III:

Wprowadzenie do nauki o prawie. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa. Bu-
dowa aktu prawnego, zakresy obowiązywania prawa. Status prawny organi-
zatorów i pośredników turystycznych w świetle przepisów ustawy o usługach
turystycznych. Ochrona klienta na podstawie ustawy o usługach turystycz-
nych. Usługi hotelarskie w świetle ustawy o usługach turystycznych i przepi-
sów wykonawczych.

Ćwiczenia audytoryjne – semestr IV:

Zadania, wymagania i procedura uzyskania uprawnień przewodnika tury-
stycznego i pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów. Kontrola 
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Formy zatrudnienia. Od-
powiedzialność prawna pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Po-
dejmowanie działalności gospodarczej w Polsce. Analiza wybranych ofert i 
umów proponowanych przez biura podróży.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji (semestr III i IV)

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

B6_W_01

B6_W_02

w zakresie wiedzy:

1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych 
uwarunkowań działalności zawodowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obsługi ruchu turystycz-
nego;

2. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębior-
czości, organizacji i prowadzenia podmiotów tury-
stycznych i rekreacyjnych

3. Ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunko-

K_W03

K_W05

Wyk/ćw. Sprawdzian
pisemny, od-

powiedź ustna



B6_W_03

waniach funkcjonowania podmiotów turystycz-
nych i rekreacyjnych.

K_W10

B6_U_01 w zakresie umiejętności:

1. Posiada umiejętności przydatne w obsłudze ru-
chu turystycznego

K_U11

Wyk/ćw. Sprawdzian
pisemny, od-

powiedź ustna

B6_K_01 w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształca-
nia się

K_K01

Wyk/ćw. Sprawdzian
pisemny, od-

powiedź ustna

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena z egzaminu – 60%

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych – 40%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007.

2. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer Polska-OFICYNA,
Warszawa 2016.

3. Piotr Cybula, Usługi turystyczne Komentarz, Wolters Kluwer 
2012.
4. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji (definicje, schematy, kazusy), 
SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca: 1.W. Kocot, Elementy prawa, Difin, Warszawa 2004.

2.J. Barcik, Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, 
C. H. Beck, Warszawa 2011.

3.J. Antoniuk, P. Horosz, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2007.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

obecność na wykładach

obecność na ćwiczeniach 
audytoryjnych

konsultacje

kolokwia/egzamin

III semestr – 30, IV semestr – 30

III semestr – 15, IV semestr – 15

III semestr – 5, IV semestr – 5

III semestr – 2, IV semestr - 4

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

III semestr – 13, IV semestr – 13

III semestr – 13, IV semestr - 13

przygotowanie do ćwiczeń 
(samokształcenie)

III semestr – 13, IV semestr - 13

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

III semestr – 93, IV semestr - 91

Punkty ECTS za moduł/ 7



przedmiot

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



B7. Ekoturystyka z ekologią

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):
Ekoturystyka z ekologią, B.07

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Ecotourism with ecology

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Profil: praktyczny (P)

Forma studiów: stacjonarna

Punkty ECTS: 4 pkt. ECTS – nauki o Ziemi i środowisku

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: od 2018

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: Dr. Wojciech Krukar

2. Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Nabycie umiejętności rozumienia i analizowania procesów dokonujących się w środowisku przyrodniczym. Identy-
fikacji zagrożeń ekologicznych. Znajomość przestrzennego rozmieszczenie form ochrony przyrody w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Pogórza. Kształtowanie umiejętności samodzielne-
go obserwowania i rejestrowania stanu środowiska.

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

stacjonarne - wykład 30 h, ćw. audytoryjne 15 h 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

B7_ W01

B7_ W02

w zakresie wiedzy:

zna podstawowe uwarunkowania działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w
tym podstawowe pojęcia i zasady dotyczące 
przydatności przestrzeni geograficznej dla po-
trzeb turystyki i rekreacji oraz znajomości 
miejsca i roli dziedzictwa kulturowego w ob-
słudze ruchu turystycznego

zna podstawowe uwarunkowania działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w
tym podstawowe pojęcia w zakresie ekotury-
styki  oraz ochrony i kształtowania środowiska 
oraz podstawowych procesów przyrodniczych

K_W08 

K_W09

Wykład

Ćwiczenia au-
dytoryjne

Oceny z kolo-
kwiów pisemnych
ograniczonych cza-

sowo;

Wykonanie zada-
nia projektowego,
indywidualne zali-

czenie projektu



B7_ U01

w zakresie umiejętności:

umie wykorzystywać posiadaną wiedzę pod-
czas wykonywania podstawowych zadań po-
zwalających na prowadzenie badań i analizo-
wanie ich wyników w zakresie turystyki i re-
kreacji, w tym zastosować je w pracy licen-
cjackiej

K_U08 Wykład

Ćwiczenia au-
dytoryjne

Zaliczenie projektu

Ocena z prezenta-
cji ustnej,

Wypracowanie de-
cyzji w trakcie za-
dań projektowych

B7_K01

B7_ K02

w zakresie kompetencji społecznych:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbiera-
nych treści oraz ciągłego dokształcania się

świadomej odpowiedzialności za dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze regionu, kraju oraz 
Europy

K_K01 

K_K09

Ćwiczenia au-
dytoryjne

Ocena zaangażo-
wania w dysku-

sjach 

Wstępna ocena
kompetencji spo-

łecznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontaktowych 
z podziałem na formy zajęć oraz
liczba punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje dotyczące prac przejściowych 

w sumie:

ECTS

30

15

2

47

1,5

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia wraz
z planowaną liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą punktów 
ECTS:

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

praca w sieci 

przygotowanie do kolokwiów

w sumie:  

ECTS

30

10

20

15

75

2,5

C. Liczba godzin zajęć kształtu-
jących umiejętności praktyczne 
w ramach przedmiotu oraz 
związana z tym liczba punktów 
ECTS:

Przygotowanie projektu oraz prezentacji, w tym praca 
w sieci oraz bibliotece

prace terenowe

w sumie:  

ECTS

60

15

75

2,5

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)

Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form 

Wykłady:



zajęć: 1. Podstawowe wiadomości z ekologii i ochrony środowiska. Czym eko-
logia i czym nie jest.

2. Organizm i jego środowisko. Czynniki ograniczające. Warunki środo-
wiskowe i zasada tolerancji.

3. Populacja i jej charakterystyki (liczebność, śmiertelność, rozrodczość,
struktura przestrzenna).

4. Biocenoza – wspólnota wszystkich istot (stosunki między populacja-
mi).

5. Ekosystem i jego struktura.

6. Gleba żywą częścią ekosystemu.

7. Krążenie materii w przyrodzie.

8. Sukcesja ekologiczna.

9. Ekosystemy lądowe świata (ekosystemy strefowe i astrefowe).

10. Ekosystemy wodne świata (jeziora, rzeki, morza).

11. Środowisko naturalne, jego zagrożenia i ochrona (powietrze, środowi-
sko wodne)

12. Zagrożenia dla całej Ziemi: dziura ozonowa, efekt szklarniowy

13. Środowisko a człowiek – problemy demograficzne, antropogeniczne 
zmiany w środowisku, siedliska naturalne, półnaturalne i antropoge-
niczne. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. 

14. Problem wyczerpywania się surowców. System zagospodarowania 
odpadów. 

15. System ochrony przyrody w Polsce i w województwie podkarpackim.

16. Przegląd parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody 
i pomników przyrody województwa podkarpackiego. 

17. Stan środowiska w województwie podkarpackim

18. Jak żyć zgodnie z przyrodą?

19. Turystyka a ochrona przyrody. 

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa lokalnego. 
Walory przyrodnicze powiatu krośnieńskiego i województwa podkar-
packiego. 

2. Struktura ekologiczna i dynamika populacji. Elementy struktury po-
pulacji (wielkość i liczebność, struktura przestrzenna, struktura wie-
kowa, struktura płci). 

3. Stosunki między populacjami: zależności między zjadającymi a zja-
danymi, konkurencja, symbioza.

4. Główne części ekosystemu oraz przepływ materii i energii między 
nimi. Sieci pokarmowe. 

5. Krążenie materii w przyrodzie – interpretacja wykresów.
6. Ekosystemy lądowe – wykonanie i interpretacja mapy najważniej-

szych formacji roślinnych świata. 
7. Katalog naszych trucizn: gazy, zanieczyszczenia wód, gospodarka od-

padami.
8. Formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem powiatu krośnieńskiego. 

Ćwiczenia terenowe:

1. Ćwiczenia w terenie: rejestrowanie różnorodności biologicznej – na 



górze Cergowej.

Metody i techniki kształ-
cenia: 

Metody dydaktyczne: 
metody podające: wykład informacyjny, wykład z kartami pracy, opis, 
prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka
metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 
dyskusja dydaktyczna
metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów

Warunki i sposób zaliczenia po-
szczególnych form zajęć, w tym 
zasady zaliczeń poprawkowych, 
a także warunki dopuszczenia 
do egzaminu: 

kolokwia pisemne

kolokwia poprawkowe – według tych samych zasad określonych dla pierwsze-
go terminu

projekt (prezentacja) indywidualna i grupowa

zajęcia terenowe

odpowiedzi ustne

Zasady udziału w poszczegól-
nych zajęciach, ze wskazaniem, 
czy obecność studenta na zaję-
ciach jest obowiązkowa:

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest łączne zaliczenie wy-
kładów oraz ćwiczeń. Uczestnictwo w zajęciach - obowiązkowe

Sposób obliczania oceny końco-
wej:

Zaliczenie wykładów (egzamin) - 60%

Zaliczenie ćwiczeń - 40%

Sposób i tryb wyrównywania za-
ległości powstałych wskutek nie-
obecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatko-
we, szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów: 

Podstawowa wiedza z zakresu ekologii, biologii, sozologii i geografii

Przedmioty wprowadzające: Ekologia i ochrona środowiska

Zalecana literatura: Zalecana literatura:

Literatura podstawowa:

1. Umiński T., Ekologia, środowisko, przyroda. WSiP, Warszawa 
1996.

2. Wilczak Z., Ekologia w turystyce, WSSP w Lublinie, Warszawa 
Lublin 2004. 

3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środo-
wiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008.

4. Pullin A. S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

1. Niemiec W., Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, 
PWSZ w Nowym Sączu Nr 4, Nowy Sącz 2002.

2. Wnuk Z., Ziaja M., [red.], Turystyka w parkach krajobrazowych, Uni-
wersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.

3. Kurnatowska A. [red.], Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami 
wiedzy. PWN, Warszawa – Łódź 1997.

4. Malinowski A., Strzałko J. [red.], Antropologia, PWN, Warszawa – 
Poznań 1985.Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, PWN, 
Warszawa 1982.



C1. Podstawy turystyki

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Podstawy turystyki, C.01

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to tourism

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Dr. Łukasz Szmyd

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: kierunkowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, 1

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

stacjonarne - wykład 30 h, ćwiczenia audytoryjne 30 h  

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

podstawowa wiedza z zakresu wiedzy społecznej, przyrodniczej i 
kulturowej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

brak

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień i wiedzy 
o turystyce, rozumienie problemów współczesnej turystyki, rozpo-
znawanie zjawisk występujących we współczesnej turystyce, iden-
tyfikowanie uwarunkowań rozwoju turystyki oraz opanowanie 
umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących w turysty-
ce.



Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub 
wyjaśnienia, opis, prelekcja
- metody problemowe: wykład problemowy, wykład kon-
wersatoryjny, dyskusja dydaktyczna
- metody praktyczne: prezentacje własne studentów, projekty, po-
kazy

Treści kształcenia: Wykłady:

      1.  Turystyka, czym jest, co stanowi jej istotę,

      2.   Podstawowe pojęcia i definicje, 

      3.   Prekursorzy turystyki,

      4.   Historia rozwoju turystyki na świecie,

      5.   Historia rozwoju turystyki w Polsce,

      6.   Klasyfikacja zjawisk turystycznych,

      7.   Motywy uprawiania turystyki,

      8.   Determinanty rozwoju zjawisk turystycznych,

      9.   Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,

      10. Wpływ turystyki na człowieka oraz środowisko naturalne, 
społeczno-kulturowe i gospodarcze,

      11. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki,

      12. Organizacja turystyki w Polsce i na świecie,

      13. Metody stosowane w badaniach turystycznych,

      14. Analiza możliwości rozwoju turystyki w Polsce, jej szanse  
i zagrożenia,

      15. Podsumowanie tematyki wykładów.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Turystyka a zachowanie człowieka,

2. Turystyka a wychowanie,

3. Zdrowotno-profilaktyczne znaczenie turystyki,

4. Wzory wypoczynku w społeczeństwie polskim,

5. Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

C1_W_01

C1_W_02

w zakresie wiedzy:

1. Student zna podstawową terminologię 
używaną w turystyce 

2. Student posiada podstawową wiedzę w 
zakresie turystyki  uwzględniającą m.in. 
podstawy turystyki, podstawy hotelar-
stwa, geografię turystyczną, krajoznaw-
stwo, ekonomikę turystyki

K_W01

K_W02

wykłady,

ćwiczenia
audytoryjne

Egzamin pisemny
ograniczony czaso-
wo, prace kontrol-
ne, prezentacja ust-

na



C1_U_01

C1_U_02

w zakresie umiejętności:

1. Student posiada podstawowe umiejęt-
ności pozwalające na prowadzenie badań 
i analizowanie ich wyników w zakresie 
turystyki. Potrafi zastosować je w pracy 
licencjackiej

2. Student posiada umiejętność opracowa-
nia i prezentowania wyników własnych 
działań w zakresie turystyki.

K_U08

K_U09

ćwiczenia
audytoryjne

Kontrole umiejęt-
ności  z partii ma-
teriału, zaliczenia

semestralne

C1_K_01

C1_K_02

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Student ma świadomość potrzeby cią-
głego dokształcania się 

2. Student jest przygotowany do działań 
grupowych realizując w nich różne role

K_K01

K_K03

ćwiczenia
audytoryjne

umiejętność pro-
wadzenia i udziału 

w dyskusji

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50%

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-30%, prace pisemne-35%, aktywność na zajęciach-35%.

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa:  Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kra-
ków 2000.

 Davidson B., Turystyka. PAPT, Warszawa 1998.

 Gaj J., Zarys historii turystyki. WSE, Warszawa 2003.

 Gaworecki Wł., Turystyka. PWE, Warszawa 2010.

 Halloway J, Christopher C., Podstawy turystyki. PAPT, Warszawa
1996.

 Przecławski  K.,  Człowiek a  turystyka,  zarys  socjologii  turystyki.
Albis, Kraków 2001.

 Przecławski K., Etyczne podstawy turystyki. Albis, Kraków 2001.

Literatura  uzupełniają-
ca:

 Butowski  L.,  Organizacja  turystyki  w  Polsce.  PAPT,  Warszawa
2004.

 Rynek turystyczny, Wiadomości turystyczne, wydawnictwa 
i publikacje GUS oraz Instytutu turystyki

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

udział w wykładach 30

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece, praca 
w sieci

20



Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

80

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

6

9. Uwagi



C2. Podstawy turystyki

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Podstawy rekreacji, C.02

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Base of recreation

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia:

Profil kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: praktyczny (P)

Koordynator przedmiotu: Prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: kierunkowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, 1

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

stacjonarne - wykład 30 h, ćw. audytoryjne 30 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych, m. in. z 
ekologii 
i ochrony środowiska, komunikacji społecznej, ekonomii, historii. Stu-
dent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy oraz podej-
mowania przedsięwzięć w sferze własnej aktywności wolnoczasowej.

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Konsultacje

w sumie:

ECTS

30

20

50

2

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

przygotowanie ogólne do zajęć

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem

w sumie:  

ECTS

20

10

20

50

2

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach przed-
miotu oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

ćwiczenia terenowe

przygotowanie do ćwiczeń

przygotowanie do kolokwium

przygotowanie do egzaminu

w sumie:

ECTS

30

3

15

10

20

78

2

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: C1 - poznanie problematyki rekreacji i czasu wolnego, 

C2 - wyposażenie w podstawową wiedzę przygotowującą do zrozu-
mienia problemów sportu dla wszystkich umożliwiającą w przy-
szłości wybrania właściwej drogi kształcenia,

C3 - analiza procesów dokonujących się w obszarze rekreacji i jej 
rozwoju,

C4 - zaznajomienie z prawidłowościami rządzącymi aktywnością 
ruchową, rozwinięcie umiejętności analizy procesów rozwoju i oce-
ny skutków jej uprawiania.

Metody dydaktyczne: -  metody  podające: wykład  informacyjny,  opis,  prelekcja,
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka
-  metody  problemowe: wykład  problemowy,  wykład  kon-
wersatoryjny, dyskusja dydaktyczna



- metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studen-
tów

Treści kształcenia: Wykłady:

 Prezentacja literatury przedmiotu. Kultura i kultura fizycz-
na – sposób pojmowania. 

 Teleologiczne podstawy fizycznej edukacji.

 Historia rekreacji i jej uwarunkowania.

 Podstawowe pojęcia teorii rekreacji.

 Organizacja rekreacji w Polsce i wybranych krajach.

 System kultury fizycznej w warunkach gospodarki rynko-
wej.

 Czynniki i środki rekreacji ruchowej.

 Fizyczne i społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej.

 Prakseologiczne ogniwa procesu rekreacji fizycznej.

 Rekreacyjne formy aktywności ruchowej. Imprezy plenero-
we.

 Jednostka zajęć rekreacyjnych – rodzaje, zasady budowy i 
jej struktura.

 Formy organizacyjne i prowadzenia zajęć ruchowych.

 Metody wychowawcze w rekreacji.

 Metody nauczania czynności ruchowych w rekreacji.

 Sylwetka organizatora imprez rekreacyjnych – predyspozy-
cje psychofizyczne animatora i instruktora.

Ćwiczenia audytoryjne:

• Istota i znaczenie rekreacji.

• Czas wolny – ujęcie historyczne oraz współczesny feno-
men.

• Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce 
chorób.

• Praca zawodowa instruktora i animatora rekreacji.

• Cele rekreacji ruchowej. Zasady dydaktyczno-wychowaw-
cze w rekreacji.

• Metodyka zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą.

• Rekreacyjne formy aktywności ruchowej bezpieczne dla se-
niorów – wskazania metodyczne.

• Metodyka zajęć rekreacyjnych na boisku i obiektach spor-
towych.

• Zajęcia rekreacyjne w terenie – tok postępowania wybra-
nych zabaw i gier.

• Scenariusz zajęć – studium przypadku. 

• Rekreacyjne formy aktywności ruchowej bezpieczne dla se-



niorów.

• Przykładowe programy i regulaminy wybranych imprez re-
kreacyjnych. 

• Przykłady rozwiązań praktycznych realizacji zajęć rekre-
acyjnych w terenie:

◦ formy gimnastyczne w rekreacji, 

◦ zimowe formy rekreacji ruchowej, 

◦ lekkoatletyczne formy rekreacji.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

C2_W_01

C2_W_02

w zakresie wiedzy:

 Zna podstawową terminologię z za-
kresu  rekreacji  ruchowej  i  czasu
wolnego.

 Posiada podstawową wiedzę i termi-
nologię z zakresu teorii  i  metodyki
rekreacji.

K_W01

K_W12

wykład egzamin

pisemny

C2_U_01

C2_U_02

C2_U_03

w zakresie umiejętności:

 Posiada  umiejętności  techniczne  i
ruchowe z zakresu wybranej  formy
aktywności ruchowej.

 Posiada umiejętności  pracy indywi-
dualnej i zespołowej w zakresie pro-
jektowania  prowadzenia  zajęć  ru-
chowych.

 Posiada umiejętności opracowania i 
prezentowania własnych scenariuszy
zajęć ruchowych.

K_U01

K_U07

K_U09

ćwiczenia

audytoryjne

prezentacja

C2_K_01

C2_K_02

C2_K_03

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość potrzeby ciągłego 
dokształcania się.

2. Działa zgodnie z zasadami bhp.

3. W sposób odpowiedzialny 
przygotowuje się do swojej pracy 
dbając o poziom sprawności 
fizycznej.

K_K01

K_K06

K_K08

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Średnia arytmetyczna: 50% wykłady, 50% ćwiczenia

7. Zalecana literatura



Literatura podstawowa: 1. Bielec G. Półtorak W. Warchoł K., Zarys teorii i metodyki rekre-
acji ruchowej, PROKSENIA, Kraków 2011.

2. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.), Teoria i meto-
dyka rekreacji (zagadnienia podstawowe). AWF, Poznań 2001. 

3. Burgiel R. (red.), Metodyka rekreacji ruchowej. ZG TKKF, War-
szawa 1993.

4. Toczek-Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, 
Wrocław 2005.

5. Winiarski R., Wstęp do teorii rekreacji. AWF, Kraków 1989.

Literatura uzupełniająca: 1. Toczek-Werner S., Osoba i zawód animatora czasu wolnego. Ze-
szyty Naukowe. AWF, Wrocław 1993, 57.

2. Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, 
Proksenia Kraków, 2010.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

wykład 30

konsultacje 20

przygotowanie ogólne do za-
jęć

20

praca w bibliotece 10

praca indywidualna nad pro-
jektem

20

ćwiczenia audytoryjne 30

ćwiczenia terenowe 3

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie do kolokwium 10

Przygotowanie do egzaminu 20

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

178

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

6

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



C3. Podstawy hotelarstwa

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Podstawy hotelarstwa, C.03

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Hospitality Management

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Manager w turystyce i rekreacji

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr Rafał Kapica

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: kierunkowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III, 5

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty wprowadzające: 

Podstawy turystyki



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

3

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje

Testy, kolokwia

Egzamin

w sumie: 

ECTS 

15

15

1

1

1

33

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Praca w sieci 

Praca nad prezentacją lub projektem  

Przygotowanie do egzaminu

w sumie:

ECTS  

10

10

20

10

50

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem współcze-
snego rynku usług noclegowych. Nabycie przez studentów wiedzy 
dotyczącej organizacji pracy w obiekcie hotelarskim.

Metody dydaktyczne: podające - wykład 
problemowe – dyskusja dydaktyczna
eksponujące – pokaz

Treści kształcenia: Wykłady:



 1 Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. 

2. Historia rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce. 

3. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. 

4. Nowe tendencje w rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce. 

5. Charakterystyka rodzajowa obiektów hotelarskich. Kategoryzacja 
obiektów hotelarskich. 

6. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie – systemy, 
łańcuchy hotelowe, grupy markowe. 

7. Udostępnianie obiektów hotelarskich dla niepełnosprawnych. 

8. Jakość obsługi w obiektach noclegowych. Kontakty interpersonalne
w obiektach hotelarskich.

Ćwiczenia:

1. Standardy jakości w hotelarstwie.  

2. Organizacje hotelarskie w Polsce i na świecie.  

3. Udostępnianie obiektów hotelarskich dla niepełnosprawnych - pre-
zentacje własne studentów.  

4. Silne i słabe strony hotelu – prezentacje własne studentów.  

5. Kempingi, schroniska i  inne obiekty dla turystyki aktywnej. 

6. Kategoryzacja hoteli a rzeczywistość - prezentacje własne studen-
tów.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

C7_W_01

C7_W_02

C7_W_03

w zakresie wiedzy:

1. Zna podstawową terminologię z zakresu hote-
larstwa

2. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębior-
czości, organizacji i prowadzenia obiektów hotelar-
skich

3. Ma podstawową wiedzę o metodyce wykony-
wania zadań, normach, procedurach
i dobrych praktykach stosowanych 
w hotelarstwie

K_W01

K_W05

K_W10

W/ćw.

W/ćw.

W/ćw.

Egzamin, ko-
lokwium

Egzamin,
projekt

Egzamin,
projekt

C7_U_01

w zakresie umiejętności:

1. Potrafi identyfikować potrzeby klientów w tury-
styce i rekreacji

K_U04 W/ćw. obserwacja w
dyskusji



C7_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość okazywania szacunku wobec 
klienta indywidualnego 
i zbiorowego, wykazując troskę o jego dobro

K_K02 W/ćw. obserwacja w
dyskusji

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z ćwiczeń oraz oceny z egzami-
nu

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa:  Mitura E., Koniuszewska E., Hotelarstwo – organizacja 
i technika pracy. Difin, Warszawa 2008

 Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. PWN, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:  Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Podstawowe wiado-
mości. PWE, Warszawa 2008

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach 
i ćwiczeniach

30

Konsultacje 1

Testy, kolokwia, Egzamin 2

przygotowanie do ćwiczeń 10

praca w sieci 10

praca nad prezentacją lub 
projektem  

20

. przygotowanie do egzami-
nu

10

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

83

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

3

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



C4. Geografia turystyczna

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Geografia turystyczna, C.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

nauki przyrodnicze

nauki o Ziemi

geografia

Koordynator przedmiotu: dr W. Krukar

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenie kierunkowe

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) I, 1 + 2

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne - wykład 30 +15 = 45 h, ćwiczenia audytoryjne 30+15 
= 45 h  

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa wiedza z zakresu kartografii społeczno-ekonomicznej i turystycznej,
geografii regionalnej,

Przedmioty wprowadzające: Podstawy turystyki, Ekologia i ochrona środowiska



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)

Semestr 1: 6/6 punkty ECTS

Semestr 2: 6/6 punkty ECTS

Razem punktów ECTS na studiach:

- Stacjonarnych 12 S
ta

cj
on

ar
ne

sem I sem. II

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

obecność na wykładach

obecność na ćwiczeniach audytoryjnych

konsultacje

kolokwia/egzamin

w sumie:

ECTS

w sumie:

ECTS

30

15

10

10

65

2

15

30

10

15

70

2

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

przygotowanie ogólne do zajęć

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem

w sumie:  

ECTS

20

10

20

50

2

20

10

20

50

2

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach przed-
miotu oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

ćwiczenia terenowe

przygotowanie do ćwiczeń

przygotowanie do egzaminu

w sumie:

ECTS

30

5

30

20

85

2

30

5

30

20

85

2

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Poznanie metod oceny przydatności przestrzeni geograficznej dla potrzeb 



turystyki. Umiejętność wykorzystywania opracowań kartograficznych w 
turystyce. Wykorzystywanie wiedzy geograficznej w tworzeniu produktu 
turystycznego. Znajomość przestrzennego rozmieszczenie walorów krajo-
znawczych i obszarów chronionych w Polsce i na świecie

Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnie-
nie lub wyjaśnienie, pogadanka
- metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersato-
ryjny, dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów

Treści kształcenia: Wykłady:

 Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych – jej 
związek z innymi obszarami wiedzy. Metody oceny atrakcyjności
środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb tury-
styki. 

 Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turyzmu. Walory tu-
rystyczne Polski. Ogólna charakterystyka walorów wypoczynko-
wych Polski. Walory krajoznawcze. Walory antropogeniczne. 
Walory specjalistyczne. 

 Regiony i ośrodki turystyczne Polski: Karpaty. 

 Sudety. 

 Wyżyna Małopolska. 

 Pojezierza (W6). Wybrzeże. 

 Geografia turystyczna państw sąsiadujących z Polską: Ukraina.

 Słowacja, Czechy.

 Niemcy, Litwa, Łotwa. 

 Główne regiony turystyczne Europy: basen Morza Śródziemnego.

 Alpy. 

 Europa Zachodnia: Francja. 

 Geografia turystyczna krajów pozaeuropejskich - charakterystyka 
walorów turystycznych w wybranych regionach i krajach pozaeu-
ropejskich: warunki rozwoju turystyki w Azji. Chiny, Indie, pań-
stwa Azji Południowo-wschodniej. 

 Warunki rozwoju turystyki w Afryce. Egipt, Tunezja, państwa 
Afryki wschodniej i południowej. 

 Warunki rozwoju turystyki w Ameryce Północnej. Parki narodo-
we USA. Meksyk. 

 Warunki rozwoju turystyki w Ameryce Południowej. Przegląd 
walorów turystycznych: Brazylii, Peru, Boliwii i Argentyny. 

 Warunki rozwoju turystyki w Australii i Oceanii. Przegląd walo-
rów.

Ćwiczenia audytoryjne:

 Elementy kartografii turystycznej i społeczno-ekonomicznej. 

 Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne. Metody prze-
strzennej klasyfikacji zjawisk turystycznych na podstawie kryte-
riów zintegrowanych. 

 Metody badań ruchu turystycznego. Wskaźniki rozwoju ruchu tu-



rystycznego. 

 Mapa turystyczna – rozwiązywanie zadań ze skalą mapy. 

 Mapa turystyczna a przewodnik turystyczny – porównywanie tre-
ści turystycznych z obu źródeł. 

 Panoramy z punktów widokowych — interpretacja w oparciu o 
mapę turystyczną. 

 Mapa Polski — regionalizacja fizyczno-geograficzna i turystycz-
na. 

 Formy ochrony przyrody w Polsce. Prezentacje wybranych par-
ków narodowych i krajobrazowych. 

 Mapy kontynentów — ukształtowanie poziome i pionowe. Loka-
lizacja ważniejszych walorów turystycznych i parków narodo-
wych.

Ćwiczenia terenowe:

• Walory turystyczne okolic Krosna i Beskidu Niskiego na przykła-
dzie: Haczowa, Dukli, Iwonicza Zdroju i góry Cergowej

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

M1_W10

H1P_W03

P1P_W04

H1P_W02

P1P_W05

w zakresie wiedzy

Student zna podstawową terminologię z zakresu dzie-
dzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku. Zna miejsce i rolę dziedzic-
twa kulturowego w turystyce.

K_W01

K_W02

K_W08

K_W12

Wykład /

ćwiczenia

Egzamin, ko-
lokwia

M1_U02

M1_U04

M1_U12

H1P_U05

H1P_U12

P1P_U07

w zakresie umiejętności

Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzę-
tem wykorzystywanym w turystyce i rekreacji. Posia-
da podstawowe umiejętności badawcze pozwalające 
na prowadzenie i analizowanie wyników badań w za-
kresie turystyki i rekreacji oraz potrafi wykorzystać je
w pracy licencjackiej 

K_U02

K_U08

K_U10

Wykład /

ćwiczenia/
ćwiczenia
terenowe

Obserwacja -
udział w dys-
kusjach, ak-
tywność w 
pracach w te-
renie

M1_K01

H1P_K01

H1P_K05

P1P_K01

w zakresie kompetencji społecznych

Student ma świadomość potrzeby ciągłego dokształ-
cania się. Ma świadomość odpowiedzialności za dzie-
dzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, kraju oraz 
Europy 

K_K01

K_K09

Wykład /

ćwiczenia

kolokwia, ak-
tywność w
czasie ćwi-

czeń

6. Sposób obliczania oceny końcowej



Ocena końcowa przedmiotu w semestrze I jest oceną z ćwiczeń. W semestrze i jest średnią ważoną oceny wystawio-
nej z ćwiczeń (40%) oraz oceny z egzaminu (60%).

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa:  Geografia turystyczna świata, red. J. Warszyńska, Warszawa 1997;

 Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Warsza-
wa1978;

 Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Pol-
ski, Warszawa2002;

 Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kra-
ków2001;

 Kruczek Z., Sacha S., Europa, zarys geografii turystycznej, Kra-
ków2001;

 Ratajaski L., Metodyka kartografii społeczno-ekonomicznej, Warsza-
wa1989.

Literatura uzupełniająca: • Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Warszawa 2001;

• Atlas Polski, T. 3, Turystyka i rekreacja, Kraków2003;

• Gaworecki W., Turystyka, Warszawa2000;

• Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa1979;

• Przewodniki i mapy turystyczne

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

obecność na wykładach oraz 
na ćwiczeniach

I semestr 45 h, II semestr 45 h

przygotowanie do ćwiczeń I semestr 30 h, II semestr 30 h

przygotowanie do kolo-
kwiów I semestr 30 h, II semestr 45 h

przygotowanie do egzaminu I semestr 20 h, II semestr 20 h

praca w bibliotece I semestr 10 h, II semestr 10 h

praca nad prezentacją, projek-
tem

I semestr 20 h, II semestr 20 h

przygotowanie do zajęć tere-
nowych

I semestr 5 h, II semestr 5 h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

I semestr 160 h, II semestr 175 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

I semestr  6 p, II semestr  6 p

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



C5. Krajoznawstwo

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Krajoznawstwo, C.05

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Country survey

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Dr. Piotr Łopatkiewicz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Moduł kształcenia kierunkowego

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) II, 4

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

wykład 15 godz., ćw. audytoryjne 30 godz. (razem 45 godzin)

nauki humanistyczne 100 %

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa znajomość historii i geografii regionalnej oraz wiedzy o 
kulturze na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)   

3

(A + B + C)

st
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e

A. Liczba godzin wymagających Wykład 15



bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

w sumie:

ECTS 

15

0,5

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

przygotowanie ogólne do ćwiczeń

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem

przygotowanie do kolokwium

przygotowanie do egzaminu

w sumie:  

ECTS

10

5

5

10

10

40

1,5

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach przed-
miotu oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

w sumie:

ECTS

30

30

1

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2)

50% ECTS – obszar nauk humanistycznych

50% ECTS – obszar nauk przyrodniczych

Łącznie:

1,5

1,5

3,0

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zaprezentowanie podstawowych terminów i definicji dot. krajoznawstwa, 
jego ewolucji i znaczenia. Dostarczenie podstawowej wiedzy dot. historii 
krajoznawstwa w Polsce od czasów Oświecenia do czasów współcze-
snych. Zapoznanie z organizacją krajoznawstwa w Polsce  jego miejscem 
w kulturze czasu wolnego oraz zaprezentowanie podstawowych kierun-
ków i form działalności krajoznawczej. Przedstawienie podstawowych 
metod i środków stosowanych w krajoznawstwie oraz w organizowaniu i 
programowaniu krajoznawstwa turystycznego. Omówienie roli kadry tury-
stycznej w realizacji celów krajoznawczych

Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnie-
nie lub wyjaśnienie, pogadanka
- metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryj-
ny, dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje własne studentów

Treści kształcenia: Wykłady:

1. Krajoznawstwo – przegląd podstawowych definicji i określeń.

2. Organizacja krajoznawstwa w Polsce oraz miejsce krajoznawstwa
w kulturze czasu wolnego.

3. Zarys historii krajoznawstwa polskiego od Oświecenia do XX 
wieku.

4. Zasady programowania w krajoznawstwie turystycznym oraz do-
bór treści krajoznawczych w programowaniu wyjazdów tury-
stycznych.



5. Rola kadry turystycznej w realizacji celów krajoznawstwa oraz 
warsztat krajoznawczy przewodnika i pilota wycieczek zagranicz-
nych.

6. Walory krajoznawcze i ich rola w programowaniu wyjazdów tu-
rystycznych.

7. Krajoznawstwo turystyczne jako forma działalności krajoznaw-
czej oraz formy popularyzacji wiedzy krajoznawczej.

8. Wykorzystanie wiedzy krajoznawczej w tworzeniu produktu tury-
stycznego.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Najważniejsze organizacje turystyczno-krajoznawcze na ziemiach
polskich w 2. poł. XIX i na początku XX wieku.

2. Walory krajoznawcze zabytków i dób kultury i ich rola w progra-
mowaniu wyjazdów turystycznych – projekty i prezentacje wła-
sne studentów.

3. Walory krajoznawcze pamiątek historycznych i ich rola w progra-
mowaniu wyjazdów turystycznych – projekty i prezentacje wła-
sne studentów.

4. Walory krajoznawcze współczesnych osiągnięć człowieka i ich 
rola w programowaniu wyjazdów turystycznych – projekty i pre-
zentacje własne studentów.

5. Walory krajoznawcze dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazo-
wego i ich rola w programowaniu wyjazdów turystycznych – pro-
jekty i prezentacje własne studentów.

6. Interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jej cele i 
znaczenie w turystyce.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmio-

tu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

C5_W_01

C5_W_02

C5_W_03

Wiedza:

 Student zna podstawową terminologię z 
zakresu krajoznawstwa w zakresie nie-
zbędnym dla studiowanego kierunku 

 Student posiada podstawową wiedzę, 
obejmującą wybrane elementy historii, 
teorii i metodyki krajoznawstwa, właści-
we dla studiowanego kierunku, zorien-
towaną na zastosowanie praktyczne, 
związane z obsługą ruchu turystycznego

 Student posiada podstawową wiedzę do-
tyczącą przydatności przestrzeni geogra-
ficznej dla potrzeb turystyki. Zna miej-
sce i rolę krajoznawstwa w turystyce

K_W01

K_W02

K_W08

Wykład /

ćwiczenia

Egzamin końcowy,
kolokwia, odpowie-
dzi własne studen-

tów

Umiejętności: Ocena odpowiedzi i



C5_U_01

C5_U_02

 Student posiada umiejętność pracy indy-
widualnej oraz zespołowej w zakresie 
projektowania, organizowania oraz pro-
wadzenia działań krajoznawczych, wła-
ściwych dla studiowanego kierunku

 Student posiada umiejętność opracowa-
nia i prezentowania wyników własnych 
działań dotyczących walorów krajo-
znawczych Europy, Polski i regionu

K_U07

K_U09

Ćwiczenia

Ćwiczenia

prezentacji wła-
snych studentów

Obserwacja, Udział
w dyskusjach, Ak-
tywność na zaję-

ciach

C5_K_01

Kompetencje społeczne:

• Student ma świadomość odpowiedzial-
ności za dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze regionu, kraju oraz Europy

K_K09 Ćwiczenia

Obserwacja, 

Udział w dysku-
sjach, Aktywność

na zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z ćwiczeń oraz oceny z egzaminu. 

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Kruczek Z., Metodyka krajoznawstwa, (wydanie III skryptowe, AWF 
Kraków), Kraków 2000

2. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i meto-
dyki, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca: 1. Bieńczyk  G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, (Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie), Warszawa 2003

2. Kruczek Z., Sacha S., Walory turystyczne Polski, (wydanie skryptowe, 
AWF Kraków), Kraków 1990

3. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, (Wyd. 
„Ostoja”), Kraków 1995 lub wydania nowsze

4. Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo 
„Proksenia”, Kraków 2003

5. Kompendium pilota wycieczek. Praca zbiorowa pod red. Zygmunta 
Kruczka, (wyd. 4 uzupełnione), „Proksenia”, Kraków 2003

6. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, wyd. czwarte uzupełnione, 
Warszawa 2000

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach 15 godz.

30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

Praca w bibliotece 5 godz.

Praca nad prezentacją lub projektem 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.



Sumaryczne obciążenie pracą studenta
85 godzin

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3 pkt ECTS

9. Uwagi



C6. Ekonomika turystyki i rekreacji

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Ekonomika turystyki i rekreacji,C.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): The economics of tourism and recreation

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne  

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Małgorzata Górka 

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia kierunkowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III, 6

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

stacjonarne – wykład 15 h, ćwiczenia audytoryjne 15 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Ekonomia, Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Organizacja i zarządza-
nie

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne  

Egzamin 

Konsultacje 

W sumie:

ECTS

15

15

3

2

35

1,2



B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych

Przygotowanie do egzaminu 

Praca nad projektem

W sumie:  

ECTS

8

8

8

24

0,8

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

ćwiczenia do ćwiczeń

przygotowanie do projektu

W sumie:  

ECTS

15

15

30
1,0

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2)

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 

wiedzą z zakresu ekonomicznych zagadnień funkcjonowania 

jednostek z branży turystyka i rekreacja oraz wykształcenie świado-
mości procesów ekonomicznych obserwowanych w sektorze turystyki 
i rekreacji. 

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialne, 

ćwiczenia audytoryjne, giełda pomysłów projekt, dyskusja

Treści kształcenia: 

 

Wykłady:

1. Przedmiot badań ekonomiki turystyki i rekreacji; ekonomika tury-
styki i rekreacji a inne dyscypliny nauk 

ekonomicznych. 

2. Przedmiotowa i podmiotowa struktura turystyki jako elementu go-
spodarki.

3. Typologia przedsiębiorstw turystycznych. Otoczenie przedsiębior-
stwa turystycznego. Źródła finansowania 

przedsiębiorstw turystycznych. 

4. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie – formy organizacyj-
no - prawne.

5. Dobra, towary i usługi jako podstawowe kategorie ekonomiczne 
konsumpcji turystycznej. 

6. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i 
lokalnym. Inwestycje w turystyce i rekreacji. 

Ćwiczenia:

1. Funkcje turystyki w gospodarce. 

2. Rynek usług turystycznych. 



3. Popyt turystyczny.

4. Podaż turystyczna. 

5. Analiza efektywności ekonomicznej w turystyce. Efektywność eko-
nomiczna i społeczna usług 

turystycznych i rekreacyjnych. 

6. Zakładanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki. 

7. Biznes plan przedsięwzięcia /przedsiębiorstwa

w turystyce i rekreacji. Ekonomiczne uwarunkowania 

podjęcia działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji. 

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

TIR.C6_K_W01

TIR.C6_K_W02

TIR.C6_K_W03

W zakresie wiedzy:

1. Zna przedmiot badań ekonomiki tury-
styki i rekreacji. 

2. Interpretuje procesy ekonomiczne ob-
serwowane w sektorze usług 

turystycznych i rekreacyjnych.

3. Rozpoznaje zasady funkcjonowania 
jednostek we współczesnej gospodarce 
turystycznej.

K_W02

K_W03

K_W10

W Egzamin pisem-
ny

ograniczone cza-
sowo

TIR.C6_K_U01

TIR.C6_K_U02

TIR.C6_K_U03

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać 
informacje gospodarcze niezbędne 

do prowadzenia działalności gospodar-
czej w sektorze turystyki i rekreacji. 

2. Analizuje mechanizmy funkcjonowa-
nia gospodarki turystycznej.

3. Potrafi sporządzić biznesplan przed-
sięwzięcia /przedsiębiorstwa w turystyce
i rekreacji.

K_U06

K_U07

K_U08

ćw Aktywność na 
zajęciach, ocena 
poprawności 

dokumentacji, 
terminowość 

TIR.C6_K_K01

TIR.C6_K_K02

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Jest przygotowany do działań grupo-
wych realizując w nich różne role

2. Potrafi formułować opinie dotyczące 
klientów i grup społecznych biorących 
udział w działaniach turystycznych i re-
kreacyjnych.

K_K05

K_K07

ćw Obserwacja -
udział w dys-
kusjach, ak-

tywność na za-
jęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z ćwiczeń oraz oceny z egzaminu.

7. Zalecana literatura



Literatura podstawowa: 1. Łazarek R., Ekonomika turystyki, Wyd. WSE, Warszawa 2004.

2.Panasiuk A. (red.),Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, 

Wyd. PWN, Warszawa 2006.

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

Literatura uzupełniająca: 1. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Wyd. Difin, War

szawa 2007. 

2. Szubert-Zarzeczny U., Ekonomiczne podstawy turystyki, Wyd. AR, Wro-
cław 2002. 

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Godziny zajęć wg planu z 
nauczycielem

35

Samokształcenie 24

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

60

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

2

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



C7. Obsługa ruchu turystycznego

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):
Obsługa ruchu turystycznego, C.07

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Tourism Services Management

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Profil: praktyczny (P)

Forma studiów: stacjonarna

Punkty ECTS: 3 pkt. ECTS – 3.3 nauki o kulturze fizycznej

Język wykładowy: polski/angielski

Rok akademicki: od roku 2018

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: dr Rafał Kapica

2. Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

PL: Wprowadzenie  studentów w zagadnienia obsługi ruchu turystycznego. Zaznajomienie i kształcenie umiejętno-
ści związanych  z różnymi aspektami działalności organizatorów turystyki (działalność turoperatorską, obsługa po-
dróżnicza, pilotaż i przewodnictwo turystyczne). 

Poznanie zasad i kształcenie umiejętności prawidłowego programowania i kalkulacji imprez turystycznych

ENG: Skills and knowledge in getting the travel product to the customer. It covers the manuals used and the opera-
tions of the travel industry: planning, putting together and selling domestic and international tour packages, calcula-
tion fares

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

wykład 30 godz., 

ćw. audytoryjne 30 godz.

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

C7_ W01 

C7_ W02

C7_W03

w zakresie wiedzy:

zna terminologię z zakresu turystyki i rekreacji

 

rozumie uwarunkowania z działalności biur po-
dróży, zna zasady programowania i kalkulacji im-
prez turystycznych

ma podstawową wiedzę o metodyce, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w
organizacji imprez turystycznych

K_W01

K_W07

K_W10

Wykład

Ćwiczenia 

Ćwiczenia

Ocena z kolo-
kwium 

Ocena projektu

egzamin



C7_ U01

C7_U02

C7_ U03

w zakresie umiejętności:

Potrafi identyfikować potrzeby klientów w tury-
styce i rekreacji

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę podczas
prowadzenia dokumentacji w obsłudze ruchu tu-
rystycznego

Posiada umiejętność pracy indywidualnej oraz ze-
społowej w zakresie projektowania i organizowa-
nia imprez turystycznych

K_U04

K_U06

K_U07

Ćwiczenia

Ćwiczenia 

Ćwiczenia

Ocena projektu, 

Prezentacji

 

Ocena projektu

Ocena projektu 

C7_ K01

w zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość okazywania szacunku wobec 
klienta indywidualnego i zbiorowego, wykazując 
troskę o jego dobro

K_K02 Ćwiczenia zaangażowanie w
dyskusjach;

projekt

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

3
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A. Liczba godzin kontaktowych
z podziałem na formy zajęć 
oraz liczba punktów ECTS uzy-
skanych w ramach tych zajęć:

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje  

Egzamin

w sumie:

ECTS

30

30

1

1

62

2

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia 
wraz z planowaną liczbą godzin
na każdą formę i liczbą punk-
tów ECTS:

praca w sieci 

wykonanie projektu 

przygotowanie do kolokwium

przygotowanie do egzaminu

w sumie:  

ECTS

10

10

5

5

30

1

C. Liczba godzin zajęć kształtu-
jących umiejętności praktyczne
w ramach przedmiotu oraz 
związana z tym liczba punktów 
ECTS:

Ćwiczenia 

praca w sieci 

wykonanie projektu 

w sumie:  

ECTS

30

10

10

50

2

3. Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)

Szczegółowe treści kształcenia 
w ramach poszczególnych 
form zajęć:

Wykłady:

Czynniki rozwoju współczesnego ru-
chu turystycznego

Motywy uprawiania turystyki  

Zasady programowania imprez tury-
stycznych.

Zasady programowania imprez tury-

Lectures:

Factors of the development of tourism.
Individual motivation to travel

Tour packaging management. 

Adventure travel management.

Tour costing and pricing. 



styki aktywnej. 

Zasady programowania imprez poby-
towych

Kalkulacja imprez turystycznych.

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne. 
Obsługa ruchu turystycznego na po-
szczególnych etapach podróży. Praca 
z grupą turystyczną. 

Baza noclegowa i gastronomiczna, za-
sady  współpracy. 

Jakość obsługi ruchu turystycznego. 
Etyka w turystyce

Ubezpieczenia turystyczne. 

Dokumenty w obsłudze ruchu tury-
stycznego.

Ćwiczenia:

Praktyczne programowanie imprez tu-
rystycznych. 

Praktyczne programowanie imprez tu-
rystyki aktywnej. 

Samodzielne kalkulowanie imprez tu-
rystycznych.

Wpływ czarteru, miejsc bezpłatnych, 
marży oraz założonego ryzyka sprze-
daży na cenę imprezy. Symulacje ce-
nowe.

Tour guiding

Accommodation and catering, the 
principles of cooperation. Passenger 
transportation. Coaching, cruising. 
Railways, airways.

The quality service of tourism. Ethics 
in tourism

Travel insurances

Agreements, arrangements, documents
in tourism

Classes:

Practical training of programming 

Practical training of  programming 
tourist trips and holiday travels. Trans-
portation in tourism.

Programming and calculations of ad-
venture trips - practical training

Calculations of various types of trips - 
student`s presentations

Calculations and final price simula-
tions.

Risk factors in selling trips

Metody i techniki kształ-
cenia:

Metody dydaktyczne: 
podające - wykład 
problemowe – dyskusja dydaktyczna
eksponujące - pokaz, (ćwiczenia)

* Warunki i sposób zaliczenia 
poszczególnych form zajęć, w 
tym zasady zaliczeń poprawko-
wych, a także warunki dopusz-
czenia do egzaminu: 

* Zasady udziału w poszczegól-
nych zajęciach, ze wskazaniem,
czy obecność studenta na zaję-
ciach jest obowiązkowa:

Sposób obliczania oceny koń-
cowej:

Ocena końcowa:  

Egzamin - 40% 

frekwencja i aktywność na zajęciach 10%

prezentacja własna 40%, 

kolokwium zaliczeniowe 10%

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek 
nieobecności studenta na zaję-
ciach:

Ustalane indywidualnie



Wymagania wstępne i dodat-
kowe, szczególnie w odniesie-
niu do sekwencyjności przed-
miotów: 

Podstawy turystyki

Zalecana literatura: Bosiacki S. (red), Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego.  AWF Poznań 
2004

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

Yale P., Działalność touroperatorska. Wyd. Wiedza i Życie 2001

Kruczek Z. (red), Obsługa ruchu turystycznego. Wyd. Proksenia, Kraków 2004



C8. Ćwiczenia terenowe z ORT

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego, C.08

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Tourism management – field practice

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Dr. Łukasz Szmyd

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia kierunkowego

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) II, 4

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów 
międzyobszarowych stosunek 
procentowy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny 
odzwierciedlać te relacje, należy 
więc wymienić odpowiednie 
efekty obszarowe):

Ćwiczenia terenowe 40 godz.

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

podstawowa wiedza z zakresu bezpośredniej obsługi ruchu tury-
stycznego, geografii turystycznej, historii architektury i sztuki, kra-
joznawstwa, komunikacji społecznej.

Obsługa ruchu turystycznego, Geografia turystyczna, Historia 
architektury i sztuki, Krajoznawstwo, Komunikacja społeczna



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2

(A + B + C)
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A. Liczba godzin wymagają-
cych bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na 
typy zajęć oraz całkowita liczba

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

konsultacje dotyczące samodzielnego prowadze-
nia grupy turystycznej

w sumie:

ECTS 

3

3

0,10

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta 
(niewymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela) wraz z planowaną 
średnią liczbą godzin na każde 
i sumaryczną liczbą ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć, w tym zebranie i 
opracowanie materiałów niezbędnych do prowa-
dzenia grupy turystycznej 

w sumie:  

ECTS

10

10

0.20

C. Liczba godzin 
praktycznych / laboratoryjnych
w ramach przedmiotu oraz 
związana z tym liczba punktów
ECTS:

ćwiczenia terenowe

w sumie:

ECTS

40

40

1,7

D. W przypadku studiów 
międzyobszarowych procent 
punktów ECTS 
przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2)

100% ECTS – obszar nauk medycznych, nauk o 
zdrowi i nauk o kulturze fizycznej

2

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem ćwiczeń jest poznanie zasad kierowania grupą turystyczną, funkcjono-
wania imprez autokarowych, pilotaż i przewodnictwo na trasie, kwaterowanie
grup turystycznych, animacja grupy, współpraca z innymi osobami w zakresie
bezpośredniej obsługi grup turystycznych.

