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Załącznik TR.II.1 do uchwały nr ... Senatu UŚ z dnia ... r.

CZĘŚĆ A: PROGRAM STUDIÓW

1. Nazwa kierunku turystyka
[Tourism]

2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna
7. Kod ISCED 1015 (Turystyka i wypoczynek)
8. Związek kierunku studiów ze strategią 

rozwoju, w tym misją uczelni
Wydział Nauk o Ziemi wraz z Wydziałem Nauk Społecznych  pragnie utworzyć  spójny z misją uczelni oraz „Strategią rozwoju 
Uniwersytetu Śląskiego  na lata 2012–2020” kierunek Turystyka.

Cel strategiczny 1: Silne zespoły badawcze i badania naukowe na światowym poziomie

Przygotowany międzyobszarowy program studiów będzie odnosił się do zasad podniesienia jakości badań naukowych do poziomu 
światowego. Będzie to realizowane dzięki prowadzeniu badań w nawiązaniu do światowych trendów rozwojowych z branży turystycznej 
przez podejmowanie tematów istotnych dla naukowego poznania, a także ważnych społecznie i gospodarczo. Ten interdyscyplinarny 
kierunek będzie łączył badania z obszaru nauk przyrodniczych ze społecznymi i humanistycznymi. Znaczącą rolę będzie zajmowała 
organizacja działań mających na celu promocję działalności badawczej. 

Cel strategiczny 2: Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna

Kształcenie będzie odbywało się w systemie dwuletnich studiów drugiego stopnia.  Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych duży nacisk kładą na ich praktycznie wykorzystane przez absolwentów. Kierunek będzie 
prowadził współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane na kierunku Turystyka 
ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką, która w sferze dydaktyki podniesie poziom 
przygotowania absolwentów do wejścia na  rynek pracy. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia zwiększają szanse 
absolwenta na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Cel strategiczny 3: Aktywne współdziałanie Uczelni z otoczeniem

Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w nowej rzeczywistości, w której turystyka jest prężnie rozwijającym się sektorem 
gospodarki, a nowe rodzaje turystyki jak np. turystyka poprzemysłowa gromadzą znaczącą liczbę odwiedzających. Podejmowanie 
współpracy z  gospodarką stanowi odpowiedź na światowy trend praktycznego stosowania wiedzy. Oferta dydaktyczna studiów na 
kierunku Turystyka będzie ulegać ciągłej aktualizacji by stanowić interesującą propozycję dla studentów.

9. Liczba semestrów 4
10. Tytuł zawodowy magister
11. Specjalności dziedzictwo kulturowe [Cultural heritage]

gospodarka turystyczna [Tourist Management]
12. Semestr od którego rozpoczyna się 

realizacja specjalności
1
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13. Procentowy udział dyscyplin 
naukowych lub artystycznych w 
kształceniu (ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej)

• [dyscyplina wiodąca] nauki o Ziemi i środowisku (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 51%
• historia (dziedzina nauk humanistycznych): 40%
• nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych): 6%
• geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dziedzina nauk społecznych): 3%

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)

dziedzictwo kulturowe:
• [dyscyplina wiodąca] nauki o Ziemi i środowisku (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 51%
• historia (dziedzina nauk humanistycznych): 40%
• nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych): 6%
• geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dziedzina nauk społecznych): 3%

gospodarka turystyczna:
• [dyscyplina wiodąca] nauki o Ziemi i środowisku (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 51%
• historia (dziedzina nauk humanistycznych): 40%
• nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych): 6%
• geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (dziedzina nauk społecznych): 3%

15. Liczba punktów ECTS konieczna dla 
uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów

dziedzictwo kulturowe: 120,
gospodarka turystyczna: 120

16. Procentowy udział liczby punktów 
ECTS uzyskiwanych w ramach 
wybieranych przez studenta modułów 
kształcenia w łącznej liczbie punktów 
ECTS

dziedzictwo kulturowe: 43%,
gospodarka turystyczna: 43%

17. Łączna liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać na zajęciach 
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich (lub 
innych osób prowadzących zajęcia) i 
studentów

dziedzictwo kulturowe: 119,
gospodarka turystyczna: 119

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

dziedzictwo kulturowe: 94,
gospodarka turystyczna: 12

19. Warunki wymagane do ukończenia 
studiów z określoną specjalnością

dziedzictwo kulturowe
Warunkiem ukończenia studiów jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i zadeklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie 
co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy magisterskiej, a także pozytywny wynik egzaminu dyplomowego przed komisją 
egzaminacyjną.
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gospodarka turystyczna
Warunkiem ukończenia studiów jest: zaliczenie wszystkich kursów obowiązkowych i deklarowanych kursów fakultatywnych, uzyskanie 
co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy magisterskiej, a także pozytywny wynik egzaminu dyplomowego przed komisją 
egzaminacyjną.

20. Organizacja procesu uzyskania 
dyplomu

Uzyskanie dyplomu jest szczegółowo regulowane przez § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34  Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach,  Załącznik nr 3 uchwały nr 446 Senatu UŚ z dnia 21 kwietnia 2015.
Na kierunku Turystyka student dokonuje wyboru seminarium i promotora, z listy zgłoszonych seminariów. Wraz z promotorem ustala 
temat pracy magisterskiej. Po napisaniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji a także po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich modułów 
dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego. Dziekan wyznacza komisję przeprowadzającą egzamin dyplomowy oraz ustala 
przewidywany termin egzaminu. Komisja przeprowadza ustny egzamin dyplomowy składający się z 3 pytań. Komisja egzaminacyjna 
ustala końcową ocenę na dyplomie, na podstawie protokołu egzaminu dyplomowego. Dziekanat wystawia dyplom ukończenia studiów w 
terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

21. Wymiar, zasady i forma odbywania 
praktyk zawodowych dla kierunku 
studiów o profilu praktycznym, a w 
przypadku kierunku studiów o profilu 
ogólnoakademickim – jeżeli program 
studiów na tych studiach przewiduje 
praktyki

dziedzictwo kulturowe
Celem praktyk, które stanowią integralną część procesu dydaktycznego, jest praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy 
zawodowej, zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w branży turystycznej i pogłębienie wiadomości przekazywanych w czasie zajęć 
dydaktycznych. Studenci kierunku Turystyka mają możliwości odbywania praktyk w instytucjach związanych z branżą turystyczną.
Praktyki są realizowane w wymiarze zgodnym z planem studiów i podlegają zaliczeniu. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem 
praktyk zawodowych obowiązującym na Uniwersytecie Śląskim

W czasie studiów studenci mają obowiązek odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 5 dni. Organizacją 
zawodowych praktyk studenckich zajmuje się Koordynator Praktyk Studenckich.

§ 1.
Praktyki odbywają się w przerwie pomiędzy semestrem letnim i zimowym,  po drugim semestrze studiów zgodnie z ustalonymi przez 
Koordynatora Praktyk Studenckich planami. Studenci odbywają praktykę w następujących terminach:
a) studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po drugim semestrze, 
b) studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać praktykę w okresach innych niż wakacyjne. 

§ 2
Na uzasadnioną indywidualną prośbę student może otrzymać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w innym terminie.

§ 3
Nadzór nad organizacją praktyk studenckich sprawuje Dziekan Wydziału.

§ 4
Studenci kierowani są do wyznaczonych instytucji w terminach wynikających z planów praktyk. Skierowanie podpisuje Dziekan Wydziału 
lub koordynator praktyk. 

§ 5
Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje Koordynator Praktyk wyznaczony przez Dziekana.
1.	Koordynator Praktyk jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami i ustalonym programem. Koordynator 
Praktyk jest zobowiązany do:
•	wydawania   studentom   skierowań  do  zakładu   pracy   
•	zapoznania studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj 
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praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania;
•	odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk wg wzoru
•	sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk;
•	zapewnienia zgodności przebiegu i ilości godzin dydaktycznych praktyk z jej programem;
•	rozstrzygania   wspólnie   z   kierownictwem   zakładu   pracy   lub   nauczycielem szkoły/placówki pedagogicznej spraw związanych z 
przebiegiem praktyki;
•	udzielania   pomocy   i   porad   studentom   odbywającym   praktykę, zwłaszcza wyjaśniania   zasad   teoretycznych   na   przykładzie   
procesów   i   czynności praktycznych;
•	kontrolowania   przebiegu   praktyk,   czuwania   nad   zapewnieniem warunków niezbędnych  do   prowadzenia  praktyki,  zgodnie  z  
ustaleniami  porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy lub odpowiednio z nauczycielem szkoły;
•	przedkładania dziekanowi sprawozdania z praktyki wraz z oceną jej przebiegu;

§ 6
1.	Student odbywający praktykę uzgadnia miejsce oraz szczegółowy program realizacji praktyk z zakładowym opiekunem praktyk, na 
podstawie ogólnych założeń praktyk stanowiących.
2.	Instytucji do odbycia praktyk student poszukuje sam.
3.	Do obowiązków studenta podejmującego praktykę zawodową należy:
•	zapoznanie się ze specyfiką i organizacją placówki, w której odbywa praktykę;
•	znajomość misji, założeń programowych i podstawy prawnej, określającej działalność placówki;
•	uzgodnienie programu swoich zajęć z zakładowym opiekunem praktyki;
•	systematyczne prowadzenie dziennika praktyk, w którym powinna znaleźć odzwierciedlenie codzienna praca studenta. 
4.	Realizacja praktyki odbywa się pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk. 
5.	Umowę z instytucją w której będzie się odbywać praktyka podpisuje Dziekan Wydziału 

§ 7
1.	Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie raportu 
z przebiegu praktyki zawodowej zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań.
2.	Odbycie praktyki potwierdza w raporcie opiekun w zakładzie praktyki.
3.	Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje Dziekan lub koordynator praktyk na podstawie złożonego w dziekanacie raportu.

