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Uniwersytet Śląski w Katowicach

CZĘŚĆ A: PROGRAM STUDIÓW
1. Nazwa kierunku
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów
Kod ISCED
Związek kierunku studiów ze strategią
rozwoju, w tym misją uczelni

9. Liczba semestrów
10. Tytuł zawodowy
11. Specjalności
12. Semestr od którego rozpoczyna się
realizacja specjalności
13. Procentowy udział dyscyplin
naukowych lub artystycznych w
kształceniu (ze wskazaniem
dyscypliny wiodącej)
14. Procentowy udział liczby punktów
ECTS dla każdej z dyscyplin
naukowych lub artystycznych do
których odnoszą się efekty uczenia
się w łącznej liczbie punktów ECTS
(ze wskazaniem dyscypliny wiodącej)
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turystyka historyczna
[Historic Tourism]
Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna
0222 (Historia i archeologia)
Uniwersytet Śląski w Katowicach w prowadzeniu swojej działalności kieruje się Misją przedstawioną w dokumencie przyjętym przez
Senat UŚ w dniu 20 maja 1997 roku oraz przywołaną w Statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku, w
którym wskazano także wartości, jakim hołduje społeczność Uniwersytetu.
Turystyka historyczna to kierunek, w szczególny sposób adresowany do mieszkańców aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Jego cechy:
kształcenie umiejętnościowe czy kreatywność są zbieżne z priorytetami europejskimi obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Absolwenci
tego typu studiów zostają wyposażeni w podstawy wiedzy historycznej oraz podstawowe umiejętności prowadzenia badań historycznych.
Duży procent oferty edukacyjnej zakłada także nabycie przez studentów tego kierunku tzw. wiedzy funkcjonalnej i ponadprzedmiotowych
umiejętności (kompetencji), które mają zwiększyć ich szansę na rynku pracy (karierę zawodową, związaną przede wszystkim z
rozbudowującym się rynkiem „aktywnej turystyki”). Oferta edukacyjna turystyki historycznej pozwala także na kontynuację studiów, tak w
obszarze kierunków związanych z historią, jak i pokrewnymi dyscyplinami.
O zapewnienie jakości oferty dbają przede wszystkim pracownicy Instytutu Historii UŚ, którzy aktywnie współpracują z otoczeniem,
służąc społecznościom na różnym poziomie swoją wiedzą i doświadczeniem (także jako licencjonowani przewodnicy, współtwórcy
wystaw i przedsięwzięć z zakresu public history czy osoby związane z instytutami regionalnymi). Pracownicy IH (w tym bardzo liczna
grupa samodzielnych pracowników nauki) wnoszą swój wkład do kulturowego dziedzictwa społeczeństwa poprzez twórczą pracę
naukowo-badawczą oraz popularyzatorską, interpretację i kreowanie współczesnej rzeczywistości, tak w najbliższym otoczeniu, jak i w
skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.
6
licencjat
nie dotyczy
nie dotyczy
•

[dyscyplina wiodąca] historia (dziedzina nauk humanistycznych): 100%

•

[dyscyplina wiodąca] historia (dziedzina nauk humanistycznych): 100%
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15. Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi studiów
16. Procentowy udział liczby punktów
ECTS uzyskiwanych w ramach
wybieranych przez studenta modułów
kształcenia w łącznej liczbie punktów
ECTS
17. Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich (lub
innych osób prowadzących zajęcia) i
studentów
18. Liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać w ramach zajęć z
dyscyplin w ramach dziedzin nauk
humanistycznych lub nauk
społecznych, nie mniejszą niż 5
punktów ECTS – w przypadku
kierunków studiów przypisanych do
dyscyplin w ramach dziedzin innych
niż odpowiednio nauki humanistyczne
lub nauki społeczne
19. Warunki wymagane do ukończenia
studiów z określoną specjalnością
20. Organizacja procesu uzyskania
dyplomu

180

21. Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk zawodowych dla kierunku
studiów o profilu praktycznym, a w
przypadku kierunku studiów o profilu

Praktyki zawodowe studentów turystyki historycznej są integralną częścią programu studiów. Praktyki odbywają się w formie śródrocznej
(o charakterze hospitacyjno-uczestniczącym), realizowanej w wymiarze 30 godzin w II semestrze zajęć; oraz ciągłej, także obejmującej
30 godzin, zrealizowanej w trakcie IV semestru studiów.
Podstawowym celem praktyki zawodowej jest zrealizowanie efektów uczenia się wynikających z programu studiów, a ponadto:
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32%

177

5

Realizacja programu kształcenia dla kierunku
Podstawowe zasady dyplomowania ustalone zostały na poziomie Uniwersytetu Śląskiego i opisane w Regulaminie studiów w
Uniwersytecie Śląskim (załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 16 października2019 r.). W
przypadku studiów turystyki historycznej kończą się one złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Tematy prac
dyplomowych powinny być zgodne z kierunkiem studiów. Przy ich ustalaniu uwzględniane są zainteresowania naukowe studenta,
charakter studiów i potencjał badawczy pracowników IH. Praca winna być przygotowana przez studenta samodzielnie i indywidualnie
(pod opieką promotorską). Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (co
najmniej w stopniu doktora). Dopuszczalnymi formami pracy dyplomowej są: przygotowane z uwzględnieniem warsztatu naukowego
historyka praca opisowa albo projekt uwzględniający aspekty turystyczne (tras, przedsięwzięć etc.).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów oraz
uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej (co najmniej jeden z recenzujących pracę powinien posiadać stopień doktora
habilitowanego). Egzamin odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. Na wniosek
studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć formę otwartą (z udziałem gości). Podczas egzaminu autor pracy udziela
odpowiedzi na co najmniej dwa pytania, związane z tematyką studiów, z których co najmniej jedno powinno być powiązane z treścią
przygotowanej pracy.
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ogólnoakademickim – jeżeli program
studiów na tych studiach przewiduje
praktyki

22. Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać w ramach
praktyk zawodowych na kierunku
studiów o profilu praktycznym, a w
przypadku kierunku studiów o profilu
ogólnoakademickim – jeżeli program
studiów na tych studiach przewiduje
praktyki
23. Łączna liczba punktów ECTS,
większa niż 50% ich ogólnej liczby,
którą student musi uzyskać:
•
na kierunku o profilu
ogólnoakademickim w ramach
modułów zajęć powiązanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dyscyplinach
naukowych lub artystycznych
związanych z tym kierunkiem
studiów;
•
na kierunku o profilu praktycznym
w ramach modułów zajęć
kształtujących umiejętności
praktyczne
24. Ogólna charakterystyka kierunku
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rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach; zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy
w miejscu odbywania praktyk zawodowych; kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie
studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej
studenta na rynku pracy i poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy.
Za miejsce odbywania praktyk śródrocznych odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki – opiekun praktyki, który jednocześnie i bierze w
nich udział w charakterze hospitacyjno-uczestniczącym. Miejsce odbywania praktyk zawodowych ciągłych powinno być powiązane z
szeroko definiowanym sektorem usług „aktywnej turystyki”, uwzględniającym w swojej pracy tematykę historyczną. Studenci powinni
poszukiwać odpowiedniego podmiotu we własnym zakresie; a samodzielność studenta pod tym względem jest jednym z jej istotnych
elementów – rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca realizacji praktyki
ciągłej, po zgłoszeniu tego faktu opiekun praktyk z ramienia uczelni pomaga w jej podjęciu.
6

180

Studia licencjackie są studiami zawodowymi, nastawionymi na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Studia na kierunku turystyka
historyczna adresowane są do wszystkich, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji
przedsięwzięć, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu, kraju i Europy.
Oferowany program kształcenia wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie
województwa śląskiego. Program studiów przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie
Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie
turystyki historycznej. Obok zawsze poszukiwanych pilotów i przewodników wycieczek, coraz częściej poszukiwani są znawcy z zakresu
public history, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy (zwłaszcza regionu poprzemysłowego).
Studia oparte są przede wszystkim o ofertę związaną z edukacją historyczną, ale w programie uwzględniono aspekty przydatne
przyszłemu pracownikowi sektora usług turystycznych z innych nauk (m.in. społecznych i prawnych), a także stworzono możliwość
doskonalenia kompetencji językowych i praktycznych.
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Cele i sposoby kształcenia (obejmujące m.in. zajęcia projektowe) dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb, wynikających ze
specyfiki kierunku (m.in. potrzeby uzyskiwania wiedzy funkcjonalnej oraz umiejętności praktycznego wykorzystania uzyskanej wiedzy).
Proponowany kierunek studiów stwarza nowe możliwości zawodowe. Przygotowuje słuchaczy do podejmowania prac w zakresie
upowszechniania historii i dorobku kulturowego.
25. Ogólna charakterystyka specjalności
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nie dotyczy
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CZĘŚĆ B: EFEKTY UCZENIA SIĘ
1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Kod efektu uczenia się
kierunku

Efekty uczenia się
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów turystyka historyczna absolwent:

Kody charakterystyk II
stopnia PRK do których
odnosi się efekt
kierunkowy

WIEDZA
THI1_W01

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną, przydatne w turystyce
historycznej

2018_P6S_WG

THI1_W02

Posiada uporządkowane: wybraną wiedzę ogólną oraz wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii, przydatne do studiowania turystyki
historycznej i wykonywania zawodów, związanych z turystyką historyczną

2018_P6S_WG

THI1_W03

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych

2018_P6S_WG

THI1_W04

Zna i rozumie wpływ historii na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

2018_P6S_WK

THI1_W05

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)

2018_P6S_WK

THI1_U01

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów oraz wykonywanie zadań w
warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobierać źródła wiedzy i informacje z nich pochodzące, przeprowadzać krytyczną analizę,
syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobierać i stosować metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka

2018_P6S_UW

THI1_U02

Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
historii), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz popularyzując wiedzę

2018_P6S_UK

THI1_U03

Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – posiada
umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur
gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie
właściwym dla danego obszaru wiedzy.

2018_P6S_UK

THI1_U04

Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój naukowy i zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z wykonywaniem
zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować pracę indywidualną i zespołową

2018_P6S_UO,
2018_P6S_UU

THI1_K01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (zwłaszcza z zakresu historii i turystyki historycznej)

2018_P6S_KK

THI1_K02

Rozumie i respektuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

2018_P6S_KK

THI1_K03

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz otoczenia (w szczególności społecznego);
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, a także do myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

2018_P6S_KO

THI1_K04

Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną

2018_P6S_KR

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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CZĘŚĆ C: PLAN STUDIÓW
1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna
2020/2021

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów
Rok akademicki od którego
obowiązuje zmieniony
plan studiów

Grupa przedmiotów kierunkowych

I rok
rodzaj zajęć

Lp.

Język
E/Z Razem W
wykł.
PL
E
45
15

Nazwa modułu

1 Cywilizacja ziem polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu

semestr 1

Razem
I
W I
ECTS
30
5
15 30

E

II rok

III rok

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

W

W

W

W

W

I

E

I

E

I

E

5

2 Cywilizacje świata starożytnego

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

3 Geografia turystyczna Polski

PL

E

45

15

30

4

15 30

4

4 Geografia turystyczna świata

PL

E

45

15

30

4

15 30

4

5 Metodologia badań regionalnych (wprowadzenie do regionalistyki)

PL

Z

30

30

2

30

2

6 Wstęp do badań historycznych

PL

Z

15

15

1

15

1

7 Wstęp do badań turystycznych

PL

Z

15

15

1

15

1

8 Zajęcia projektowe 1 (wybór)

PL

Z

15

15

2

15

2

9 Cywilizacja Polski średniowiecznej

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

10 Cywilizacje świata średniowiecznego

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

11 Dzieje podróżowania i turystyki

PL

E

30

15

15

3

15 15

3

12 Wybrane elementy nauk pomocniczych historii

PL

Z

45

15

30

3

15 30

3

13 Wybrane zagadnienia z etnologii

PL

Z

45

15

30

4

15 30

4

14 Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej

PL

Z

30

15

15

2

15 15

2

15 Wykład monograficzny 1 (wybór)

PL

Z

15

15

1

15

1

16 Cywilizacja ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.)

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

17 Cywilizacje powszechne czasów nowożytnych (XVI-XVII w.)

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

18 Popularyzacja historii (historia w przestrzeni publicznej)

PL

E

45

15

30

4

15 30

4

19 Pracownia dyplomowa (wybór)

PL

Z

30

30

4

30

4

20 SV i techniki prezentacji

PL

Z

30

30

2

30

2

21 Wybrane zagadnienia z historii sztuki

PL

Z

45

30

3

15 30

3

22 Zajęcia projektowe 2 (wybór)

PL

Z

15

15

2

15

2

23 Zarys dziejów (wybrany region)

PL

Z

45

15

30

3

15 30

3

24 Cywilizacja ziem polskich XIX w.

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

25 Cywilizacje powszechne XIX w.

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

26 Interpretacja zabytków i dzieł sztuki

PL

Z

30

15

15

2

15 15

2

27 Metodyka prowadzenia wycieczek

PL

Z

30

30

2

30

2

28 Seminarium licencjackie 1 (wybór)

PL

Z

30

30

4

30

4

29 Wybrane zagadnienia turystyki batalistycznej (wybrany region)

PL

Z

45

15

30

3

15 30

3

30 Wybrane zagadnienia turystyki religijnej (wybrany region)

PL

Z

45

15

30

3

15 30

3
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Grupa przedmiotów kierunkowych

I rok
rodzaj zajęć

Lp.