Metody  dydak-
tyczne: 

- metody podające: opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka
- metody problemowe: dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: pokazy, prezentacje własne studentów

Treści kształcenia: Warsztaty:
1. Integracja grupy z zastosowaniem metod aktywizujących, wypracowa-

nie indywidualnego obrazu własnej osoby  w kontekście zachowań gru-
py turystycznej, efekt pierwszego wrażenia 

2. Komunikacja niewerbalna – zasada otwartości, bariery komunikacyjne, 
zastosowanie teorii dystansu społecznego w praktyce relacji społecz-
nych

3. Komunikacja werbalna – komunikacja jednostronna i wielostronna, za-
sady nawiązywania                    i prowadzenia konwersacji w sytuacjach



zadaniowych,  . 
4. Określenie indywidualnego stylu komunikowania się studentów w kon-

tekście komunikacji wielorakiej 
5. Sytuacja konfliktowa, konflikt interesów, wartości, relacji. Określenie 

sytuacji negocjacyjnej, czas i miejsce negocjacji, schemat prowadzenia 
negocjacji, wpływ postaw i nastawień partnerów na przebieg negocjacji 

6. Mediacje w procesie porozumiewania się, rola mediatora w rozwiązy-
waniu sytuacji trudnych.

7. Zasady współpracy w sytuacji zadaniowej, rola i typy przywódców grup
formalnych                            i nieformalnych, znaczenie inteligencji 
emocjonalnej w procesie skutecznej komunikacji 

8. Komunikacja globalna, zasady komunikacji międzykulturowej, rola ste-
reotypów i uprzedzeń              w procesie porozumiewania się osób róż-
nych narodowości i kręgów kulturowych. 

9. Bezpośrednia obsługa grupy turystycznej – pilotaż, przewodnic-
two, współpraca z obsługą autokaru, hotelarzami, gastronomika-
mi.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów

kształcenia (forma
zaliczeń)

C8_W_01

C8_W_02

Wiedza:
1. Student opanował podstawową wiedzą 

w zakresie komunikowania się obejmu-
jącą znajomość technik komunikacji 
społecznej 
i interpersonalnej

2. Student ma podstawową wiedzę z za-
kresu bezpośredniej obsługi ruchu tury-
stycznego, organizacji imprez tury-
stycznych i rekreacyjnych oraz wiedzę 
z zakresu technik promocji i informacji 
turystycznej

K_W06

K_W07

Ćwiczenia
terenowe

Odpowiedzi wła-
sne studentów

podczas ćwiczeń

C8_U_01

C8_U_02

C8_U_03

Umiejętności
1. Student posiada umiejętności z zakresu 

komunikacji społecznej 
i interpersonalnej 

2. Student potrafi identyfikować potrzeby 
klienta indywidualnego oraz grupy spo-
łecznej

3. Student posiada umiejętność pracy in-
dywidualnej oraz zespołowej w zakre-
sie projektowania, organizowania oraz 
prowadzenia działań w zakresie tury-
styki i rekreacji

K_U03

K_U04

K_U07

Ćwiczenia
terenowe

Obserwacja

Udział w dysku-
sjach, aktywność

na zajęciach

Prezentacje wła-
sne studentów

Kompetencje społeczne



C8_K_01

C8_K_02

C8_K_03

1. Student ma świadomość potrzeby cią-
głego dokształcania się

2. Student potrafi podejmować różnorodne 
role grupowe w tym min. rolę przywódcy 
grupy, animatora

3. Student ma świadomość okazywania sza-
cunku wobec klienta indywidualnego i zbio-
rowego, wykazując troskę 
o jego dobro

K_K01

K_K03

K_K02

Ćwiczenia
terenowe Obserwacja,

udział
w dyskusjach,
aktywność na

zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej odpowiedzi własnych studentów, oceny 
ich aktywności podczas ćwiczeń, obserwacji umiejętności pełnienia różnorodnych funkcji w zespole oraz oceny z 
przygotowanej prezentacji indywidualnej lub projektu grupowego 

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

1. Cabaj W, Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej. Proksenia,
Kraków 2009.

2. Kruczek Z.,  Europa. Geografia turystyczna. Prokjsenia, Kraków
2008.

3. Kruczek  Z.,  Obsługa  ruchu  turystycznego.  Proksenia,  Kraków
2009.

4. Kruczek Z.,  Kompendium pilota wycieczek. Proksenia, Kraków
2009.

5. Lijewska P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego.
Proksenia, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca: 1. Kruczek Z. (red.),  Etyka przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek. Proksenia, Kraków 2010.

2. mapy, przewodniki, foldery, informatory, strony www.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na ćwiczeniach
40 godz.

Konsultacje dotyczące samodzielnego
prowadzenia grupy turystycznej

3 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym ze-
branie i opracowanie materiałów nie-
zbędnych do prowadzenia grupy tury-
stycznej, praca w bibliotece, przygoto-
wanie prezentacji

10 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godziny

Punkty ECTS za moduł/przedmiot
2 pkt ECTS



9. Uwagi Przedmiot realizowany na poza granicami Polski, na ogół na terenie 
Słowacji i Węgier w ramach objazdu terenowego trwającego 4 dni



C9. Organizacja i zarządzanie

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg 
planu studiów):

Organizacja i Zarządzanie, C.09

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Organization and Management

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 

Specjalność/specjalizacja: Wszystkie specjalności

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma studiów: studia stacjonarne  

Obszar kształcenia:

Dziedzina:

Dyscyplina nauki:

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki hu-
manistyczne

turystyka 

Koordynator przedmiotu: Dr. inż. Piotr Lenik

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: kształcenia podstawowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: II, 3

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

stacjonarne - wykład 30 h, ćw. audytoryjne 15 h, 

Interesariusze i instytucje 
partnerskie (nieobowiązko-
we)

-

Wymagania wstępne / Przed-
mioty wprowadzające:

Ekonomia



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS 4

(A + B)
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A. Liczba godzin wymagających bezpośred-
niego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS 
osiąganych na tych zajęciach

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje dotyczące prac przejścio-
wych 

Egzamin

W sumie:

ECTS

30

15

2

3

50

2

B. Poszczególne typy zadań do samokształce-
nia studenta (niewymagających bezpośrednie-
go udziału nauczyciela) wraz z planowaną 
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną 
liczbą ECTS 

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

praca w sieci 

praca nad pracami przejściowymi 

przygotowanie do kolokwium

przygotowanie do egzaminu

w sumie:  

ECTS

10

5

10

10

5

10

50

2

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest dostarczenie użytecznej wiedzy z obszaru zarządzania (przygotowującej w przyszłości 
do samodzielnego rozwoju dot. wybranych zagadnień, czy korzystania z literatury przedmiotu w zakresie kon-
kretnej problematyki zawodowej), a także doskonalenie umiejętności i kompetencji interpersonalnych w zakre-
sie organizacji i zarządzania oraz współpracy w grupie.

Metody dydaktyczne: 
- wykład informacyjny, 
- wykład problemowy, 
- wykład konwersatoryjny, 

- metoda przypadków, 

- gry decyzyjne, 

- dyskusja dydaktyczna (burza mózgów, debata oxfordzka) 

Treści kształcenia:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zarządzanie – podstawowe definicje. Charakterystyka nauk o zarządzaniu. 
Organizacja jako obiekt zarządzania 

2. Elementy organizacji – zasoby, technologie, procesy. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw, czynniki de-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metoda_przypadk%C3%B3w&action=edit&redlink=1


terminujące jej wybór; typy i rodzaje struktur

3. Cele i determinanty zarządzania. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny 

4. Podstawowe funkcje zarządzania – planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Organy za-
rządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Duże przedsiębiorstwa a mikroprzedsiębiorstwa - szczeble 
zarządzania 

5. Otoczenie przedsiębiorstw. Podmioty gospodarcze i ich funkcjonowanie. Zakładanie, prowadzenie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą

6. Sprawność, skuteczność i efektywność zarządzania. Negocjacje w zarządzaniu. Zarządzanie komunikacją. 

7. Zasoby. Znaczenie zasobów ludzkich. Style kierowania. Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja proce-
sów pracy

8. Proces kadrowy. Efektywne motywowanie pracowników do pracy. Systemy motywacyjne

9. Istota pracy kierowniczej. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania. Społeczna odpowiedzialność biznesu

10. Zarządzanie w kontekście zmian. Uwarunkowania i kierunki rozwoju struktury organizacyjnej. Strategia or-
ganizacji i zarządzanie strategiczne. Wizja, misja i strategia organizacji.

11. Efektywne zarządzanie. Liderzy rynkowi w wybranych branżach. Benchmarking branżowy.

12. Nowe trendy w zarządzaniu. Zarządzanie jakością. TQM. 

13. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Wpływ globalizacji na zarządzanie organizacjami wielokulturowy-
mi w kontekście kierunku kształcenia 

14. Kontrola działalności operacyjnej. Rola kontrolingu w organizacji. Konsulting w zarządzaniu. Outsourcing

15. Szczególny charakter przedsiębiorstw województwa podkarpackiego z punktu widzenia organizacji i zarzą-
dzania

Ćwiczenia (audytoryjne / warsztaty):

1.Prawno-organizacyjne i własnościowe formy organizacji – analiza wariantów 

2. Projektowanie struktury organizacyjnej w wymiarze praktycznym. Planowanie taktyczne i operacyjne. Usta-
lanie celów w zarządzaniu

3. Dobre praktyki z zarządzaniu – case studies. Projekt ukazujący system zarządzania w wybranej firmie 

4. Elementy zarządzania operacyjnego. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu. Negocjacje w wymiarze prak-
tycznym

5. Zatrudnienie i zatrudnianie. Dobór – rekrutacja i selekcja pracowników w aspekcie praktycznym

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekty kształcenia 

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem branży zgodnej z kierun-
kiem kształcenia (K_W05)

Nabycie wiedzy z zakresu komunikowania się na poziomie organizacyjnym i społecznym (K_W06)

Zdobycie podstawowej wiedzy o organizacyjnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania pod-
miotów (K_W10)

Doskonalenie umiejętności komunikacji społecznej i interpersonalnej (K_U03)

Osiągniecie świadomości potrzeby ciągłego dokształcania się (K_S01)

Efekt  
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Efekt 

kierunkowy

Wiedza:



C.09_K_W05 

C.09_K_W06 

C.09_K_W10

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadzenia
działalności gospodarczej, z uwzględnieniem branży zgodnej z kierunkiem 
kształcenia 

Zdobycie podstawowej wiedzy o organizacyjnych i ekonomicznych uwarun-
kowaniach funkcjonowania podmiotów gospodarczych

P6U_W

C.09_K_U03 Umiejętności:

Doskonalenie umiejętności komunikacji społecznej i interpersonalnej P6_U

C.09_K_S01 Kompetencje społeczne:

Osiągniecie świadomości potrzeby ciągłego dokształcania się P6U_K

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

Lp. Efekt przed-
miotu 

Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa

1 C.09_K_W05

C.09_K_W06

C.09_K_W10

kolokwium, ocena zaangażowania w dyskusji,
umiejętności podsumowania, wartościowania

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętno-
ści podsumowania, wartościowania

praca w grupie, gra decyzyjna, ocena zaanga-
żowania w dyskusji, umiejętności podsumo-
wania, wartościowania

ocena z kolokwium
pisemnego ograni-
czonego czasowo

ocena z egzami-
nu pisemnego
ograniczonego

czasowo

2 C.09_K_U03 prezentacja multimedialna

praca w grupie 

ocena umiejętności pełnienia nałożonej funk-
cji w zespole

zaliczenie projektu

ocena z prezentacji
ustnej,

wypracowanie de-
cyzji

ocena z egzami-
nu pisemnego
ograniczonego

czasowo

3 C.09_K_S01 praca w grupie, gry decyzyjne, przygotowanie 
do zajęć kolokwium, przygotowanie do zajęć, 
samokształcenie 

wstępna ocena
kompetencji spo-

łecznych

ocena kompe-
tencji społecz-

nych

Kryteria oceny 

w zakresie wiedzy Efekt  
kształcenia

Na ocenę 3,0 Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, organi-
zacji i zarządzania, z uwzględnieniem branży zgodnej z kierunkiem 
kształcenia 

Nabycie podstawowej wiedzy w zakresie komunikowania się na po-
ziomie społecznym i interpersonalnym 

Zdobycie podstawowej wiedzy o organizacyjnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania podmiotów

C.09_K_W05 

C.09_K_W06

C.09_K_W10

Na ocenę 5,0 Nabycie ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, or-
ganizacji i zarządzania, z uwzględnieniem branży zgodnej z kierun-
kiem kształcenia – wyróżnianie się na tle grupy

Nabycie ponadprzeciętnej wiedzy w zakresie komunikowania się na 
poziomie społecznym i interpersonalnym – wyróżnianie się na tle 
grupy

Zdobycie ponadprzeciętnej wiedzy o organizacyjnych i ekonomicz-

C.09_K_W05 

C.09_K_W06



nych uwarunkowaniach funkcjonowania podmiotów – wyróżnianie 
się na tle grupy

C.09_K_W10

w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0 Doskonalenie umiejętności komunikacji społecznej i organizacyjnej C.09_K_U03

Na ocenę 5,0 Doskonalenie umiejętności komunikacji społecznej i organizacyjnej

w stopniu wyróżniającym się na tle grupy

C.09_K_U03

w zakresie kompetencji społecznych

Na ocenę 3,0 Osiągniecie świadomości potrzeby ciągłego dokształcania się C.09_K_S01

Na ocenę 5,0 Osiągniecie pełnej świadomości na temat potrzeby ciągłego do-
kształcania się i kontynuowania nauki na poziomie studiów 2 stopnia

C.09_K_S01

Kryteria oceny końcowej:

Egzamin – 100%

po dopuszczeniu, na podstawie ocen formujących (elementy):

udział w zajęciach oraz obecność na konsultacjach - 10%, 

gry decyzyjne (wynik) - 10%,

aktywność w pracy zespołowej (przyjmowanie ról, asertywność) – 10%,

prezentacja multimedialna (zaliczenie indywidualne) - 30%, 

kolokwium - 40 %

Zalecana literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 2010

2. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010

3.  Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002

4. Kowalczy J., Zarządzanie organizacją turystyczną, CeDeWu, Warszawa 2009

Uzupełniająca:

1. Schermerhorn J. R. Jr., Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa 2008

2. Dołhasz M.,Fudaliński J., Kosala M., Podstawy zarządzania, PWN, Warszawa 2009

3. Bosiacki S., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF, Gdańsk 2008

4. Michałowski K., Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny), WSE-Białystok 2008

6. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: 
Konsultacje – 15 godzin
Poprawa prac przejściowych – 5 godzin
Przygotowanie  i poprawa egzaminu – 10 godzin
W sumie:  30 godzin



C10. Rynek usług turystycznych

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):
Rynek usług turystycznych, C.10

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Tourism Services

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Profil: praktyczny (P)

Forma studiów: stacjonarna

Punkty ECTS: 2 pkt. ECTS – 3.3 nauki o kulturze fizycznej

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: od 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr Rafał Kapica

2. Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

wprowadzenie studentów w tematykę rynku usług  turystycznych, jego struktury, cech specyficznych

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

wykład 30 godz., 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

C9_ W01 

w zakresie wiedzy:

zna uwarunkowania działania podmiotów gospo-
darczych na rynku usług turystycznych.

K_W05 Wykład Ocena z kolokwium

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2 pkt. ECTS

S
ta

cj
o-

na
rn

e

N
ie

st
a-

cj
on

ar
ne

A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy za-
jęć oraz liczba punktów ECTS 
uzyskanych w ramach tych za-
jęć:

Wykład

w sumie:

ECTS

30

30

1

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia 

przygotowanie ogólne 10



wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

praca w sieci 

przygotowanie do kolokwium

w sumie:  

ECTS

10

5

25

1

C. Liczba godzin zajęć kształ-
tujących umiejętności prak-
tyczne w ramach przedmiotu 
oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

w sumie:  

ECTS

3. Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)

Szczegółowe treści kształcenia 
w ramach poszczególnych 
form zajęć:

Wykłady:

1. Rynek usług turystycznych – zakres pojęcia, struktura

2. Usługodawcy i usługobiorcy w turystyce i ich relacje

3. Cechy charakterystyczne rynku usług turystycznych

4. Główne sektory turystyki.

5. Organizacje na rynku usług turystycznych

Metody i techniki kształ-
cenia:

podające - wykład 
problemowe – dyskusja dydaktyczna

* Warunki i sposób zaliczenia 
poszczególnych form zajęć, w 
tym zasady zaliczeń poprawko-
wych, a także warunki dopusz-
czenia do egzaminu: 

* Zasady udziału w poszczegól-
nych zajęciach, ze wskazaniem,
czy obecność studenta na zaję-
ciach jest obowiązkowa:

Sposób obliczania oceny koń-
cowej:

Ocena końcowa:  

frekwencja i aktywność na zajęciach 20%

kolokwium zaliczeniowe 80%

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek 
nieobecności studenta na zaję-
ciach:

Ustalane indywidualnie

Wymagania wstępne i dodat-
kowe, szczególnie w odniesie-
niu do sekwencyjności przed-
miotów: 

Zalecana literatura: Dziedzic E., Skalska T.., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług tury-
stycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji 
Turystyki, Warszawa 2012.
Niemczyk A. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wyd UE w 
Krakowie, Kraków 2010.
Dachniewska M. Zarządzanie Jakością Usług Turystycznych. Wyd. Difin, War-
szawa 2002



C11. Obóz letni turystyczny

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):
Obóz letni turystyczny, C.11

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Summer touristic camp

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Profil: praktyczny (P)

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS:

2 pkt ECTS

4. 6.7 nauki o Ziemi i środowisku: 1 pkt. ECTS

5. 1.7 nauki o sztuce: 1 pkt. ECTS

Język wykładowy: Polski

Rok akademicki: od 2018

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: Dr. Piotr Łopatkiewicz

2. Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem  turystycznego obozu letniego, realizowanego w niezwykle atrakcyjnym regionie Podhala i Pienin, jest 
zapoznanie studentów z zasadami kierowania grupą turystyczną, funkcjonowania imprez turystyki aktywnej, 
przewodnictwa na trasie, bezpieczeństwa i zasad zachowania się w górach, zasad zwiedzania obiektów dzie-
dzictwa kulturowego, kwaterowania grup turystycznych, animacji i integracji grupy, współpraca z innymi oso-
bami w zakresie bezpośredniej obsługi grup turystycznych.

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

stacjonarne – ćwiczenia praktyczne 40 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma za-
jęć dydak-
tycznych

Sposób weryfika-
cji 

i oceny efektów
uczenia się 

C11_W01 

w zakresie wiedzy:

zna i rozumie podstawowe uwarunkowania 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu komunikowania się obejmującą znajo-
mość technik komunikacji społecznej

zna i rozumie podstawowe uwarunkowania 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu bezpośredniej obsługi ruchu turystycz-

K_W06 

ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca obserwa-
cja studenta

oraz

ocena stopnia
opanowania wie-

dzy 
podczas samo-

dzielnego prowa-
dzenia odcinka



C11_W02 

C11_W03 

nego oraz organizacji imprez turystycznych i re-
kreacyjnych

zna i rozumie podstawowe uwarunkowania 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady 
dotyczące przestrzeni geograficznej dla potrzeb 
turystyki i rekreacji oraz miejsca i roli dziedzic-
twa kulturowego w obsłudze ruchu turystyczne-
go

K_W07

K_W08

ćwiczenia
praktyczne

ćwiczenia
praktyczne

trasy 

C11_ U01

C11_ U02

w zakresie umiejętności:

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę pod-
czas posługiwania się podstawowym sprzętem 
wykorzystywanym w turystyce górskiej

potrafi wykorzystywać wiedze podczas wyko-
nywania zadań w zakresie bezpośredniej obsługi
ruchu turystycznego zarówno w terenie otwar-
tym jak i w obiektach dziedzictwa kulturalnego

K_U02

K_U11

ćwiczenia
praktyczne

ocena zachowań
studenta podczas
przemieszczania
się w terenie oraz

w sytuacjach
przewodnickich

C11_ K01

C11_ K02

C11_ K03

C11_K04

w zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wie-
dzy i odbieranych treści oraz ciągłego dokształ-
cania się

jest gotów do okazywania szacunku wobec 
klienta indywidualnego i zbiorowego, wykazuje
troskę o jego dobro

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych w tym m.in. rolę przywódcy gru-
py, animatora

jest gotów do świadomej odpowiedzialności za 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, 
kraju oraz Europy

K_K01

K_K02

K_K03

K_K09

ćwiczenia
praktyczne

Obserwacja oraz
ocena zachowań

studenta 

w tym ocena peł-
nienia przez niego

różnych ról
i funkcji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2 ECTS

S
ta

cj
on

ar
ne

A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 

Ćwiczenia terenowe – objazd turystyczny po wybranych za-
bytkach Podhala i Spisza (2 dni) aktywny przemarsz tury-
styczny w terenie (Pieniny Właściwe i Małe Pieniny - 2 dni)

40



ECTS uzyskanych w ramach 
tych zajęć:

Konsultacje dotyczące samodzielnego prowadzenia grupy tu-
rystycznej

w sumie:

ECTS
5

45 h

1,5 ECTS

B. Formy aktywności studenta
w ramach samokształcenia 
wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie ogólne do zajęć, w tym przygotowanie sprzętu 
turystycznego, zebranie i opracowanie materiałów niezbęd-
nych do prowadzenia grupy turystycznej

w sumie:  

ECTS

12

12 h

0,5 ECTS

C. Liczba godzin zajęć kształ-
tujących umiejętności prak-
tyczne w ramach przedmiotu 
oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

Przygotowanie ogólne do zajęć, w tym przygotowanie sprzętu 
turystycznego, zebranie i opracowanie materiałów niezbęd-
nych do prowadzenia grupy turystycznej

Praktyczne uczestnictwo podczas zajęć realizowanych w ra-
mach obozu turystycznego

w sumie:  

ECTS

12

40 

52 h

2 ECTS

3. Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)

Szczegółowe treści kształcenia 
w ramach poszczególnych 
form zajęć:

Zajęcia praktyczne realizowane w ramach obozu letniego:

1. Zasady zwiedzania i przewodnictwa turystycznego w obiektach 
dziedzictwa kulturalnego.

2. Objazd turystyczny po zabytkach architektury sakralnej Podhala 
i Spisza (Grywałd, Dębno Podhalańskie, Łopuszna, Frydman, 
Czerwony Klasztor)

3. Objazd turystyczny po zabytkach architektury rezydencjonalnej 
Podhala, Spisza i Pienin: (zamek w Czorsztynie, dwór w Łopusz-
nej, dwór obronny we Frydmanie, zamek w Niedzicy)

4. Zasady przebywania w górach, posługiwania się sprzętem tury-
stycznym oraz zasady bezpieczeństwa w górach.

5. Przemarsz na trasie: Szczawnica – Sokolica – Pienińska Perć – 
Okrąglica – Szopczański Wąwóz – Sromowce Niżne – Pienińska 
Droga – Szczawnica.

6. Przemarsz na trasie: Jaworki – Wąwóz Homole – Wysoka – Sza-
franówka – Palenica – Szczawnica

7. Integracja grupy z zastosowaniem metod aktywizujących, wypra-
cowanie indywidualnego obrazu własnej osoby  
w kontekście zachowań grupy turystycznej, efekt pierwszego wra-
żenia 

Metody i techniki 
kształcenia: 

- metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie, prelekcja
- metody praktyczne: prezentacje własne studentów, pokazy, ćwiczenia, reali-
zacja przewodnictwa turystycznego



* Warunki i sposób zaliczenia 
poszczególnych form zajęć, w 
tym zasady zaliczeń popraw-
kowych:

Udział w zajęciach terenowych w tym prezentacja studenta polegająca na pilo-
towaniu lub przewodnictwie odcinka trasy - ocena opanowanej wiedzy

sprawdzenie zachowań studenta w sytuacjach pilockich lub przewodnickich - 
ocena umiejętności

sprawdzenia umiejętności pełnienia różnych ról społecznych - ocena aktywno-
ści studenta

* Zasady udziału w poszcze-
gólnych zajęciach, ze wskaza-
niem, czy obecność studenta 
na zajęciach jest obowiązko-
wa:

Obecność podczas ćwiczeń obowiązkowa

Sposób obliczania oceny koń-
cowej:

Ocena końcowa:  

aktywność na ćwiczeniach 25%

prezentacja indywidualna 50%

umiejętność pełnienia różnorodnych funkcji w zespole 25%

* Sposób i tryb wyrównywa-
nia zaległości powstałych 
wskutek nieobecności studen-
ta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie ze studentami

Wymagania wstępne i do dat-
kowe:

Geografia turystyczna, elementy historii architektury i sztuki, elementy krajo-
znawstwa

Zalecana literatura: Podstawowa;

1. L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce,  wyd.
„Arkady”, Warszawa 2012.

2. M. Kornecki, Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987

3. Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, wyd. „Proksenia”, Kraków 
2009.

4. Kruczek Z., Kompendium pilota wycieczek, wyd. „Proksenia”, Kra-
ków 2009.

5. Lijewska P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego. 
Proksenia, Kraków 2010.

6. Pieniny i Szczawnica. Ilustrowany przewodnik turystyczny, Warszawa 
2018.

7. Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Uzupełniająca;

1. Kruczek Z. (red.),  Etyka przewodników turystycznych 
i pilotów wycieczek, wyd. „Proksenia”, Kraków 2010.

2. mapy, przewodniki, foldery, informatory, strony www.