§ 8
1.	Student może się ubiegać o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego poza Uczelnią doświadczenia zawodowego.
2.	Zaliczenia praktyki dokonuje w takich przypadkach Dziekan na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9
Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywa student z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia, które pokrywa Uczelnia.

§ 10
Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do 
usprawiedliwiania jego nieobecności.

§ 11
Po zakończeniu roku akademickiego, Koordynator Praktyk sporządza sprawozdanie z realizacji praktyk. Sprawozdanie, zatwierdza 
Dziekan.
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§ 12
W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje i sporne sprawy rozstrzyga Dziekan.

gospodarka turystyczna
Celem praktyk, które stanowią integralną część procesu dydaktycznego, jest praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy 
zawodowej, zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w branży turystycznej i pogłębienie wiadomości przekazywanych w czasie zajęć 
dydaktycznych. Studenci kierunku Turystyka mają możliwości odbywania praktyk w instytucjach związanych z branżą turystyczną.
Praktyki są realizowane w wymiarze zgodnym z planem studiów i podlegają zaliczeniu. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem 
praktyk zawodowych obowiązującym na Uniwersytecie Śląskim

W czasie studiów studenci mają obowiązek odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej trwającej nie krócej niż 5 dni. Organizacją 
zawodowych praktyk studenckich zajmuje się Koordynator Praktyk Studenckich.

§ 1.
Praktyki odbywają się w przerwie pomiędzy semestrem letnim i zimowym,  po drugim semestrze studiów zgodnie z ustalonymi przez 
Koordynatora Praktyk Studenckich planami. Studenci odbywają praktykę w następujących terminach:
a) studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w okresie wakacyjnym po drugim semestrze, 
b) studenci studiów niestacjonarnych mogą odbywać praktykę w okresach innych niż wakacyjne. 

§ 2
Na uzasadnioną indywidualną prośbę student może otrzymać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w innym terminie.

§ 3
Nadzór nad organizacją praktyk studenckich sprawuje Dziekan Wydziału.

§ 4
Studenci kierowani są do wyznaczonych instytucji w terminach wynikających z planów praktyk. Skierowanie podpisuje Dziekan Wydziału 
lub koordynator praktyk. 

§ 5
Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje Koordynator Praktyk wyznaczony przez Dziekana.
1.	Koordynator Praktyk jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami i ustalonym programem. Koordynator 
Praktyk jest zobowiązany do:
•	wydawania   studentom   skierowań  do  zakładu   pracy   
•	zapoznania studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj 
praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania;
•	odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk wg wzoru
•	sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk;
•	zapewnienia zgodności przebiegu i ilości godzin dydaktycznych praktyk z jej programem;
•	rozstrzygania   wspólnie   z   kierownictwem   zakładu   pracy   lub   nauczycielem szkoły/placówki pedagogicznej spraw związanych z 
przebiegiem praktyki;
•	udzielania   pomocy   i   porad   studentom   odbywającym   praktykę, zwłaszcza wyjaśniania   zasad   teoretycznych   na   przykładzie   
procesów   i   czynności praktycznych;
•	kontrolowania   przebiegu   praktyk,   czuwania   nad   zapewnieniem warunków niezbędnych  do   prowadzenia  praktyki,  zgodnie  z  
ustaleniami  porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy lub odpowiednio z nauczycielem szkoły;
•	przedkładania dziekanowi sprawozdania z praktyki wraz z oceną jej przebiegu;
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§ 6
1.	Student odbywający praktykę uzgadnia miejsce oraz szczegółowy program realizacji praktyk z zakładowym opiekunem praktyk, na 
podstawie ogólnych założeń praktyk stanowiących.
2.	Instytucji do odbycia praktyk student poszukuje sam.
3.	Do obowiązków studenta podejmującego praktykę zawodową należy:
•	zapoznanie się ze specyfiką i organizacją placówki, w której odbywa praktykę;
•	znajomość misji, założeń programowych i podstawy prawnej, określającej działalność placówki;
•	uzgodnienie programu swoich zajęć z zakładowym opiekunem praktyki;
•	systematyczne prowadzenie dziennika praktyk, w którym powinna znaleźć odzwierciedlenie codzienna praca studenta. 
4.	Realizacja praktyki odbywa się pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk. 
5.	Umowę z instytucją w której będzie się odbywać praktyka podpisuje Dziekan Wydziału 

§ 7
1.	Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie raportu 
z przebiegu praktyki zawodowej zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań.
2.	Odbycie praktyki potwierdza w raporcie opiekun w zakładzie praktyki.
3.	Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje Dziekan lub koordynator praktyk na podstawie złożonego w dziekanacie raportu.

§ 8
1.	Student może się ubiegać o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego poza Uczelnią doświadczenia zawodowego.
2.	Zaliczenia praktyki dokonuje w takich przypadkach Dziekan na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9
Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywa student z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia, które pokrywa Uczelnia.

§ 10
Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do 
usprawiedliwiania jego nieobecności.

§ 11
Po zakończeniu roku akademickiego, Koordynator Praktyk sporządza sprawozdanie z realizacji praktyk. Sprawozdanie, zatwierdza 
Dziekan.

§ 12
W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje i sporne sprawy rozstrzyga Dziekan.

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

dziedzictwo kulturowe: 1,
gospodarka turystyczna: 1
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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

dziedzictwo kulturowe: 74,
gospodarka turystyczna: 74

24. Ogólna charakterystyka kierunku W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także 
powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów. 

Kierunek turystka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy 
zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku 
jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną.
Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę  w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i 
gastronomi, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych.

 Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku 
pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. 
 
Planowane ćwiczenia terenowe a także praktyki zawodowe stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

25. Ogólna charakterystyka specjalności dziedzictwo kulturowe
Celem specjalności „Dziedzictwo kulturowe” jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, 
utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe 
ma kluczowe znaczenie dla szeroko pojętej polityki historycznej, pogłębiania postaw patriotycznych w społeczeństwie a także promocji 
Polski, jej kultury i historii, poza granicami kraju.

gospodarka turystyczna
Celem specjalności „Gospodarka turystyczna” jest zapoznanie studentów z różnorodnością branży turystycznej oraz wskazanie bodźców 
jej rozwoju oraz określenie funkcji jaką pełni we współczesnym świecie 
Turystyka  ze względu na swoją rolę  w gospodarce kształtując jej PKB powinna być stosownie zarządzana na każdym szczeblu 
samorządowym dlatego studenci zostaną zapoznani z treściami dotyczącymi Zarzadzania, Marketingu i Przedsiębiorczości.  
Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na 
gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce.
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CZĘŚĆ B: EFEKTY UCZENIA SIĘ

1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Kod efektu uczenia się 
kierunku

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

Kody charakterystyk II 
stopnia PRK do których 

odnosi się efekt 
kierunkowy

WIEDZA
KTR2_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające, złożone zależności między 

nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu turystyki; ma uporządkowaną i podbudowaną metodologicznie wiedzę obejmującą 
kluczowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu turystyki

2018_P7S_WG

KTR2_W02 zna i rozumie główne tendencje rozwojowe i osiągnięcia dyscyplin związanych
z turystyką

2018_P7S_WG

KTR2_W03 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 2018_P7S_WK
KTR2_W04 zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych

rodzajów działalności zawodowej związanej z turystyką, w tym zasady ochrony
własności prywatnej, przemysłowej i prawa autorskiego

2018_P7S_WK

KTR2_W05 zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości, zwłaszcza w branży turystycznej

2018_P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
KTR2_U01 potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzących, przeprowadzać
krytyczną analizę, interpretację i ocenę a także syntezę i prezentację tych
informacji; potrafi właściwie dobierać i stosować metody i narzędzia, w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz opracowywać
nowe narzędzia analiz i pomiarów w turystyce

2018_P7S_UW

KTR2_U02 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę przez formułowanie i testowanie hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi w turystyce 2018_P7S_UW
KTR2_U03 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców a także prowadzić debatę 2018_P7S_UK
KTR2_U04 Porozumiewa się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. Posiada umiejętność 

czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym 
badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z turystyki w języku obcym.