Język
E/Z Razem W
wykł.
PL
Z
15
15

Nazwa modułu

31 Wykład monograficzny 2 (wybór)

semestr 1
I

Razem
W
ECTS
1

I

E

II rok

III rok

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

W

W

W

W

W

I

E

I

E

I

15

E

I

E

I

E

1

32 Cywilizacja powszechna XX w.

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

33 Cywilizacja ziem polskich XX w.

PL

E

45

15

30

5

15 30

5

34 Projektowanie tras i imprez turystyki historycznej (wybrany region)

PL

Z

30

30

3

30

3

35 Przepisy prawne w turystyce, ubezpieczenia i ochrona własności intelektualnej

PL

Z

30

15

15

3

15 15

3

36 Psychologiczne podstawy pracy pilota i przewodnika

PL

Z

30

15

15

5

15 15

5

37 Seminarium licencjackie 2 (wybór)

PL

Z

30

30

4

30

4

38 Wybrane zagadnienia turystyki industrialnej (wybrany region)

PL

Z

45

30

3

15 30

3

39 Zajęcia projektowe 3 (wybór)

PL

Z

15

15

2

15

2

40 Architektura obronna jako współczesna atrakcja turystyczna (wybrany region)

PL

Z

30

15

3

15 15

3

41 Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia w turystyce

PL

Z

30

30

3

30

3

42 Elektroniczne formy popularyzacji dziedzictwa kulturowego

PL

Z

30

15

3

15 15

3

43 Obsługa ruchu turystycznego

PL

Z

30

30

3

30

3

44 Praktyczne aspekty działalności turystycznej

PL

Z

30

30

3

30

3

45 Przewodniki turystyczne - historia, podstawy i metody konstruowania (wybrany region)

PL

Z

30

30

3

30

3

46 Rola muzeów w turystyce historycznej

PL

Z

30

30

3

30

3

47 Seminarium licencjackie 3 (wybór)

PL

E

30

30

8

30

8

48 Wykład monograficzny 3 (wybór)

PL

Z

15

RAZEM Grupa przedmiotów kierunkowych: 1620

15
15
15

15

1

450 1170

160

15

Praktyki i zajęcia terenowe

I rok
rodzaj zajęć

Lp.

Język
E/Z Razem
wykł.
PL
Z
30

Nazwa modułu

1 Zajęcia terenowe (praktyka śródroczna)
2 Praktyka zawodowa

PL

Z

RAZEM Praktyki i zajęcia terenowe:

W

30
60

0

semestr 1

Razem
I
W
ECTS
30
3
30

3

60

6

0

I

0

Inne wymagania
Lp.

E

0

II rok

Język
E/Z Razem
wykł.
PL
Z
30

Nazwa modułu

1 Wychowanie fizyczne 1

W

semestr 1

Razem
I
W
ECTS
30
0

I

E

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

W

W

I

E

W

W

I

E

W

I

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

E

30

3

30

3

E

30

3

30

3

II rok

III rok

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

W

W

W

W

W

I

E

I

E

30

2

30

PL

Z

30

30

0

3 Elementy technologii informacyjnej w turystyce historycznej

PL

Z

15

15

2

15

2

4 Język łaciński 1

PL

Z

15

15

2

15

2

5 Język obcy nowożytny 1

PL

Z

30

30

2

30

2

6 Język łaciński 2

PL

Z

15

15

2

15

2

7 Język obcy nowożytny 2

PL

Z

30

30

2

30

2

8 Język obcy nowożytny 3

PL

Z

30

30

2
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I

semestr 2

2 Wychowanie fizyczne 2

2020-06-18 11:19:00

III rok

semestr 2

I rok
rodzaj zajęć

1

60 195 24 105 150 23 75 225 28 90 195 25 75 195 30 45 210 30

30

I

E

I

E

I

E

Uniwersytet Śląski w Katowicach

9 Język obcy nowożytny 4

PL

E

RAZEM Inne wymagania:

30
225

RAZEM SEMESTRY: 1905

30

2

225

14

450 1455

180

0

0

90

345

OGÓŁEM

30

0

75

360

4
30

0

30

330

2
30

0

Legenda:
· Każdy semestr składa się z 15 tygodni
· E/Z - egzamin/zaliczenie
· E - punkty ECTS
· W - wykład, I - pozostałe formy zajęć różne od wykładu (ćwiczenia, laboratorium, konwersatorium, seminarium, proseminarium, lektorat, ćwiczenia terenowe, warsztat, praktyka, tutoring)
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30

2

30

2

345

1905

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku turystyka historyczna.

2020-06-18 11:19:00

6

30

0

0

270

0
30

0

0

255

0
30

Uniwersytet Śląski w Katowicach

CZĘŚĆ D: OPIS MODUŁÓW
1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Architektura obronna jako współczesna atrakcja turystyczna (wybrany region)
Kod modułu: AO

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
AO_1
AO_2
AO_3
AO_4

AO_5
AO_6
AO_7

AO_8

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu wybranych przykładów architektury obronnej wybranego regionu,
przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań archeologicznych i historycznych (na przykładzie architektury
obronnej wybranego regionu)
Zna i rozumie wpływ popularyzacji wiedzy historycznej na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji (na przykładzie architektury
obronnej wybranego regionu)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień architektury obronnej (na przykładzie wybranego
regionu): formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje zadania badawcze (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, typowe dla warsztatu badań regionalnych)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla tematyki architektury obronnej (na przykładzie
wybranego regionu)
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu architektury obronnej (na przykładzie
wybranego regionu)
Rozumie i respektuje znaczenie badań o tematyce architektury obronnej (na przykładzie wybranego regionu) w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
architektury obronnej wybranego regionu) do pełnienia zawodu związanego z turystyką historyczną
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stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3

Uniwersytet Śląski w Katowicach

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu architektury obronnej (na przykładzie wybranego
regionu), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
AO_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
AO_w_2
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
AO_1, AO_2, AO_3, AO_6,
AO_7, AO_8
AO_1, AO_2, AO_3, AO_4,
AO_5, AO_6, AO_7, AO_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

AO_fs_1

wykład

AO_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

AO_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

45

AO_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia w turystyce
Kod modułu: BPO

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
BPO_1
BPO_2
BPO_3
BPO_4
BPO_5
BPO_6
BPO_7

BPO_8

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia, przydatną do
THI1_W02
wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia, przydatne w pracy związanej z THI1_W03
turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia
THI1_W05

3

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia: formułuje i rozwiązuje typowe
problemy oraz właściwie dobiera i stosuje metody działania
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla problematyki bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony
zdrowia, m.in. przedstawiając i oceniając różne zachowania i postawy
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w rozwiązywaniu codziennych
problemów zawodowych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia podczas
pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

3. Opis modułu
Opis

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia, przydatnych
do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00

stopień
realizacji
(skala 1-5)
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
BPO_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
BPO_1, BPO_2, BPO_3,
BPO_4, BPO_5, BPO_6,
BPO_7, BPO_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
BPO_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
50

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
BPO_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacja Polski średniowiecznej
Kod modułu: CPŚ

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CPŚ_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CPŚ_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
historii Polski średniowiecznej, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii Polski średniowiecznej, przydatną do wykonywania
THI1_W02
zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka średniowiecza)
THI1_W03

CPŚ_4

Zna i rozumie wpływ historii Polski średniowiecznej na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CPŚ_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii Polski średniowiecznej: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka średniowiecza
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii Polski średniowiecznej, m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii Polski średniowiecznej

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o historii Polski średniowiecznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu historii Polski średniowiecznej do pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CPŚ_2

CPŚ_6
CPŚ_7
CPŚ_8
CPŚ_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji Polski
średniowiecznej, przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
13 / 126

3
3
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji ziem polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CPŚ_w_1
egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
CPŚ_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CPŚ_1, CPŚ_2, CPŚ_3,
CPŚ_4, CPŚ_5, CPŚ_6,
CPŚ_7, CPŚ_8, CPŚ_9
CPŚ_1, CPŚ_2, CPŚ_3,
CPŚ_4, CPŚ_5, CPŚ_6,
CPŚ_7, CPŚ_8, CPŚ_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CPŚ_fs_1

wykład

CPŚ_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CPŚ_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CPŚ_w_1, CPŚ_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacja powszechna XX w.
Kod modułu: CPXX

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CPXX_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CPXX_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
powszechnej historii XX w., przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu powszechnej historii XX w., przydatną do wykonywania zadań THI1_W02
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka XX w.)
THI1_W03

CPXX_4

Zna i rozumie wpływ powszechnej historii XX w. na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CPXX_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu powszechnej historii XX w.: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka XX w.
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla powszechnej historii XX w., m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu powszechnej historii XX w.

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o powszechnej historii XX w. w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu powszechnej historii XX w. do pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CPXX_2

CPXX_6
CPXX_7
CPXX_8
CPXX_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji powszechnej XX w.,
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji powszechnej XIX w.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CPXX_w_1
egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
CPXX_w_2

zalizenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CPXX_1, CPXX_2, CPXX_3,
CPXX_4, CPXX_5, CPXX_6,
CPXX_7, CPXX_8, CPXX_9
CPXX_1, CPXX_2, CPXX_3,
CPXX_4, CPXX_5, CPXX_6,
CPXX_7, CPXX_8, CPXX_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CPXX_fs_1

wykład

CPXX_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CPXX_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CPXX_w_1,
CPXX_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacja ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.)
Kod modułu: CZPCN

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CZPCN_1
CZPCN_2
CZPCN_3
CZPCN_4
CZPCN_5

CZPCN_6
CZPCN_7
CZPCN_8

CZPCN_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.), przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.),
THI1_W02
przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka nowożytności)
THI1_W03

3

Zna i rozumie wpływ historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.) na fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.): formułuje i rozwiązuje
typowe problemy oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka nowożytności
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII
w.), m.in. przedstawiając i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVIXVIII w.)
rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o historii ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu historii ziem polskich czasów nowożytnych
(XVI-XVIII w.) do pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_W04

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji ziem polskich czasów
nowożytnych (XVI-XVIII w.), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
Zaliczony moduł cywilizacji Polski średniowiecznej

Wymagania wstępne

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CZPCN_w_1 egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie

CZPCN_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CZPCN_1, CZPCN_2,
CZPCN_3, CZPCN_4,
CZPCN_5, CZPCN_6,
CZPCN_7, CZPCN_8,
CZPCN_9
CZPCN_1, CZPCN_2,
CZPCN_3, CZPCN_4,
CZPCN_5, CZPCN_6,
CZPCN_7, CZPCN_8,
CZPCN_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CZPCN_fs_1

wykład

CZPCN_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CZPCN_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CZPCN_w_1,
CZPCN_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacja ziem polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu
Kod modułu: CZPS

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CZPS_1
CZPS_2
CZPS_3
CZPS_4
CZPS_5

CZPS_6
CZPS_7
CZPS_8

CZPS_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu
historii ziem polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu, przydatną w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii ziem polskich w starożytności i wczesnym
średniowieczu, przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka ziem polskich w
starożytności i wczesnym średniowieczu)
Zna i rozumie wpływ historii ziem polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu na fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii ????: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje zadania w
warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadza krytyczną
analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w tym techniki
informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka ziem polskich w starożytności i wczesnym
średniowieczu
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii ziem polskich w starożytności i wczesnym
średniowieczu, m.in. przedstawiając i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii ziem polskich w starożytności i
wczesnym średniowieczu
rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o ziemiach polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu historii ziem polskich w starożytności i
wczesnym średniowieczu do pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną
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stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji starożytności,
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CZPS_w_1
Egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
CZPS_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CZPS_1, CZPS_2, CZPS_3,
CZPS_4, CZPS_5, CZPS_6,
CZPS_7, CZPS_8, CZPS_9
CZPS_1, CZPS_2, CZPS_3,
CZPS_4, CZPS_5, CZPS_6,
CZPS_7, CZPS_8, CZPS_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CZPS_fs_1

wykład

CZPS_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CZPS_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CZPS_w_1,
CZPS_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacja ziem polskich XIX w.
Kod modułu: CZPXIX

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CZPXIX_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CZPXIX_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
historii ziem polskich XIX w., przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii ziem polskich XIX w., przydatną do wykonywania zadań THI1_W02
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka nowożytności)
THI1_W03

CZPXIX_4

Zna i rozumie wpływ historii ziem polskich XIX w. na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CZPXIX_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii ziem polskich XIX w.: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka nowożytności
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii ziem polskich XIX w., m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii ziem polskich XIX w.