D1.1. Turystyka uzdrowiskowa

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Turystyka uzdrowiskowa, D1.01

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Healthtourism

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów:

Koordynator przedmiotu: studia stacjonarne  

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: specjalnościowego

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: obowiązkowy

Rok studiów, semestr: *) III, 3

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

stacjonarne - wykład 30 h, ćwiczenia audytoryjne 15 h  

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój,  Uzdrowisko Rymanów-Zdrój,  Uzdro-
wisko Polańczyk-Zdrój

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

podstawowa wiedza z zakresu podstaw turystyki, geografii tury-
stycznej, krajoznawstwa, ekologii i ochrony środowiska

Podstawy turystyki, Geografia turystyczna, ekologia i ochrona śro-
dowiska



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)

3,5

(A + B)

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

wykład

konsultacjeosobiste

ćwiczenia audytoryjne                                       

w sumie:

ECTS

30

15

15

2

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie do zajęć

praca w bibliotece (studiowanie literatury 
przedmiotu)

przygotowanie do kolokwium

przygotowanie do egzaminu

w sumie:  

ECTS

20

5

10

10

1,5

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

przygotowanie do prezentacji (projektu indy-
widualnego)

w sumie:  

ECTS

10

0,5

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności 
z zakresu turystyki uzdrowiskowej poczynając od przybliżenia pod-
staw jej historii, czynników rozwojowych, produktów turystyki 
uzdrowiskowej, aż po prezentację aktualnych tendencji w jej rozwoju.

Ważnym elementem przedmiotu są indywidualne projekty studentów 
obejmujące wykonanie prezentacji możliwości rozwoju turystyki 



uzdrowiskowej na wybranym obszarze.

Metody  dydaktycz-
ne: 

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnie-
nia, opis, prelekcja
- metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryj-
ny, dyskusja dydaktyczna
- metody praktyczne: prezentacje własne studentów, projekty, poka-
zy

Treści kształcenia: Wykłady:

• Wprowadzenie do turystyki uzdrowiskowej podstawowe poję-
cia

• Zarys rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce 
i Europie

• Specyfika turystyki uzdrowiskowej

• Czynniki rozwoju turystyki uzdrowiskowej

• Rozmieszczenie uzdrowisk w Polsce i Europie

• Rynek usług turystyki uzdrowiskowej

• Popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej

• Podaż na rynku usług turystyki uzdrowiskowej

• Jakość produktu turystyki uzdrowiskowej jako element różni-
cowania oferty

• Wybrane aspekty marketingu usług turystyki uzdrowiskowej

• Wizerunek jako czynnik konkurencyjności uzdrowisk

• Innowacje w wybranych uzdrowiskach w Polsce

Ćwiczenia audytoryjne:

• Turystyka zdrowotna i jej formy

• Wellness i SPA jako nowa oferta rynkowa

• Oferta uzdrowisk Euroregionu Karpackiego

• Prezentacja projektów indywidualnych i grupowych dotyczą-
cych wybranej jednostki przestrzennej

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

D1-01_W_01

D1-01_W_02

w zakresie wiedzy:

1. Student zna podstawową terminolo-
gię używaną w turystyce 

2. Student ma podstawową wiedzą do-
tyczącą przestrzeni geograficznej 

K_W01

wykł/

ćw.

egzamin pisemny
ograniczony czaso-

wo



dla potrzeb turystyki i rekreacji. 
Zna miejsce i rolę dziedzictwa kul-
turowego w obsłudze ruchu tury-
stycznego i turystyce aktywnej

K_W08

D1-01_U_01

D1-01_U_02

w zakresie umiejętności:

1.  Student potrafi identyfikować potrzeby 
klienta indywidualnego oraz grupy społecz-
nej

2.  Student posiada umiejętność opracowa-
nia i prezentowania wyników własnych 
działań w zakresie turystyki i rekreacji

K_|U04

K_U09

ćw.

indywidualne pre-
zentacje,

,kontrole umiejętno-
ści

z partii materiału

D1-01_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

 Student ma świadomość okazywania sza-
cunku wobec klienta indywidualnego i 
zbiorowego, wykazując troskę o jego do-
bro 

K_K02 ćw.

umiejętność prowa-
dzenia i udziału 

w dyskusji

6. Sposób obliczania oceny końcowej

średnia ważona: 40 % ocena z ćwiczeń, 60 % ocena z egzaminu

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Borszczak M. (red.). Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa. Wyż-
sza Szkoła turystyki i Hotelarstwa. Gdańsk 2011.

2. Lewandowska A., Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studio-
wania. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2007

3. Łazarek M., Łazarek R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i 
rys historyczny. Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza, Lublin 
2007.

4. StadzońGierak E., Osip Pokrywka M., SPA i uzdrowiska. Hachette 
Livre Polska sp. z o.o. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca: 1. Atlas uzdrowisk polskich. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kar-
tograficznych (red.). Wrocław  1999.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach 30

Obecność na ćwiczeniach 15

Konsultacje, kolokwia, egza-
min

15

Przygotowanie do zajęć, pra-
ca w bibliotece

25

Przygotowanie do egzaminu 10



Przygotowanie do kolowium 10

Przygotowanie do prezenta-
cji

10

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

4

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.2. Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania uzdrowisk

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania uzdrowisk, D1.02

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Organisational and legal basis of Polish health resorts

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, Wellness and Spa

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr. Jacek Kraś

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: specjalnościowy

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III, 6

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwier-
ciedlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 30 h  

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające: Podstawy prawa turystycznego



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2

S
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ne
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e

A. Liczba godzin wymagają-
cych bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na 
typy zajęć oraz całkowita liczba

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Kolokwium

Egzamin końcowy

Konsultacje

w sumie:

ECTS 

15

2

2

6

25

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z 
planowaną średnią liczbą go-
dzin na każde i sumaryczną 
liczbą ECTS: 

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

w sumie:  

ECTS

7

C. Liczba godzin praktycz-
nych / laboratoryjnych w ra-
mach przedmiotu oraz związa-
na z tym liczba punktów 
ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

przygotowanie do ćwiczeń

w sumie:

ECTS

15

8

30

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

…… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………



4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu:  Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą podstaw organiza-
cyjno-prawnych funkcjonowania uzdrowisk. Przybliżenie regulacji 
prawnych związanych z organizacją i działaniem uzdrowisk. Zapo-
znanie studentów z zasadami prawnymi i organizacyjnymi związany-
mi z uzdrowiskami i ich wpływem na proces kształtowania współcze-
snej turystyki i rekreacji. Nabycie umiejętności odnajdywania, inter-
pretacji i zastosowania przepisów prawnych oraz zasad związanych z 
funkcjonowaniem firmy turystycznej.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, opis, analiza przepisów, analiza przypadków.

Treści kształcenia: 

 

Wykłady: 

1. Przedsiębiorstwo turystyczne – pojęcie istota, funkcje, rodza-
je, struktury organizacyjne

2. Najważniejsze akty prawne dotyczące turystyki uzdrowisko-
wej. 

3. Definicja i ramy prawne funkcjonowania uzdrowiska. 

4. Zakres działalności uzdrowisk w świetle obowiązujących 
przepisów. 

5. Nadzór nad uzdrowiskami. Kontrola w uzdrowiskach. 

6. Finansowanie uzdrowisk. 

Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne/ projektowe, warsztaty 
itp):

1. Praca biurowa-pojęcie, istota, cele. 

2. Systemy kancelaryjne.  

3. Zadania wykonywane w sekretariacie firmy turystycznej. 

4. Zasady sporządzania korespondencji, rodzaje pism

5. Reklamacja usług turystycznych.

6. Modele zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 
turystycznym. 

7. Rekrutacja – metody i techniki badania przydatności do pra-
cy. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych. 

8. Rozmowa kwalifikacyjna. 

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

D-02_W_01

w zakresie wiedzy:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu przed-
siębiorczości, organizacji i prowadzenia 
podmiotów turystycznych i rekreacyj-

K_W05 Wykł/ ćw Ocena z egza-



D-02_W_02

nych

2. Ma podstawową wiedzę o prawnych 
uwarunkowaniach funkcjonowania pod-
miotów turystycznych i rekreacyjnych.

K_W10

minu, zalicze-
nie ćwiczeń

D-02_U_01

w zakresie umiejętności:

1. Posiada umiejętności przydatne w obsłu-
dze ruchu turystycznego

K_U11 Wykł/ ćw

Ocena z egza-
minu, zalicze-
nie ćwiczeń

D-02_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość potrzeby ciągłego 
dokształcania się

K_K01 Wykł/ ćw

Ocena z egza-
minu, zalicze-
nie ćwiczeń

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena z egzaminu – 60%

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych – 40%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Agnieszka Żywiecka, Rygory prawne podejmowania i prowadzenia 
działalności turystycznej w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
2. Zbigniew Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 
Poltext, 2011.

2. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer Polska-OFICYNA,
Warszawa 2016.

3.  A.R. Szromka, Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Prok-
senia 2010.

4. A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-
cin 2007.

5. B. Alejziak, Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, Warszawa 
2002.

Literatura uzupełniająca: 1. J.Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2013.

2. J. Antoniuk, P. Horosz, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2007.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Wykład

Kolokwium

Egzamin końcowy

Konsultacje

15

2

2

6

Przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece 

7

Ćwiczenia audytoryjne

Przygotowanie do ćwiczeń

15

8



Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

55

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

2

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.3. Zajęcia ruchowe w wodzie

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Zajęcia ruchowe w wodzie, D1.03 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physical activitics in the water 

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Profil kształcenia: Praktyczny (P)

Forma studiów: Studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Sławomir Drozd – dr. hab. 

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia specjalnościowego 

Status przedmiotu: Do wyboru 

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II/4 - 30 godz., III/5 – 15 godz.

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

Stacjonarne – ćwiczenia praktyczne 45 godz. 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Przedmiot ,,Zajęcia ruchowe w wodzie” realizowany jest dla studentów 
umiejących pływać mających zasób wiedzy z zakresu zabaw i gier w wo-
dzie dla dzieci i młodzieży. Powinien potrafić współpracować w grupie.



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)   

2
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Ćwiczenia praktyczne 

Konsultacje 

w sumie:

ECTS

45
5

50
1,5

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

Przygotowanie teoretyczne do zajęć 

(praca w bibliotece – przyswojenie teorii przedmiotu)

w sumie:  

ECTS

5

5
0,5

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach przed-
miotu oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS: w sumie:

ECTS

0
0

D. W przypadku studiów między-
obszarowych procent punktów 
ECTS przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: C.1.Opanowanie zasad organizacji zajęć ruchowych w wodzie z osobami 
dorosłymi 

C.2. Zapoznanie się z zasadami programowania  lekcji dla różnych grup 
wiekowych i podstaw choreografii przy muzyce 

C.3. Zapoznanie się  różnymi możliwościami wprowadzania do lekcji 
zbaw i gier ruchowych w wodzie 

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia praktyczne, prezentacje przygotowanych jednostek
lekcyjnych 



Treści kształcenia: 

 

 Wskazówki dotyczące organizacji i prowadzenia ćwi-
czeń w wodzie 

 Zasady bezpieczeństwa na pływalni i w wodzie,

 Przypomnienie  podstawowych  czynności  ruchowych
w środowisku wodnym

 Przypomnienie metodyki nauczania poślizgów w wo-
dzie

 Ćwiczenia wypornościowe w wodzie

 Ćwiczenia wypornościowe w wodzie z użyciem sprzę-
tu specjalistycznego

 Ćwiczenia koordynacyjne w wodzie

 Gimnastyka w wodzie

 Gimnastyka w wodzie z wykorzystaniem sprzętu spe-
cjalistycznego

 Ćwiczenia rozluźniające w wodzie]

 Aqua Aerobic

 Step w wodzie

 Zasady i przepisy piłki wodnej

 Organizacja i prowadzenie zajęć z piłki wodnej

 Praktyczne prowadzenie zajęć przez studentów z gru-
pą

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

D1-3_W_01 w zakresie wiedzy:

Zna terminologię z zakresu zajęć ruchowych 
w wodzie

K_W01 Ćw. Aktywność
na zajęciach

D1-3_U_01

D1-3_U_02

w zakresie umiejętności:

 Potrafi posługiwać się sprzętem wyko-
rzystywanym podczas zajęć rucho-
wych w wodzie

 Posiada umiejętności ruchowe z zakre-
su wybranych form ruchowych w wo-
dzie i potrafi je zademonstrować

K_U01

K_U02

Ćw. Demonstracja
zastosowania 
sprzętu, zali-
czenie prowa-
dzenia zajęć

D1-3_K_01

D1-3_K_02

w zakresie kompetencji społecznych:

 Ma świadomość potrzeby ciągłego 
dokształcania się 

 Jest przygotowany do działań 
grupowych realizując w nich różne 

K_K01

K_K03

K_K08

Ćw. Aktywność
na zajęciach



D1-3_K_03 role

 W sposób odpowiedzialny 
przygotowuje się do swojej pracy 
dbając o poziom sprawności fizycznej 

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Zaliczenie prowadzenia zajęć ruchowych – 40%

Obecność na zajęciach – 30 %

Aktywność podczas zajęć – 30 %

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Barany I., 60 lekcji pływania dla dzieci. Sport i Turystyka, W-wa 1970. 
Bartkowiak E., Witkowski M., Nauczanie pływania. Podstawy 
bezpieczeństwa w wodzie. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, W-wa 
1986. 
Zysiak-Christ B., Metodyczne podstawy aqua fitness, Wrocław : Aqua Fit ,
2010 Bondarowicz Marian, Forma zabawowa w nauczaniu sportowych 
gier zespołowych, Warszawa 1983 r. Trześniowski Roman, Gry i zabawy 
ruchowe, Warszawa 1990 r Ostrowski A, Zabawy i rekreacja w wodzie, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005 
Owczarek S „Korekcja wad postawy : pływanie i ćwiczenia w wodzie”; 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1999 
Owczarek S. „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”; 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 2006 
Owczarek S. „Atlas ćwiczeń korekcyjnych” Warszawa : Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne , 1998 

Literatura uzupełniająca: Węgrzyn E, Umiatowska D., Pławińska L. : „Zabawy i gry ruchowe w 
wychowaniu fizycznym”, Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 2002 

Karpiński R., Pływanie sportowe, korekcyjne, rekreacyjne, Katowice: Wy-
dawnictwo AWF Katowice, 2011

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Godziny według planu 45 godz. studia stacjonarne 

Samokształcenie 15 godz. studia stacjonarne 

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

60 godz. studia stacjonarne 

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

2

9. Uwagi



D1.4. Lecznictwo uzdrowiskowe

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Lecznictwo uzdrowiskowe, D1.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Medical services in Health-resort

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Mgr. Patrycja Morawiecka

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru)

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) III, 5

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

wykład 15 godz.

nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej 
100 %

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Uzdrowisko Iwonicz S.A.; Uzdrowisko Rymanów-Zdrój

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Anatomia i fizjologia człowieka



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

1

(A + B + C)

st
ac
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na

rn
e

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

w sumie:

ECTS 

15

15

0,6

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (niewy-
magających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne do wykładów

praca w bibliotece 

przygotowanie do egzaminu

w sumie:  

ECTS

2

5

5

12

0,4

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2)

100% ECTS nauki medyczne, nauki o zdrowiu 
oraz nauki o kulturze fizycznej 

Łącznie:
1

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie studentów z historią oraz aktualnym stanem lecznictwa uzdro-
wiskowego w Polsce. 

2. Przedstawienie metod leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne su-
rowce lecznicze. 

3. Wykazanie korzyści zdrowotnych i społecznych leczenia w uzdrowiskach. 

4. Zaprezentowanie wykorzystania nowoczesnych osiągnięć medycyny w le-
czeniu uzdrowiskowym.

Metody dydak-
tyczne: 

wykład informacyjny,  prezentacja, dyskusja

Treści kształcenia: Wykłady:

1. Historia lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.

2. Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.

3. Uzdrowiska statutowe w Polsce.



4. Naturalne surowce lecznicze wykorzystywane w leczeniu uzdrowiskowym.

5. Uzdrowiskowe metody lecznicze (cz. 1), metody specyficzne.

6. Uzdrowiskowe metody lecznicze (cz. 2), metody niespecyficzne.

7. Uzupełniające formy leczenia uzdrowiskowego (prewencja rentowa ZUS, 
Wellness, SPA, fitness)

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

D1-04_W_01

D1-04_W_02

D1-04_W_03

Wiedza:

1.Studenci znają historię i organizację lecz-
nictwa uzdrowiskowego w Polsce 

2.Studenci znają surowce lecznicze wykorzy-
stywane w lecznictwie uzdrowiskowym

3. Studenci znają uzdrowiskowe metody lecz-
nicze i formy leczenia uzdrowiskowego

K_W05

K_W09

K_W11

Wykład 

Egzamin końcowy

pisemne sprawdza-
nie uzyskanej wie-

dzy

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest oceną wystawioną z egzaminu pisemnego.

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Ponikowska I., Ferson D., Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, wyd. 
Medi-Press, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca: Kochański J.W., Lecznictwo uzdrowiskowe, wyd. Wyższa Szkoła Fizjote-
rapii z siedzibą we Wrocławiu 2008r.

Ponikowska I, Medycyna uzdrowiskowa w zarysie, Warszawa 1995

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach
15 godz.

Przygotowanie do zajęć 2 godz.

Praca w bibliotece 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 5 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta
27 godzin

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1 pkt ECTS

9. Uwagi





D1.5. Podstawy terapii fizykalnej

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Podstawy terapii fizykalnej, D1.05

Nazwa przedmiotu (j. ang.): The base of physical therapy

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, wellness, spa

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Dr Łukasz Wojtyczek

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: specjalnościowy

Status przedmiotu: do wyboru

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II, 4

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyobsza-
rowych stosunek procentowy tych 
obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwierciedlać 
te relacje, należy więc wymienić od-
powiednie efekty obszarowe):

wykład 30 h, ćw.  15 h, 

Obszar nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej: 100%.

Interesariusze i instytucje partner-
skie 

(nieobowiązkowe)

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające: Anatomia i fizjologia człowieka



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS: (A
+ B)  

3 Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin wymagających bez-
pośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy za-
jęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na tych 
zajęciach:

Wykład

ćwiczenia praktyczne

w sumie:

ECTS

30

15

45

2

B. Poszczególne typy zadań do samo-
kształcenia studenta (niewymagają-
cych bezpośredniego udziału nauczy-
ciela) wraz z planowaną średnią licz-
bą godzin na każde i sumaryczną 
liczbą ECTS: 

przygotowanie ogólne 

praca w bibliotece, przy-
gotowanie do zajęć, zali-
czeń i egzaminu

w sumie:  

ECTS

10

10

20

1

C. Liczba godzin praktycznych / la-
boratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów 
ECTS:

w sumie:

ECTS

15

1

D. W przypadku studiów międzyob-
szarowych procent punktów ECTS 
przyporządkowanych obu obszarom 
(zgodnie z p. 2)

100% ECTS - obszar 
nauk med. o zdrowiu i k. 
fiz

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: 1. Przedstawienie terapii fizykalnej – czym jest, czym się zajmuje, jakie 
ma cele.

2. Wyjaśnienie roli terapii fizykalnej  w odnowie biologicznej i jej  zwią-
zek  z medycyną.

3. Omówienie i zrozumienie wpływu czynników fizykalnych na organizm
ludzki

4. Omówienie działów terapii fizykalnej (hydroterapia, fototerapia, termo-
terapia, elektroterapia, krioterapia, balneoterapia i in.).

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny,  dyskusja, ćwiczenia praktyczne, pokaz, wy-
korzystanie urządzeń i przyborów do zabiegów fizjoterapeutycz-
nych

Treści kształcenia:

 

Wykłady:

Terapia fizykalna – definicja, terminologia i dziedziny pokrewne (medy-
cyna fizykalna, fizjoterapia, fizykoterapia, przyrodolecznictwo). Zasady 
oddziaływania. Wpływ czynników fizykalnych na organizm ludzki (czyn-
niki termiczne: ciepło-zimno, prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne, 
światło, woda, złoża naturalne, czynniki mechaniczne ) i ich lecznicze 



działanie.  Zastosowanie odpowiednich zabiegów w zależności od potrzeb
zdrowotnych i odnowy biologicznej. Przeciwwskazania do zabiegów  i 
środki ostrożności. 

Ćwiczenia:

Reakcja organizmu ludzkiego na bodźce fizykalne. Czucie i receptory. 
Odczyn i adaptacja do bodźców. Cele oraz technika i metodyka wykony-
wania poszczególnych zabiegów terapii fizykalnej. Studenci przygotowu-
ją i omawiają wybrane działy terapii fizykalnej (hydroterapia, fototerapia,
termoterapia, elektroterapia, krioterapia, balneoterapia, sonoterapia, ma-
gnetoterapia i in.). 

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfika-
cji efektów kształ-
cenia (forma zali-

czeń)

D1-10_W01

D1-10_W02

D1-10_W03

w zakresie wiedzy:

1.Studenci znają rolę terapii fizykalnej 
w życiu współczesnego człowieka 

2. Studenci znają metody i techniki sto-
sowane w terapii fizykalnej 

3. Studenci znają zasady oddziaływa-
nia czynników fizykalnych na orga-
nizm ludzki 

K_W02

K_W11

Wykłady, ćwi-
czenia prak-

tyczne

Zaliczenie teore-
tyczne, ustne

D1-10_U01

D1-10_U02

D1-10_U03

w zakresie umiejętności:

1. Studenci potrafią praktycznie spraw-
dzić różne rodzaje czucia (M1_U02)

2.  Studenci potrafią interpretować od-
czyn organizmu na bodźce (M1_U07)

3.  Studenci potrafią przygotować in-
formacje dotyczące różnych działów 
terapii fizykalnej

K_U02

K_U04

Ćwiczenia
praktyczne

Zaliczenia prak-
tyczne, końcowa 
ocena umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych:

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50%

Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-50%,  zaliczenie końcowe-25%, aktywność na zajęciach-25%.

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA.
PZWL 2008

 2. Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL War-
szawa 2001.

3. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A.Medycyna fizykalna. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca: 1. Mikołajewska E., Fizykoterapia dla praktyków. PZWL 2011

2. Szczegielniak J., Fizykoterapia w praktyce. Politechnika Opolska 2005

3. Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. Has-
Med. s.c., Katowice     2000.



4. Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i  metod  fizjoterapii.Wydawnictwo Sport
i Rehabilitacja, Tarnów 2001.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

praca w bibliotece, przygoto-
wanie do zajęć, zaliczeń i egza-
minu

20 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta

65

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

3

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.6. Odnowa biologiczna

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod

(wg planu studiów):

Odnowa biologiczna  D1.06

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Biological regeneration

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, wellness, spa  

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne  

Koordynator przedmiotu: Łukasz Wojtyczek

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: specjalnościowy

Status przedmiotu: do wyboru

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III, 6

Forma i wymiar zajęć

według planu studiów:

W przypadku studiów 
międzyobszarowych stosunek 
procentowy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny 
odzwierciedlać te relacje, należy 
więc wymienić odpowiednie 
efekty obszarowe):

wykład 15 godz., ćw.  30 godz.

Obszar nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej:   100%.

Interesariusze i instytucje 
partnerskie

(nieobowiązkowe)

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Wymagania wstępne /

Przedmioty wprowadzające:

Anatomia i fizjologia człowieka



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

4
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład
Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15
30

45
2

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta 
(niewymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela) wraz z planowaną 
średnią liczbą godzin na każde i 
sumaryczną liczbą ECTS:

przygotowanie ogólne
praca w bibliotece,

przygotowanie do zajęć, zaliczeń i egzaminu

w sumie:  
ECTS

10

10

20
2

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
w sumie:
ECTS

30

1.5

D. W przypadku studiów 
międzyobszarowych procent 
punktów ECTS 
przyporządkowanych obu 
obszarom  (zgodnie z p. 2)

100% ECTS - obszar nauk med. o zdrowiu i k. 
fiz

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: 1. Przedstawienie działalności jaką jest odnowa biologiczna – czym 
jest, czym się zajmuje, kogo dotyczy.

2. Przedstawienie  roli odnowy biologicznej w życiu współczesnego 
człowieka.

3. Omówienie profilaktycznej roli odnowy biologicznej.

4. Poznanie ćwiczeń leczniczych oraz działania i obsługi niektórych 
urządzeń stosowanych w odnowie biologicznej.

5. Praktyczna nauka wybranych ćwiczeń i zabiegów z zakresu 
odnowy biologicznej

Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny,  dyskusja, ćwiczenia praktyczne, po-
kaz, wykorzystanie urządzeń i przyborów do zabiegów odno-
wy biologicznej

Treści kształcenia:
 

Wykłady:
Odnowa biologiczna – podstawowe definicje, zakres działania,  
środki odnowy biologicznej. Zmęczenie i wypoczynek. Wysiłek 
fizyczny i restytucja powysiłkowa. Regeneracja sił. Kinezyterapia w



odnowie biologicznej.
 Fizykoterapia i jej związek   z odnową biologiczną.   Zastosowanie 
wybranych  zabiegów fizykalnych w zależności od potrzeb odnowy 
biologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów  oraz 
środki ostrożności.

Ćwiczenia:
Technika i metodyka wykonywania wybranych ćwiczeń leczniczych
i zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej. 
Praktyczna nauka obsługiwania wybranych urządzeń i 
wykonywania zabiegów: światłolecznictwa (światło 
spolaryzowane), magnetostymulacji, termoterapii (ciepłolecznictwo 
i leczenie zimnem), sonoterapii. Techniki relaksacji mięśni.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób
weryfikacji

efektów
kształcenia

(forma
zaliczeń)

D1-06_W01

D1-06_W02

D1-06_W03

w zakresie wiedzy:
1. Studenci znają wpływ czynników fizykalnych
na organizm ludzki i ich lecznicze działanie.