2018_P7S_UK

KTR2_U05 potrafi kierować pracą zespołu, a także współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach 2018_P7S_UO
KTR2_U06 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; oraz zaplanować własną 

karierę zawodowa lub naukową
2018_P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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KTR2_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu turystyki 2018_P7S_KK
KTR2_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_P7S_KK

KTR2_K03 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz otoczenia społecznego i gospodarczego; 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową. Jest gotów do inicjowania działań na 
rzecz interesu publicznego a także do myślenia i działania w sposób interdyscyplinarny i przedsiębiorczy

2018_P7S_KO

KTR2_K04 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku 
zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

2018_P7S_KR
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CZĘŚĆ C: PLAN STUDIÓW

1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna
7. Rok akademicki od którego 

obowiązuje zmieniony
plan studiów

—

Specjalność: dziedzictwo kulturowe
A I rok II rok

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4

Lp. Nazwa modułu Język 
wykł. E/Z Razem W I Razem

ECTS W I E W I E W I E W I E

1 ICT w turystyce PL Z 15  15 3  15 3          
2 Moduł humanistyczny I (Podstawy prawa w turystyce) PL Z 20 20  3 20  3          
3 Moduł specjalnościowy:  Zarządzanie w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego PL E 30 15 15 2 15 15 2          
4 Moduł specjalnościowy: Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów I PL Z 30 15 15 7 15 15 7          
5 Moduł specjalnościowy: Marketing w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego PL E 30 15 15 2 15 15 2          
6 Podstawy geografii w turystyce PL E 15 15  3 15  3          
7 Zastosowanie statystyki w turystyce PL Z 15  15 2  15 2          
8 Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego PL E 30 15 15 2    15 15 2       
9 Metodyka prowadzenia wycieczek i turystyka szkolna PL Z 15  15 2     15 2       

10 Moduł humanistyczny II (Wprowadzenie na rynek pracy) PL Z 10 10  2    10  2       
11 Moduł specjalnościowy: Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów II PL E 30 15 15 2    15 15 2       
12 Moduł specjalnościowy: Metody opisu dzieła sztuki PL Z 15  15 1     15 1       
13 Moduł specjalnościowy: Problemy i metody dokumentacji zabytków kultury PL Z 30 15 15 2    15 15 2       
14 Moduł specjalnościowy: Problemy i metody rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego PL E 30 15 15 2    15 15 2       
15 Moduł specjalnościowy: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś I PL Z 30 15 15 2    15 15 2       
16 GIS w turystyce PL Z 40 10 30 5       10 30 5    
17 Moduł ogólnouczelniany PL Z 15 15  2       15  2    
18 Moduł specjalnościowy: Historyczny i współczesny rynek sztuki PL Z 30 15 15 3       15 15 3    
19 Moduł specjalnościowy: Podstawy prawne współczesnej dokumentacji zabytków w Polsce PL Z 30 15 15 3       15 15 3    
20 Moduł specjalnościowy: Problemy i metody archiwizacji współczesnych zjawisk kulturowych PL Z 30 15 15 2       15 15 2    
21 Moduł specjalnościowy: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś II PL E 30 15 15 2       15 15 2    
22 Warsztat badań w turystyce PL Z 30 15 15 4       15 15 4    
23 Nowe trendy w turystyce PL Z 15 15  2          15  2

RAZEM A: 565 280 285 60 80 75 22 85 105 15 100 105 21 15 0 2
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PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE I rok II rok

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4

Lp. Nazwa modułu Język 
wykł. E/Z Razem W I Razem

ECTS W I E W I E W I E W I E

1 Ćwiczenia terenowe - Pilotowanie wycieczek (10 dni) PL Z 60  60 1     60 1       
2 Ćwiczenia terenowe magisterskie (15 dni) PL Z 90  90 1     90 1       
3 Praktyki zawodowe (15 dni) PL Z    1      1       

RAZEM PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE: 150 0 150 3 0 0 0 0 150 3 0 0 0 0 0 0

INNE WYMAGANIA I rok II rok

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4

Lp. Nazwa modułu Język 
wykł. E/Z Razem W I Razem

ECTS W I E W I E W I E W I E

1 Język obcy w turystyce PL Z 30  30 2  30 2          
2 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru I PL Z 30 30  3 30  3          
3 Seminarium magisterskie I PL Z 30  30 3  30 3          
4 Język obcy specjalistyczny PL Z 15  15 3     15 3       
5 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru II PL Z 30 30  3    30  3       
6 Pracownia magisterska I PL Z 30  30 3     30 3       
7 Seminarium magisterskie II PL Z 30  30 3     30 3       
8 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru III PL Z 30 30  3       30  3    
9 Pracownia magisterska II PL Z 30  30 3        30 3    

10 Seminarium magisterskie III PL Z 30  30 3        30 3    
11 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru IV PL Z 30 30  3          30  3
12 Pracownia magisterska III PL Z 30  30 5           30 5
13 Seminarium magisterskie IV przygotowanie pracy magisterskiej PL Z 30  30 20           30 20

RAZEM INNE WYMAGANIA: 375 120 255 57 30 60 8 30 75 12 30 60 9 30 60 28

RAZEM SEMESTRY: 1090 400 690 120 245 30 445 30 295 30 105 30

OGÓŁEM 1090

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra na kierunku turystyka w specjalności dziedzictwo kulturowe.

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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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna
7. Rok akademicki od którego 

obowiązuje zmieniony
plan studiów

—

Specjalność: gospodarka turystyczna
A I rok II rok

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4

Lp. Nazwa modułu Język 
wykł. E/Z Razem W I Razem

ECTS W I E W I E W I E W I E

1 ICT w turystyce PL Z 15  15 3  15 3          
2 Krajobraz a walory widokowe w turystyce PL Z 30 15 15 3 15 15 3          
3 Moduł humanistyczny I (Podstawy prawa w turystyce) PL Z 20 20  3 20  3          
4 Moduł specjalnościowy: Atrakcje turystyczne Polski PL E 60 30 30 4 30 30 4          
5 Moduł specjalnościowy: Atrakcje turystyczne świata PL E 90 60 30 4 60 30 4          
6 Podstawy geografii w turystyce PL E 15 15  3 15  3          
7 Zastosowanie statystyki w turystyce PL Z 15  15 2  15 2          
8 Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego PL E 30 15 15 2    15 15 2       
9 Metodyka prowadzenia wycieczek i turystyka szkolna PL Z 15  15 2     15 2       

10 Moduł humanistyczny II (Wprowadzenie na rynek pracy) PL Z 10 10  2    10  2       
11 Moduł specjalnościowy: Planowanie i zagospodarowanie turystyczne PL Z 60 30 30 5    30 30 5       
12 Moduł specjalnościowy: Podstawy przedsiębiorczości PL Z 30 15 15 4    15 15 4       
13 GIS w turystyce PL Z 40 10 30 5       10 30 5    
14 Moduł ogólnouczelniany PL Z 15 15  2       15  2    
15 Moduł specjalnościowy: Animacja czasu wolnego PL Z 15  15 4        15 4    
16 Moduł specjalnościowy: Geograficzne uwarunkowania turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne) PL Z 15 15  3       15  3    
17 Moduł specjalnościowy: Zagrożenia dla współczesnej turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne) PL Z 15 15  3       15  3    
18 Warsztat badań w turystyce PL Z 30 15 15 4       15 15 4    
19 Nowe trendy w turystyce PL Z 15 15  2          15  2

RAZEM A: 535 295 240 60 140 105 22 70 75 15 70 60 21 15 0 2

PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE I rok II rok

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4

Lp. Nazwa modułu Język 
wykł. E/Z Razem W I Razem

ECTS W I E W I E W I E W I E

1 Ćwiczenia terenowe - Pilotowanie wycieczek (10 dni) PL Z 60  60 1     60 1       
2 Ćwiczenia terenowe magisterskie (15 dni) PL Z 90  90 1     90 1       
3 Praktyki zawodowe (15 dni) PL Z    1      1       

RAZEM PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE: 150 0 150 3 0 0 0 0 150 3 0 0 0 0 0 0
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INNE WYMAGANIA I rok II rok

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4

Lp. Nazwa modułu Język 
wykł. E/Z Razem W I Razem

ECTS W I E W I E W I E W I E

1 Język obcy w turystyce PL Z 30  30 2  30 2          
2 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru I PL Z 30 30  3 30  3          
3 Seminarium magisterskie I PL Z 30  30 3  30 3          
4 Język obcy specjalistyczny PL Z 15  15 3     15 3       
5 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru II PL Z 30 30  3    30  3       
6 Pracownia magisterska I PL Z 30  30 3     30 3       
7 Seminarium magisterskie II PL Z 30  30 3     30 3       
8 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru III PL Z 30 30  3       30  3    
9 Pracownia magisterska II PL Z 30  30 3        30 3    

10 Seminarium magisterskie III PL Z 30  30 3        30 3    
11 Moduł fakultatywny IV PL Z 30 30  3          30  3
12 Pracownia magisterska III PL Z 30  30 5           30 5
13 Seminarium magisterskie IV przygotowanie pracy magisterskiej PL Z 30  30 20           30 20

RAZEM INNE WYMAGANIA: 375 120 255 57 30 60 8 30 75 12 30 60 9 30 60 28

RAZEM SEMESTRY: 1060 415 645 120 335 30 400 30 220 30 105 30

OGÓŁEM 1060

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra na kierunku turystyka w specjalności gospodarka turystyczna.