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o historii ziem polskich XIX w. w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu historii ziem polskich XIX w. do pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CZPXIX_2

CZPXIX_6
CZPXIX_7
CZPXIX_8
CZPXIX_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji ziem polskich XIX w.,
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji ziem polskich czasów nowożytnych (XVI-XVII w.)

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CZPXIX_w_1 egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie

CZPXIX_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CZPXIX_1, CZPXIX_2,
CZPXIX_3, CZPXIX_4,
CZPXIX_5, CZPXIX_6,
CZPXIX_7, CZPXIX_8,
CZPXIX_9
CZPXIX_1, CZPXIX_2,
CZPXIX_3, CZPXIX_4,
CZPXIX_5, CZPXIX_6,
CZPXIX_7, CZPXIX_8,
CZPXIX_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CZPXIX_fs_1

wykład

CZPXIX_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CZPXIX_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CZPXIX_w_1,
CZPXIX_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacja ziem polskich XX w.
Kod modułu: CZPXX

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CZPXX_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CZPXX_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
historii ziem polskich XX w., przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii ziem polskich XX w., przydatną do wykonywania zadań THI1_W02
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka XX w.)
THI1_W03

CZPXX_4

Zna i rozumie wpływ historii ziem polskich XX w. na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CZPXX_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii ziem polskich XX w.: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka XX w.
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii ziem polskich XX w., m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii ziem polskich XX w.

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o historii ziem polskich XX w. w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu historii ziem polskich XX w. do pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CZPXX_2

CZPXX_6
CZPXX_7
CZPXX_8
CZPXX_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji ziem polskich XX w.,
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji ziem polskich XIX w.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CZPXX_w_1
egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie

CZPXX_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CZPXX_1, CZPXX_2,
CZPXX_3, CZPXX_4,
CZPXX_5, CZPXX_6,
CZPXX_7, CZPXX_8,
CZPXX_9
CZPXX_1, CZPXX_2,
CZPXX_3, CZPXX_4,
CZPXX_5, CZPXX_6,
CZPXX_7, CZPXX_8,
CZPXX_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CZPXX_fs_1

wykład

CZPXX_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CZPXX_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CZPXX_w_1,
CZPXX_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacje powszechne czasów nowożytnych (XVI-XVII w.)
Kod modułu: CPCN

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CPCN_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CPCN_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w., przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w., przydatną do
THI1_W02
wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka nowożytności)
THI1_W03

CPCN_4

Zna i rozumie wpływ powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w. na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CPCN_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w.: formułuje i rozwiązuje typowe
problemy oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka nowożytności
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w., m.in.
przedstawiając i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w.

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w. w rozwiązywaniu problemów poznawczych THI1_K02
i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu powszechnej historii nowożytnej XVI-XVII w. THI1_K04
do pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

3

CPCN_2

CPCN_6
CPCN_7
CPCN_8
CPCN_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji powszechnej
nowożytnej XVI-XVII w., przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji świata średniowiecznego

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CPCN_w_1
egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
CPCN_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CPCN_1, CPCN_2, CPCN_3,
CPCN_4, CPCN_5, CPCN_6,
CPCN_7, CPCN_8, CPCN_9
CPCN_1, CPCN_2, CPCN_3,
CPCN_4, CPCN_5, CPCN_6,
CPCN_7, CPCN_8, CPCN_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CPCN_fs_1

wykład

CPCN_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CPCN_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CPCN_w_1,
CPCN_w_2

26 / 126

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacje powszechne XIX w.
Kod modułu: CPXIX

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CPXIX_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CPXIX_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
powszechnej historii XIX w., przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu powszechnej historii XIX w., przydatną do wykonywania zadań THI1_W02
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka nowożytności)
THI1_W03

CPXIX_4

Zna i rozumie wpływ powszechnej historii XIX w. na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CPXIX_5

CPXIX_5Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu powszechnej historii XIX w.: formułuje i rozwiązuje typowe problemy
oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka nowożytności
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla powszechnej historii XIX w., m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu powszechnej historii XIX w.

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o powszechnej historii XIX w. w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu powszechnej historii XIX w. do pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CPXIX_2

CPXIX_6
CPXIX_7
CPXIX_8
CPXIX_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji powszechnej XIX w.,
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji powszechnych czasów nowożytnych (XVI-XVII w.)

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CPXIX_w_1
egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie

CPXIX_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CPXIX_1, CPXIX_2,
CPXIX_3, CPXIX_4,
CPXIX_5, CPXIX_6,
CPXIX_7, CPXIX_8, CPXIX_9
CPXIX_1, CPXIX_2,
CPXIX_3, CPXIX_4,
CPXIX_5, CPXIX_6,
CPXIX_7, CPXIX_8, CPXIX_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CPXIX_fs_1

wykład

CPXIX_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
15
30
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opis
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

35

CPXIX_w_1

50

CPXIX_w_1,
CPXIX_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacje świata starożytnego
Kod modułu: CSŚ

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CŚS_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CŚS_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
powszechnej historii starożytnej, przydatną w turystyce historycznejTHI1_W013
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu powszechnej historii starożytności, przydatną do wykonywania THI1_W02
zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka starożytności
THI1_W03

CŚS_4

Zna i rozumie wpływ powszechnej historii starożytnej na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CŚS_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu powszechnej historii starożytnej: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka starożytności
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla powszechnej historii starożytnej, m.in. przedstawiając
i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu powszechnej historii starożytnej

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o starożytności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu powszechnej historii starożytnej do pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CŚS_2

CŚS_6
CŚS_7
CŚS_8
CŚS_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

3
3

OpisCelem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji starożytności,
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CŚS_w_1
Egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
CŚS_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CŚS_1, CŚS_2, CŚS_3,
CŚS_4, CŚS_5, CŚS_6,
CŚS_7, CŚS_8, CŚS_9
CŚS_1, CŚS_2, CŚS_3,
CŚS_4, CŚS_5, CŚS_6,
CŚS_7, CŚS_8, CŚS_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CŚS_fs_1

wykład

CŚS_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CŚS_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CŚS_w_1, CŚS_w_2
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6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Cywilizacje świata średniowiecznego
Kod modułu: CŚŚ

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
CŚŚ_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

CŚŚ_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z zakresu THI1_W01
powszechnej historii średniowiecza, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu powszechnej historii średniowiecza, przydatną do
THI1_W02
wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka średniowiecza)
THI1_W03

CŚŚ_4

Zna i rozumie wpływ powszechnej historii średniowiecza na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

CŚŚ_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu powszechnej historii średniowiecza: formułuje i rozwiązuje typowe problemy
oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka średniowiecza
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla powszechnej historii średniowiecza, m.in.
przedstawiając i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu powszechnej historii średniowiecza

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy o powszechnej historii średniowiecza w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany w zakresie wiedzy i umiejętności (m.in. popularyzacji) z zakresu powszechnej historii średniowiecza do
pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

CŚŚ_2

CŚŚ_6
CŚŚ_7
CŚŚ_8
CŚŚ_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z zagadnieniami cywilizacji powszechnej
średniowiecza, przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne

Zaliczony moduł cywilizacji świata starożytnego

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
CŚŚ_w_1
Egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
CŚŚ_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
CŚŚ_1, CŚŚ_2, CŚŚ_3,
CŚŚ_4, CŚŚ_5, CŚŚ_6,
CŚŚ_7, CŚŚ_8, CŚŚ_9
CŚŚ_1, CŚŚ_2, CŚŚ_3,
CŚŚ_4, CŚŚ_5, CŚŚ_6,
CŚŚ_7, CŚŚ_8, CŚŚ_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

CŚŚ_fs_1

wykład

CŚŚ_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

CŚŚ_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

CŚŚ_w_1, CŚŚ_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Dzieje podróżowania i turystyki
Kod modułu: DPT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
DPT_1
DPT_2
DPT_3
DPT_4
DPT_5

DPT_6
DPT_7
DPT_8
DPT_9

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy, zjawiska oraz terminologię z zakresu dziejów podróżowania i
turystyki, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu dziejów podróżowania i turystyki, przydatną do wykonywania
zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych, dzięki którym posiadamy wiedzę o dziejach podróżowania i
turystyki
Zna i rozumie wpływ dziejów podróżowania i turystyki na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu dziejów podróżowania i turystyki: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
THI1_U01
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne)
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla dziejów podróżowania i turystyki, m.in. przedstawiając THI1_U02
i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu dziejów podróżowania i turystyki
THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu dziejów podróżowania i turystyki w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu dziejów podróżowania i turystyki do pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z dziejami podróżowania i turystyki, przydatnych
do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
DPT_w_1
egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
DPT_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
DPT_1, DPT_2, DPT_3,
DPT_4, DPT_5, DPT_6,
DPT_7, DPT_8, DPT_9
DPT_1, DPT_2, DPT_3,
DPT_4, DPT_5, DPT_6,
DPT_7, DPT_8, DPT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

DPT_fs_1

wykład

DPT_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

DPT_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

DPT_w_1, DPT_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Elektroniczne formy popularyzacji dziedzictwa kulturowego
Kod modułu: EFP

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
EFP_1
EFP_2
EFP_3

EFP_4
EFP_5
EFP_6
EFP_7
EFP_8

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę z zakresu elektronicznych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego, przydatną w
turystyce historycznej
Zna i rozumie wpływ elektronicznych form popularyzacji wiedzy na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W02

3

THI1_W04

3

Zna i rozumie podstawowe etyczne uwarunkowania działalności zawodowej, związane z budową i korzystaniem z
elektronicznych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym szczególnie zasad z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu elektronicznych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego w projektowaniu
pracy w sektorze turystycznym; w tym użyć zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
Potrafi budować projekty z użyciem elektronicznych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

Jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu elektronicznych form popularyzacji
dziedzictwa kulturowego
Jest gotów do inicjowania działań prospołecznych, a także do myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

THI1_K01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu elektronicznych form popularyzacji dziedzictwa
kulturowego, przydatnych do pełnienia zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K04

3

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony własności
intelektualnej, przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00

stopień
realizacji
(skala 1-5)
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
EFP_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
EFP_w_2
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
EFP_1, EFP_2, EFP_7
EFP_1, EFP_2, EFP_3,
EFP_4, EFP_5, EFP_6,
EFP_7, EFP_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

EFP_fs_1

wykład

EFP_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

EFP_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

EFP_w_2

36 / 126

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Elementy technologii informacyjnej w turystyce historycznej
Kod modułu: ETI

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
ETI_1
ETI_2
ETI_3
ETI_4

opis

efekty uczenia
się kierunku

Zna i rozumie podstawowe uwarunkowania działalności zawodowej związanej z turystyką historyczną z zakresu technologii
informacyjnej (w tym pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywanie typowych problemów oraz wykonywanie zadań z
zakresu krytyki i interpretacji źródeł w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej
Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem charakterystycznej dla nauk humanistycznych terminologii informacyjnej (ze
szczególnym uwzględnieniem historii)
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (zwłaszcza historycznych)

3. Opis modułu
Opis

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

Celem modułu jest weryfikacja wiedzy studentów, dotyczącej różnych technik informacyjnych przydatnych w turystyce historycznej (obsługi MS Office,
wykorzystania dla potrzeb naukowych i popularyzatorskich wybranych baz danych, bibliotecznych i muzealnych).