2. Studenci znają zabiegi fizykalne  stosowane 
w odnowie biologicznej.

3. Studenci znają wskazania i przeciwwskazania
do zabiegów fizykalnych

K_W02

K_W11

Wykłady,
ćwiczenia
praktyczne

Zaliczenie
teoretyczne,

ustne

D1-06_U01

D1-06_U02

D1-06_U03

w zakresie umiejętności:
1. Studenci potrafią praktycznie wykonywać 
wybrane zabiegi i obsługiwać urządzenia.

2. Studenci potrafią dobrać rodzaj zabiegu do 
wymagań odnowy biologicznej.

3. Studenci potrafią przygotować urządzenie 
oraz osobę poddawaną zabiegowi

K_U02

K_U04

Ćwiczenia
praktyczne

Zaliczenia
praktyczne,

końcowa
ocena

umiejętności

D1-06_K01
w zakresie kompetencji społecznych:
1. Student potrafi przewidzieć konsekwencje 
przeciążenia i zmęczenia oraz roli odnowy 
biologicznej  w usuwaniu ich skutków  -  
propaguje tę wiedzę w społeczeństwie

K_K02 Dyskusja,
wymiana
poglądów

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena z ćwiczeń: 50%, ocena z egzaminu: 50%
Kryteria wystawienia oceny z ćwiczeń: frekwencja-50%,  zaliczenie końcowe-25%, aktywność 
na zajęciach-25%.
7. Zalecana literatura
Literatura podstawowa: 1. Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa 

biologiczna. Has-Med. s.c., Katowice     2000.
2. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna 
uzdrowiskowa i SPA. PZWL 2008



 3. Mika T., Kasprzak W.  Fizykoterapia. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL Warszawa 2001.
4. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Medycyna fizykalna.  
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca: 1. Mikołajewska E., Fizykoterapia dla praktyków. PZWL 2011
2. Szczegielniak J., Fizykoterapia w praktyce. Politechnika Opolska 
2005
3. Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i  metod  fizjoterapii. 
Wydawnictwo Sport i Rehabilitacja, Tarnów 2001.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

praca w bibliotece, 
przygotowanie do zajęć, 
zaliczeń i egzaminu

20 godz.

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

65

Punkty ECTS za 
moduł/przedmiot

4

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy 
rozpisać semestralnie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.7. Turystyka kwalifikowana

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Turystyka kwalifikowana, D1.07

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Qualification tourism

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: dr W. Krukar

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenie specjalnościowe

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) III, 2

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwier-
ciedlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

Stacjonarne –ćwiczenia 40 h 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Socjologia turystyki, geografia turystyczna, metodyka oprowa-
dzania grup

Przedmioty wprowadzające: Podstawy turystyki, Geografia tu-
rystyczna, Ekologia i ochrona środowiska, Metodyka wycie-
czek



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

Semestr 2: 2 punkty ECTS

Razem punktów ECTS na studiach:

- Stacjonarnych 2

S
ta

cj
on

ar
ne

sem I sem. II

A. Liczba godzin wymagają-
cych bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na 
typy zajęć oraz całkowita liczba

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Konsultacje

w sumie:

ECTS 

0

10

10

0,5

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z 
planowaną średnią liczbą go-
dzin na każde i sumaryczną 
liczbą ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem

w sumie:  

ECTS

10

5

0

15

0,5

C. Liczba godzin praktycz-
nych / laboratoryjnych w ra-
mach przedmiotu oraz związa-
na z tym liczba punktów 
ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

ćwiczenia terenowe

przygotowanie do ćwiczeń

przygotowanie do egzaminu

w sumie:

ECTS

0

40

10

50

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowa-
nych obu obszarom  (zgodnie z 
p. 2)

…… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Praktyczne poznanie turystyki kwalifikowanej. Znajomość i ocena walorów 
krajoznawczych poznawanego obszaru górskiego. Znajomość przepisów praw-
nych związanych z turystyką kwalifikowaną (górską). Poznanie metodyki or-
ganizowania wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej. Kształtowanie 
umiejętności przekazu przewodnickiego. Kształtowanie umiejętności uzyski-
wania informacji z różnych źródeł wiedzy krajoznawczej. 

Kształtowanie umiejętności czytania i interpretacji map topograficznych i tury-
stycznych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania specjalistycznego sprzę-
tu turystycznego. Kształtowanie umiejętności z zakresu rozwiązywania kon-
fliktów w grupie



Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie 
lub wyjaśnienie, pogadanka

- metody praktyczne: zajęcia terenowe

Treści kształcenia: 

 

Ćwiczenia terenowe:

1. Metodyka prowadzenia grupy: przywitanie, rozpoczęcie wycieczki 
turystycznej, podsumowanie, zakończenie (P1). 

2. Posługiwanie się mikrofonem w autokarze (P2). 

3. Metodyka prowadzenia grupy w terenie zabudowanym (P3). 

4. Metodyka prowadzenia grupy w terenie górskim (P4). 

5. Przekaz wiadomości krajoznawczych (P5) 

6. Interpretacja treści mapy turystycznej w terenie (P6). 

7. Korzystanie ze sprzętu turystycznego

8. Zachowanie się przewodnika i grupy w sytuacjach wyjątkowych

Walory turystyczne wybranych grup górskich (Bieszczady zachodnie, Be-
skid Niski, Słowacki Raj Tatry)

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmio-

tu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efektów

kształcenia
(forma zali-

czeń)

M1_W08

H1P_W01
P1P_W04
H1P_W07

M1_W11,
P1P_W10,
H1P_W09

Wiedza

1. Student zna strukturę przewodnictwa w Polsce
oraz metodykę organizowania wycieczek i im-
prez turystycznych

2. Student zna podstawową wiedzę dotyczącą 
prawnych, organizacyjnych oraz etycznych 
uwarunkowań działalności związanej z prze-
wodnictwem.

3. Student ma podstawową wiedzę w zakresie 
komunikowania się, obejmującą znajomość 
technik komunikacji społecznej i interperso-
nalnej

4. Student ma podstawową wiedzę z zakresu 
bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, or-
ganizacji imprez turystycznych i rekreacyj-
nych oraz wiedzę z zakresu technik promocji i
informacji turystycznej. 

5. Student ma podstawową wiedzę o metodyce 
wykonywania zadań, normach, procedurach i 
dobrych praktykach stosowanych w instytu-
cjach związanych z turystyką i rekreacją. Po-
siada podstawową wiedzę z zakresu prawa 
własności intelektualnej i bhp 

K_W03

K_W04

K_W06

K_W07

K_W08

K_W11

ćwiczenia
terenowe

Obserwacja -
udział w dys-
kusjach, ak-
tywność w

pracach w te-
renie

M1_U03

M1_U13

H1P_U11

Umiejętności

1. Student opanował sztukę przekazu przewod-
nickiego i zasad prowadzenia wycieczek, 

2. Student nabył umiejętność organizacji wycie-

K_U03

K_U09

ćwiczenia
terenowe

Obserwacja -
udział w dys-
kusjach, ak-



P1P_U04 czek krajoznawczo-turystycznych w szkole

3. Student posiada umiejętności komunikacji 
społecznej i interpersonalnej.

4. Student posiada umiejętność opracowania i 
prezentowania wyników własnych działań. 

5. Student posiada umiejętności bezpośredniej 
obsługi ruchu turystycznego 

6. Posiada umiejętność pracy indywidualnej w 
zakresie projektowania, organizowania oraz 
prowadzenia działań w zakresie turystyki

K_U11 tywność w
pracach w te-

renie

M1_K01,
P1P_K01,
H1P_K01

M1_K03

M1_K07,
P1P_K06

H1P_K05

Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość potrzeby ciągłego do-
kształcania się 

2. Student ma świadomość okazywania szacunku
wobec klienta indywidualnego i zbiorowego, 
wykazując troskę o jego dobro

3. Działa zgodnie z zasadami bhp

4. Ma wiadomość odpowiedzialności za dzie-
dzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, 
kraju i Europy

5. Ma świadomość za dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze regionu, kraju oraz Europy

K_K01

K_K02

K_K06

K_K09

ćwiczenia
terenowe

Obserwacja - 
udział w dys-
kusjach, ak-
tywność w 
pracach w te-
renie

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest oceną wystawioną z ćwiczeń

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Czarnowski A., Poradnik metodyczny dla przewodników, Warszawa 1970;

Kruczek Z., Zdebski J., Metodyka organizowania wycieczek i imprez gór-
skich, Warszawa-Kraków 1984;

Gawlik S. T., Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pi-
lotów wycieczek, Warszawa 2000;

Literatura  uzupełniają-
ca:

Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. OW Rewasz 2012

Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty. OW Rewasz 2012

Beskid Niski. Mapa turystyczna. 1 : 50 000. Compass

Bieszczady. Mapa turystyczna. 1 : 50 000. 

Słowacki Raj. Mapa turystyczna. 1 : 50 000. Harmanec

Pieniny. Mapa turystyczna. 1 : 50 000. Compass

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

obecność na wykładach 
oraz na ćwiczeniach

II semestr 40 h

przygotowanie do ćwiczeń II semestr 10 h

praca w bibliotece II semestr 10 h

przygotowanie do zajęć te-
renowych

II semestr 5 h



Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

II semestr 65 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

II semestr 2 p

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.8. Zagospodarowanie turystyczne uzdrowisk

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Zagospodarowanie turystyczne uzdrowisk D1.08

Nazwa przedmiotu (j. ang.): SPA Resorts Services and Facilities

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa Wellness i SPA

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr Rafał Kapica

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: specjalnościowy

Status przedmiotu: do wyboru

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III, 5

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

wykład 30 h,  ćw. audytoryjne 15 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty wprowadzające: 

Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Geografia turystyczna



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

3

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje

Kolokwium

Egzamin

w sumie: 

ECTS  

30

15

3

1

1

50

2

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Praca w sieci 

Praca nad prezentacją lub projektem  

Przygotowanie do egzaminu

w sumie: 

ECTS  

5

5

10

5

25

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami i kierunkami za-
gospodarowania i urządzania terenów uzdrowisk, 
z uwzględnieniem zasad projektowania i programowania tych prze-
strzeni.

Umiejętność dokonywania waloryzacji środowiska geograficznego 
pod kątem atrakcyjności turystycznej

Metody dydaktyczne: podające - wykład z prezentacją multimedialną
problemowe – dyskusja dydaktyczna, projekt

Treści kształcenia: 

 

Wykłady:

1. Warunki uczestnictwa w zajęciach, formy zaliczenia i egzaminu.



Literatura, definicje i zakres przedmiotu.

2. Podstawowe koncepcje zagospodarowania turystycznego.

3. Mapa narzędziem planowania zagospodarowania turystycznego i
rekreacyjnego

4. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne ze względu na ro-
dzaj urządzeń i usług. 

5. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne ze względu na ro-
dzaj urządzeń i usług. 

6. Zagospodarowanie turystyczne ze względu na formy turystyki.

7. Przestrzenne zagospodarowanie obszarów wiejskich i ich struk-
tura

8. Przyrodnicze czynniki warunkujące rozwój uzdrowisk. 

9. Uzdrowiska jako atrakcje turystyczne.

10. Planowanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego 
uzdrowisk. 

11. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne wybranych uzdro-
wisk. 

12. Dostępność komunikacyjna w gmin uzdrowiskowych.

13. Wybrane wskaźniki funkcji turystycznej terenu uzdrowisk.

14. Usługi zdrowotne uzdrowisk oraz ośrodków SPA.

15. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju uzdrowisk. 

Ćwiczenia:

1. Turystyka jako zjawisko przestrzenne. 

2. Geograficzne strefy kraju i ich zagospodarowanie. 

3. Wybrane zagadnienia dotyczące oceny wartości środowiska geo-
graficznego dla potrzeb zagospodarowania turystycznego i rekre-
acyjnego uzdrowisk. 

4. Planowanie przestrzenne zagospodarowania ośrodków SPA. 

5. Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, terenów le-
śnych i obszarów chronionych.

6. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne uzdrowisk.

7. Urządzenia i usługi uzdrowisk w województwie podkarpackim

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-
nia (forma
zaliczeń)

D1-8_W_01

w zakresie wiedzy:

1. Zna podstawową terminologię z zakresu zago-
spodarowania turystycznego.

K_W01 W/ćw. Egzamin,
kolokwium



D1-8_W_02 2.  Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości 
udostępniania przestrzeni geograficznej dla po-
trzeb turystyki i rekreacji.

K_W08 W/ćw. Egzamin,
projekt

D1-8_U_01

D1-8_U_02

w zakresie umiejętności:

1. Potrafi identyfikować potrzeby klientów 
w turystyce i rekreacji

2. Posiada umiejętność opracowania
 i prezentowania wyników własnych 
działań

K_U04

K_U09

ćw.

ćw.

Projekt, ob-
serwacja w

dyskusji

w zakresie kompetencji społecznych:

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z ćwiczeń oraz oceny z egza-
minu

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN 
Warszawa 2010

2. Płocka J., Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycz-
nego, cz. I i II. CKU w Poznaniu 2002

3. Szromek A.R., (red), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-leczni-
cza. Wyd. „Proksenia”, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca: 1. Dryglas D., Kształtowania produktu turystycznego uzdrowisk 
w Polsce. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Wykład  i ćwiczenia 45

Konsultacje 3

Kolokwium 1

Egzamin 1

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Praca w sieci 5

Praca nad prezentacją lub 
projektem  

10

Przygotowanie do egzaminu 5

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

75

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

3



9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.9. Masaż klasyczny

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Masaż klasyczny, D1.09

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Classical massage

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny (P)

Forma studiów: Studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Dr. Gabriel Szajna

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia specjalnościowego

Status przedmiotu: Do wyboru

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III, semestr 5 i semestr 6

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne – wykład 15 h ćwiczenia 45 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   5

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

wykład

konsultacje

kolokwium

egzamin

w sumie:

ECTS

s.5

15

10

 5

-

30

1

s.6

-

10

5

5

20

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Praca w bibliotece/czytelni

Praca indywidualna praktyczna

w sumie:  

ECTS

5

10

15

-

5

10

15

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne

Przygotowanie do ćwiczeń

w sumie:

ECTS

15

15

30

1

30

15

30

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć, definicji i rodzajów 
masażu, realizacja metodyki i technik wykonywania zabiegów masażu kla-
sycznego



Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny, wykład problemowy, metody praktyczne po-
kaz

Treści kształcenia: 

 

Wykłady semestr 5:

1. Rys historyczny zabiegów masażu

2. Etyka organizacja pracy, higiena wykonywania masażu

3. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy masażu

4. Zasady stosowania masażu 

5. Wpływ masażu na poszczególne tkanki człowieka

6. Wskazania i przeciwwskazana do masażu

7. Techniki masażu klasycznego

8. Masaż klasyczny całkowity i częściowy 

9. Automasaż założenia teoretyczne i wskazania do stosowania

10. Rodzaje masażu

11. Diagnozowanie przed zabiegiem masażu

12. Planowanie zabiegów masażu

13. Masaż klasyczny w odnowie biologicznej

14. Metodyka i techniki wykonywania  masażu klasycznego

15. Masaż  klasyczny - działanie profilaktyczne i lecznicze

Ćwiczenia praktyczne semestr 5:

1. Techniki i metodyka wykonywania masażu

2. Masaż wybranych mięśni i stawów człowieka 

3. Ergonomia pracy masażysty 

4. Technika masażu ręki i przedramienia, 

5. Masaż stawu łokciowego, ramienia i stawu ramiennego, 

6. Metodyka masażu obręczy kończyny górnej 

7. Technika masażu grzbietu

Ćwiczenia praktyczne semestr 6:

1. Masaż kręgosłupa

2. Technika masażu klatki piersiowej 

3. Masaż powłok brzusznych

4. Masaż szyi  i głowy ogólna technika postępowania

5. Masaż obręczy kończyny dolnej

6. Masaż kończyny dolnej

7. Automasaż 

8. Masaż całościowy

9. Planowanie zabiegów masażu klasycznego  w programie Well-
ness i SPA 



10. Masaż klasyczny częściowy

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

D1.2_W01 w zakresie wiedzy:

Zna podstawową terminologię używaną w turysty-
ce i rekreacji

P1P_W05 wykład kolokwium

D1.2_U01 w zakresie umiejętności:

posiada umiejętności techniczne i ruchowe  z za-
kresu wybranych form aktywności ruchowej

M1_U01 Ćw. pokaz

D1.2_K01 w zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania 
się

M1_K01 Ćw. Aktywność
na zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Waga przedmiotu: wykład = 0,4,  ćwiczenia = 0,6

1. Kryterium ilościowe:

ocena 2 [0-50%],

ocena 3 [51-60%],

ocena 3,5 [61-70%]

ocena 4 [71-80%],

ocena 4,5 [81-90%],

ocena 5 [91-100%],

ocena z kolokwium semestr 5

2. kryterium wartości sumy ważonej ocen składowych – ocena liczbowa  - zaliczenie wykładu kolokwium 
semestr 5 i ćwiczeń pokaz  semestr 5, oraz zaliczenie ćwiczeń pokaz semestr 6

3. ocena  końcowa z przedmiotu na podstawie wag:

wykład 0,4 x ocena kolokwium + ćwiczenia 0,6 x ocena pokaz semestr 6 = końcowa ocena przedmiotu

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Zborowski A., Masaż klasyczny, Kraków 2008

Walaszek R., Masaż z elementami rehabilitacji, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca: Magiera L. Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biolo-
gicznej, Kraków Biosport  2003

Podgórski T., Masaż w rehabilitacji i sporcie, AWF Warszawa, 1999

 Prochowicz Z., Podstawy masażu leczniczego, Warszawa 1999

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)



Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

wykład sem.5 sem.6

15 h -

ćwiczenia 15 h 30 h

konsultacje 10 h 10 h

kolokwium 5 h 5 h

egzamin - 5 h

Praca w bibliotece/czytelni 10 h 10 h

Praca indywidualna prak-
tyczna

10 h 10 h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

140 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

5 h

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.10. Usługi Wellness i SPA

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Usługi Wellness i SPA, D1.10

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Wellness & SPA services

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Mgr. Patrycja Morawiecka

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru)

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) III, 5

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Wykład: 15 godz., ćwiczenia praktyczne: 30 godz.

nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej 
100 %

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Uzdrowisko Iwonicz S.A.; Uzdrowisko Rymanów-Zdrój

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Anatomia i fizjologia człowieka

3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

3

(A + B + C)

st
ac

jo
na

rn
e

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e



A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykłady

w sumie:

ECTS 

15

15

0,5

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie ogólne  do ćwiczeń

Praca w bibliotece 

Przygotowanie do zaliczeń i egzaminu

w sumie:  

ECTS

15

5

15

35

1,5

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:  

ECTS

30

30

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2)

100% ECTS nauki medyczne, nauki o zdrowiu 
oraz nauki o kulturze fizycznej 

Łącznie:

3

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Przedstawienie działalności jaką są usługi Wellness &SPA – czym 
są, czym się zajmują, kogo dotyczą. Przybliżenie podstawowej wie-
dzy z zakresu kosmetologii, fizjoterapii i dietetyki oraz  technik wy-
korzystywanych w obszarze Wellness. Zaprezentowanie podstawo-
wej terminologii związanej z rehabilitacją medyczną i fizjoterapią, w 
tym  rodzajów masaży leczniczych i relaksacyjnych stosowanych w 
ośrodkach Wellness &SPA. Przedstawienie wybranych aspektów 
prawnych związanych z prowadzenia działalności związanej z ośrod-
kami Wellness i SPA w Polsce oraz zagadnień związanych z obsługą
klienta w tych ośrodkach.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny,  dyskusja, ćwiczenia praktyczne, pokaz wy-
korzystania urządzeń i przyborów do zabiegów rehabilitacji me-
dycznej, fizjoterapii, masażów leczniczych i relaksacyjnych.

Treści kształcenia:  Wykłady:

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Omówienie zasad oceniania
i zaliczenia przedmiotu „Usługi Wellness&SPA”

2. Istota obiektów SPA&Wellness 

3. Kategorie oraz rodzaje obiektów Wellness&SPA.

4. Podstawowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia ośrodków Well-
ness& SPA.

5. Podstawowa terminologia związana z rehabilitacją medyczną i fizjotera-
pią oraz rodzaje masażów leczniczych i relaksacyjnych stosowanych w 
ośrodkach Wellness&SPA.

6. Podstawy z zakresu żywienia człowieka. 

7. Diety dopasowane do wieku i stanów fizjologicznych i patofizjologicz-



nych.

8. Aparatura Wellness&SPA

9. Analiza SWOT czyli określenie słabych i mocnych stron, szans i zagro-
żeń w strategicznym planowaniu przedsięwzięcia związanego z zakłada-
niem ośrodków Wellness&SPA.

10. Sposoby pozyskiwania środków finansowych z puli UE

11. Sposoby komunikacji z klientem. Typy osobowości klienta.

12. Komunikacja werbalna jako model skutecznej techniki kontaktu z klien-
tem

13. Komunikacja niewerbalna. Pozawerbalne sposoby wywierania wpływu 
na klienta.

14. Wellness i Spa – megatrend czy odpowiedź na zmieniające się potrzeby 
społeczeństwa. Standard wyznacznikiem jakości.

15. Wybrane aspekty prawne prowadzenia działalności związanej z ośrod-
kami Wellness i SPA w Polsce (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych).

Ćwiczenia:

1. Analiza SWOT czyli określenie słabych i mocnych stron, szans i zagro-
żeń w strategicznym planowaniu przedsięwzięcia związanego z zakłada-
niem ośrodków Wellness&SPA.

2. Biznes plan jako narzędzie racjonalnego planowania wykorzystywane 
przy ocenie opłacalności przedsięwzięć związanych z tworzeniem ośrodków
Wellness&SPA.

3. Sposoby pozyskiwania środków finansowych z puli UE

4. Sposoby komunikacji z klientem. Typy osobowości klienta.

5. Komunikacja werbalna jako model skutecznej techniki kontaktu z klien-
tem.

6. Komunikacja niewerbalna. Pozawerbalne sposoby wywierania wpływu 
na klienta.

7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

D1-10_W_01

D1-10_W_02

D1-10_W_03

Wiedza:

1.Studenci znają wpływ czynników fizy-
kalnych na organizm ludzki i ich leczni-
cze działanie. 

2.Studenci znają zabiegi fizykalne  sto-
sowane w Wellness i SPA.

3. Studenci znają wskazania i przeciw-
wskazania do zabiegów Wellness i SPA

K_W02

K_W11

Wykład 

Egzamin końcowy

pisemne sprawdza-
nie uzyskanej wie-

dzy



D1-10_U_01

D1-10_U_02

D1-10_U_03

Umiejętności

1.Studenci potrafią praktycznie wykony-
wać wybrane zabiegi i obsługiwać urzą-
dzenia. 

2. Studenci potrafią dobrać rodzaj zabie-
gu do wymagań i potrzeb klienta.

3. Studenci potrafią przygotować urzą-
dzenie oraz osobę poddawaną zabiegowi

K_U02

K_U04

Ćwiczenia

praktyczne

Praktyczna kontro-
la i sprawdzenie

umiejętności wyko-
nywania podstawo-

wych zabiegów

D1-10_K_01

Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość okazywania 
szacunku wobec klienta indywidualnego
i zbiorowego, wykazując troskę o jego 
dobro

K_K02

Ćwiczenia
praktyczne Obserwacja 

własna

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest  średnią arytmetyczną ocen końcowych wystawionych z egzaminu pisemnego i ćwi-
czeń praktycznych.

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Kasprzak  W.,  Mańkowska  A.,  Fizykoterapia,  medycyna  uzdrowiskowa  i
SPA,Warszawa 2008;
Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce – Wydawnictwo UJ,
Kraków 2006
Sallmann N., Megatrend Wellness&SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelar-
stwa w XXI wieku, Wyd. Polska Akademia Gościnności 2010
Standzoń-Gierak E., Osip-Pokrywka M., SPA i uzdrowiska, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca: Gaworecki W., Mroczyński Z. (red),  Rola ośrodków SPA&Wellnessw promocji
zdrowego stylu  życia – zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 2008

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach
15 godz.

30 godz.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Praca w bibliotece 5 godz.

Przygotowanie do zaliczeń i egzaminu 15 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta
80 godzin

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 3 pkt ECTS

9. Uwagi



D1.11. Uzdrowiska w Polsce

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Uzdrowiska w Polsce, D1.10

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Health resorts in Poland

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

nauki przyrodnicze, geografia

Koordynator przedmiotu: dr W. Krukar

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenie specjalnościowe

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) III, 5

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

Stacjonarne – wykład 15 h, ćw. audytoryjne 30 h

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Geografia turystyczna

Przedmioty wprowadzające: Podstawy turystyki, Geografia 
turystyczna, Ekologia i ochrona środowiska.