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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CZĘŚĆ D: OPIS MODUŁÓW

1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Ćwiczenia terenowe - Pilotowanie wycieczek (10 dni)
Kod modułu: 04-TR-S2-029

1. Liczba punktów ECTS: 1

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-029_1 Posiada wiedzę o lokalnych instytucjach kultury (m.in. muzealnych i archiwalnych) i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnymi, zwłaszcza miasta i regionu w których może pilotować grupy wycieczkowe

KTR2_W01 4

04-TR-S2-029_2 Potrafi porozumiewać się z prowadzoną przez siebie grupą z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych oraz metod i 
technik komunikowania się (w języku polskim i obcym)

KTR2_U03 5

04-TR-S2-029_3 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną dotyczącą miejsc w których ma oprowadzać grupę KTR2_U06 4
04-TR-S2-029_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą pilota wycieczek KTR2_K04 5
04-TR-S2-029_5 Jako pilot wycieczki potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych zadań KTR2_K03 5

3. Opis modułu
Opis Moduł ma za zadanie umożliwić zdobycie wiedzy na temat zasad i technik stosowanych w obsłudze ruchu turystycznego z punktu widzenia przewodnika 

i pilota grup turystycznych. Umiejętność realizowania imprez turystycznych różnego typu i  obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży 
turystycznej. Wytworzenie nawyków kulturalnej obsługi klienta w oparciu o zasady etyki zawodowej. Student będzie uczył się dbałości o jakość obsługi 
ruchu turystycznego.  Zapozna się ze sposobami komunikacji z grupą i o koniczności aktualizacji wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-029
_w_1

Dziennik praktyk Dziennik powinien zawierać opisy każdego dnia praktyki 04-TR-S2-029_1, 04-TR-
S2-029_2, 04-TR-S2-029_3, 
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04-TR-S2-029_4, 04-TR-
S2-029_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-029
_fs_1

ćwiczenia terenowe Ćwiczenia terenowe 60   04-TR-S2-029_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Ćwiczenia terenowe magisterskie (15 dni)
Kod modułu: 04-TR-S2-028

1. Liczba punktów ECTS: 1

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-028_1 Ma wiedzę oraz znajomość specjalistycznych narzędzi również informatycznych umożliwiających prowadzenie badań 
terenowych, zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji pozyskanych danych.

KTR2_W01 5

04-TR-S2-028_2 Samodzielnie zbiera i interpretuje wiedzę (w tym dane empiryczne) oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski KTR2_U02 5
04-TR-S2-028_3 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02

KTR2_K03
4
4

04-TR-S2-028_4 Wykazuje odpowiedzialność za stosowane techniki badawcze KTR2_K01 4
04-TR-S2-028_5 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych powiązanych z pracą magisterską KTR2_K03 4

3. Opis modułu
Opis Moduł ma za zadanie umożliwić studentowi prowadzenie badań oraz pozyskanie materiałów badawczych do pracy magisterskiej. Student będzie 

prowadził badania w trenie lub pozyskiwał je z wybranych instytucji.  Promotor wraz ze studentem będzie udawał się w obszar badawczy  i będzie 
nadzorował poprawność prowadzonych badań. Student będzie odpowiadał za narzędzia badawcze którymi będzie się posługiwał w czasie prowadzenia 
badań a po skończonych badaniach dokona interpretacji.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-028
_w_1

Dziennik praktyk Dziennik powinien zawierać opisy każdego dnia praktyki 04-TR-S2-028_1, 04-TR-
S2-028_2, 04-TR-S2-028_3, 
04-TR-S2-028_4, 04-TR-
S2-028_5
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-028
_fs_1

ćwiczenia terenowe Ćwiczenia terenowe 90   04-TR-S2-028_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: GIS w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-058

1. Liczba punktów ECTS: 5

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-058_1 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 5

04-TR-S2-058_2 Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze 
specjalistycznym samodzielnie zdobywając wiedzę i poszerzając umiejętności badawcze

KTR2_U05 5

04-TR-S2-058_3 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy

KTR2_U01 4

04-TR-S2-058_4 Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów 
turystycznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

KTR2_W02 4

04-TR-S2-058_5 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturach kierunkowych problemów z zakresu nauk turystycznych oraz 
humanistycznych oraz ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach

KTR2_W05 4

04-TR-S2-058_6 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków 
bezpiecznej pracy

KTR2_U06 3

3. Opis modułu
Opis Student poznaje geograficzne systemy informacyjne zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. W ramach wykładów student nabywa wiedzę o 

głównych systemach informacji geograficznej oraz umiejętności w zakresie ich obsługi. Dodatkowo nabywa wiedzę o metodach kartograficznej 
prezentacji atrakcyjności turystycznej oraz o dostępności informacji turystycznej (geoportale, spisy i rejestry dostępne online).
 W ramach laboratorium student poznaje mechanizm działania programów GIS. Student wykorzystuje oprogramowanie GIS do wykonania analiz 
przestrzennych zjawisk turystycznych oraz potrafi korzystać z rozproszonych źródeł informacji przestrzennej. Potrafi samodzielnie wykonać mapę 
lokalizacji walorów turystycznych i przeprowadzić ich waloryzację.

Wymagania wstępne
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Student posiada podstawową umiejętność obsługi komputera.  Ponadto posiada umiejętność selekcji danych i znajomości języka angielskiego 
przynajmniej w stopniu podstawowym.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-058
_w_1

ĆWICZENIA - zaliczenie projektu 
przygotowywanego na ćwiczeniach

Zaliczenie ćwiczeń w formie projektu, z wykorzystaniem wszystkich nabytych umiejętności 
analizy, selekcji, integracji i oceny informacji przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi 
badawczych i źródeł informacji ( w tym informacji elektronicznych i narzędzi informatycznych).

04-TR-S2-058_1, 04-TR-
S2-058_2, 04-TR-S2-058_3, 
04-TR-S2-058_4, 04-TR-
S2-058_6

04-TR-S2-058
_w_2

WYKŁADY - kolokwium 
zaliczeniowe

Zaliczenie treści wykładów w formie kolokwium zaliczeniowego. 04-TR-S2-058_1, 04-TR-
S2-058_4, 04-TR-S2-058_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-058
_fs_1

laboratorium Zajęcia laboratoryjne prowadzone w sali 
komputerowej z stałym dostępem do sieci. 
Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu 
odpowiedniego oprogramowania GIS.

30 Praca studialna przy przygotowywaniu 
projektu – przygotowanie waloryzacji 
turystycznej wybranego obszaru.

40 04-TR-S2-058_w_1

04-TR-S2-058
_fs_2

wykład Wykład z prezentacją multimedialną 10 poszerzanie wiedzy o źródłach informacji 
przestrzennej wykorzystywanej w turystyce

30 04-TR-S2-058_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: ICT w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-007

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-007_1 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji elektronicznej branży turystycznej. Posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, elektronicznych systemów turystycznych, innowacyjnych rozwiązań w 
branży turystycznej (systemy rezerwacyjne, multimedia wykorzystywane w muzeach, atrakcjach turystycznych, itp.). Potrafi 
dokonać doboru metod i odpowiednio konstruować narzędzia badawcze wykorzystywane jako systemy wsparcia w turystyce.

KTR2_U03 3

04-TR-S2-007_2 Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk turystycznych i analizy danych (pojemność 
i chłonność turystyczna, przepustowość szlaków turystycznych, zapełnienie obiektów turystycznych i połączeń kolejowych, 
samolotowych, autokarowych).

KTR2_U05 5

04-TR-S2-007_3 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych (innowacyjne 
rozwiązania w turystyce). Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować potrzebne informacje z 
wykorzystaniem źródeł internetowych (obiekty wykorzystujące multimedia, portale transportowe i rezerwacyjne) oraz formułować 
w oparciu o nie krytyczne sądy (analiza ich przydatności, jakości informacji, łatwości obsługi i dostępu do nich).

KTR2_U01 4

04-TR-S2-007_4 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, które potrafi wykorzystać w 
praktyce (pomoc przy wyborze odpowiedniego kierunku destynacji turystycznej) a także aktywnie uczestniczy w działaniach na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (uczestnictwo w imprezach promujących turystykę regionalną, 
znajomość imprez branżowych np. targi turystyczne, industriada, itp.)