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ETI_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

2020-06-18 11:19:00
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ETI_1, ETI_2, ETI_3, ETI_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
ETI_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
35

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
ETI_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Geografia turystyczna Polski
Kod modułu: GTP

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
GTP_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

GTP_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy, zjawiska oraz terminologię z zakresu geografii turystycznej
THI1_W01
Polski, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu geografii turystycznej Polski, przydatną do wykonywania zadań THI1_W02
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań turystycznych, stosowane w geografii turystycznej Polski
THI1_W03

GTP_4

Zna i rozumie wpływ geografii turystycznej Polski na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

GTP_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne)
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla geografii turystycznej Polski, m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu geografii turystycznej Polski

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu geografii turystycznej Polski w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu geografii turystycznej Polski do pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

GTP_2

GTP_6
GTP_7
GTP_8
GTP_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

3
3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z geografią turystyczną Polski, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
GTP_w_1
Egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
GTP_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
GTP_1, GTP_2, GTP_3,
GTP_4, GTP_5, GTP_6,
GTP_7, GTP_8, GTP_9
GTP_1, GTP_2, GTP_3,
GTP_4, GTP_5, GTP_6,
GTP_7, GTP_8, GTP_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

GTP_fs_1

wykład

GTP_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
ćwiczeniaPogadanka, dyskusja, praca pod
kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

GTP_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

GTP_w_1, GTP_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Geografia turystyczna świata
Kod modułu: GTŚ

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
GTŚ_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

GTŚ_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy, zjawiska oraz terminologię z zakresu geografii turystycznej
świata, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu geografii turystycznej świata, przydatną do wykonywania
zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań turystycznych, stosowane w geografii turystycznej świata

THI1_W03

3

GTŚ_4

Zna i rozumie wpływ geografii turystycznej świata na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

GTŚ_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu geografii turystycznej świata: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne)
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla geografii turystycznej świata, m.in. przedstawiając i
oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu geografii turystycznej świata

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu geografii turystycznej świata w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu geografii turystycznej świata do pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

GTŚ_2

GTŚ_6
GTŚ_7
GTŚ_8
GTŚ_9

3. Opis modułu
Opis

2020-06-18 11:19:00

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności powiązanych tematycznie z geografią turystyczną świata, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
GTŚ_w_1
Egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
GTŚ_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
GTŚ_1, GTŚ_2, GTŚ_3,
GTŚ_4, GTŚ_5, GTŚ_6,
GTŚ_7, GTŚ_8, GTŚ_9
GTŚ_1, GTŚ_2, GTŚ_3,
GTŚ_4, GTŚ_5, GTŚ_6,
GTŚ_7, GTŚ_8, GTŚ_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

GTŚ_fs_1

wykład

GTŚ_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

GTŚ_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

GTŚ_w_1, GTŚ_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Interpretacja zabytków i dzieł sztuki
Kod modułu: IZDS

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
IZDS_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

IZDS_2

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu interpretacji zabytków i dzieł sztuki, przydatną do wykonywania zadań
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki interpretacji zabytków i dzieł sztuki

THI1_W03

3

IZDS_3

Zna i rozumie wpływ zabytków i dzieł sztuki na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

IZDS_4

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu interpretacji zabytków i dzieł sztuki

THI1_U01

3

IZDS_5

Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla interpretacji zabytków i dzieł sztuki

THI1_U02

3

IZDS_6

Jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji posiadanej wiedzy i umiejętności

THI1_K01

3

IZDS_7

rozumie i respektuje znaczenie interpretacji zabytków i dzieł sztuki w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz potrzebę
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązaniem
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu interpretacji zabytków i dzieł sztuki do pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

IZDS_8

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest pogłębienie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki (interpretacji zabytków i dzieł
sztuki), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
IZDS_w_1
zaliczenie na ocenę
2020-06-18 11:19:00
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informacjami przekazanymi studentom w sylabusie

IZDS_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

IZDS_1, IZDS_2, IZDS_3,
IZDS_5, IZDS_6, IZDS_7,
IZDS_8
IZDS_1, IZDS_2, IZDS_3,
IZDS_4, IZDS_5, IZDS_6,
IZDS_7, IZDS_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

IZDS_fs_1

wykład

IZDS_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

15

IZDS_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

15

IZDS_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Język łaciński 1
Kod modułu: JŁ1

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
JŁ1_1
JŁ1_2

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada podstawową umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych w języku łacińskim,
wymagającą wiedzy systemowej o tym języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki.
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną

3. Opis modułu
Opis

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_U03

3

THI1_K04

3

Celem realizacji modułu jest nabycie podstawowych kompetencji w zakresie języka łacińskiego w zakresie działań językowych (czytanie, pisanie) z
uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny badań
humanistycznych. Pośrednio zadaniem modułu jest uwrażliwienie na dbałość o piękno i precyzję języka oraz na jedność kulturową krajów europejskich,
której korzenie sięgają kultury antycznej

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
JŁ1_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

2020-06-18 11:19:00
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efekty uczenia się modułu
JŁ1_1, JŁ1_2
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
JŁ1_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
35

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
JŁ1_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Język łaciński 2
Kod modułu: JŁ2

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
JŁ2_1
JŁ2_2

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada podstawową umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych w języku łacińskim,
wymagającą wiedzy systemowej o tym języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki.
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną

3. Opis modułu
Opis

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_U03

3

THI1_K04

3

Celem realizacji modułu jest nabycie podstawowych kompetencji w zakresie języka łacińskiego w zakresie działań językowych (czytanie, pisanie) z
uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny badań
humanistycznych. Pośrednio zadaniem modułu jest uwrażliwienie na dbałość o piękno i precyzję języka oraz na jedność kulturową krajów europejskich,
której korzenie sięgają kultury antycznej

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
JŁ2_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

2020-06-18 11:19:00
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efekty uczenia się modułu
JŁ2_1, JŁ2_2
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
JŁ2_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
35

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
JŁ2_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Język obcy nowożytny 1
Kod modułu: JON1

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
JON1_1

JON1_2

JON1_3

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – THI1_U03
posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o
języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla obszaru wiedzy humanistycznej
Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z
THI1_U04
wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować
pracę indywidualną i zespołową
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną
THI1_K04

3. Opis modułu
Opis

stopień
realizacji
(skala 1-5)
5

3

3

Celem realizacji modułu jest rozwijanie komunikacyjnych kompetencji w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie,
interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny
nauk humanistycznych.

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
JON1_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

2020-06-18 11:19:00
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efekty uczenia się modułu
JON1_1, JON1_2, JON1_3
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
JON1_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
JON1_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Język obcy nowożytny 2
Kod modułu: JON2

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
JON2_1

JON2_2

JON2_3

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – THI1_U03
posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o
języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla obszaru wiedzy humanistycznej
Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z
THI1_U04
wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować
pracę indywidualną i zespołową
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną
THI1_K04

3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne

5

3

3

Celem realizacji modułu jest rozwijanie komunikacyjnych kompetencji w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie,
interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny
nauk humanistycznych.
Zaliczony moduł z języka obcego nowożytnego 1

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
JON2_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

2020-06-18 11:19:00

stopień
realizacji
(skala 1-5)
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efekty uczenia się modułu
JON2_1, JON2_2, JON2_3
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
JON2_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
JON2_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Język obcy nowożytny 3
Kod modułu: JON3

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
JON3_1

JON3_2

JON3_3

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – THI1_U03
posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o
języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla obszaru wiedzy humanistycznej
Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z
THI1_U04
wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować
pracę indywidualną i zespołową
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną
THI1_K04

3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne

5

3

3

Celem realizacji modułu jest rozwijanie komunikacyjnych kompetencji w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie,
interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny
nauk humanistycznych.
Zaliczony moduł z języka obcego nowożytnego 2

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
JON3_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

2020-06-18 11:19:00

stopień
realizacji
(skala 1-5)
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efekty uczenia się modułu
JON3_1, JON3_2, JON3_3

Uniwersytet Śląski w Katowicach

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
JON3_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30

54 / 126

opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
JON3_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Język obcy nowożytny 4
Kod modułu: JON4

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
JON4_1

JON4_2

JON4_3

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – THI1_U03
posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o
języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla obszaru wiedzy humanistycznej
Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z
THI1_U04
wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować
pracę indywidualną i zespołową
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną
THI1_K04

3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne

stopień
realizacji
(skala 1-5)
5

3

3

Celem realizacji modułu jest rozwijanie komunikacyjnych kompetencji w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie,
interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z dziedziny
nauk humanistycznych.
Zaliczony moduł z języka obcego nowożytnego 3

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
efekty uczenia się modułu
Egzamin, weryfikujący poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w ćwiczeniach JON4_1, JON4_2, JON4_3
JON4_w_1
Egzamin
oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)

2020-06-18 11:19:00
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
JON4_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
JON4_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Metodologia badań regionalnych (wprowadzenie do regionalistyki)
Kod modułu: MBR

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
MBR_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

MBR_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane procesy, zjawiska oraz terminologię z zakresu metodologii badań
regionalnych, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu metodologii badań regionalnych, przydatną do wykonywania
zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych, przydatne w pracy związanej z turystyką historyczną

THI1_W03

3

MBR_4

Zna i rozumie wpływ badań regionalnych na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

MBR_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu metodologii badań regionalnych: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia)
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla metodologii badań regionalnych, m.in. przedstawiając
i oceniają różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu metodologii badań regionalnych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań regionalnych podczas pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

MBR_2

MBR_6
MBR_7
MBR_8
MBR_9

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań regionalnych, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
MBR_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
MBR_1, MBR_2, MBR_3,
MBR_4, MBR_5, MBR_6,
MBR_7, MBR_8, MBR_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
MBR_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
MBR_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Metodyka prowadzenia wycieczek
Kod modułu: MPW

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
MPW_1
MPW_2
MPW_3
MPW_4
MPW_5
MPW_6
MPW_7
MPW_8
MPW_9

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek, przydatną do wykonywania
zadań związanych z turystyką historyczną
zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek, przydatne w pracy związanej z turystyką
historyczną
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia wycieczek

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W05

3

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
właściwie dobiera i stosuje metody działania
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla problematyki metodyki prowadzenia wycieczek, m.in.
przedstawiając i oceniając różne zachowania i postawy
Potrafi samodzielnie planować i realizować działania z zakresu prowadzenia wycieczek oraz organizować w tym zakresie pracę
indywidualną i zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek w rozwiązywaniu codziennych problemów
zawodowych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek podczas pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z metodyki prowadzenia wycieczek, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
2020-06-18 11:19:00

stopień
realizacji
(skala 1-5)
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
MPW_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
MPW_1, MPW_2, MPW_3,
MPW_4, MPW_5, MPW_6,
MPW_7, MPW_8, MPW_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
MPW_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
MPW_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Obsługa ruchu turystycznego
Kod modułu: ORT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

ORT_1

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu obsługi ruchu turystycznego

THI1_W02

3

ORT_2

Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi ruchu turystycznego

THI1_W03

3

ORT_3

Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania obsługi ruchu turystycznego

THI1_W05

3

ORT_4

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
właściwie dobiera i stosuje metody działania
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla problematyki obsługi ruchu turystycznego, m.in.
przedstawiając i oceniając różne zachowania i postawy
Potrafi samodzielnie planować i realizować działania z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz organizować w tym zakresie
pracę indywidualną i zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu obsługi ruchu turystycznego w rozwiązywaniu codziennych problemów
zawodowych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi ruchu turystycznego podczas pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

ORT_5
ORT_6
ORT_7
ORT_8
ORT_9

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z obsługi ruchu turystycznego, przydatnych do wykonywania
zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ORT_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
ORT_1, ORT_2, ORT_3,
ORT_4, ORT_5, ORT_6,
ORT_7, ORT_8, ORT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
ORT_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
50

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
ORT_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Popularyzacja historii (historia w przestrzeni publicznej)
Kod modułu: PH

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

PH_1

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę historyczną, przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną

THI1_W02

3

PH_2

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki popularyzacji wiedzy historycznej