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

Semestr 4: 3 punkty ECTS

Razem punktów ECTS na studiach:

- Stacjonarnych 3

S
ta

cj
on

ar
ne

sem V sem. VI

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Konsultacje

w sumie:

ECTS 

15

10

25

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne do zajęć

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem

w sumie:  

ECTS

10

10

15

35

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

ćwiczenia audytoryjne

ćwiczenia terenowe

przygotowanie do ćwiczeń

przygotowanie do egzaminu

w sumie:

ECTS

5

5

10

10

30

1

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Poznanie ogólnych warunków przyrodniczych rozwoju uzdrowisk w Pol-
sce. Poznanie znaczenia miejscowości kuracyjnych w historii turystyki 
świata i Polski. Charakterystyka uzdrowisk polskich z uwzględnieniem 
budowy geologicznej i wód mineralnych, warunków klimatycznych, szaty
roślinnej i zwierzęcej, walorów turystycznych i zagospodarowania tury-
stycznego

Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, obja-
śnienie lub wyjaśnienie, pogadanka
- metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersato-
ryjny, dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: pokazy, projekty, zajęcia terenowe

Treści kształcenia: 

 

Wykłady:

1. Miejscowości kuracyjne w historii turystyki świata i Polski.



2. Warunki przyrodnicze rozwoju uzdrowisk w Polsce (z uwzględ-
nieniem walorów wypoczynkowych)

3. Warunki klimatyczne Polski (średnie miesięczne temperatury po-
wietrza i sumy opadów atmosferycznych, usłonecznienie, dłu-
gość sezonu kąpielowego)

4. Wody lecznicze (pojęcia ogólne, podział i charakterystyka hy-
drochemiczna wód mineralnych) i kopaliny lecznicze (torfy)

5. Przegląd uzdrowisk Polski – uzdrowiska nizinne i wyżynne (bu-
dowa geologiczna, klimat, szata roślinna, walory turystyczne, 
kultura regionu)

6. Przegląd uzdrowisk Polski – uzdrowiska sudeckie (budowa geo-
logiczna, klimat, szata roślinna, walory turystyczne, kultura re-
gionu)

7. Przegląd uzdrowisk Polski – uzdrowiska karpackie (budowa geo-
logiczna, klimat, szata roślinna, walory turystyczne, kultura re-
gionu)

8. Wysowa, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Polańczyk – szczegó-
łowa charakterystyka uzdrowisk.

Ćwiczenia:

1. Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski (obszary ekolo-
gicznego zagrożenia, krajobraz naturalny z enklawami pierwot-
nego, regiony antropoklimatyczne, wody i kopaliny lecznicze)

2. Uzdrowiska statutowe i miejscowości potencjalnie uzdrowisko-
we w Polsce

3. Uzdrowiska, stacje klimatyczne i kąpieliska w Polsce międzywo-
jennej

4. Uzdrowiska współczesne i ich znaczenie: międzynarodowe, kra-
jowe

5. Zmiany wielkości ruchu turystyczno-uzdrowiskowego w latach 
1800 – 2000 w wybranych uzdrowiskach Polski

6. Główne kierunki terapii oraz podstawowe zabiegi lecznicze w 
uzdrowiskach polskich

7. Walory turystyczne, ważne wydarzenia i imprezy wybranych 
uzdrowisk w Polsce. 

8. Lecznictwo, walory turystyczne oraz przeszłość i teraźniejszość 
Wysowej i Polańczyka

Ćwiczenia terenowe:

1. Lecznictwo, walory turystyczne oraz przeszłość i teraźniejszość 
Iwonicza i Rymanowa Zdroju

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmio-

tu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efek-
tów kształce-

nia (forma za-
liczeń)

M1_W10

Wiedza:

Student zna podstawową terminologię z zakresu dzie-
dzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla stu-

K_W01 Wykład / Egzamin, ko-
lokwia



H1P_W03

P1P_W04

H1P_W02

P1P_W05

diowanego kierunku. Zna miejsce i rolę dziedzictwa 
kulturowego w turystyce.

K_W02

K_W08

K_W12

ćwiczenia

M1_U02

M1_U04

M1_U12

H1P_U05

H1P_U12

P1P_U07

Umiejętności

Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem 
wykorzystywanym w turystyce i rekreacji. Posiada 
podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na 
prowadzenie i analizowanie wyników badań w zakresie
turystyki i rekreacji oraz potrafi wykorzystać je w pra-
cy licencjackiej 

K_U02

K_U08

K_U10

Wykład /

ćwicze-
nia/ćwi-

czenia te-
renowe

Obserwacja -
udział w dys-
kusjach, ak-
tywność w

pracach w te-
renie

M1_K01

H1P_K01

H1P_K05

P1P_K01

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość potrzeby ciągłego dokształca-
nia się. Ma świadomość odpowiedzialności za dzie-
dzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, kraju oraz 
Europy 

K_K01

K_K09

Wykład /

ćwicze-
nia/ćwi-

czenia te-
renowe

kolokwia, ak-
tywność w
czasie ćwi-

czeń

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią ważoną oceny wystawionej z ćwiczeń (40%) oraz oceny z egzaminu 
(60%).

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Szromek R. [red.], Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Kraków 2012

Węcławowicz E., Uzdrowiska polskie, Kraków 2012

Jędrzejewski D., 20 najpiękniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, 
Warszawa 2013

Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Warszawa 1978;

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, War-
szawa 2002;

Mydel R. [red.], Atlas Polski, T. 3, Turystyka i rekreacja, Kraków 2003

Polskie uzdrowiska. Wydawnictwo Pascal, Warszawa 2007;

Literatura uzupełniająca: Polskie uzdrowiska. Informator, Warszawa 1967;

Zdrojowiska karpackie i nizinne, Pabianice 1950;

Przewodniki po wybranych uzdrowiskach i mapy turystyczne ich okolic

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

obecność na wykładach 
oraz na ćwiczeniach

V semestr 45 h

przygotowanie do ćwiczeń V semestr 10 h

przygotowanie do kolo-
kwiów V semestr 15 h

przygotowanie do egzami- V semestr 20 h



nu

praca w bibliotece V semestr 5 h

praca nad prezentacją, projek-
tem

V semestr 15 h

przygotowanie do zajęć te-
renowych

V semestr 5 h

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

V semestr 85 h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

V semestr 3 p

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.12. Profilaktyka urazów i pierwsza pomoc przedlekarska

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Profilaktyka urazów i pierwsza pomoc przedlekarska, D1.12

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Injury prevention and first aid

Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Dr. n. med. Renata Rabiasz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Kształcenia specjalnościowego

Status przedmiotu: do wyboru

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) III/ 6

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyobsza-
rowych stosunek procentowy tych 
obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwierciedlać 
te relacje, należy więc wymienić od-
powiednie efekty obszarowe):

wykład –15 h 

ćwiczenia audytoryjne - 30h

Interesariusze i instytucje partnerskie

(nieobowiązkowe)

NIE DOTYCZY 

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Student posiada elementarny zasób wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii 
człowieka.

Powinien potrafić współdziałać tak w grupie jak i samodzielnie



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów ECTS: (A + 
B)

3

1,5 (W) + 1,5 (ĆW) 

St
ac

jo
na

rn
e

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających bez-
pośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy za-
jęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na tych 
zajęciach:

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

w sumie:

ECTS

15

30

45

3

B. Poszczególne typy zadań do sa-
mokształcenia studenta (niewyma-
gających bezpośredniego udziału na-
uczyciela) wraz z planowaną średnią 
liczbą godzin na każde i sumaryczną 
liczbą ECTS: 

NIE DOTYCZY 

C. Liczba godzin praktycznych / labo-
ratoryjnych w ramach przedmiotu 
oraz związana z tym liczba punktów 
ECTS:

NIE DOTYCZY 

D. W przypadku studiów międzyob-
szarowych procent punktów ECTS 
przyporządkowanych obu obszarom 
(zgodnie z p. 2)

NIE DOTYCZY 

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem kształcenia jest przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobie-
nie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne udziela-
nie  pierwszej pomocy

Metody dydaktyczne: metody podające : wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie, film

metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne

Treści kształcenia: Wykłady:

 Założenia systemu Ratownictwa Medycznego.
 Pierwsza pomoc – podstawowe pojęcia , zasady bezpieczeństwa 

w czasie udzielania pomocy.
 Apteczka pierwszej pomocy.
 Łańcuch przeżycia – zabiegi ratujące życie, AED.
 Zasady postępowania na miejscu wypadku komunikacyjnego.
 Nagłe zatrzymanie krążenia - postępowanie. Omdlenie – postępo-

wanie.
 Urazy układu ruchu: skręcenia, zwichnięcia, złamania – postępo-

wanie.
 Krwawienia, krwotoki, zranienia – postępowanie.



 Zadławienie – postępowanie. 
 Udar cieplny, podtopienie, drgawki – postępowanie.

Ćwiczenia audytoryjne:

 Ocena stanu poszkodowanego, kontrola podstawowych czynności
życiowych.

 Sposoby ewakuacji i transportu poszkodowanego.
 Rozpoznanie i postępowanie ratownicze w nagłych stanach zagro-

żenia życia.
 Zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem

i bez oddechu.
 Postępowanie w przypadku ran i krwotoków.
 Pierwsza pomoc w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach 
 Postępowanie w przypadku urazów głowy i kręgosłupa.
 Algorytm postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS u doro-

słych
 Algorytm postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS u dzieci.
 Wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzysta-

niem AED.
 Pierwsza pomoc w przypadku niedrożności dróg oddechowych.
 Pierwsza pomoc w przypadku tonięcia.
 Postępowanie w przypadku wychłodzeniu organizmu i hipotermii.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób weryfikacji efek-
tów kształcenia (forma

zaliczeń)

D1-12 _W_01 w zakresie wiedzy:

1. Posiada podstawową wiedzę, obej-
mującą wybrane obszary z zakresu 
dyscyplin 

komplementarnych takich jak fizjolo-
gia człowieka.

K_W02 Wykład  Zaliczenie z oceną

D1-12_U_01

w zakresie umiejętności:

1. Posiada umiejętności techniczne i 
ruchowe z zakresu pierwszej pomocy 
przedlekarskiej

K_U01 Ćwiczenia
audytoryjne

Zaliczenie techniki z
udzielana 

pierwszej pomocy przy
użyciu sprzętu w wybra-
nej sytuacji nagłego zda-

rzenia

D1-12_U_02 2. Potrafi posługiwać się podstawo-
wym sprzętem wykorzystywanym w 
pierwszej 

pomocy przedlekarskiej

K_U02 Ćwiczenia
audytoryjne

Zaliczenie techniki z
udzielana 

pierwszej pomocy przy
użyciu sprzętu w wybra-
nej sytuacji nagłego zda-

rzenia

D1 -12_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość potrzeby ciągłego 
dokształcania się w zakresie udzielana
pierwszej pomocy oraz nowych wy-
tycznych 

K_K01



D1 -12_K_02 2. Jest przygotowany do działań gru-
powych realizując w nich różne role.

K_K03

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Zakres

Wartości

0 - 2,99 3,00 – 3,24 3,25 – 3,74 3,75 - 4,24 4,25 - 4,74 4,75 – 4,99

Ocena słow-
nie

Niedostateczny Dostateczny Dostateczny

Plus

Dobry Dobry plus Bardzo

dobry

Ocena licz-
bowo

2 3 3,5 4 4,5 5

7. Zalecana literatura:

Literatura podstawowa: 1. Jakubaszko J.(red) ,: ABC resuscytacji. Wydawnictwo Górnicki , Wrocław 2016

2. Goniewicz M.: Pierwsza pomoc: podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekar-
skie PZWL, Warszawa 2013

3. Kózka M., Rumian B., Maślanka M.(red): Pielęgniarstwo ratunkowe. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa  2013

4. Wytyczne Resuscytacji 2015

Literatura uzupełniająca: 1. Zawadzki A.(red) : Medycyna ratunkowa i katastrof: podręcznik dla studentów 
uczelni medycznych . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekar-
skie PZWL, Warszawa 2014

3. Kliszcz J. :Psychologia w ratownictwie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Wykład 15h

Ćwiczenia audytoryjne 30h

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

45h

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1,5 (W) + 1,5 (ĆW)

9. Uwagi

9. Inne

Rodzaj zajęć Liczba go-
dzin

Waga Ocena Wynik

Wykład 15 0,4 Ocena uzyskana
przez studenta 

 Odczytywany z tabeli powyżej, 
jest wynikiem ilorazu wagi oraz 
oceny 

Ćwiczenia audytoryjne 30 0,6 Ocena uzyskana
przez studenta

Odczytywany z tabeli powyżej, 
jest wynikiem ilorazu wagi oraz 
oceny

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestralnie 
punkty 3, 4, 5, 6, 8



D1.13. Informatyka w usługach Wellness i SPA

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Informatyka w usługach wellness i SPA, D1.13

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Information technology in wellness and SPA services

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: Praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Punkty ECTS: 2 pkt ECTS: nauki o kulturze fizycznej

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: od 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: mgr Robert Rajs

2. Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Treści wynikające z programu nauczania przedmiotu oparte są na rozszerzeniu wiedzy i umiejętnościach 
praktycznych oraz dostosowanie programu nauczania dla potrzeb przygotowania zawodowego studenta 
kierunku Turystyka i rekreacja
Celem nadrzędnym przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy i dostosowanie programu nauczania dla potrzeb 
przygotowania zawodowego studenta kierunku: Turystyka i rekreacja.

Ukształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi systemów informatycznych zarządza-
jących usługami wellness & SPA.

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

15 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć dy-
daktycznych

Sposób weryfika-
cji i oceny efek-
tów uczenia się 

D1.13_W01

w zakresie wiedzy:

• Student posiada wiedzę teo-
retyczną związaną z rozwią-
zaniami informatycznymi, 
które są dedykowane usłu-
gom wellness & SPA.

• Student posiada wiedzę teo-
retyczną związaną z filozofią
pracy w systemach informa-
tycznych w gabinetach masa-
żu, gabinetach SPA.

K_W01 Laborat

Laborat

Odpowiedź
ustna



D1.13_U01

D1.13_U01

w zakresie umiejętności:

• Student posiada umiejęt-
ność pracy w systemach 
informatycznych dla ob-
sługi gabinetu masażu, 
gabinetu SPA.

• Potrafi utworzyć firmę w 
sieci Web na zbiorczym 
portalu Versum. Umie do-
dać klientów, pacjentów.

• Potrafi ustalić grafik 
usług SPA.

K_U07

K_U08

Laborat

Laborat

Rozwiązywanie
problemów -

zadania

Kolokwium

D1.13_K01

w zakresie kompetencji społecznych:

• Student ma świadomość 
społeczną ukierunkowaną
na odpowiedzialne i celo-
we wykorzystywanie 
sprzętu i oprogramowania
komputerowego pocho-
dzącego z legalnych źró-
deł.

K_K01 Pogadanka Dyskusja, ob-
serwacje

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin kontaktowych
z podziałem na formy zajęć 
oraz liczba punktów ECTS uzy-
skanych w ramach tych zajęć:

ćwiczenia laboratoryjne

w sumie:

ECTS 

15

15

0,8

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia 
wraz z planowaną liczbą godzin
na każdą formę i liczbą punk-
tów ECTS:

przygotowanie ogólne do zajęć

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem, 
referatem

w sumie:  

ECTS

10

8

10

28

1,2

C. Liczba godzin zajęć kształtu-
jących umiejętności praktyczne 
w ramach przedmiotu oraz 
związana z tym liczba punktów 
ECTS:

ćwiczenia laboratoryjne

przygotowanie ogólne do zajęć

praca w bibliotece 

praca nad prezentacją lub projektem, 
referatem

w sumie:

ECTS

15

10

8

10

43

2



3. Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)

Szczegółowe treści 
kształcenia w ramach po-
szczególnych form zajęć:

Ćwiczenia audytoryjne/laboratoryjne:

L1 – Zajęcia organizacyjne. Podanie warunków zaliczenia, literatury. 
L2 - Pierwsze ćwiczenia z systemów do zarządzania przykładowym gabi-
netem SPA. 

L3 – Założenie gabinetu SPA w zbiorczym systemie.

L4 – Uzupełnienie danych salonu, udogodnień. Dodanie pracowników oraz
a także  klientów grup (zakład pracy) do systemu.

L5 – Ustalenie grafików oraz prowizji dla swoich pracowników salonu.

L6 – Wprowadzenie grafików dla pracowników, wprowadzenie wizyt pa-
cjentów w grafik miesięczny.

L7 –  Dodanie usług swojego salonu oraz materiałów do usług SPA. 

L8 –  Dokonywanie sprzedaży usług dla pacjentów oraz osób bez rejestra-
cji.

L8 –  Wprowadzanie zużycia materiałów, pilnowanie dostaw produktów

L10 –  Łączność z klientem poprzez system. Informowanie o zniżkach,  no-
wych usługach czy zmianach w grafikach.

L11 – Rezerwacje on-line poprzez dowolną przeglądarkę internetową

L12 -  Statystyki w systemie

L13 -  Kasa. Wpływy/wpłaty/wypływy z kasy - zakupy

L14 – Sprzedaż bonów i karnetów na usługi SPA

L15 – Kolokwium z systemów do zarządzania gabinetem Wellness & SPA

L16 – Podsumowanie laboratorium i zaliczenie przedmiotu

Metody i techniki 
kształcenia: 

1. ćwiczenia laboratoryjne 

2. prezentacja multimedialna 

3. filmy instruktażowe – systemy, oprogramowanie biurowe, sieć web

* Warunki i sposób zali-
czenia poszczególnych 
form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, 
a także warunki dopusz-
czenia do egzaminu: 

Przygotowanie ćwiczeń w formie płyty CD z wykonanymi ćwiczeniami z 
zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie kolokwium praktycznego. Przygotowanie
pracy semestralnej z tematu związanego z nowoczesnymi systemami do za-
rządzania gabinetem Wellness & SPA

* Zasady udziału w po-
szczególnych zajęciach, 
ze wskazaniem, czy obec-
ność studenta na zaję-
ciach jest obowiązkowa:

Obecność obowiązkowa

Sposób obliczania oceny 
końcowej:

- zaliczenie kolokwium praktycznego - 50%, 

- udział w zajęciach - 10%, prezentacja multimedialna – 10%)

- zaliczenie ćwiczeń projektowych, w tym przygotowanie projektów – 30%

* Sposób i tryb wyrów-
nywania zaległości po-

Uczestnictwo z inną grupą w obowiązkowych elementach przedmiotu – 
40%



wstałych wskutek nie-
obecności studenta na za-
jęciach:

Kolokwium praktyczne – 50%

Praca semestralna – 10%

Wymagania wstępne i 
dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwen-
cyjności przedmiotów: 

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami informatyki, wie-
dzy dotyczącej sprzętu (hardware) i oprogramowania (software).

Zalecana literatura: 1. Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelar-
skich, PWN, Warszawa 2007. 

2. Materiały dydaktyczne prowadzącego
3. Materiały firmy Versum.
4. Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B., Podstawy turystyki, 

t. 1, Wyd. REA, Warszawa 2011. 
5. Dec B., Rozwój hoteli w turystycznej bazie noclegowej wojewódz-

twa podkarpackiego, [w:] Problemy ochrony środowiska przyrod-
niczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, 
red. J. Krupa, Wyd. Edytorial, Dynów 2016. 

6. Oparka, S., 2014, Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowisko-
wej na przykładzie Dolnego Śląska, maszynopis pracy doktorskiej, 
Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

7. WELLNESS SPA I ANTI-AGING. Redakcja: Aleksander Sieroń, 
Agata Stanek, Grzegorz Cieślar Wydawca: PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie 

8. Robert Rajs: Informatyczne systemy rezerwacyjne w turystyce”. 
Wyd PWSZ Krosno 2007.



D1.14. Animacja czasu wolnego w uzdrowiskach

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Animacja czasu wolnego w uzdrowiskach, D1.14

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Leisure time animation in health resorts

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka uzdrowiskowa, Wellnes i SPA

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Profil kształcenia: Praktyczny (P)

Forma studiów: Studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Mgr. Danuta Kamińska

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Specjalnościowego

Status przedmiotu: Obowiązkowy

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) II, 3

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

Stacjonarne – wykład 15 h ,ćwiczenia audytoryjne 30 h,

Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej –
50%

Nauki społeczne – 50%

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

Razem punktów ECTS - 2

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Konsultacje dotyczące przygotowania projektu

w sumie:

ECTS 

15

30

5

50

1

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Przygotowanie ogólne do zajęć

Praca w bibliotece 

Przygotowanie planu pracy i projektu działań 
animacyjnych

w sumie:  

ECTS

5

5

15

25

1

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 

w sumie:

ECTS

30

30

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) 50% -1ECTS - obszar nauk medycznych, nauk o

zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

50%  -1ECTS - obszar nauk społecznych

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studen-
tów z różnymi formami i funkcjami animacji czasu wolnego w 
uzdrowiskach. Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z za-
kresu organizacji działań animacyjnych w uzdrowiskach. Wykształ-
cenie umiejętności animowania aktywności indywidualnej i grupo-
wej w zakresie projektowania, organizowania i prowadzenia działań. 
Przygotowanie studentów do  samodzielnych działań animacyjnych.

Metody dydaktyczne: -  metody podające: wykład, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyja-
śnienie
- metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydak-
tyczna, metody aktywizujące: metoda sytuacyjna,          inscenizacja

-  metody praktyczne: pokaz, symulacja, metoda ekspresji twórczej, pro-
jekty

Treści kształcenia: Wykład:



 1.  Animacja czasu wolnego w uzdrowiskach – wprowadzenie do te-
matyki, wyjaśnienie pojęć.

2. Wprowadzenie do animacji – historia i rozwój – wczoraj, 
dziś i jutro.

3. Funkcje animacji.

4. Formy animacji.

5. Zasady animacji.

6. Projektowanie i planowanie pracy animatora czasu wolnego 
w uzdrowiskach.

7. Metodyka pracy animatora czasu wolnego z różnymi grupa-
mi.

Ćwiczenia audytoryjne:

 Metody i techniki pracy animatora czasu wolnego w uzdrowiskach.

 Planowanie pracy animatora. 

 Metody ułatwiające rozpoczęcie zajęć z grupą.

 Działania animacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych.

 Program działań na niepogodę. 

 Scenariusze imprez fabularyzowanych dla małych i dużych grup.

 Działania animacyjne z wykorzystaniem muzyki, plastyki, teatru i 
tańca.

 Działania animacyjne w terenie.

 Animacja sportowa.

 Reklamowanie działań animacyjnych. 

 Metody informacji zwrotnej.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób we-
ryfikacji
efektów

kształcenia
(forma zali-

czeń)

D1-14_W_01

D1-14_W_02

w zakresie wiedzy:

 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ani-
macji czasu wolnego.

 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą for-
my i funkcji animacji. 

K_W07 wykład/

ćwiczenia

Egzamin,

przygotowanie
planu pracy an-

imatora 

D1-14_U_01

w zakresie umiejętności:

 Student potrafi identyfikować potrzeby klienta
indywidualnego oraz grupy w zakresie działań
związanych z animacją czasu wolnego.

 Student posiada umiejętność pracy indywidu-
alnej oraz zespołowej w zakresie projektowa-
nia, organizowania oraz prowadzenia działań 

K_U04 ćwicze-
nia Przygotowanie

i realizacja pro-
jektu indywidu-
alnego lub gru-
powego działań



D1-14_U_02

związanych z animacją czasu wolnego. K_U07 animacyjnych

D1-14_K_01

w zakresie kompetencji społecznych:

 Student  jest przygotowany do działań 
grupowych pełniąc rolę animatora czasu 
wolnego.

K_K03 ćwicze-
nia

Aktywność na
zajęciach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń. (Samodzielne przygo-
towanie planu pracy animatora czasu wolnego oraz samodzielne lub grupowe   przygotowanie i prowadzenie dzia-
łań animacyjnych)

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. Bączek J.B., Od amatora do animatora, Warszawa 2015

2. Bączek J.B., Podręcznik animatora czasu wolnego, Warsza-
wa 2008

3. Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu 
wolnego, Kraków 2012

4. Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch, 
Warszawa 1994

5. Zaorska Z., Dodać życia do lat, Lublin 2000   

Literatura uzupełniająca: 1. Bączek J.B., Psychologia eventów, Warszawa 2011 

2. Bissinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pra-
cy z grupą, Lublin 2002   

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na ćwiczeniach 30 h

Obecność na wykładach 15 h

Konsultacje dotyczące przy-
gotowania projektu

5 h

Przygotowanie planu pracy i
projektu działań animacyj-
nych

15 h

Przygotowanie ogólne do 
zajęć

5 h

Praca w bibliotece 5 h

Sumaryczne obciążenie pra- 75 h



cą studenta

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

2 p.

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D2.1. Wykłady tematyczne

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Wykłady tematyczne, D2.01

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Thematic lectures

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja oraz wszystkie kierunki studiów

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr. Piotr Łopatkiewicz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Inne przedmioty/moduły do wyboru

Status przedmiotu: obowiązkowy (tematyka wykładu do wyboru)

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, 1

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora 

stacjonarne – wykład 15 h (do wyboru jeden z bloków tematycz-
nych)

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

nie dotyczy

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

nie dotyczy



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

1

(A + B)

st
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e
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

wykład

w sumie:

ECTS

15

15

0,6

10

10

0,4

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

w sumie:  

ECTS

10

10

0,4

15

15

0,6

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

-/-

-/-

-/-

-/-

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie: dziejów ar-
chitektury Polski i regionu, historii najnowszej, wybranych aspek-
tów współczesnej turystyki, literatury współczesnej, lub cywiliza-
cyjnych zagrożeń i szans dla środowiska. Wypracowanie umiejętno-
ści rozumienia i interpretacji wybranych zjawisk w zakresie dzie-
dzictwa architektonicznego,  najnowszej historii i literatury polskiej,
współczesnych trendów w turystyce, lub zagrożeń cywilizacyjnych 
dla środowiska. Wpojenie właściwych postaw względem różnorod-
nych aspektów dziedzictwa kulturowego człowieka lub środowiska 
przyrodniczego.