KTR2_W01 4

04-TR-S2-007_5 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych (prognozowanie 
nowych trendów w turystyce np. kierunki wyjazdów turystycznych) ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych 
(systemy rezerwacyjne), zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,  wartościowania i problematyzowania 
różnych wytworów kultury (umiejętność przeprowadzenia waloryzacji obiektów kulturowych w swoim regionie).

KTR2_U02 4

3. Opis modułu
Opis Student poznaje systemy informacyjne i komunikacyjne w turystyce. Nabywa wiedzę o głównych systemach rezerwacyjnych wykorzystywanych w 

turystyce oraz umiejętności w zakresie ich obsługi. Student zna i potrafi korzystać z systemów sieciowej rezerwacji podstawowych usług turystycznych w 
tym portali usług transportowych i noclegowych, potrafi prawidłowo wskazać i wykorzystać  turystyczne źródła informacji zawarte w sieci: odpowiednie 
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źródła informacji turystycznej w zakresie usług ubezpieczeniowych, placówek dyplomatycznych, portale wydające ostrzeżenia dla turystów, informacje o 
niezbędnych szczepieniach, wizach czy zwyczajach w krajach destynacji turystycznej. Student posiada umiejętność trafnej selekcji potrzebnej informacji 
oraz oceny jej przydatności i poprawności. Poznaje współczesne trendy w turystyce (backpacking, coachsurfing) i portale komunikacyjne z nimi 
związane. Student nabywa umiejętności i wiedzy w zakresie informacji i obsługi interaktywnych usług turystycznych i nowoczesnych technik 
stosowanych w promocji i marketingu turystycznym. Poznaje nowoczesne rozwiązania stosowane w atrakcjach turystycznych, muzeach (interaktywność, 
liczniki odwiedzających). Student posiada informacje o kartograficznych zasobach przydatnych w turystyce oraz potrafi z nich korzystać.

Wymagania wstępne Student posiada podstawową umiejętność obsługi komputera w tym w szczególności popularnych przeglądarek internetowych.  Ponadto posiada 
umiejętności selekcji danych i znajomości języka angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-007
_w_1

zaliczenie Zaliczenie w formie projektu, z wykorzystaniem wszystkich nabytych umiejętności analizy, 
selekcji, integracji i oceny informacji przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi badawczych i 
źródeł informacji ( w tym informacji elektronicznych i narzędzi informatycznych).

04-TR-S2-007_1, 04-TR-
S2-007_2, 04-TR-S2-007_3, 
04-TR-S2-007_4, 04-TR-
S2-007_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-007
_fs_1

laboratorium Zajęcia laboratoryjne prowadzone w sali 
komputerowej z stałym dostępem do sieci. 
Zajęcia częściowo prowadzone przy 
wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania – systemów 
rezerwacyjnych wykorzystywanych w biurach 
turystycznych.

15 Praca studialna przy przygotowywaniu 
projektu – analiza i ocena źródeł informacji i 
ich poprawności.

60 04-TR-S2-007_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Język obcy specjalistyczny
Kod modułu: 04-TR-S2-031

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-031_1 Porozumiewa się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. 
Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność 
przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z 
turystyki w języku obcym.

KTR2_U04 5

04-TR-S2-031_2 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców a także prowadzić debatę KTR2_U03 5
04-TR-S2-031_3 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz otoczenia społecznego i 

gospodarczego; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową. 
Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego a także do myślenia i działania w sposób interdyscyplinarny i 
przedsiębiorczy

KTR2_K03 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w międzynarodowej branży turystycznej, opartej o znajomość języka obcego na poziomie 

specjalistycznym. Przedmiot ma za zadanie wprowadzić treści typowo turystyczne w języku angielskim, specjalistyczne turystyczne słownictwo, zwroty, 
wyrażenia. Przedmiot jest uzupełnieniem przedmiotu język obcy w turystyce o specjalistyczną wiedzę turystyczną i umiejętności językowe w tym 
zakresie.   Student nabywa umiejętności posługiwania się specjalistycznym (turystycznym) językiem obcym zarówno w zakresie mowy jak i pisma.

Wymagania wstępne Pozytywne zaliczenie przedmiotu język obcy w turystyce. Umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-031
_l_1

Test zaliczeniowy test będzie zawierał zadania weryfikujące wiedzę turystyczną w języku angielskim oraz 
specjalistyczne słownictwo, zwroty, wyrażenia

04-TR-S2-031_1, 04-TR-
S2-031_2, 04-TR-S2-031_3
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-031
_fs_1

laboratorium praca indywidualna i zespołowa związana z 
nabywaniem umiejętności językowych w 
zakresie specjalistycznego, turystycznego 
języka angielskiego

15 Praca z literaturą 45 04-TR-S2-031_l_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Język obcy w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-030

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-030_1 Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk turystycznych wykorzystując do tego celu literaturę w języku obcym KTR2_W01 5
04-TR-S2-030_2 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu nauk turystycznych w języku obcym KTR2_U02

KTR2_U04
5
5

04-TR-S2-030_3 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych oraz metod i technik komunikowania się w języku 
obcym

KTR2_U04 4

04-TR-S2-030_4 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac w języku obcym KTR2_U04 5
04-TR-S2-030_5 Posługuje się terminologią turystyczną oraz związaną z dziedzictwem w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+
KTR2_U04 5

04-TR-S2-030_6 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01
KTR2_K04

4
4

3. Opis modułu
Opis Moduł ma za zadanie przygotować studentów do pracy za granią w roli pilota i rezydenta a także do obsługi turystyki przyjazdowej. Po ukończeniu 

modułu student będzie potrafił wykorzystywać literaturę naukową w języku obcym a także będzie posiadał umiejętność przygotowywania wystąpień 
ustnych w języku obcym.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-030 Kolokwium test będzie weryfikował wiedzę z ćwiczeń oraz wskazanej literatury
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_w_1 04-TR-S2-030_1, 04-TR-
S2-030_2, 04-TR-S2-030_3, 
04-TR-S2-030_4, 04-TR-
S2-030_5, 04-TR-S2-030_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-030
_fs_1

ćwiczenia dyskusja dydaktyczna, pogadanka 30 Praca z literaturą 30 04-TR-S2-030_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Krajobraz a walory widokowe w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-025

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-025_1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające, złożone 
zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu turystyki; ma uporządkowaną i podbudowaną 
metodologicznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu turystyki

KTR2_W01 5

04-TR-S2-025_2 potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach; właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzących, przeprowadzać krytyczną analizę, interpretację i ocenę 
a także syntezę i prezentację tych informacji; potrafi właściwie dobierać i stosować metody i narzędzia, w tym zaawansowane 
techniki informacyjno-komunikacyjne oraz opracowywać nowe narzędzia analiz i pomiarów w turystyce

KTR2_U01 5

04-TR-S2-025_3 rozumie i respektuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

KTR2_K02 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają analizować walory widokowe jako element atrakcyjności turystycznej. Student 

nabywa wiedzę o relacjach krajobraz – turystyka oraz praktycznych umiejętności analizy walorów widokowych z wykorzystaniem technik i narzędzi 
fizjonomicznej oceny krajobrazu.

Wymagania wstępne Umiejętność podstawowej obsługi komputera. Podstawowa wiedza z zakresu geografii turystycznej.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-025
_l_1

Test zaliczeniowy test będzie zawierał zadania weryfikujące wiedzę z zakresu relacji krajobraz a turystyka 04-TR-S2-025_1, 04-TR-
S2-025_2, 04-TR-S2-025_3

04-TR-S2-025 Projekt projekt będzie weryfikował wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne interpretacji walorów 04-TR-S2-025_1, 04-TR-
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_l_2 krajobrazowych na potrzeby turystyki S2-025_2, 04-TR-S2-025_3

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-025
_fs_1

wykład wykład multimedialny 15 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-025_l_1

04-TR-S2-025
_fs_2

laboratorium praca indywidualna i zespołowa związana z 
nabywaniem umiejętności i wiedzy analizy 
walorów widokowych na potrzeby turystyki

15 praca z literaturą 60 04-TR-S2-025_l_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego
Kod modułu: 04-TR-S2-013

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-013_1 Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk turystycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk oraz z zakresu 
tych nauk, które dotyczą obsługi ruchu turystycznego, a także zna, na poziomie rozszerzonym, terminologię związaną z ruchem 
turystycznym i jego obsługą

KTR2_W01 5

04-TR-S2-013_2 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu obsługi ruchu turystycznego KTR2_W05 4
04-TR-S2-013_3 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 

etycznych) organizujących ruch turystyczny i struktury jego organizacji oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk turystycznych

KTR2_W04 5

04-TR-S2-013_4 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu organizacji ruchu turystycznego oraz wykazuje umiejętność krytycznej analizy i 
selekcji informacji,

KTR2_U02 3

04-TR-S2-013_5 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac jak również posiada 
umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wiedzy 
pozyskiwanej z różnych dyscyplin