THI1_W03

3

PH_3

Zna i rozumie wpływ popularyzacji historii na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

PH_4

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu public history: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje zadania
THI1_U01
mające na celu popularyzację historii w przestrzeni publicznej (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w
tym techniki informacyjno-komunikacyjne)
Potrafi budować projekty i wypowiedzi, mające charakter popularyzatorski, z użyciem terminologii charakterystycznej dla turystyki THI1_U02
historycznej
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu popularyzacji historii
THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie różnych form popularyzacji historii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz THI1_K02
potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu popularyzacji historii do pełnienia wybranego zawodu
THI1_K04
związanego z turystyką historyczną

3

PH_5
PH_6
PH_7
PH_8

3. Opis modułu
Opis

3

3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu public history (historii w przestrzeni publicznej),
przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00

3
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Egzamin, uwzględniający wiedzę i umiejętności realizowane w ramach wykładu i ćwiczeń,
PH_w_1
Egzamin
zrealizowany zgodnie z informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
PH_w_2
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PH_1, PH_2, PH_3, PH_4,
PH_5, PH_6, PH_7, PH_8
PH_1, PH_2, PH_3, PH_4,
PH_5, PH_6, PH_7, PH_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

PH_fs_1

wykład

PH_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

20

PH_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

PH_w_1, PH_w_2

64 / 126

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Pracownia dyplomowa (wybór)
Kod modułu: PD

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
PD_1
PD_10
PD_11
PD_2
PD_3
PD_4
PD_5

PD_6
PD_7
PD_8
PD_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

THI1_W01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań

THI1_K04

3

THI1_W02

3

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych i nietypowych dla badań danej epoki
problemów oraz wykonywanie zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobierać źródła wiedzy i informacje z
nich pochodzące, przeprowadzać krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobierać i stosować
metody i narzędzia); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować teksty z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym
uwzględnieniem historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz popularyzując wiedzę
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
dyplomowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3

65 / 126

Uniwersytet Śląski w Katowicach

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania własnej pracy naukowej (w
odniesieniu do wybranej epoki historycznej)

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
PD_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PD_1, PD_10, PD_11, PD_2,
PD_3, PD_4, PD_5, PD_6,
PD_7, PD_8, PD_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
PD_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
70

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
PD_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Praktyczne aspekty działalności turystycznej
Kod modułu: PADT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

PADT_1

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu działalności ruchu turystycznego

THI1_W02

3

PADT_10

THI1_K04

3

PADT_2

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu działalności ruchu turystycznego podczas pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu działalności ruchu turystycznego

THI1_W03

3

PADT_3

Zna i rozumie podstawowe prawne uwarunkowania działalności ruchu turystycznego

THI1_W05

3

PADT_4

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu działalności ruchu turystycznego: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
właściwie dobiera i stosuje metody działania
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla problematyki działalności ruchu turystycznego, m.in.
przedstawiając i oceniając różne zachowania i postawy
Potrafi samodzielnie planować i realizować działania z zakresu działalności ruchu turystycznego oraz organizować w tym
zakresie pracę indywidualną i zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści i potrafi je poddać weryfikacji w praktyce

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu działalności ruchu turystycznego w rozwiązywaniu codziennych problemów
zawodowych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest gotów do współorganizowania działalności na rzecz otoczenia (w szczególności społecznego); inicjowania działań na rzecz
mieszkańców, a także do myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

THI1_K02

3

THI1_K03

3

PADT_5
PADT_6
PADT_7
PADT_8
PADT_9

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest weryfikacja przez uczestnika posiadanej podstawowej wiedzy i umiejętności z działalności ruchu turystycznego, przydatnych
do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
PADT_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PADT_1, PADT_10, PADT_2,
PADT_3, PADT_4, PADT_5,
PADT_6, PADT_7, PADT_8,
PADT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
PADT_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
50

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
PADT_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Praktyka zawodowa
Kod modułu: PZ

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
PZ_1
PZ_10
PZ_11
PZ_12
PZ_2
PZ_3
PZ_4
PZ_5
PZ_6
PZ_7
PZ_8

PZ_9
2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną,
przydatne w turystyce historycznej
Rozumie i respektuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz otoczenia (w szczególności
społecznego); inicjowania działań w przestrzeni publicznej, a także do myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną

THI1_W01

3

THI1_K02

3

THI1_K03

3

THI1_K04

3

Posiada uporządkowane: wybraną wiedzę ogólną oraz wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii, przydatne do
wykonywania zawodów, związanych z turystyką historyczną
Potrafi zidentyfikować przykłady wpływu historii na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W02

3

THI1_W04

3

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z turystyką
historyczną
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez wykonywanie w nowych warunkach praktycznych zadań z zakresu turystyki
historycznej (w tym z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych)
Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym
uwzględnieniem historii), m.in. popularyzując wiedzę
Posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych w języku obcym, potrafi porozumieć się
w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie turystyki historycznej
Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z
wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować
pracę indywidualną i zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (zwłaszcza z zakresu turystyki historycznej)

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U03

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest weryfikacja poza murami Uniwersytetu (pod kierunkiem osób praktycznie związanych z szeroko definiowaną branżą
turystyczną) nabytej wiedzy oraz pogłębienie umiejętności zawodowych, przydatnych w zawodach, związanych z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych i pogłębionych podczas
PZ_w_1
zaliczenie na ocenę
praktyki (uzyskane na podstawie zgromadzonej przez studenta dokumentacji oraz po
rozmowie z opiekunem praktyki z ramienia Uczelni )

efekty uczenia się modułu
PZ_1, PZ_10, PZ_11, PZ_12,
PZ_2, PZ_3, PZ_4, PZ_5,
PZ_6, PZ_7, PZ_8, PZ_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
PZ_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
praktyka

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)

praca własna studenta
liczba
godzin
30

70 / 126

opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
0

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
PZ_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Projektowanie tras i imprez turystyki historycznej (wybrany region)
Kod modułu: PTI

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
PTI_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranego regionu, przydatną do wykonywania zadań
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie wybranego regionu)

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

THI1_U01

3

PTI_5

Zna i rozumie wpływ popularyzacji wiedzy historycznej na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji (na przykładzie wybranego
regionu)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień architektury obronnej (na przykładzie wybranego
regionu): projektuje przedsięwzięcia popularyzujące historię wybranego regionu (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla wybranej tematyki i regionu

THI1_U02

3

PTI_6

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu projektowanych treści

THI1_K01

3

PTI_7

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranego regionu) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
Jest gotów do inicjowania działań prospołecznych, a także do myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

THI1_K02

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
projektowanych tras/imprez z zakresu turystyki historycznej wybranego regionu) do pełnienia zawodu związanego z sektorem
turystycznym

THI1_K04

3

PTI_2
PTI_3
PTI_4

PTI_8
PTI_9

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00
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OpisCelem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania imprez i tras turystyki
historycznej (na przykładzie wybranego regionu), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z sektorem turystycznym. Oferta zajęć obejmuje
możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku angielskim (w wymiarze 15 godzin i 3 ECTS).
Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
PTI_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PTI_1, PTI_2, PTI_3, PTI_4,
PTI_5, PTI_6, PTI_7, PTI_8,
PTI_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
PTI_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
50

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
PTI_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Przepisy prawne w turystyce, ubezpieczenia i ochrona własności intelektualnej
Kod modułu: PPT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
PPT_1
PPT_2
PPT_3
PPT_4
PPT_5
PPT_6
PPT_7
PPT_8
PPT_9

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane przepisy, zasady oraz terminologię z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony
własności intelektualnej, przydatne w turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony własności intelektualnej, przydatną do
wykonywania zadań w sektorze turystycznym
Zna i rozumie wpływ prawa, ubezpieczeń i ochrony własności intelektualnej z zakresu turystyki na funkcjonowanie współczesnej
cywilizacji
Zna i rozumie podstawowe prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z turystyką historyczną (w
tym szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony własności intelektualnej w projektowaniu pracy w
sektorze turystycznym
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla prawa, ubezpieczeń i ochrony własności
intelektualnej z zakresu turystyki
Jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony
własności intelektualnej
Rozumie i respektuje znaczenie prawa, ubezpieczeń i ochrony własności intelektualnej w rozwiązywaniu problemów w pracy w
sektorze usług turystycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązaniem
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony własności intelektualnej,
przydatnych do pełnienia zawodu związanego z turystyką historyczną

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

THI1_W04

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, ubezpieczeń i ochrony własności
intelektualnej, przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
PPT_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
PPT_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PPT_1, PPT_2, PPT_3,
PPT_4, PPT_7, PPT_8,
PPT_9
PPT_1, PPT_2, PPT_3,
PPT_4, PPT_5, PPT_6,
PPT_7, PPT_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

PPT_fs_1

wykład

PPT_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

PPT_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

PPT_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Przewodniki turystyczne - historia, podstawy i metody konstruowania (wybrany region)
Kod modułu: PT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
PT_1
PT_2
PT_3
PT_4

PT_5
PT_6
PT_7

PT_8
PT_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranego regionu, przydatną do wykonywania zadań
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie przewodników turystyki
historycznej wybranego regionu)
Zna i rozumie wpływ popularyzacji wiedzy historycznej na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji (na przykładzie wybranego
regionu)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii wybranego regionu: projektuje przewodniki popularyzujące historię
wybranego regionu (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę,
interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne)
Potrafi budować skierowane do typowego odbiorcy wypowiedzi (pisemne), z użyciem terminologii charakterystycznej dla
wybranej tematyki i regionu
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu projektowanych treści

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranego regionu) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
Jest gotów do inicjowania działań prospołecznych, a także do myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

THI1_K02

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
projektowanych przewodników z turystyki historycznej wybranego regionu) do pełnienia zawodu związanego z sektorem
turystycznym

THI1_K04

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania przewodników z turystyki
historycznej (na przykładzie wybranego regionu), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z sektorem turystycznym

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
PT_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PT_1, PT_2, PT_3, PT_4,
PT_5, PT_6, PT_7, PT_8,
PT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
PT_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
50

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
PT_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Psychologiczne podstawy pracy pilota i przewodnika
Kod modułu: PPP

1. Liczba punktów ECTS: 5
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
PPP_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

PPP_2

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane procesy i zjawiska oraz terminologię z zakresu psychologii, przydatne w
turystyce historycznej
Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii, przydatną do wykonywania zadań pilota i przewodnika turystycznego

THI1_W02

3

PPP_3

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań psychologicznych

THI1_W03

3

PPP_4

Zna i rozumie wpływ psychologii na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

PPP_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu psychologii w projektowaniu pracy pilota i przewodnika turystycznego

THI1_U01

3

PPP_6

Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla badań psychologicznych

THI1_U02

3

PPP_7

Jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii

THI1_K01

3

PPP_8

rozumie i respektuje znaczenie psychologii w rozwiązywaniu problemów w pracy pilota i przewodnika turystycznego oraz
potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązaniem
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii do pełnienia zawodu związanego z turystyką
historyczną (przede wszystkim pilota i przewodnika turystycznego)

THI1_K02

3

THI1_K04

3

PPP_9

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, przydatnych do wykonywania zawodu
związanego z turystyką historyczną (przede wszystkim pilota i przewodnika turystycznego)

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
zaliczenie na ocenę
PPP_w_1
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
PPP_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
PPP_1, PPP_2, PPP_3,
PPP_5, PPP_6, PPP_7,
PPP_8, PPP_9
PPP_1, PPP_2, PPP_3,
PPP_4, PPP_5, PPP_6,
PPP_7, PPP_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

PPP_fs_1

wykład

PPP_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

35

PPP_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

60

PPP_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Rola muzeów w turystyce historycznej
Kod modułu: RMT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
RMT_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_K04

3

RMT_2

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska oraz terminologię z zakresu muzealnictwa,
przydatne w turystyce historycznej
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu działalności placówek muzealnych w turystyce historycznej
podczas pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu roli muzeów w turystyce historycznej

THI1_W02

3

RMT_3

Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu muzealnictwa, przydatne w turystyce historycznej

THI1_W03

3

RMT_4

Zna i rozumie podstawowe prawne uwarunkowania działalności placówek muzealnych, przydatne w turystyce historycznej