Metody dydaktyczne:  Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wy-
jaśnienie

 Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwer-
satoryjny

Treści kształcenia: 

 

Bloki tematyczne (do wyboru):

Wykład tematyczny: Architektura Polski i regionu



Prowadzący: dr. Piotr Łopatkiewicz

1. Początki architektury na ziemiach polskich, architektura przedromańska 
i romańska (X-XII w.)

2. Architektura gotycka w Polsce, zróżnicowania regionalne, najważniejsze
przykłady w regionie (XIII-XV w.)

3. Architektura okresu Renesansu w Polsce oraz czołowe realizacje tej w 
regionie (XVI w.)

4. Barok i rokoko w architekturze na ziemiach polskich, zróżnicowania re-
gionalne, ważniejsze przykłady w regionie (XVII-XVIII w.)

5. Architektura nowoczesna na ziemiach polskich: klasycyzm, historyzm, 
secesja i modernizm (2. poł. XVIII-XX w.)

Wykład tematyczny: Wybrane aspekty współczesnej turystyki

Prowadzący: dr. Rafał Kapica

1. Kontrowersje we współczesnej turystyce

2. Turystyka do miejsc ery atomowej

3. Legalna i nielegalna eksploracja Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

4. Zagospodarowanie terenu dla turystyki i rekreacji

5. Bezpieczeństwo uprawiania turystyki kwalifikowanej

Wykład tematyczny: Historia współczesna regionu 

Prowadzący: mgr. Jerzy Świst

1. Zmiana wschodniej granicy RP i jej skutki dla naszego regionu.

2. Zbrojne podziemie ukraińskie - UPA.

3. Akcja „Wisła” - przyczyny, przebieg, skutki.

4. Stosunki państwo - Kościół: kard. Wyszyński, abp Tokarczuk, abp Mi-
chalik.

5. Zróżnicowanie religijne i etniczne naszego regionu.

Wykład tematyczny: Literatura współczesna

Prowadzący: dr Wojciech Gruchała

1. Postmodernizm, posthumanizm, czyli wszystko już było. Próba wejścia 
w świat sztuki, która daje świadectwo klęski człowieka i wynika z niewiary
w możliwość stworzenia czegoś istotnie nowego. Jest to też spojrzenie na 
proces rozpadu jednostki ludzkiej w obliczu działania rynku oraz nowych 
technologii i totalitarnych ideologii. 

2. Człowiek przeciw maszynie. Czy maszyny przejmą nad nami kontrolę? 
Kiedy zamienimy się w automaty? Współczesność jako spełniająca się an-
tyutopia – Huxley, Orwell, Lem. 

3. Śmierć starego subiekta. Powszechna niechęć do tej części Lalki Prusa 
jest sygnałem odejścia od pewnego rodzaju bohatera literackiego i rozu-
mienia posłannictwa literatury. Poczytność  zaś zyskały sagi o wampirach, 
zbrodniarzach i ludziach półświatka. 

4. Miłość, sex i kasety wideo. Problem płci i miłości w najnowszej literatu-
rze. O starych problemach i nowych tabu.

5. Imperium. Zagłada i wojna jako temat sztuki. W kręgu teorii kolonialnej 



i rozważań o „masowej produkcji” śmierci. 

Wykład tematyczny: Cywilizacyjne zagrożenia i szanse dla środo-
wiska

Prowadzący: doc. dr. inż. Stanisław Rymar
1. Możliwości rozwoju geoturystyki w obrębie Pogórza Karpackiego.

2. Możliwości wykorzystania wód mineralnych dla celów gospodarczych w
obszarach dawnych kopalni naftowych.

3. Z historii badań geologicznych Pogórza Karpackiego.

4. Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu osadnictwa wiejskiego 
Doliny Sanu w początkach XX w.

5. Geologia inżynierska i geotechnika w świetle uwarunkowań norm EU-
ROKOD 7.

6. Człowiek – przestrzeń – środowisko geologiczne. 

7. Osuwiska i powodzie jako element zagrożeń środowiskowych.

8. Rozwój warsztatu rysunkowego polskiego inżyniera w oparciu o działal-
ność architektoniczną Jana Sasa-Zubrzyckiego.

9. Techniki i technologie intensyfikacji wydobycia węglowodorów. Histo-
ria i współczesność  (Tematyka eksploatacji gazu ze złóż łupkowych).

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

K_W_01

K_W_02

K_W_03

K_W_04

K_W_05

w zakresie wiedzy:

Architektura Polski i regionu

Ma podstawową wiedzę i zna podstawowe pojęcia 
związane z historią architektury Polski i regionu 

Wybrane aspekty współczesnej turystyki

Ma podstawową wiedzę i zna podstawowe procesy i 
tendencje zachodzące w zakresie współczesnej turysty-
ki

Historia współczesna

Ma podstawową wiedzę i rozumie podstawowe procesy
zachodzące w obrębie historii najnowszej

Literatura współczesna

Ma podstawową wiedzę i rozumie podstawowe procesy
zachodzące w obrębie literatury najnowszej

Cywilizacyjne zagrożenia i szanse dla środowiska

Ma podstawową wiedzę dotyczącą cywilizacyjnych za-
grożeń dla środowiska.

wykład

K_W_01-05

Kolokwium
zaliczeniowe –
test jednokrot-
nego wyboru



K_U_01

K_U_02

K_U_03

K_U_04

K_U_05

w zakresie umiejętności:

Architektura Polski i regionu

Student potrafi interpretować zjawiska w zakresie dzie-
dzictwa architektonicznego człowieka

Wybrane aspekty współczesnej turystyki

Student potrafi interpretować zjawiska zachodzące we 
współczesnej turystyce

Historia współczesna

Student potrafi interpretować zjawiska zachodzące we 
współczesnej historii Polski

Literatura współczesna

Student potrafi interpretować zjawiska zachodzące w li-
teraturze najnowszej

Cywilizacyjne zagrożenia i szanse dla środowiska

Student potrafi interpretować zjawiska zachodzące w 
środowisku przyrodniczym oraz identyfikuje zagroże-
nia związane ze środowiskiem

Wykład

K_U_01-05

Kolokwium
zaliczeniowe –
test jednokrot-
nego wyboru

K_K_01

K_K_02

w zakresie kompetencji społecznych

Student ma świadomość odpowiedzialności za zacho-
wane dziedzictwo kulturalne lub środowisko przyrodni-
cze

Student rozumie potrzebę przekazywania społeczeń-
stwu informacji i opinii dotyczących szeroko rozumia-
nej humanistyki, kultury oraz osiągnięć techniki inży-
nierskiej

Wykład

K_K_01-02

Frekwencja 

i aktywne
uczestnictwo w

wykładach

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Kryteria oceny końcowej: 

 Frekwencja w wykładach:                                 maks. 50 punktów

 Zaliczenie kolokwium z tematyki wykładów:    maks. 50 punktów

             Razem maks. 100 punktów         

Ocena końcowa:

Student, który uzyskał punktów:  0-50 uzyskuje ocenę        2,0 (ndst)

                                                     51-60 uzyskuje ocenę       3,0 (dst)   

                                                     61-70 uzyskuje ocenę       3,5 (+dst)   

                                                     71-80 uzyskuje ocenę       4,0 (db) 

                                                     81-90 uzyskuje ocenę       4,5 (+db)   

                                                     91-100 uzyskuje ocenę     5,0 (bdb)    

7. Zalecana literatura



Literatura podstawowa: Architektura Polski i regionu

J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 2000

Historia współczesna:

Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., Polskie dzieje, Wyd. PWN, Warszawa 2002; 
Topolski J., Historia Polski, Warszawa 2004

Inne – zgodnie z zaleceniami poszczególnych wykładowców

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na wykładach
studia stacjonarne 15 godzin

studia niestacjonarne 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium 
zaliczeniowego

studia stacjonarne 5 godzin

studia niestacjonarne 10 godzin

Praca w bibliotece/czytelni/ 
sieci

studia stacjonarne 5 godzin

studia niestacjonarne 5 godzin

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

studia stacjonarne 25 godzin

studia niestacjonarne 25 godzin

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

studia stacjonarne - 1 pkt ECTS

studia niestacjonarne - 1 pkt ECTS

9. Uwagi



D2.2. Elementy kultury współczesnej

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Elementy kultury współczesnej, D2.02

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne  

Koordynator przedmiotu: dr. Joanna Kułakowska-Lis

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu:

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) I, 2 

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora 

stacjonarne – ćwiczenia audytoryjne 30 godz.

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

1
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjne

W sumie:

ECTS: 1

30

30

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Gromadzenie  materiału  do  prezentacji  zalicze-
niowych 5

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2)

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Przygotowanie słuchaczy do świadomego i czynnego udziału w kul-
turze; kształtowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań ce-
chujących przyszłe elity zawodowe i intelektualne, rozbudzenie 
wrażliwości etycznej i estetycznej; rozwinięcie pożądanych w życiu 
zawodowym sprawności komunikacyjnych, aktywizacja w zakresie 
uczestnictwa w kulturze współczesnej

Metody dydaktyczne: ćwiczenia z elementami wykładu, prezentacji i wykorzystaniem ma-
teriałów audiowizualnych

Treści kształcenia: 

 

kultura współczesna i jej przejawy

język mediów i reklamy – strategie komunikacyjne, metody perswa-
zji

wiedza o komunikacji społecznej, 

rola mediów i nowych kanałów komunikacyjnych



komunikacja interpersonalna w dobie internetu (portale społeczno-
ściowe itp.)

aktualne zjawiska we współczesnej kulturze polskiej i światowej

kultura osobista i kultura języka

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma zajęć
dydakty-
cznych

Sposób weryfika-
cji efektów

kształcenia (for-
ma zaliczeń)

w zakresie wiedzy: 

student ma wiedzę na temat pożądanych spo-
łecznie wzorców zachowań;

zna pochodzenie polskiej kultury i rozumie 
mechanizmy kontaktów oraz komunikacji w 
wymiarze interpersonalnym i ogólnym, neu-
tralnym i obiegowym, włączając w to sferę 
nowych mediów elektronicznych;

ma wiedzę na temat oczekiwanych w życiu 
zawodowym kompetencji społecznych i kul-
turowo-komunikacyjnych, zna i rozumie re-
guły etykiety ogólnej i indywidualnej jako 
czynnika regulującego sferę kontaktów mię-
dzyludzkich w relacjach służbowych i rodzin-
nych;

ma podstawową wiedzę na temat kultury ję-
zyka polskiego, rozumie znaczenie zachowa-
nia dobrych wzorów językowych;

ma podstawową wiedzę na temat użytecznych
form komunikacji pisemnej, podstawowych 
form wypowiedzi i akceptowanych społecznie
strategii komunikacyjnych;

ma podstawową wiedzą z zakresu kultury 
współczesnej polskiej i obcej, umie rozpoznać
jej przejawy, nurty i najbardziej charaktery-
styczne cechy, zwraca uwagę na nowe formy 
kultury audiowizualnej i przejawy zachowań 
społecznych

Audytorium czynny udział w
zajęciach i w

proponowanych
programem ćwi-
czeniac; realizo-
wanych projek-

tów

w zakresie umiejętności:

słuchacz potrafi zachować się stosownie do 
obowiązujących w polskim obyczaju towa-
rzyskim i zawodowym reguł; umie wykorzy-
stać posiadaną kompetencję kulturowo-komu-
nikacyjne w różnych okolicznościach życia 
studenckiego, w kontaktach służbowych, 
ogólnych i prywatnych.  

umie używać języka w sposób nie naruszają-
cy godności drugiego człowieka; umie ocenić 
cudze wypowiedzi pod kątem etycznym i es-
tetycznym.  

potrafi posługiwać się rzeczowymi argumen-

K_U14

K_U15

K_U30

Audytorium czynny udział w
zajęciach i w

proponowanych
programem ćwi-
czeniach; ocena
realizowanych

projektów



tami w dyskusji

potrafi oceniać przejawy współczesnej kultu-
ry, rozpoznawać strategie komunikacyjne, 
właściwie reagować na elementy manipulacji

w zakresie kompetencji społecznych:

student wykazuje gotowość szerzenia wzorów
dobrego zachowania i językowej poprawności

wykazuje troskę o zachowanie dziedzictwa 
narodowego i odpowiedni poziom kultury 
osobistej w środowisku własnym i zewnętrz-
nym. 

troszczy się o odpowiedni poziom stosunków 
międzyludzkich w miejscu pracy, potrafi po-
rozumiewać się i współpracować w grupie

aktywnie włącza się w życie kulturalne regio-
nu

K_K01 Audytorium czynny udział w
zajęciach i w

proponowanych
programem ćwi-

czeniach 

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Czynny udział w zajęciach i w proponowanych programem ćwiczeniach praktycznych: 50%

czynny udział w dyskusji i projektach indywidualnych i grupowych – 50%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa:  T. Rojek, Polski savoir-vivre, Warszawa 1984

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006.

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej Mencwel, 
Warszawa 2003.   

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000

Literatura  uzupełniają-
ca:

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kultu-
rze, red. A. Kłoskowska,

Wrocław 1991.

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h] 30

Godziny zajęć wg planu z 
nauczycielem

30 – s. stacjonarne / 

Samokształcenie 5 – s. stacjonarne / 

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

35

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



D2.3. Język obcy II

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Język obcy II, D2.03

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Foreign language II

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: --

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Kierownik Studium Języków Obcych mgr Anna Świst

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Inne przedmioty/moduły do wyboru

Status przedmiotu: obieralny

Język wykładowy: polski/niemiecki/rosyjski/francuski 

Rok studiów, semestr: *) I, II / 1, 2, 3 

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

stacjonarne – ćwiczenia audytoryjne

30 + 30 + 30   = 90 h

 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Znajomość języka obcego  na poziomie średniozaawansowanym 
lub zaawansowanym 



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

3
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

ćwiczenia, 

konsultacje,

w sumie:

ECTS

s. I 30

s. II 30

s. III 30  

90

3

30

30

30

 

90

3

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne

praca nad projektem

przygotowanie go egzaminu

w sumie:  

ECTS

 

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: zdobycie kompetencji językowych na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające: opis, prelekcja, prezentacja, objaśnienie,
metody aktywizujące: dyskusja, film, inscenizacja, gry dydaktycz-
ne, metoda sytuacyjna, metody praktyczne: ćwiczenia, metoda pro-
jektów, symulacja

Treści kształcenia: 

 

leksyka i gramatyka na poziomie B1

Język niemiecki

I SEMESTR 



Zakres leksykalny:

-W biurze podróży

-Na recepcji

-Potwierdzenie rezerwacji w hotelu

-Potwierdzenie rezerwacji w biurze podróży

-Odprawa – Obsługa klienta

-Odprawa - dokumentacja 

Zakres gramatyczny:

-Zdanie proste oznajmujące i pytające, tworzenie pytań dwoma 
sposobami

-Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym typu: essen, fahren, se-
hen

-Tryb rozkazujący  - forma grzecznościowa oraz forma z hätte 

-Przeczenie nein – nicht, nein - kein

-Zaimki dzierżawcze i osobowe- odmiana, zastosowanie

-Przysłówki miejsca, czasu

II SEMESTR 

Zakres leksykalny:

-Hotel oraz pokoje hotelowe

-List przywitalny

-Na miejscu pracy

-W restauracji - przed posiłkami

-W restauracji – dialogi

-Wnoszenie zażalenia - w restauracji 

Zakres gramatyczny:

-Liczebniki porządkowe – dokładna data (am, im)

-Zaimki man, es

-Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne.

-Rekcja czasownika. Pytanie o rzecz i osobę.

-Rzeczownik - odmiana

-Przyimki

-Czasowniki lassen w zdaniu

-Stopniowanie przymiotnika, zdanie porównawcze

III SEMESTR 



Zagadnienia tematyczne:

-Usługi ogólne

-Usługi według sytuacji

-Zażalenia w hotelu

-Propozycje na spędzanie wolnego czasu

-Programy wycieczkowe

-Atrakcje turystyczne

Zakres gramatyczny:

-Czas Perfekt,  Imperfekt, Futur I

-Strona bierna

-Zdanie złożone – spójniki o szyku prostym i przestawnym

-Spójnik ob, dass, weil

-Zdania przyzwalajace ( obwohl - trotzdem)

===============================================

JĘZYK FRANCUSKI

I SEMESTR 

Zakres leksykalny:

Les langues vivantes (języki obce)

Les sentiments(uczucia)

Les pièces et les meubles (pomieszczenia mieszkalne,  wyposaże-
nie), 

Les habitations (miejsca zamieszkania)

Les activitésquotidiennes (czynności codzienne)

Les maux, les maladies et leurs symptômes (dolegliwości, choro-
by i ich objawy)

Domander et donner conseil (proszenie o rady oraz udzielanie rad)

Zakres gramatyczny:

Czas przeszły Passé Composé, 

Zaimki w dopełnieniu dalszym, czasownik „trouver”,

Wyrażenie celu „pour” i uzasadnienie „parce que”

Zaimek „y”, struktury stopniowania „plus, moins, aussi, autant 
que...” 

Tworzenie rzeczowników złożonych

Tryb rozkazujący, 



Czasownik „devoir” w trybie warunkowym

II SEMESTR 

Zakres leksykalny:

Du début du XX siècle jusqu'àaujourd'hui (od początku XX wieku
do dziś- wydarzenia)

L'histoire de la peinture en France (historia sztuki malarskiej we 
Francji)

Les Prévisions météo (prognoza pogody)

Le réchauffement climatique et ses consequences (ocieplenie kli-
matyczne i jego skutki)

L'avenir de le France et l'alimentation du futur (przyszłość Francji 
i żywność w przyszłości)

Zakres gramatyczny:

Czas przeszły Imparfait, przymiotniki i zaimki nieokreślone, za-
imek osobowy „on”, 

Zdanie podrzędne czasowe z spójnikiem „quand”

Opozycja czasów przeszłych PasséComposé i Imparfait  

 Zaimki względne „qui, que, où” i wyrażenie„être en train de + 
bezokolicznik

Czas przyszły Futur, znaczniki czasowe „Si...+ futur”, przymiot-
niki i ich miejsce w zdaniu

III SEMESTR 

Zakres leksykalny:

L'anniversaire et autres festivités (urodziny oraz inne imprezy)

Lesavoir-vivre et la politesse (zasady dobrego wychowania)

Les méls de la vie quotidienne (korespondencja mailowa) 

Le théâtre àla française avec Molière (teatr po francusku, Molier)

Facebook: la vie privée (Facebook i jego wpływ na prywatne ży-
cie)

Zakres gramatyczny:

Czasowniki modalne „vouloir, pouvoir i devoir”, tryb warunko-
wy, formy grzecznościowe

Formy pytań, wyrazy pytające, rodzaj nazw krajów,

Czas czasownika „synthèse”, przyimki lokalizacyjne przed na-
zwami krajów i miast „à/en”

Czasy przeszłe,  



Czas Plus-que-parfait, odmiana imiesłowu czasu przeszłego z cza-
sownikiem „avoir”, zaimki osobowe w dopełnieniu bliższym

===============================================

JĘZYK ROSYSKI

I SEMESTR

Zakres leksyklany:

1. Rodzina (elementy biografii, zainteresowania, 
drzewo genealogiczne rodziny)

2. Wakacje, czas wolny
3. Kraje i narody Europy
4. Studia, uczelnia (władze, kierunki, przedmioty, 

harmonogram zajęć)
5. Praca (zawody, zainteresowania, plan dnia)
6. Komunikacja (droga do pracy, na uczelnię, komu-

nikacja miejska, międzynarodowa)
7. Zainteresowania, czas wolny
8. Dom, mieszkanie (położenie, rozkład pomiesz-

czeń, umeblowanie)
9. Wygląd zewnętrzny, charakter człowieka
10. Moskwa i jej zabytki
11. Malarstwo rosyjskie
12. Moje miasto
13. Święta w Polsce i Rosji
14. Czytanie ze zrozumieniem

Zakres gramatyczny:

Czasowniki: изучать, учиться, учить, посещать, снять

Stopień wyższy przymiotnika

Stopień wyższy przysłówka

Czas przeszły czasowników z sufiksem ну-

Pisownia przedrostka пол-

Połączenie liczebników z rzeczownikiem градус

Konstrukcje służące do porównywania: гораздо холоднее…

Fonetyka: intonacja służąca do wyrażania emocji (ИК-5)

Czasowniki dokonane i niedokonane

Zdania podrzędnie złożone z потому что, поэтому

Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii

II SEMESTR

Zakres leksykalny:

1. Życie towarzyskie, czas wolny
2. Żywienie, artykuły spożywcze
3. Posiłki, lokale gastronomiczne



4. Kuchnia rosyjska, przepisy
5. Moda, zakupy
6. Zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie
7. Święta w Polsce i Rosji, Wielkanoc
8. Sport, dyscypliny sportowe
9. Wybitni sportowcy, idole
10. Elementy wiedzy o Rosji. Sankt Petersburg
11. Aleksander Puszkin – życie i twórczość

Zakres gramatyczny:

Zagadnienia gramatyczne:

Czasowniki: одеваться, одевать, надеть

Zwroty: следить за собой, одеваться со вкусом

Konstrukcja typu: мне есть что рассказать

Konstrukcje: ходить по магазинам, зайти в магазин

Pytania w mowie zależnej

Niektóre rzeczowniki pluralia tantum: брюки, духи, макароны 

Rzeczownik o odmiennym rodzaju gramatycznym niż w języku 
polskim: браслет 

Tryb rozkazujący

Krótka i dłuższa forma przymiotników

czasownik играть z przyimkiem в, на

Konstrukcja: rzeczowniki typu чемпионат, соревнования …

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami это, от, всё

Zdania przyczynowe z przyimkami благодаря, из-за

III SEMESTR

Zakres leksykalny:

1. Podróże
2. W szpitalu
3. Podstawowe choroby, objawy i leczenie
4. Zagrożenia współczesnej młodzieży
5. Wybitni przedstawiciele literatury rosyjskiej
6. Mój bohater
7. Święta rodzinne w Polsce i Rosji
8. Teatr, kino, telewizja, prasa
9. Anton Czechow – życie i twórczość

Zakres gramatyczny:

Czasowniki: заниматься, жаловаться

Nazwy wybranych zawodów mających tylko formę rodzaju mę-
skiego: курьер, посол, судья

Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich



Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, 
np. тренировка, диагноз, рецепт

Przymiotniki twardo- i miękkotematowe

Liczebniki 

Czasowniki увлекаться, нравиться...

Stopniowanie przymiotników

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efektów

kształcenia
(forma zali-

czeń)

w zakresie wiedzy: 

Student zna słownictwo i struktury gramatycz-
ne, pozwalające na podejmowanie działań ko-
munikacyjnych. Zna podstawowe słownictwo z 
zakresu nauki i techniki oraz takie, które po-
zwoli mu poruszać się w środowisku uczelnia-
nym i zawodowym. Zna struktury, pozwalające 
mu na łączenie wypowiedzi w klarowną i spój-
ną całość.

ćwiczenia sprawdzian
wiedzy

zaliczenie pro-
jektu

prezentacja ust-
na

w zakresie umiejętności: 

Posługiwania się językiem angielskim,  zgodnie
z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Ję-
zykowego. Rozumienie wypowiedzi   na znany 
temat w języku angielskim.  Rozumienie  tek-
stów  opisujących  problematykę współczesną. 
Wypowiadanie się  na wiele tematów dotyczą-
cych zainteresowań,  przedstawianie  poglądów 
na aktualne tematy . Umiejętność tworzenia 
krótszych form pisemnych jak list formalny i 
nieformalny. Przygotowanie prac zaliczenio-
wych, prezentacji multimedialnych i projektów 
z wykorzystaniem różnych technik komputero-
wych  i różnych źródeł  

 ćwiczenia sprawdzian
umiejętności

zaliczenie pro-
jektu

prezentacja ust-
na



w zakresie kompetencji społecznych:

Rozumienie konieczności ciągłego 
doskonalenia w celu zwiększania własnych 
kompetencji, wiedzy, postaw i zachowań, 
poprzez naukę przez całe życie
Współpracowanie w grupie.  
Wyrażanie własnych poglądów, obrona ich w 
dyskusji, szacunek wobec poglądów innych. 

Samodzielne  uzupełnianie i doskonalenie naby-
tej wiedzę i umiejętności, świadomość braków, 
identyfikowanie   możliwości i źródeł służących
uzupełnieniu wiedzy i umiejętności.

 ćwiczenia sprawdzian
wiedzy

zaliczenie pro-
jektu

egzamin ustny

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Rodzaj zajęć Liczba godzin Waga Ocena Wynik

ćwiczenia   

I semestr

30 1 (100%) 4,0 4,0

ćwiczenia

II semestr

30 1 (100%) 5,0 5,0

ćwiczenia

III semestr egza-
min

30 1 (100%)

0,4 (zaliczenie)

0,6 (egzamin)

4,0

4,0

4,0 

1,6 + 2,4 = 4,0

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Język niemiecki:

S.Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska , Welttour 1, Welttour 2 oraz Welt-
tour 3, Nowa Era 2015

M.Gurgul , A.Jarosz, J. Jarosz Deutsch für Profis, Lektorklett 2013

Język francuski:

A. Paciej-Motyl  ,  M.Szozda Version originale 2  i Version Originale 3, Lek-
torklett 2012 

Język rosyjski:

M. Choreva-Kucharska Poznań 2010 Język rosyjski. Rozmawiaj na każdy 
temat, część 1,2,   

Pado A. Start.ru 2, język dla średnio zaawansowanych. Wydanie II, WSiP, 
2008

Literatura uzupełniająca: Język niemiecki:

Nicoletta Grandi, Ulrike Cohen,  Herzlich willkommen A2 (Lehr-und Ar-
beitsbuch),  

Deutsch für dich 1 i 2

Język francuski:

C. Baylon, J. Murillo, Forum 1 i Forum 2, Hachette

http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5701


M. Supryn-Klepcarz, R. Boutegege,  Francofolie express 2 Francofolie ex-
press 3, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012

Język rosyjski:

Ślusarski Sz. Tiereszczenko I. Pусский язык. Repetytorium tematyczno-
leksykalne, Poznań 2001

 Materiały własne (prezentacje, scenariusze zajęć, foldery o tematyce  spo-
łecznej, gospodarczej, turystycznej); inne internetowe źródła tematyczne 

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

przygotowanie ogólne   

praca nad projektem  

przygotowanie do egzaminu  

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

 

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

 

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Regine-Boutegege,a,74661410
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Magdalena-Supryn-Klepcarz,a,74661411


D2.4. Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka, D2.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.): BA seminar and BA thesis and work

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja:

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Koordynator przedmiotu: Dr. Piotr Łopatkiewicz

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Moduł D2 – przedmioty/moduły do wyboru

Status przedmiotu: Obowiązkowy (student ma prawo wyboru grupy seminaryjnej, 
zgodnie z problematyką seminarium zaproponowaną przez prowa-
dzących)

Język wykładowy: Polski

Rok studiów, semestr: *) III, sem. 5, III, sem. 6

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

sem. 5 – 30 godz., sem. 6 – 30 godz.

Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej – 25
%

Nauki przyrodnicze 25 %

Nauki humanistyczne 25 %

Nauki społeczne 25 %

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa znajomość zagadnień i problematyki z zakresu turystyki i 
rekreacji oraz dyscyplin nauk przyrodniczych, humanistycznych i spo-
łecznych, komplementarnych dla turystyki, którą student opanował na 
przestrzeni całego toku studiów I stopnia.



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

16

(A + B )
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e

N
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st
ac
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na

rn
e

A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

- udział w seminarium dyplomowym

- konsultacje indywidualne z promotorem 

w sumie:

ECTS 

60

15

75

3

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

- przygotowanie ogólne do zajęć

- praca w bibliotece 

- obserwacje własne

- przygotowanie kwestionariusza ankiety

- przeprowadzenie i opracowanie wyników nie-
zbędnych badań

- przygotowanie pracy licencjackiej

- przygotowanie do egzaminu dyplomowego

w sumie:  

ECTS

10

30

20

10

50

180

40

340

13

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2)

Obszar nauki medycznych, o zdrowiu i nauk 
o kulturze fizycznej – 25 %

Obszar nauk przyrodniczych 25 %

Obszar nauk humanistycznych 25 %

Obszar nauk społecznych 25 %

Łącznie

4

4

4

4

16

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów za zasadami pisania pracy dyplomowej oraz formu-
łą egzaminu dyplomowego. Wyposażenie studentów w podstawową wie-
dzę i umiejętności pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej. 
Przedstawienie sposobów korzystania ze źródeł i opanowanie umiejętności
ich prawidłowego cytowania. Przygotowanie do efektywnej pracy biblio-
tecznej. Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania bibliografii. Za-
poznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodologią prowadze-
nia badań naukowych w zakresie nauk medycznych, przyrodniczych, hu-
manistycznych i społecznych, wykorzystywanych w turystyce i rekreacji. 
Zapoznanie studentów ze sposobami formułowania problemów i hipotez 
badawczych. Doskonalenie umiejętności analizowania oraz prezentacji 



wyników badań. 
Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnie-

nie, pogadanka
- metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydak-
tyczna

- metody praktyczne: pokazy, prezentacje własne studentów, praca indy-
widualna ze studentem

Treści kształcenia: 1. Zasady pisania pracy dyplomowej-licencjackiej.

2. Egzamin dyplomowy-licencjacki i jego formuła. 

3. Źródła pisane i bibliograficzne oraz sposoby ich prawidłowego cytowa-
nia. 

4. Metody pracy bibliotecznej.

5. Zasady sporządzania bibliografii. 

6. Metodologia prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk medycz-
nych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, wykorzystywa-
nych w turystyce i rekreacji 

7. Temat pracy, problematyka badawcza, sposoby formułowania pytań i 
hipotez badawczych.

8. Metody i narzędzia badawcze stosowane w podstawowych badaniach w 
zakresie turystyki i rekreacji.

9. Metody i sposoby analizy i prezentacji wyników badań własnych oraz 
weryfikacji postawionych hipotez badawczych.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma za-
jęć dy-
dakty-
cznych

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

D2-4_W_01

D2-4_W_02

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę do-
tyczącą przydatności przestrzeni geogra-
ficznej dla potrzeb turystyki i potrafi wy-
korzystać ją w pracy licencjackiej. 

2. Zna miejsce i rolę dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego w turystyce i po-
trafi zademonstrować walory krajoznaw-
cze Europy, Polski i regionu.

K_W02

K_W08

Seminarium

dyplomowe

Aktywność podczas
seminarium, 

Ocena merytoryczna
pracy licencjackiej,

Egzamin licencjacki 

D2-4_U_01

D2-4_U_02

D2-4_U_03

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność pracy in-
dywidualnej w zakresie projektowa-
nia, organizowania, prowadzenia 
i progra-mowania krajoznawstwa tury-
stycznego, właściwą dla studiowanego
kierunku

2. Student posiada umiejętność opra-
cowa-nia i prezentowania wyników 
własnych działań w zakresie turystyki 
i rekreacji.

3. Student posiada podstawowe umie-jęt-
ności pozwalające na prowadzenie ba-
dań i analizowanie ich wyników w za-
kresie turystyki i rekreacji. Potrafi za-

K_U07

K_U08

K_U09

Seminarium

dyplomowe 

Opracowanie proble-
matyki badawczej,

Ocena metod, tech-
nik i narzędzi zasto-
sowanych w bada-

niach własnych, oraz
poziomu prezentacji

ich wyników, 

Ocena merytoryczna
pracy licencjackiej.



stosować je w pracy licencjackiej.

D2-4_K_01

D2-4_K_02

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi odpowiednio oceniać 
priorytety służące realizacji określone-
go przez siebie i innych zadania.

2. Student potrafi formułować opinie do-
tyczące klientów i grup społecznych 
biorących udział w działaniach tury-
stycznych i rekreacyjnych.

K_K04

K_K07

Seminarium

dyplomowe

Obserwacja, Udział
w dyskusjach, Ak-
tywność na zaję-

ciach, 

Ocena merytoryczna
pracy licencjackiej.

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa przedmiotu, jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej z frekwencji i aktywności stu-
denta podczas seminarium oraz oceny końcowej poziomu merytorycznego i edytorsko-technicznego pra-
cy licencjackiej. 

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką. Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998

Kaczmarek T., Poradnik dla piszących pracę licencjacką bądź magisterską, War-
szawa 2005

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, PWN, Warszawa 2000

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2004

Literatura uzupełniająca: Nowak S., Metodologia badań społecznych, wyd. II, PWN, Warszawa 2008.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Obecność na seminariach
semestr 5 – 30 godz.

semestr 6 – 30 godz.

Konsultacje indywidualne z promotorem 15 godz.

Przygotowanie ogólne do zajęć 10 godz.

Praca w bibliotece 30 godz.

Obserwacje własne 20 godz.

Przygotowanie kwestionariusza ankiety 10 godz.

Przeprowadzenie i opracowanie wyników niezbędnych ba-
dań

50 godz.

Przygotowanie pracy licencjackiej 180 godz.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 40 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta
415 godzin

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 16 pkt ECTS

9. Uwagi



D2.5. Język obcy specjalistyczny

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Język obcy specjalistyczny, D2.05

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Foreign language for specific purposes  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: --

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: Kierownik Studium Języków Obcych mgr Anna Świst

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu: Inne przedmioty/moduły do wyboru

Status przedmiotu: obieralny

Język wykładowy: polski/angielski 

Rok studiów, semestr: *) III/ 5 

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów międzyob-
szarowych stosunek procentowy 
tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwiercie-
dlać te relacje, należy więc wymie-
nić odpowiednie efekty obszaro-
we):

stacjonarne – ćwiczenia audytoryjne

30h

 

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Znajomość języka obcego  na poziomie średniozaawansowanym 
lub zaawansowanym 



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

4
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A. Liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy 
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

ćwiczenia, 

konsultacje,

w sumie:

ECTS

 30

30

3

30

30

3 

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na 
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

przygotowanie ogólne

praca nad projektem

przygotowanie go egzaminu

w sumie:  

ECTS

     

   10

     5

   15

30

1

10

 5

15

30

1 

C. Liczba godzin praktycznych / 
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych 
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: zdobycie kompetencji językowych  w zakresie języka obcego specjali-
stycznego

Metody dydaktyczne: metody podające: opis, prelekcja, prezentacja, objaśnienie,
metody aktywizujące: dyskusja, film, inscenizacja, gry dydaktycz-
ne, metoda sytuacyjna, metody praktyczne: ćwiczenia, metoda pro-
jektów, symulacja

Treści kształcenia: 

 

Język angielski



Zakres słownictwa:

Ogólna charakterystyka przemysłu turystycznego

Liczebniki główne, procenty, liczby ułamkowe i dziesiętne

Warunki pracy w turystyce

Formy zatrudnienia, nazwy zawodów wykonywanych w turystyce, zalety i
wady pracy w turystyce

Nazwy popularnych zawodów hotelarskich

Zasady pisania listu motywacyjnego

Nazwy krajów atrakcyjnych turystycznie; rodzaje turystyki; sektory tury-
styki 

Atrakcje turystyczne Stanów Zjednoczonych/ Wielkiej Brytanii

Rezerwacja telefoniczna

Informacja turystyczna na świecie

Słownictwo związane z działaniem biura informacji turystycznej

Opisywanie głównych atrakcji turystycznych swego regionu

Działalność klientów testowych

Ocena strony internetowej biura turystycznego

Wczasy zorganizowane

Wyrazy i zwroty dotyczące organizacji wycieczek

Słownictwo związane z organizacją wycieczki autokarowej

Słownictwo związane z opisem sytuacji zakłócających podróż

Kategorie hoteli, jakość usług hotelowych, lokalizacja hoteli, rezerwacja 
pokoju hotelowego

Wyrazy i zwroty przydatne podczas meldowania gości w hotelu

Usługi i wyposażenie hotelu

Trendy w przemyśle hotelarskim

Problemy zgłaszane przez gości hotelowych

Słownictwo używane przy odpowiadaniu na skargi zgłaszane przez gości 
hotelowych 

Opinie i oczekiwania gości hotelowych,

Komentarze i opinie na temat pobytu w hotelu zgłaszane online 

Słownictwo związane ze sztuką malarską i rzeźbą, architekturą; określanie
dat i wieków

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt Student, który zaliczył przedmiot Efekt Forma za- Sposób weryfi-



przedmio-
tu 

(spełnił minimum wymagań) kierun-
kowy

jęć dy-
dakty-
cznych

kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

w zakresie wiedzy: 

Student zna słownictwo i struktury gramatycz-
ne, pozwalające na podejmowanie działań ko-
munikacyjnych. Zna podstawowe słownictwo z 
zakresu nauki i techniki oraz takie, które po-
zwoli mu poruszać się w środowisku uczelnia-
nym i zawodowym. Zna struktury, pozwalające 
mu na łączenie wypowiedzi w klarowną i spój-
ną całość.

ćwiczenia sprawdzian
wiedzy

zaliczenie pro-
jektu

prezentacja ust-
na

w zakresie umiejętności: 

Rozumienie  tekstów  opisujących  współczesną
problematykę zawodową. Wypowiadanie się  
na wiele tematów dotyczących zainteresowań,  
przedstawianie  poglądów na aktualne tematy . 
Umiejętność tworzenia krótszych form pisem-
nych jak list formalny i nieformalny. 
Przygotowanie prac zaliczeniowych, prezentacji
multimedialnych i projektów  z wykorzysta-
niem różnych technik komputerowych  i róż-
nych źródeł  

 ćwiczenia sprawdzian
umiejętności

zaliczenie pro-
jektu

prezentacja ust-
na

w zakresie kompetencji społecznych:

Rozumienie konieczności ciągłego 
doskonalenia w celu zwiększania własnych 
kompetencji, wiedzy, postaw i zachowań, 
poprzez naukę przez całe życie
Współpracowanie w grupie.  
Wyrażanie własnych poglądów, obrona ich w 
dyskusji, szacunek wobec poglądów innych. 

Samodzielne  uzupełnianie i doskonalenie naby-
tej wiedzę i umiejętności, świadomość braków, 
identyfikowanie   możliwości i źródeł służących
uzupełnieniu wiedzy i umiejętności.

 ćwiczenia sprawdzian
wiedzy

zaliczenie pro-
jektu

egzamin ustny

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Rodzaj zajęć Liczba godzin Waga Ocena Wynik

ćwiczenia

egzamin

30 1 ( 100%)

0,4 (zaliczenie)

0,6 (egzamin)

4,0

4,0

4,0

1,6 + 2,4 = 4,0

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: English for International Tourism – Intermediate,  aut.Peter Strutt

wyd. Pearson

 

Literatura  uzupełniają-
ca:

Tourism, Career Paths,  aut.Virginia Evans, aut. Jenny Dooley, Ve-
ronica Garza , wyd. Express Publishing



Tourism 1-3, Oxford English for Careers, aut. Robin Walker, Keith 
Harding, wyd. Oxford Publishing

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

przygotowanie ogólne  20 

10  4

przygotowanie do egzaminu  15

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

30

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

1

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



E4.1. Praktyka zawodowa w biurach podróży, instytucjach turystycznych, 
ośrodkach sportu i rekreacji

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Praktyka zawodowa w biurach podróży, instytucjach 
turystycznych,ośrodkach sportu i rekreacji, E.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Profesional in travel agencies, tourist agencies, centers of sport and 
recreation

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka aktywna, Manager  w Turystyce i Rekreacji , Turystyka 
uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr. Jacek Kraś

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu:

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) II, III/ sem. 3, 4, 5,(6 – MwTiR)

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwier-
ciedlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

stacjonarne – 480 g.

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy hotelarstwa

Podstawy ekonomii;

Podstawy prawa;

Organizacja pracy biurowej;

Podstawy marketingu.



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

12
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Konsultacje

Sprawdzenie dokumentacji z praktyki

w sumie:

ECTS

5

5

10

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

Godziny praktyki w instytucji

w sumie:  

ECTS

480

490

12

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: C1 - zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiada-

nych wiadomości teoretycznych dotyczących organizacji i obsługi

ruchu turystycznego oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

C2 - przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania samo-

dzielnych decyzji,

C3 - poznanie działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego 



oraz sportu i rekreacji w warunkach gospodarki rynkowej,

C4 - badanie potrzeb lokalnego rynku turystycznego oraz aktyw-

ności ruchowej

C5 - zapoznanie z zakresem, sprzedażą i jakością oferty turystycz-

nej oraz sportowo-rekreacyjnej,

C6 - poznanie zasad obiegu dokumentów oraz ich wypełnianiem i 

prowadzeniem,

C7 - zapoznanie ze sposobami rozliczeń finansowych z kontra-

hentami krajowymi i zagranicznymi,

C8 - samodzielne tworzenie produktu turystycznego oraz tworze-

nie i prowadzenie imprezy sportowej lub rekreacyjnej,

C9 - zapoznanie z formami reklamy, nowoczesnej organizacji jed-

nostki obsługi ruchu turystycznego, zakresem obowiązków na po-

szczególnych stanowiskach,

C10 - wyrobienie nawyków wysokiej kultury obsługi klientów

Metody dydaktyczne: 

Treści kształcenia: 

 

1. Biura podróży instytucje turystyczne:

1. Stanowisko referenta – zakres obowiązków, wyposażenie, za-
sady obiegu dokumentów, kontakt z klientem, zapoznanie z 
ofertą oraz zakresem działania biura;

2. Systemy elektroniczne funkcjonujące w  podmiocie turystycz-
nym – program podstawowy, program księgowy, program re-
zerwacji i sprzedaży, programy kontrahentów, zasady ochrony
baz danych;

3. Projektowanie imprez własnych biura turystycznego – zasady 
projektowania imprez krajowych i zagranicznych wraz z ich 
kalkulacją, zasady projektowania imprez specjalistycznych 
uwzględniających potrzeby lokalnego rynku turystycznego;

4. Zasady współpracy i rozliczeń z przewoźnikami, hotelarzami, 
innymi biurami;

5. Zasady współpracy agencyjnej;

6. Działania marketingowe;

7. Zasady przygotowania katalogu imprez.

2. Ośrodki sportu i rekreacji:

1. Stanowisko referenta ds. organizacji imprez sportowych i re-
kreacyjnych – zakres obowiązków, wyposażenie stanowiska 
pracy, zasady obiegu dokumentów, kontakt z klientem, zapo-
znanie z ofertą sportową i rekreacyjną oraz funkcjonowaniem 
biura;



2. Systemy elektroniczne funkcjonujące w jednostce sportu i re-
kreacji – program podstawowy i księgowy, zasady tworzenia 
baz klientów, ochrona danych osobowych;

3. Projektowanie i prowadzenie własnych imprez – zasady pro-
jektowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz ich kalku-
lacja, samodzielne prowadzenie zaprogramowanych imprez, 
rozliczenie przygotowanych i przeprowadzonych imprez;

4. Zasady przygotowania imprez sportowych i rekreacyjnych;

Działania marketingowe.

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób wery-
fikacji efektów

kształcenia
(forma zali-

czeń)

E4b_W_01

E4b_W_02

E4b_W_03

w zakresie wiedzy:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu bezpośred-
niej obsługi ruchu turystycznego, organizacji 
imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz wie-
dzę z zakresu technik promocji i informacji tury-
stycznej;

2. Ma podstawową wiedzę o metodyce wykony-
wania zadań, normach, procedurach i dobrych 
praktykach stosowanych w instytucjach związa-
nych z turystyką i rekreacją.

3. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsię-
biorczości, organizacji i prowadzenia podmio-
tów turystycznych i rekreacyjnych

K_W07

K_W11

K_W05

Ocena przed-
łożonej doku-
mentacji z od-
bytej prakty-
ki, rozmowa
ze studentem,

kontrola

E4b_U_01

E4b_U_02

E4b_U_03

w zakresie umiejętności:

1. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą 
funkcjonowania jednostek, instytucji oraz podej-
mowanych działań z zakresu turystyki i rekre-
acji;

2. Posiada umiejętność pracy indywidualnej 
oraz zespołowej w zakresie projektowania, orga-
nizowania oraz prowadzenia działań w zakresie 
turystyki i rekreacji;

3. Posiada umiejętności bezpośredniej obsługi 
ruchu turystycznego.

K_U06 

K_U07

K_U11

Ocena przed-
łożonej doku-
mentacji z od-
bytej prakty-
ki, rozmowa
ze studentem,

kontrola

E4b_K_01 w zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość okazywania szacunku wobec
klienta indywidualnego i zbiorowego, wykazu-

K_K02

Ocena przed-
łożonej doku-
mentacji z od-



jąc troskę o jego dobro;

2. Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie i innych za-
dania;

3. Jest przygotowany do działań grupowych re-
alizując w nich różne role.

K_K04

K_K03

bytej prakty-
ki, rozmowa
ze studentem,

kontrola

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena instytucji – 80%

Ocena dokumentacji – 20%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. J.Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007.

2. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer Polska-OFICYNA,
Warszawa 2016.

3. Piotr Cybula, Usługi turystyczne Komentarz, Wolters Kluwer 
2012.
4. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji (definicje, schematy, kazusy), 
SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca: 1. W. Kocot, Elementy prawa, Difin, Warszawa 2004.

2. J. Barcik, Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce,
C.H. Beck, Warszawa 2011.

3. J. Antoniuk, P. Horosz, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2007.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Udział w praktykach w in-
stytucji

480

Zaliczenie praktyk u opie-
kuna z ramienia uczelni

1

Sumaryczne obciążenie pra-
cą studenta

481

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

12

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8



E4.2. Praktyka zawodowa w obiektach hotelarskich, obiektach sanatoryjno-
uzdrowiskowych

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 

(wg planu studiów):

Praktyka zawodowa w obiektach hotelarskich, obiektach sanato-
ryjno-uzdrowiskowych, E.04

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Profesional practice in hotelier objects, objects health resorts

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Specjalność/specjalizacja: Turystyka aktywna, Manager  w Turystyce i Rekreacji , Turystyka 
uzdrowiskowa, Wellness i SPA

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny (P)

Forma studiów: studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu: dr Jacek Kraś

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przynależność do modułu:

Status przedmiotu: obowiązkowy

Język wykładowy: polski

Rok studiów, semestr: *) III/ 6

Forma i wymiar zajęć 

według planu studiów:

W przypadku studiów między-
obszarowych stosunek procento-
wy tych obszarów
w ocenie koordynatora (efekty 
kształcenia wymienione
w  punkcie 5 powinny odzwier-
ciedlać te relacje, należy więc wy-
mienić odpowiednie efekty obsza-
rowe):

stacjonarne - 120

Interesariusze i instytucje part-
nerskie 

(nieobowiązkowe)

Wymagania wstępne / 

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy hotelarstwa

Podstawy ekonomii;

Podstawy prawa;

Organizacja pracy biurowej;

Podstawy marketingu.



3. Bilans punktów ECTS

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

3
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A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału 

nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba 

punktów ECTS osiąganych na 
tych zajęciach:

Godziny praktyki w instytucji

Konsultacje

Sprawdzenie dokumentacji z praktyki

w sumie:

ECTS

120

10

8

3

B. Poszczególne typy zadań do 
samokształcenia studenta (nie-
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczyciela) wraz z pla-
nowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą 
ECTS: 

w sumie:  

ECTS

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

D. W przypadku studiów mię-
dzyobszarowych procent punk-
tów ECTS przyporządkowanych
obu obszarom  (zgodnie z p. 2) …… ECTS - obszar nauk …………

…… ECTS - obszar nauk ….………

4. Opis przedmiotu

Cel przedmiotu: 1. zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiada-
nych wiadomości z zakresu bezpośredniej obsługi ruchu tu-
rystycznego

2. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decy-
zji

3. zapoznanie z zakresem prac w obiektach hotelarskich i sana-
toryjno-uzdrowiskowych, sprzedażą i jakością oferty hote-
larskiej i uzdrowiskowej

4. zapoznanie ze sposobami rozliczeń finansowych stosowa-
nych w hotelarstwie i podmiotach sanatoryjno-uzdrowisko-



wych

5. zapoznanie z zakresem obowiązków na poszczególnych sta-
nowiskach oraz z formami reklamy

Metody dydaktyczne: 

Treści kształcenia: 

 

1. Recepcja – zakres obowiązków i technika pracy recepcjonistów; 
schemat organizacyjny recepcji;

2. Służba piętrowa i parterowa – organizacja pracy, zakres obowiąz-
ków;

3. Dział administracyjno-gospodarczy – zadania sekretariatu, prowa-
dzenie spraw pracowniczych, instrukcje i regulaminy, ewidencja 
majątku;

4. Dział marketingu – umowy biurami podróży, umowy z innymi 
podmiotami, kalkulacja cen, prowadzenie akcji marketingowych.

5. Zapoznanie z usługami świadczonymi w obiektach hotelarskich i 
obiektach sanatoryjno-uzdrowiskowych

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji 

Efekt 
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
(spełnił minimum wymagań)

Efekt

kierun-
kowy

Forma
zajęć dy-

dakty-
cznych

Sposób weryfi-
kacji efektów
kształcenia
(forma zali-

czeń)

E4b_W_01

E4b_W_02

w zakresie wiedzy:

1. Ma podstawową wiedzę o metodyce wy-
konywania zadań, normach, procedurach 
i dobrych praktykach stosowanych w in-
stytucjach związanych z turystyką i re-
kreacją; 

2. Ma podstawową wiedzę z zakresu przed-
siębiorczości, organizacji i prowadzenia 
podmiotów  turystycznych i rekreacyj-
nych. 

K_W11 

K_W05 

Ocena przed-
łożonej doku-
mentacji z od-
bytej praktyki,
rozmowa ze
studentem,

kontrola

E4b_U_01

E4b_U_02

E4b_U_03

w zakresie umiejętności:

1. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczą-
cą funkcjonowania jednostek, instytucji 
oraz podejmowanych działań z zakresu 
turystyki i rekreacji; 

2. Potrafi identyfikować potrzeby klienta 
indywidualnego oraz grupy społecznej; 

3. Posiada umiejętności bezpośredniej ob-
sługi ruchu turystycznego. 

KU_06 

K_U04 

K_U11 

Ocena przed-
łożonej doku-
mentacji z od-
bytej praktyki,
rozmowa ze
studentem,

kontrola

E4b_K_01 w zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość okazywania szacunku wobec 
klienta indywidualnego i zbiorowego, wykazując 
troskę o jego dobro.

K_KO2 Ocena przed-
łożonej doku-
mentacji z od-
bytej praktyki,
rozmowa ze



studentem,
kontrola

6. Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena instytucji – 80%

Ocena dokumentacji – 20%

7. Zalecana literatura

Literatura podstawowa: 1. J.Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007.

2. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer Polska-OFICYNA,
Warszawa 2016.

3.  Piotr  Cybula,  Usługi  turystyczne  Komentarz,  Wolters  Kluwer
2012.
4. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji (definicje, schematy, kazusy), 
SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca: 1.W. Kocot, Elementy prawa, Difin, Warszawa 2004.

2.J. Barcik, Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, 
C.H. Beck, Warszawa 2011.

3.J. Antoniuk, P. Horosz, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2007.

8. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta [h]

Udział w praktykach w in-
stytucji

120

Zaliczenie praktyk u opie-
kuna z ramienia uczelni

1

Sumaryczne obciążenie 
pracą studenta

121

Punkty ECTS za moduł/
przedmiot

3

9. Uwagi

*) Uwaga: w przypadku przedmiotów/modułów trwających więcej niż jeden semestr należy rozpisać semestral-
nie punkty 3, 4, 5, 6, 8
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