KTR2_U03 4

04-TR-S2-013_6 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02 5

3. Opis modułu
Opis W ramach przedmiotu realizowane będą zagadnienia dotyczące:

•	motywów wyjazdów, 
•	rodzajów i form obsługi ruchu turystycznego, 
•	prawnych aspektów ruchu turystycznego, 
•	kultury obsługi i etyki zawodowa pracownika branży turystycznej, 
•	tworzenia produktu turystycznego, 
•	roli informacji i promocji,
•	pośrednictwa w turystyce oraz ubezpieczeń, 
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•	obsługi turysty w obiektach bazy noclegowej i gastronomicznej, 
•	wykorzystania transportu w turystyce, 
•	przewodnictwa i pilotażu, 
•	przepisów paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych i meldunkowych

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-013
_w_1

test weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną literaturę 04-TR-S2-013_1, 04-TR-
S2-013_3

04-TR-S2-013
_w_2

kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy zdobytej przez studenta na ćwiczeniach oraz podczas prac 
przygotowawczych z zadaną literaturą

04-TR-S2-013_2, 04-TR-
S2-013_4, 04-TR-S2-013_5

04-TR-S2-013
_w_3

projekt przedstawienie prezentacji multimedialnej, ocena umiejętności 04-TR-S2-013_5, 04-TR-
S2-013_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-013
_fs_1

wykład wykład multimedialny 15 Praca z podaną literaturą w celu 
uzupełnienia wiedzy nabytej na wykładzie 
oraz utrwalenia wiedzy podstawowej

15 04-TR-S2-013_w_1

04-TR-S2-013
_fs_2

laboratorium zajęcia laboratoryjne polegające na dyskusji 
studentów na zadany temat w oparciu o 
materiały źródłowe (w tym internetowe) oraz 
wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem 
materiałów źródłowych (literatura, Internet) 
jak również tych dostarczonych przez 
prowadzącego

15 Dyskusja, wykonywanie i prezentacje 
ćwiczeń oraz projektu, praca z zadanym 
materiałem źródłowym

15 04-TR-S2-013_w_2, 
04-TR-S2-013_w_3
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Metodyka prowadzenia wycieczek i turystyka szkolna
Kod modułu: 04-TR-S2-009

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-009_1 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu obserwowanego dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego KTR2_W01 5
04-TR-S2-009_2 Posiada wiedzę o lokalnych instytucjach kultury takich jak  muzea oraz orientację w życiu kulturalnym miasta i regionu KTR2_W01 4
04-TR-S2-009_3 Posługuje się terminologią turystyczną związaną z dziedzictwem kulturowym niezbędną do prowadzenia wycieczek KTR2_U01 4
04-TR-S2-009_4 Ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie wykorzystywaną podczas wycieczek KTR2_W01

KTR2_W04
4
4

04-TR-S2-009_5 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02
KTR2_K03

5
5

04-TR-S2-009_6 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu KTR2_K01
KTR2_K04

5
5

3. Opis modułu
Opis Moduł ma za zadanie zapoznać studenta z prowadzeniem wycieczek turystycznych, obsługą ruchu turystycznego, ze specyfiką prowadzenia wycieczek 

szkolnych i przepisów je regulujących. Omówione zostaną konieczne dokumenty do prowadzenia wycieczek takie jak: karta wycieczki, zgody rodziców, 
regulamin wycieczki.  Celem modułu jest utrwalenie wiedzy zdobytej w ramach innych modułów a także zapoznanie z nowym materiałem poprzez 
prowadzenie obserwacji.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-009 test weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną literaturę
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_w_1 04-TR-S2-009_2, 04-TR-
S2-009_4

04-TR-S2-009
_w_2

ocena ciągła weryfikacja wiedzy zdobytej przez studenta na ćwiczeniach 04-TR-S2-009_1, 04-TR-
S2-009_3, 04-TR-S2-009_5, 
04-TR-S2-009_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-009
_fs_1

laboratorium Zajęcia laboratoryjne z wykonaniem zadań 
pisemnych.

15 Praca z literaturą 15 04-TR-S2-009_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny IV
Kod modułu: 04-TR-S2-035

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-035_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o 
zarzadzaniu

KTR2_W05 5

04-TR-S2-035_2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących 
nimi prawidłowościach w zakresie zarządzania

KTR2_W04 5

04-TR-S2-035_3 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych i 
innych autorów

KTR2_U01 4

04-TR-S2-035_4 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac (w języku polskim i 
obcym) z zakresu nauk o zarządzaniu

KTR2_U03 3

04-TR-S2-035_5 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01
KTR2_K04

5
5

3. Opis modułu
Opis Moduł „Zarządzanie i Marketing w turystyce” ma umożliwić studentowi zorientowanie się w zagadnieniach związanych z polityką turystyczną i strategiami 

zarządzania w nowoczesnym biznesie.  Student pozna w zakresie gospodarki turystycznej obowiązujące strategie i koncepcje zarządzania 
przedsiębiorstwami turystycznymi. Student nabędzie umiejętność wybrania odpowiedniej koncepcji i strategii zarządzania podmiotem turystycznym.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-035
_w_1

kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę 04-TR-S2-035_1, 04-TR-
S2-035_2
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04-TR-S2-035
_w_2

Ocena ciagła prezentacja wyników zadanego  tematu , ocena umiejętności formułowania własnych 
argumentów w czasie ustnej debaty, ocena umiejętności prezentowania wybranych problemów

04-TR-S2-035_3, 04-TR-
S2-035_4, 04-TR-S2-035_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-035
_fns_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 15 04-TR-S2-035_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru I
Kod modułu: 04-TR-S2-032

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-032_1 Ma pogłębioną wiedzę o rynkach turystycznych na świecie KTR2_W01 5
04-TR-S2-032_2 Interpretuje zjawisk i procesy turystyczne w pracy badawczej i działaniach praktycznych odnoszące się do światowych rynków 

turystycznych
KTR2_W02 5

04-TR-S2-032_3 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk, z którymi związane są rynki turystyczne, a także zna terminologię z tych obszarów 
na poziomie rozszerzonym

KTR2_W03 5

04-TR-S2-032_4 Samodzielnie zbiera i interpretuje wiedzę dotyczącą rynków turystycznych oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski KTR2_U02 4
04-TR-S2-032_5 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i poszerzania wiedzy o rynkach turystycznych, potrafi inspirować i organizować 

proces uczenia się własnego i innych osób
KTR2_K01 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rynkami turystycznymi Europy, Azji, Afryki, Ameryk, Australii i Oceanii, Antarktydy i Arktyki  w podziale na 

główne regiony turystyczne; prezentacja najbardziej interesujących i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc – omówienie indywidualnych 
walorów na tle atrakcji turystycznych danego kontynentu; przedstawienie różnorodności regionów dla wybranych form turystyki; charakterystyka specyfiki 
przyrodniczej i kulturowej regionów; zapoznanie studentów z poziomem zagospodarowania turystycznego regionów i możliwościami i kierunkami ich 
rozwoju. Zapoznanie ze zjawiskami i procesami odnoszącymi się do światowych rynków turystycznych.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-032
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz zamkniętych 
przedstawionej na wykładach oraz podanej literatury

04-TR-S2-032_1, 04-TR-
S2-032_2, 04-TR-S2-032_3, 
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04-TR-S2-032_4, 04-TR-
S2-032_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-032
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-032_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru I
Kod modułu: 04-TR-S2-054

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-054_1 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu dziejów gospodarczych Polski i Europy, rozumie ich wagę i 
miejsce w systemie badań nad przeszłością oraz w relacjach do innych nauk

KTR2_W01 5

04-TR-S2-054_2 Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów 
gospodarczych w ujęciu historycznym w pracy badawczej i działaniach praktycznych

KTR2_W02 5

04-TR-S2-054_3 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk, z którymi związane są badania nad dziejami gospodarki w Polsce i Europie, a także 
zna terminologię z tych obszarów na poziomie rozszerzonym

KTR2_W03 5

04-TR-S2-054_4 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy na temat dziejów gospodarczych Polski i Europy, potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się własnego i innych osób

KTR2_K01 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z dziejów gospodarczych Polski i Europy. Dotyczy to w szczególności rozwoju 

wymiany handlowej, szlaków komunikacyjnych, ośrodków przemysłowych oraz postaci odpowiedzialnych za nowe idee i inicjatywy stymulujące rozwój 
gospodarczy. Zagadnienia te pozwolą studentom na zdobycie wiedzy historycznej przydatnej w podejmowaniu działań związanych z zabezpieczaniem 
oraz upowszechnianiem dziedzictwa historycznego związanego z szeroko pojętym przemysłem i gospodarką (szlaki turystyczne, wystawy, publikacje, 
muzea).