THI1_W05

3

RMT_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu działalności placówek muzealnych w turystyce historycznej: formułuje i
rozwiązuje typowe problemy oraz właściwie dobiera i stosuje metody działania
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla problematyki placówek muzealnych w turystyce
historycznej, m.in. przedstawiając i oceniając różne zachowania i postawy
Potrafi samodzielnie planować i realizować działania z zakresu działalności i popularyzacji placówek muzealnych oraz
organizować w tym zakresie pracę indywidualną i zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu działalności placówek muzealnych w rozwiązywaniu codziennych problemów
zawodowych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3

RMT_10

RMT_6
RMT_7
RMT_8
RMT_9

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest weryfikacja przez uczestnika posiadanej podstawowej wiedzy i umiejętności nt. roli placówek muzealnych w turystyce
historycznej

Wymagania wstępne
2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
RMT_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
RMT_1, RMT_10, RMT_2,
RMT_3, RMT_4, RMT_5,
RMT_6, RMT_7, RMT_8,
RMT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
RMT_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
50

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
RMT_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Seminarium licencjackie 1 (wybór)
Kod modułu: SL1

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
SL1_1
SL1_10
SL1_11
SL1_2
SL1_3
SL1_4
SL1_5

SL1_6
SL1_7
SL1_8
SL1_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

THI1_W01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań

THI1_K04

3

THI1_W02

3

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych i nietypowych dla badań danej epoki
problemów oraz wykonywanie zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobierać źródła wiedzy i informacje z
nich pochodzące, przeprowadzać krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobierać i stosować
metody i narzędzia); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować teksty z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym
uwzględnieniem historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz popularyzując wiedzę
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
dyplomowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3
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3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Celem realizacji modułu jest zaprojektowanie własnej pracy naukowej (w odniesieniu do wybranej epoki historycznej) oraz podjęcie pracy nad jej
powstaniem
Zaliczony moduł pracowni dyplomowej

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
SL1_w_1
zaliczenie na ocenę
seminarium oraz z ramach pracy własnej (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
SL1_1, SL1_10, SL1_11,
SL1_2, SL1_3, SL1_4,
SL1_5, SL1_6, SL1_7,
SL1_8, SL1_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
SL1_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
seminarium

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
70

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
SL1_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Seminarium licencjackie 2 (wybór)
Kod modułu: SL2

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
SL2_1
SL2_10
SL2_11
SL2_2
SL2_3
SL2_4
SL2_5

SL2_6
SL2_7
SL2_8
SL2_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_K03

3

THI1_W02

3

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych i nietypowych dla badań danej epoki
problemów oraz wykonywanie zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobierać źródła wiedzy i informacje z
nich pochodzące, przeprowadzać krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobierać i stosować
metody i narzędzia); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować teksty z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym
uwzględnieniem historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz popularyzując wiedzę
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
dyplomowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań
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3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Celem realizacji modułu jest przygotowywanie pod kierunkiem promotora własnej pracy naukowej (w odniesieniu do wybranej epoki historycznej)
Zaliczony moduł seminarium licencjackiego 1

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie,
weryfikujące
poziom
wiedzy
i
umiejętności,
nabytych podczas udziału w
SL2_w_1
zaliczenie na ocenę
seminarium oraz z ramach pracy własnej (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
SL2_1, SL2_10, SL2_11,
SL2_2, SL2_3, SL2_4,
SL2_5, SL2_6, SL2_7,
SL2_8, SL2_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
SL2_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
seminarium

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
70

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
SL2_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Seminarium licencjackie 3 (wybór)
Kod modułu: SL3

1. Liczba punktów ECTS: 8
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
SL3_1
SL3_10
SL3_11
SL3_2
SL3_3
SL3_4
SL3_5

SL3_6
SL3_7
SL3_8
SL3_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

THI1_W01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań

THI1_K04

3

THI1_W02

3

Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych i nietypowych dla badań danej epoki
problemów oraz wykonywanie zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobierać źródła wiedzy i informacje z
nich pochodzące, przeprowadzać krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobierać i stosować
metody i narzędzia); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować teksty z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym
uwzględnieniem historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz popularyzując wiedzę
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
dyplomowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3
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3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Celem realizacji modułu jest przygotowanie pod kierunkiem promotora własnej pracy naukowej (w odniesieniu do wybranej epoki historycznej)
Zaliczony moduł seminarium licencjackiego 2

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie,
weryfikujące
poziom
wiedzy
i
umiejętności,
nabytych podczas udziału w
SL3_w_1
zaliczenie na ocenę
seminarium oraz z ramach pracy własnej (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
SL3_1, SL3_10, SL3_11,
SL3_2, SL3_3, SL3_4,
SL3_5, SL3_6, SL3_7,
SL3_8, SL3_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
SL3_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
seminarium

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
70

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
SL3_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

SV i techniki prezentacji
Kod modułu: SV

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
SV_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

SV_2

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu savoir vivre i technik prezentacji, przydatną do wykonywania
zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe zasady savoir vivre i techniki prezentacji, przydatne w pracy związanej z turystyką historyczną

THI1_W03

3

SV_3

Zna i rozumie wpływ savoir vivre na sposób funkcjonowania współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

SV_4

Zna i rozumie podstawowe estetyczne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z turystyką historyczną

THI1_W05

3

SV_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu savoir vivre i technik prezentacji: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
właściwie dobiera i stosuje techniki prezentacji
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla problematyki savoir vivre, m.in. przedstawiając i
oceniają różne zachowania i postawy
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu savoir vivre i technik prezentacji w rozwiązywaniu codziennych problemów
zawodowych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu savoir vivre i technik prezentacji podczas pełnienia
wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

SV_6
SV_7
SV_8
SV_9

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu savoir vivre i technik prezentacji, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
SV_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
SV_1, SV_2, SV_3, SV_4,
SV_5, SV_6, SV_7, SV_8,
SV_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
SV_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
30

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
SV_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wstęp do badań historycznych
Kod modułu: WBH

1. Liczba punktów ECTS: 1
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WBH_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_K04

3

THI1_W02

3

WBH_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane procesy, zjawiska oraz terminologię z zakresu badań historycznych,
przydatne w turystyce historycznej
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań historycznych podczas pełnienia wybranego zawodu
związanego z turystyką historyczną
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu badań historycznych, przydatną do wykonywania zadań
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych, przydatne w pracy związanej z turystyką historyczną

THI1_W03

3

WBH_4

Zna i rozumie wpływ badań historycznych na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

WBH_5

Zna i rozumie etyczne uwarunkowania badawczej działalności zawodowej, związane z turystyką historyczną

THI1_W05

3

WBH_6

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu badań historycznych: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje
zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadza
krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia); uwzględniając
reguły warsztatu badawczego historyka
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla badań historycznych, m.in. przedstawiając i oceniają
różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu badań historycznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3

WBH_10
WBH_2

WBH_7
WBH_8
WBH_9

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00
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Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu badań historycznych, przydatnych do wykonywania
zawodu związanego z turystyką historyczną
Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WBH_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WBH_1, WBH_10, WBH_2,
WBH_3, WBH_4, WBH_5,
WBH_6, WBH_7, WBH_8,
WBH_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WBH_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
15

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WBH_w_1
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wstęp do badań turystycznych
Kod modułu: WBT

1. Liczba punktów ECTS: 1
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WBT_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_K04

3

THI1_W02

3

WBT_3

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane procesy, zjawiska oraz terminologię z zakresu badań turystycznych,
przydatne w turystyce historycznej
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań turystycznych podczas pełnienia wybranego zawodu
związanego z turystyką historyczną
Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę szczegółową z zakresu badań turystycznych, przydatną do wykonywania zadań
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań turystycznych, przydatne w pracy związanej z turystyką historyczną

THI1_W03

3

WBT_4

Zna i rozumie wpływ badań turystycznych na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

WBT_5

Zna i rozumie etyczne uwarunkowania badawczej działalności zawodowej, związane z turystyką historyczną

THI1_W05

3

WBT_6

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu badań turystycznych: formułuje i rozwiązuje typowe problemy, właściwie
dobiera źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji;
potrafi dobrać i zastosować podstawowe metody i narzędzia badań turystycznych
Potrafi budować wypowiedzi z użyciem terminologii charakterystycznej dla badań turystycznych, m.in. przedstawiając i oceniają
różne opinie i stanowiska
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

rozumie i respektuje znaczenie wiedzy z zakresu badań turystycznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3

WBT_10
WBT_2

WBT_7
WBT_8
WBT_9

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu badań turystycznych, przydatnych do wykonywania
zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WBT_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WBT_1, WBT_10, WBT_2,
WBT_3, WBT_4, WBT_5,
WBT_6, WBT_7, WBT_8,
WBT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WBT_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
15

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WBT_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane elementy nauk pomocniczych historii
Kod modułu: WEN

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WEN_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)
3

WEN_2

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii, przydatną do wykonywania zadań związanych z THI1_W02
turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu nauk pomocniczych historycznych
THI1_W03

WEN_3

Zna i rozumie wpływ badań z zakresu nauk pomocniczych historii na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

WEN_4

3

WEN_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historycznych: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz THI1_U01
wykonuje zadania badawcze (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę,
syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk pomocniczych historycznych
THI1_U02

WEN_6

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu nauk pomocniczych historycznych

THI1_K01

3

WEN_7

rozumie i respektuje znaczenie badań z zakresu nauk pomocniczych historycznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu nauk pomocniczych historycznych do pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

WEN_8

3. Opis modułu
Opis

3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu nauk pomocniczych historycznych, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00

3
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
zaliczenie na ocenę
WEN_w_1
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
WEN_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WEN_1, WEN_2, WEN_3,
WEN_5, WEN_6, WEN_7,
WEN_8
WEN_1, WEN_2, WEN_3,
WEN_4, WEN_5, WEN_6,
WEN_7, WEN_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WEN_fs_1

wykład

WEN_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WEN_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

WEN_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane zagadnienia turystyki batalistycznej (wybrany region)
Kod modułu: WZTB

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WZTB_1
WZTB_2
WZTB_3
WZTB_4

WZTB_5
WZTB_6
WZTB_7

WZTB_8

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień turystyki batalistycznej wybranego regionu,
przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu turystyki batalistycznej (na przykładzie wybranego
regionu)
Zna i rozumie wpływ badań z zakresu wybranych zagadnień turystyki batalistycznej i ich popularyzacji na funkcjonowanie
współczesnej cywilizacji
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień turystyki batalistycznej (na przykładzie wybranego
regionu): formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje zadania badawcze (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, typowe dla warsztatu badań regionalnych)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla turystyki batalistycznej (na przykładzie wybranego
regionu)
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu turystyki batalistycznej (na przykładzie
wybranego regionu)
Rozumie i respektuje znaczenie badań z turystyki batalistycznej (na przykładzie wybranego regionu) w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z turystyki batalistycznej (na przykładzie wybranego regionu) do
pełnienia zawodu związanego z turystyką historyczną

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych (wybranych) elementów wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki batalistycznej (na
przykładzie wybranego regionu), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
WZTB_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WZTB_w_2
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WZTB_1, WZTB_2, WZTB_3,
WZTB_6, WZTB_7, WZTB_8
WZTB_1, WZTB_2, WZTB_3,
WZTB_4, WZTB_5, WZTB_6,
WZTB_7, WZTB_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WZTB_fs_1

wykład

WZTB_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WZTB_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

WZTB_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane zagadnienia turystyki industrialnej (wybrany region)
Kod modułu: WZTI

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WZTI_1
WZTI_2
WZTI_3
WZTI_4

WZTI_5
WZTI_6
WZTI_7

WZTI_8

3. Opis modułu
Opis
2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień turystyki industrialnej wybranego regionu,
przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu turystyki industrialnej (na przykładzie wybranego
regionu)
Zna i rozumie wpływ badań z zakresu wybranych zagadnień turystyki industrialnej i ich popularyzacji na funkcjonowanie
współczesnej cywilizacji
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień turystyki industrialnej (na przykładzie wybranego
regionu): formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje zadania badawcze (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, typowe dla warsztatu badań regionalnych)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla turystyki industrialnej (na przykładzie wybranego
regionu)
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu turystyki industrialnej (na przykładzie
wybranego regionu)
Rozumie i respektuje znaczenie badań z turystyki industrialnej (na przykładzie wybranego regionu) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z turystyki industrialnej (na przykładzie wybranego regionu) do
pełnienia zawodu związanego z turystyką historyczną

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W04

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych (wybranych) elementów wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki industrialnej (na
przykładzie wybranego regionu), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną
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Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
WZTI_w_1
zaliczenie na ocene
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WZTI_w_2
zaliczenie na ocene
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WZTI_1, WZTI_2, WZTI_3,
WZTI_6, WZTI_7, WZTI_8
WZTI_1, WZTI_2, WZTI_3,
WZTI_4, WZTI_5, WZTI_6,
WZTI_7, WZTI_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WZTI_fs_1

wykład

WZTI_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WZTI_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

WZTI_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane zagadnienia turystyki religijnej (wybrany region)
Kod modułu: WZTR

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WZTR_1
WZTR_2
WZTR_3
WZTR_4

WZTR_5
WZTR_6
WZTR_7

WZTR_8

opis

efekty uczenia
się kierunku

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień turystyki religijnej wybranego regionu, przydatną THI1_W02
do wykonywania zadań związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu turystyki religijnej (na przykładzie wybranego regionu) THI1_W03

3

Zna i rozumie wpływ badań z zakresu wybranych zagadnień turystyki religijnej i ich popularyzacji na funkcjonowanie
THI1_W04
współczesnej cywilizacji
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień turystyki religijnej (na przykładzie wybranego regionu):
THI1_U01
formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz wykonuje zadania badawcze (właściwie dobiera źródła i informacje z nich
pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i
narzędzia, typowe dla warsztatu badań regionalnych)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla turystyki religijnej (na przykładzie wybranego regionu) THI1_U02

3

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu turystyki religijnej (na przykładzie wybranego
regionu)
Rozumie i respektuje znaczenie badań z turystyki religijnej (na przykładzie wybranego regionu) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z turystyki religijnej (na przykładzie wybranego regionu) do pełnienia
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K01

3

THI1_K02

3

THI1_K04

3

3. Opis modułu
Opis

3

3

3

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych (wybranych) elementów wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki religijnej (na
przykładzie wybranego regionu), przydatnych do wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
2020-06-18 11:19:00

stopień
realizacji
(skala 1-5)
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
WZTR_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WZTR_w_2
zaliczenie na ocene
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WZTR_1, WZTR_2, WZTR_3,
WZTR_6, WZTR_7, WZTR_8
WZTR_1, WZTR_2, WZTR_3,
WZTR_4, WZTR_5, WZTR_6,
WZTR_7, WZTR_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WZTR_fs_1

wykład

WZTR_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WZTR_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

WZTR_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane zagadnienia z etnologii
Kod modułu: WZE

1. Liczba punktów ECTS: 4
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WZE_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

WZE_2

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę z zakresu etnologii, przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką
historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu etnologii

THI1_W03

3

WZE_3

Zna i rozumie wpływ badań etnologicznych na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

WZE_4

THI1_U01

3

WZE_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu etnologii: formułuje i potrafi wskazać rozwiązania w typowych problemach
badawczych
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla etnologii

THI1_U02

3

WZE_6

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu etnologii

THI1_K01

3

WZE_7

rozumie i respektuje znaczenie badań z zakresu etnologii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz
potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu etnologii do pełnienia wybranego zawodu związanego z
turystyką historycznąJest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu etnologii do pełnienia wybranego
zawodu związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

WZE_8

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu etnologii, przydatnych do wykonywania zawodu
związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
zaliczenie na ocenę
WZE_w_1
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
WZE_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WZE_1, WZE_2, WZE_3,
WZE_5, WZE_6, WZE_7,
WZE_8
WZE_1, WZE_2, WZE_3,
WZE_4, WZE_5, WZE_6,
WZE_7, WZE_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WZE_fs_1

wykład

WZE_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WZE_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

50

WZE_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej
Kod modułu: WZGF

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WZGF_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

WZGF_2

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę z zakresu geografii fizycznej, przydatną do wykonywania zadań związanych z
turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu geografii fizycznej

THI1_W03

3

WZGF_3

Zna i rozumie wpływ geografii fizycznej na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

WZGF_4

THI1_U01

3

WZGF_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu geografii fizycznej: formułuje i potrafi wskazać rozwiązania w typowych
problemach badawczych
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla geografii fizycznej

THI1_U02

3

WZGF_6

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu geografii fizycznej

THI1_K01

3

WZGF_7

rozumie i respektuje znaczenie badań z zakresu geografii fizycznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu geografii fizycznej do pełnienia wybranego zawodu
związanego z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

WZGF_8

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu geografii fizycznej, przydatnych do wykonywania
zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
WZGF_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
WZGF_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WZGF_1, WZGF_2,
WZGF_3, WZGF_5,
WZGF_6, WZGF_7, WZGF_8
WZGF_1, WZGF_2,
WZGF_3, WZGF_4,
WZGF_5, WZGF_6,
WZGF_7, WZGF_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WZGF_fs_1

wykład

WZGF_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WZGF_w_1

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

15

WZGF_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wybrane zagadnienia z historii sztuki
Kod modułu: WZHS

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WZHS_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

WZHS_2

Posiada uporządkowaną wybraną wiedzę z zakresu historii sztuki, przydatną do wykonywania zadań związanych z turystyką
historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu historii sztuki

THI1_W03

3

WZHS_3

Zna i rozumie wpływ sztuki na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

WZHS_4

THI1_U01

3

WZHS_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii sztuki: formułuje i potrafi wskazać rozwiązania w typowych problemach
badawczych
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii sztuki

THI1_U02

3

WZHS_6

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii sztuki

THI1_K01

3

WZHS_7

rozumie i respektuje znaczenie badań z zakresu historii sztuki w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz
potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki do pełnienia wybranego zawodu związanego
z turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

WZHS_8

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki, przydatnych do wykonywania
zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
WZHS_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
WZHS_w_2

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WZHS_1, WZHS_2,
WZHS_3, WZHS_5,
WZHS_6, WZHS_7, WZHS_8
WZHS_1, WZHS_2,
WZHS_3, WZHS_4,
WZHS_5, WZHS_6,
WZHS_7, WZHS_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

WZHS_fs_1

wykład

WZHS_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

WZHS_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

WZHS_w_2
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1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wychowanie fizyczne 1
Kod modułu: WF1

1. Liczba punktów ECTS: 0
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WF1_1
WF1_2
WF1_3
WF1_4
WF1_5
WF1_6

opis

stopień
realizacji
(skala 1-5)

Zna przepisy z zakresu podstawowych gier zespołowych lub z innej wybranej dyscypliny sportu, a także ma podstawową wiedzę
o organizowaniu zawodów sportowych
Posiada podstawową wiedzę o kulturze fizycznej. Zna zależności pomiędzy aktywnością ruchową i właściwym odżywianiem a
zdrowiem i komfortem życia w przyszłości. Potrafi wyjaśnić istotę sportu.
Potrafi poprawnie wykonać elementy techniczne z wybranej dyscypliny sportowej; Potrafi z powodzeniem zaliczyć test
sprawności ogólnej (test Pilicza, test Coopera).
Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj treningu w zależności, od celu, jaki chce osiągnąć (poprawę funkcjonowania układu
krążenia, poprawa koordynacji ruchowej, wzmocnienie mięśni, poprawa wydolności oddechowej).
Przestrzega zasad „fair play” na boisku oraz w życiu codziennym

THI1_W01

5

THI1_W02

5

THI1_U01

5

THI1_U02

5

THI1_K01

5

Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury
fizycznej

THI1_K02

5

3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00

efekty uczenia
się kierunku

Na kulturę fizyczna składają się: wychowanie fizyczne, rekreacja, sport i turystyka. Jest jedynym obszarem stwarzającym możliwość realizacji wartości
odnoszących się do ciała i zdrowia oraz stanowi przeciwwagę w stosunku do obciążenia młodzieży akademickiej pracą umysłową. Powinna uwzględniać
zmieniającą się rzeczywistość i w znacznym stopniu uczestniczyć w procesie przygotowania studenta do dorosłego życia zawodowego oraz w rodzinie i
społeczeństwie. Celem zajęć w tym module jest nauczenie elementów technicznych w wybranej dyscyplinie sportowej. Utrwalenie umiejętności nabytych
na poprzednim etapie nauczania. Wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej. Poznanie historii oraz przepisów. Zapoznanie z
organizacją zawodów oraz imprez rekreacyjnych i turystycznych. Wyrobienie poczucia własnej wartości. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
Współpraca w grupie oraz dyscyplina. Pokazać wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka, jego zdrowie i higienę (praca – wypoczynek).
Brak przeciwwskazań zdrowotnych
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WF1_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WF1_1, WF1_2, WF1_3,
WF1_4, WF1_5, WF1_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WF1_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WF1_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wychowanie fizyczne 2
Kod modułu: WF2

1. Liczba punktów ECTS: 0
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WF2_1
WF2_2
WF2_3
WF2_4
WF2_5
WF2_6

opis

stopień
realizacji
(skala 1-5)

Zna przepisy z zakresu podstawowych gier zespołowych lub z innej wybranej dyscypliny sportu, a także ma podstawową wiedzę
o organizowaniu zawodów sportowych
Posiada podstawową wiedzę o kulturze fizycznej. Zna zależności pomiędzy aktywnością ruchową i właściwym odżywianiem a
zdrowiem i komfortem życia w przyszłości. Potrafi wyjaśnić istotę sportu.
Potrafi poprawnie wykonać elementy techniczne z wybranej dyscypliny sportowej; Potrafi z powodzeniem zaliczyć test
sprawności ogólnej (test Pilicza, test Coopera).
Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj treningu w zależności, od celu, jaki chce osiągnąć (poprawę funkcjonowania układu
krążenia, poprawa koordynacji ruchowej, wzmocnienie mięśni, poprawa wydolności oddechowej).
Przestrzega zasad „fair play” na boisku oraz w życiu codziennym

THI1_W01

5

THI1_W02

5

THI1_U01

5

THI1_U02

5

THI1_K01

5

Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury
fizycznej

THI1_K02

5

3. Opis modułu
Opis

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00

efekty uczenia
się kierunku

Na kulturę fizyczna składają się: wychowanie fizyczne, rekreacja, sport i turystyka. Jest jedynym obszarem stwarzającym możliwość realizacji wartości
odnoszących się do ciała i zdrowia oraz stanowi przeciwwagę w stosunku do obciążenia młodzieży akademickiej pracą umysłową. Powinna uwzględniać
zmieniającą się rzeczywistość i w znacznym stopniu uczestniczyć w procesie przygotowania studenta do dorosłego życia zawodowego oraz w rodzinie i
społeczeństwie. Celem zajęć w tym module jest nauczenie elementów technicznych w wybranej dyscyplinie sportowej. Utrwalenie umiejętności nabytych
na poprzednim etapie nauczania. Wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej. Poznanie historii oraz przepisów. Zapoznanie z
organizacją zawodów oraz imprez rekreacyjnych i turystycznych. Wyrobienie poczucia własnej wartości. Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
Współpraca w grupie oraz dyscyplina. Pokazać wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka, jego zdrowie i higienę (praca – wypoczynek).
Brak przeciwwskazań zdrowotnych
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
WF2_w_1
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)

efekty uczenia się modułu
WF2_1, WF2_2, WF2_3,
WF2_4, WF2_5, WF2_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WF2_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
ćwiczenia

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WF2_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wykład monograficzny 1 (wybór)
Kod modułu: WM1

1. Liczba punktów ECTS: 1
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WM1_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

WM1_4

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań i
popularyzacji wiedzy
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki i tematyki projektu)
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (pogłębia wiedzę przydatną do dalszej pracy naukowej i zawodowej

THI1_U04

3

WM1_5

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_K01

3

WM1_6

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
THI1_K02
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę korzystania z dorobku historiografii
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie wybranej epoki) THI1_K04
do projektowania własnej pracy naukowej

3

WM1_2
WM1_3

WM1_7

3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Celem realizacji modułu jest uzupełnienie i ustrukturalizowanie wiedzy merytorycznej studentów o tematykę z zakresu historii wybranej epoki

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w wykładzie
WM1_w_1
zaliczenie na ocenę
(uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)
2020-06-18 11:19:00

3
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efekty uczenia się modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

WM1_1, WM1_2, WM1_3,
WM1_4, WM1_5, WM1_6,
WM1_7
5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WM1_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
wykład

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
10

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WM1_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wykład monograficzny 2 (wybór)
Kod modułu: WM2