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-054
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz zamkniętych 
przedstawionej na wykładach oraz podanej literatury

04-TR-S2-054_1, 04-TR-
S2-054_2, 04-TR-S2-054_3, 
04-TR-S2-054_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-054
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-054_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru II
Kod modułu: 04-TR-S2-033

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-033_1 Ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie (potrafi wskazać na relacje między 
elementami środowiska przyrodniczego), a także pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (prawidłowo identyfikuje 
zależności społeczne, gospodarcze i kulturowe), pozwalającą na dostrzeganie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

KTR2_W04 5

04-TR-S2-033_2 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturach kierunkowych problemów z zakresu nauk turystycznych oraz 
humanistycznych  (nowe trendy w turystyce – np. działania na rzecz ekoturystyki, promocji dziedzictwa niematerialnego), oraz 
ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach (np. inicjatywy UNWTO, 
UNESCO, oraz polskie i regionalne POT, ŚOT, programy wspierające działania w zakresie turystyki).

KTR2_W05 5

04-TR-S2-033_3 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności 
człowieka (człowiek jako twórca dziedzictwa materialnego i niematerialnego, ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego).

KTR2_W03 4

04-TR-S2-033_4 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób np. 
poprzez dyskusję na temat współczesnych problemów w turystyce oraz zagrożeń dla turystyki.

KTR2_U06 5

04-TR-S2-033_5 Ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie (potrafi wskazać na relacje między 
elementami środowiska przyrodniczego), a także pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (prawidłowo identyfikuje 
zależności społeczne, gospodarcze i kulturowe), pozwalającą na dostrzeganie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

KTR2_K01 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z relacjami jakie istnieją między turystyką a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Student  potrafi 

określić interakcje turystyka – środowisko przyrodnicze i kulturowe, poznaje podstawowe wskaźniki oceniające te relacje i diagnozuje nieprawidłowości. 
Student poznaje podstawowe akty prawne, instytucje i organizacje regulujące kwestie wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze i kulturowe 
(uświadomienie zagrożeń antropopresji turystycznej i zapoznanie studenta z mechanizmami ograniczenia negatywnego wpływu turystyki na środowisko). 
Student poznaje ideę turystyki zrównoważonej (typy ekoturystyki, przykłady produktów ekoturystycznych, inicjatyw UNWTO).
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Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-033
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz zamkniętych 
przedstawionej na wykładach oraz podanej literatury

04-TR-S2-033_1, 04-TR-
S2-033_2, 04-TR-S2-033_3, 
04-TR-S2-033_4, 04-TR-
S2-033_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-033
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z podaną literaturą w celu 
uzupełnienia wiedzy nabytej na wykładzie 
oraz utrwalenia wiedzy podstawowej

60 04-TR-S2-033_w_1



Uniwersytet Śląski w Katowicach

2020-04-02 10:38:50 40 / 115

1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru II
Kod modułu: 04-TR-S2-055

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-055_1 Ma pogłębioną wiedzę na temat dziejów wojskowości, rozumie ich wagę i miejsce w systemie badań nad przeszłością oraz w 
relacjach do innych nauk

KTR2_W01 5

04-TR-S2-055_2 Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów 
związanych z historią wojskowości w pracy badawczej i działaniach praktycznych

KTR2_W02 5

04-TR-S2-055_3 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk, z którymi związane są badania nad dziejami wojskowości, a także zna terminologię z 
tych obszarów na poziomie rozszerzonym

KTR2_W03 5

04-TR-S2-055_4 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy z zakresu dziejów wojskowości, potrafi inspirować i organizować proces uczenia 
się własnego i innych osób

KTR2_K01 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów wojskowości w Polsce i Europie. Wiedza na temat rozwoju 

uzbrojenia, rodzajów broni, form organizacji armii, miejsc bitew oraz znanych wodzów, będzie niezwykle przydatna dla studenta w kontekście działań 
podejmowanych na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa historyczneg i kulturowego.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-055
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz zamkniętych 
przedstawionej na wykładach oraz podanej literatury

04-TR-S2-055_1, 04-TR-
S2-055_2, 04-TR-S2-055_3, 
04-TR-S2-055_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-055
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-055_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru III
Kod modułu: 04-TR-S2-034

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-034_1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk, z którymi związane są rożne formy i rodzaje turystyki KTR2_W01
KTR2_W03

5
5

04-TR-S2-034_2 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturach kierunkowych problemów z zakresu form i rodzajów turystyki KTR2_W02
KTR2_W05

4
4

04-TR-S2-034_3 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac (w języku polskim i 
obcym), dotyczących form i rodzajów turystyki

KTR2_U03 4

04-TR-S2-034_4 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania różnych form i rodzajów turystyki KTR2_U01 4
04-TR-S2-034_5 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01

KTR2_K04
4
4

3. Opis modułu
Opis Student poznaje rodzaje  turystyki kwalifikowanej, poznawczej, wypoczynkowej,

Zaznajamia się ze specyfiką i charakterystyką wybranych  rodzajów turystyki  na wybranych przykładach z obszarów nadmorskich, nizinnych, polarnych, 
wysokogórskich, pustynnych.   Główny nacisk zostanie położony na turystykę przyrodniczą, birdwatching ,turystykę polarną, geoturystykę , 
ekoturystykę ,safari , turystykę krajoznawczą, turystykę kulturową , turystykę filmową , turystykę etniczną , turystykę sentymentalną , czarną turystykę , 
turystykę kulinarną,  turystykę festiwalową,  fanoturystykę , turystykę lingwistyczną,  turystykę wolontariuszy

Wymagania wstępne  



Uniwersytet Śląski w Katowicach

2020-04-02 10:38:50 43 / 115

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-034
_w_1

Egzamin pisemny Weryfikacja znajomości całokształtu wiedzy studenta w zakresie zrealizowanych wykładów 
oraz samodzielnej lektury ze wskazanej literatury przedmiotu

04-TR-S2-034_1, 04-TR-
S2-034_2

04-TR-S2-034
_w_2

prezentacja multimedialna prezentacja wyników opracowania zadanego  tematu  z zakresu rozwoju turystyki w zadanym 
regionie świata

04-TR-S2-034_3, 04-TR-
S2-034_4, 04-TR-S2-034_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-034
_fs_1

wykład prezentacja podstawowych treści 
programowych z zakresu -rodzajów i form 
turystyki

30  15 04-TR-S2-034_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru III
Kod modułu: 04-TR-S2-056

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-056_1 Ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w kulturze, a także pogłębioną wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych, pozwalającą na dostrzeganie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego

KTR2_W04 5

04-TR-S2-056_2 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturach kierunkowych problemów z zakresu dziejów kultury oraz ma 
wiedzę o współczesnych dokonaniach, instytucjach kultury i podejmowanych przez nie inicjatywach kulturalnych

KTR2_W05 5

04-TR-S2-056_3 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 4
04-TR-S2-056_4 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy na temat wytworów kultury dawniej i dziś, potrafi inspirować i organizować proces 

uczenia się własnego i innych osób
KTR2_K01 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z dziejów polskiej i europejskiej kultury, szczególnie w kontekście statusu jej 

wytworów w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym regionu, kraju i kontynentu. Moduł będzie służył studentowi w zdobyciu wiedzy niezbędnej w 
podejmowaniu działań upowszechniających kulturowy dorobek w kontekście wiedzy o człowieku, jego światopoglądzie, sposobie życia w dawnych 
wiekach.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-056
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz zamkniętych 
przedstawionej na wykładach oraz podanej literatury

04-TR-S2-056_1, 04-TR-
S2-056_2, 04-TR-S2-056_3, 
04-TR-S2-056_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-056
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-056_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru IV
Kod modułu: 04-TR-S2-057

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-057_1 Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad polityczną historią 
Europy w dawnych wiekach, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

KTR2_W01 5

04-TR-S2-057_2 Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów 
politycznych dawniej i dziś w pracy badawczej i działaniach praktycznych

KTR2_W02 5

04-TR-S2-057_3 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów politycznych Europy, a także zna terminologię z tych obszarów na poziomie 
rozszerzonym

KTR2_W03 5

04-TR-S2-057_4 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy w zakresie dziejów politycznych Europy, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się własnego i innych osób

KTR2_K01 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi politycznych dziejów Europy. Kluczowe wydarzenia z historii 

naszego kontynentu odcisnęły swoje piętno na różnych sferach aktywności człowieka, której pozostałości tworzą szeroko pojęte dziedzictwo historyczne 
i kulturowe. Wiedza na temat procesów politycznych w różnych częściach Europy na przestrzeni dziejów pozwoli studentowi na bardziej rzetelne 
podejmowanie działań służących jego zachowaniu i upowszechnianiu.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-057
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz zamkniętych 
przedstawionej na wykładach oraz podanej literatury

04-TR-S2-057_1, 04-TR-
S2-057_2, 04-TR-S2-057_3, 
04-TR-S2-057_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-057
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-057_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł humanistyczny I (Podstawy prawa w turystyce)
Kod modułu: 04-TR-S2-010

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-010_1 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności  i prawa autorskiego KTR2_W01 5
04-TR-S2-010_2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł  prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 

etycznych
KTR2_W04 4

04-TR-S2-010_3 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi KTR2_U01 4
04-TR-S2-010_4 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01