1. Liczba punktów ECTS: 1
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WM2_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

WM2_4

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań i
popularyzacji wiedzy
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki i tematyki projektu)
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (pogłębia wiedzę przydatną do dalszej pracy naukowej i zawodowej

THI1_U04

3

WM2_5

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_K01

3

WM2_6

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
THI1_K02
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę korzystania z dorobku historiografii
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie wybranej epoki)
do projektowania własnej pracy naukowej

3

WM2_2
WM2_3

WM2_7

3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Celem realizacji modułu jest uzupełnienie i ustrukturalizowanie wiedzy merytorycznej studentów o tematykę z zakresu historii wybranej epoki

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w wykładzie
WM2_w_1
zaliczenie na ocenę
(uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)
2020-06-18 11:19:00
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efekty uczenia się modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

WM2_1, WM2_2, WM2_3,
WM2_4, WM2_5, WM2_6,
WM2_7
5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WM2_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
wykład

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych

praca własna studenta
liczba
godzin
15

114 / 126

opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
10

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WM2_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Wykład monograficzny 3 (wybór)
Kod modułu: WM3

1. Liczba punktów ECTS: 1
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
WM3_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W01

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

WM3_4

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań i
popularyzacji wiedzy
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki i tematyki projektu)
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (pogłębia wiedzę przydatną do dalszej pracy naukowej i zawodowej

THI1_U04

3

WM3_5

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_K01

3

WM3_6

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
THI1_K02
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę korzystania z dorobku historiografii
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie wybranej epoki) THI1_K04
do projektowania własnej pracy naukowej

3

WM3_2
WM3_3

WM3_7

3. Opis modułu
Opis
Wymagania wstępne

Celem realizacji modułu jest uzupełnienie i ustrukturalizowanie wiedzy merytorycznej studentów o tematykę z zakresu historii wybranej epoki

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w wykładzie
WM3_w_1
zaliczenie na ocenę
(uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)
2020-06-18 11:19:00

3
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efekty uczenia się modułu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

WM3_1, WM3_2, WM3_3,
WM3_4, WM3_5, WM3_6,
WM3_7
5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
WM3_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
wykład

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
10

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
WM3_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Zajęcia projektowe 1 (wybór)
Kod modułu: ZP1

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
ZP1_1
ZP1_10
ZP1_11
ZP1_2
ZP1_3
ZP1_4
ZP1_5

ZP1_6
ZP1_7
ZP1_8
ZP1_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

THI1_W01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań i realizacji
projektu
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki i tematyki projektu)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych dla badań danej epoki problemów oraz
wykonywanie zadań: właściwego doboru źródeł wiedzy i informacji z nich pochodzących, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji
i oceny tych informacji; właściwego doboru metod, uwzględniających reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować tekst z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz podejmując próby popularyzacji wiedzy
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
projektowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną bądź zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_K04

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii innych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

THI1_K02

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest przygotowywanie pod kierunkiem projektu o charakterze naukowym albo popularnonaukowym (w odniesieniu do wybranej
epoki historycznej)

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w zajęciach
ZP1_w_1
zaliczenie na ocenę
oraz z ramach pracy własnej (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)

efekty uczenia się modułu
ZP1_1, ZP1_10, ZP1_11,
ZP1_2, ZP1_3, ZP1_4,
ZP1_5, ZP1_6, ZP1_7,
ZP1_8, ZP1_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
ZP1_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
seminarium

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
35

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
ZP1_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Zajęcia projektowe 2 (wybór)
Kod modułu: ZP2

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
ZP2_1
ZP2_10
ZP2_11
ZP2_2
ZP2_3
ZP2_4
ZP2_5

ZP2_6
ZP2_7
ZP2_8
ZP2_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

THI1_W01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań i realizacji
projektu
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki i tematyki projektu)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych dla badań danej epoki problemów oraz
wykonywanie zadań: właściwego doboru źródeł wiedzy i informacji z nich pochodzących, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji
i oceny tych informacji; właściwego doboru metod, uwzględniających reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować tekst z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz podejmując próby popularyzacji wiedzy
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
projektowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną bądź zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_K04

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii innych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

THI1_K02

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest przygotowywanie pod kierunkiem projektu o charakterze naukowym albo popularnonaukowym (w odniesieniu do wybranej
epoki historycznej)

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w zajęciach
ZP2_w_1
zaliczenie na ocenę
oraz z ramach pracy własnej (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)

efekty uczenia się modułu
ZP2_1, ZP2_10, ZP2_11,
ZP2_2, ZP2_3, ZP2_4,
ZP2_5, ZP2_6, ZP2_7,
ZP2_8, ZP2_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
ZP2_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
seminarium

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
15
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
35

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
ZP2_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Zajęcia projektowe 3 (wybór)
Kod modułu: ZP3

1. Liczba punktów ECTS: 2
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
ZP3_1
ZP3_10
ZP3_11
ZP3_2
ZP3_3
ZP3_4
ZP3_5

ZP3_6
ZP3_7
ZP3_8
ZP3_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną z
wybranej epoki
Jest gotów do myślenia w sposób kreatywny

THI1_W01

3

THI1_K03

3

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań i popularyzacji wiedzy historycznej (na przykładzie
wybranej epoki) do projektowania własnej pracy naukowej
Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu przeszłości wybranej epoki, przydatną do prowadzenia badań i realizacji
projektu
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) i turystycznych (w
odniesieniu do wybranej epoki i tematyki projektu)
Zna i rozumie podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia badań, związanych z turystyką historyczną (w tym
szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej / prawa autorskiego)
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych dla badań danej epoki problemów oraz
wykonywanie zadań: właściwego doboru źródeł wiedzy i informacji z nich pochodzących, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji
i oceny tych informacji; właściwego doboru metod, uwzględniających reguły warsztatu badawczego historyka danej epoki
Potrafi przygotować tekst z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
historii wybranej epoki), m.in. przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz podejmując próby popularyzacji wiedzy
Potrafi planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z przygotowywaniem pracy
projektowej, jest przygotowany do samokształcenia) oraz organizować pracę indywidualną bądź zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranej epoki

THI1_K04

3

THI1_W02

3

THI1_W03

3

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_K04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie badań i popularyzacji historii (na przykładzie wybranej epoki) w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii innych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

THI1_K02

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest przygotowywanie pod kierunkiem projektu o charakterze naukowym albo popularnonaukowym (w odniesieniu do wybranej
epoki historycznej)

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w zajęciach
ZP3_w_1
zaliczenie na ocenę
oraz z ramach pracy własnej (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w sylabusie)

efekty uczenia się modułu
ZP3_1, ZP3_10, ZP3_11,
ZP3_2, ZP3_3, ZP3_4,
ZP3_5, ZP3_6, ZP3_7,
ZP3_8, ZP3_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
ZP3_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
seminarium

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Pogadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem,
projekt

praca własna studenta
liczba
godzin
15

122 / 126

opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
35

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
ZP3_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Zajęcia terenowe (praktyka śródroczna)
Kod modułu: ZT

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
ZT_1
ZT_10
ZT_11
ZT_2
ZT_3
ZT_4
ZT_5
ZT_6
ZT_7

ZT_8
ZT_9

2020-06-18 11:19:00

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną,
THI1_W01
przydatne w turystyce historycznej
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz otoczenia; a także do myślenia w THI1_K03
sposób kreatywny
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu, związanego z turystyką historyczną
THI1_K04

3

Posiada uporządkowane: wybraną wiedzę ogólną oraz wybraną wiedzę szczegółową z zakresu historii, przydatne do
wykonywania zawodów, związanych z turystyką historyczną
Potrafi zidentyfikować przykłady wpływu historii na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

THI1_W02

3

THI1_W04

3

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności zawodowej, związanej z turystyką
historyczną
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez wykonywanie w nowych warunkach praktycznych zadań z zakresu turystyki
historycznej
Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym
uwzględnieniem historii), m.in. popularyzując wiedzę
Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój zawodowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z
wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną, jest przygotowany do kształcenia ustawicznego) oraz organizować
pracę indywidualną i zespołową
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (zwłaszcza z zakresu turystyki historycznej)

THI1_W05

3

THI1_U01

3

THI1_U02

3

THI1_U04

3

THI1_K01

3

Rozumie i respektuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

THI1_K02

3
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3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest weryfikacja poza murami Uniwersytetu (pod kierunkiem osób praktycznie związanych z szeroko definiowaną branżą
turystyczną) nabytej wiedzy oraz pogłębienie umiejętności zawodowych, przydatnych w zawodach, związanych z turystyką historyczną

Wymagania wstępne
4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych i pogłębionych podczas
ZT_w_1
zaliczenie na ocenę
praktyki (uzyskane na podstawie obserwacji uczestniczącej opiekuna praktyki z ramienia
Uczelni)

efekty uczenia się modułu
ZT_1, ZT_10, ZT_11, ZT_2,
ZT_3, ZT_4, ZT_5, ZT_6,
ZT_7, ZT_8, ZT_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod
ZT_fs_1

2020-06-18 11:19:00

nazwa
praktyka

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)

praca własna studenta
liczba
godzin
30
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opis
praca pod kierunkiem, samokształcenie

liczba
godzin
0

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się
ZT_w_1

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1. Nazwa kierunku

turystyka historyczna

2.
3.
4.
5.
6.

Wydział Humanistyczny
2020/2021 (semestr zimowy)
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarna

Wydział
Cykl rozpoczęcia
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma prowadzenia studiów

Moduł kształcenia:

Zarys dziejów (wybrany region)
Kod modułu: ZD

1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty uczenia się modułu
kod
ZD_1

opis

efekty uczenia
się kierunku

stopień
realizacji
(skala 1-5)

THI1_W02

3

ZD_2

Posiada uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu historii wybranego regionu, przydatną do wykonywania zadań
związanych z turystyką historyczną
Zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań z zakresu historii regionalnej

THI1_W03

3

ZD_3

Zna i rozumie wpływ badań z zakresu historii regionalnej i ich popularyzacji na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji

THI1_W04

3

ZD_4

THI1_U01

3

ZD_5

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu historii wybranego regionu: formułuje i rozwiązuje typowe problemy oraz
wykonuje zadania badawcze (właściwie dobiera źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadza krytyczną analizę,
syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobiera i stosuje metody i narzędzia, typowe dla warsztatu badań
regionalnych)
Potrafi budować wypowiedzi, z użyciem terminologii charakterystycznej dla historii wybranego regionu

THI1_U02

3

ZD_6

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu historii wybranego regionu

THI1_K01

3

ZD_7

Rozumie i respektuje znaczenie badań z historii regionalnej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz
potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z historii wybranego regionu do pełnienia zawodu związanego z
turystyką historyczną

THI1_K02

3

THI1_K04

3

ZD_8

3. Opis modułu
Opis

Celem realizacji modułu jest nabycie przez uczestnika podstawowych wiedzy i umiejętności z zakresu historii wybranego regionu, przydatnych do
wykonywania zawodu związanego z turystyką historyczną

Wymagania wstępne

2020-06-18 11:19:00
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod
nazwa (typ)
opis
Zaliczenie, uwzględniające wiedzę uzyskaną w ramach wykładu, uzyskane zgodnie z
ZD_w_1
zaliczenie na ocenę
informacjami przekazanymi studentom w sylabusie
Zaliczenie, weryfikujące poziom wiedzy i umiejętności, nabytych podczas udziału w
ZD_w_2
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniach oraz z ramach samokształcenia (uzyskane zgodnie z warunkami określonymi w
sylabusie)

efekty uczenia się modułu
ZD_1, ZD_2, ZD_3, ZD_6,
ZD_7, ZD_8
ZD_1, ZD_2, ZD_3, ZD_4,
ZD_5, ZD_6, ZD_7, ZD_8

5. Rodzaje prowadzonych zajęć
kod

nazwa

ZD_fs_1

wykład

ZD_fs_2

ćwiczenia

2020-06-18 11:19:00

rodzaj prowadzonych zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
wykład z wykorzystaniem innych metod oraz
użyciem środków audiowizualnych
gadanka, dyskusja, praca pod kierunkiem

praca własna studenta
liczba
godzin

opis

liczba
godzin

sposoby weryfikacji
efektów uczenia się

15

praca pod kierunkiem, samokształcenie

10

ZD_w_1

30

praca pod kierunkiem, samokształcenie

30

ZD_w_2
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