KTR2_K04
5
5

3. Opis modułu
Opis Moduł ma za zadanie zapoznać studenta z takimi zagadnieniami jak: Pojęcie prawa turystycznego, źródła krajowych i międzynarodowych regulacji 

prawnych w turystyce. Usługi turystyczne jako działalność gospodarcza regulowana. Ogólne warunki zawierania umów z konsumentem. Pojęcie 
organizatora imprez turystycznych, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego. Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi klauzulami umownymi. 
Odpowiedzialność cywilna w turystyce: organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego. Zagadnienia prawne turystyki 
międzynarodowej (granice państwa, formalności graniczne, paszporty, wizy, formalności celne i dewizowe). Regulacje karne związane z turystyką

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-010
_w_1

test test będzie zawierał pytania otwarte i zamknięte dotyczące treści wykładów 04-TR-S2-010_1, 04-TR-
S2-010_2, 04-TR-S2-010_3, 
04-TR-S2-010_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-010
_fs_1

wykład wykład wybranych zagadnień z 
wykorzystaniem pomocy audiowizualnych

20 Praca z literaturą 10 04-TR-S2-010_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł humanistyczny II (Wprowadzenie na rynek pracy)
Kod modułu: 04-TR-S2-026

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-026_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu rynku pracy KTR2_W05 5
04-TR-S2-026_2 Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową KTR2_U06 5
04-TR-S2-026_3 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K02

KTR2_K04
4
4

04-TR-S2-026_4 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02
KTR2_K03

4
4

04-TR-S2-026_5 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Student zapoznaje się z aktualną sytuacją i trendami na rynku pracy. Moduł obejmuje rozpoznanie ofert i warunków pracy.  Poznaje zasady związane z 

nawiązaniem stosunku pracy jak również podjęciem własnej działalności gospodarczej. Omówione zostają instytucje rynku pracy. 
Student poznaje źródła danych o rynku pracy a także  zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-026
_w_1

test weryfikacja wiedzy w oparciu o treść merytoryczne poruszane na zajęciach laboratoryjnych 
oraz wskazaną w sylabusie literaturę

04-TR-S2-026_1, 04-TR-
S2-026_2, 04-TR-S2-026_3, 
04-TR-S2-026_4, 04-TR-
S2-026_5
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-026
_fs_1

wykład dyskusja dydaktyczna, pogadanka 10 Praca z materiałami źródłowymi, przegląd 
portali internetowych związanych z rynkiem 
pracy

15 04-TR-S2-026_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł ogólnouczelniany
Kod modułu: 04-TR-S2-061

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-060_1 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające, 
złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu turystyki; ma uporządkowaną i 
podbudowaną metodologicznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu turystyki.

KTR2_W01 5

3. Opis modułu
Opis Przedmiot ma na celu przybliżenie współczesnych nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Ich zasadniczych pojęć i koncepcji, obiektu i 

przedmiotu badań, struktury, miejsca w systemie nauk, relacji z innymi naukami, znaczenia teoretycznego, praktycznego i światopoglądowego w życiu 
człowieka, istoty rożnych podejść naukowo-badawczych, ukazanie sposobów podejścia do rozwiązywania problemów naukowych.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-060
_w_1

Zaliczenie pisemne weryfikacja wiedzy teoretycznej w oparciu o treści wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę 04-TR-S2-060_1

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-060
_fs_1

wykład Wykład podstawowych zagadnień  z 
wykorzystaniem pomocy audiowizualnych w 

15 praca z podręcznikami na temat, 
studiowanie  literatury uzupełniającej

45 04-TR-S2-060_w_1
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zakresie pokazania formułowania  zadań i 
problemów naukowo-badawczych i 
stosowania podejścia systemowego do ich 
rozwiązywania z wykorzystaniem pomocy 
audiowizualnych
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy:  Zarządzanie w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego
Kod modułu: 04-TR-S2-047

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-047_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk 
turystycznych

KTR2_W05 5

04-TR-S2-047_2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej

KTR2_W04 5

04-TR-S2-047_3 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac (w języku polskim i 
obcym), wykorzystujących zarówno ujęcie teoretyczne, jak i dostępną bazę źródłową

KTR2_U04 4

04-TR-S2-047_4 Samodzielnie zbiera i interpretuje wiedzę (w tym dane empiryczne) oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski KTR2_U02 4
04-TR-S2-047_5 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wiedzy 

pozyskiwanej z różnych dyscyplin
KTR2_U01 4

04-TR-S2-047_6 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy KTR2_K03 3

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Zarządzanie w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego jest ukazanie studentom elementów niezbędnych w procesie 

zarzadzania. Treści będą zawierały elementy planowania i podejmowania decyzji, panowania strategicznego, instrumentów planowania i rozwiązywania 
problemów a także kierowania operacjami i wydajnością. Nacisk zostanie również położony na podział pracy i strukturę organizacyjną, koordynację i 
projekt organizacji, gospodarowanie zasobami ludzkimi i inne.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-047 Test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 04-TR-S2-047_1, 04-TR-
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_w_1 pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu. S2-047_2
04-TR-S2-047
_w_2

Ocena ciągła Dyskusja nad zadanym problemem 04-TR-S2-047_3, 04-TR-
S2-047_4, 04-TR-S2-047_5, 
04-TR-S2-047_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-047
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-047_w_1

04-TR-S2-047
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-047_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Animacja czasu wolnego
Kod modułu: 04-TR-S2-024

1. Liczba punktów ECTS: 4

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-024_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie animacji czasu wolnego, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk turystycznych

KTR2_W05 5

04-TR-S2-024_2 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień, wykorzystujących zarówno ujęcie teoretyczne, jak i dostępną 
bazę źródłową z zakresu animacji czasu wolnego, planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

KTR2_U03 4

04-TR-S2-024_3 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02
KTR2_K03

4
4

04-TR-S2-024_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K02
KTR2_K04

5
5

3. Opis modułu
Opis Moduł przybliża studentowi zagadnienia związane z animacją czasu wolnego, począwszy od przybliżenia pojęcia czasu wolnego i jego powiązania z 

turystyką, poprzez wyjaśnienie roli animacji czasu wolnego w ofercie turystycznej oraz zakresu pracy animatora,  po charakterystykę różnych form zajęć 
animacyjnych. Zagadnienia analizowane są w ujęciu teoretycznym -  w trakcie wykładów, oraz praktyczny – w trakcie laboratoriów. Podczas laboratoriów 
student projektuje autorskie zajęcia animacyjne skierowane do wskazanej grupy odbiorców, a następnie przeprowadza je na grupie, która wciela się w 
rolę turystów.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-024
_w_1

test test sprawdzający wiedzę teoretyczną w zakresie animacji czasu wolnego – pytania otwarte i 
zamknięte

04-TR-S2-024_1
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04-TR-S2-024
_w_2

Ocena ciągła Projekt zajęć animacyjnych samodzielnie przygotowany przez studenta i wypróbowany na 
grupie

04-TR-S2-024_2, 04-TR-
S2-024_3, 04-TR-S2-024_4

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-024
_fs_2

laboratorium ćwiczenie projektowania i prowadzenia 
animacji czasu wolnego

15 Przygotowanie projektu 10 04-TR-S2-024_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Atrakcje turystyczne Polski
Kod modułu: 04-TR-S2-012

1. Liczba punktów ECTS: 4

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-012_1 Ma pogłębioną wiedzę o atrakcjach turystycznych Polski KTR2_W01 4
04-TR-S2-012_2 Potrafi interpretować zjawiska i procesy turystyczne występujące na obszarze Polski KTR2_W02 4
04-TR-S2-012_3 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu atrakcji turystycznych KTR2_U02 5
04-TR-S2-012_4 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje atrakcji turystycznych KTR2_U06 4
04-TR-S2-012_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną dotyczącą atrakcji turystycznych Polski zna jej praktyczne 

zastosowania, a także aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, kraju
KTR2_K01 3

3. Opis modułu
Opis Moduł Atrakcje turystyczne Polski ma umożliwić studentowi pogłębione poznanie walorów krajoznawczych Polski, które  są przedmiotem zainteresowań 

poznawczych turysty. Obejmują one elementy kultury materialnej i duchowej (zabytki, folklor, obiekty kultury narodowej) oraz osobliwości przyrody (parki 
zabytkowe, jaskinie, źródła, wodospady, ogrody botaniczne i zoologiczne) które student będzie umiał interpretować. Student pozna regiony turystyczne 
Polski od Pomorza po Tatry i Sudety. Przedmiot będzie koncentrował się na badaniach całokształtu zjawisk i procesów związanych z szeroko 
rozumianymi atrakcjami turystycznymi w ujęciu regionalnym wraz z praktycznym zastsowaniem.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-012
_w_1

kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę 04-TR-S2-012_1, 04-TR-
S2-012_2

04-TR-S2-012
_w_2

Ocena ciągła prezentacja wyników opracowania zadanego  tematu,  ocena umiejętności formułowania 
własnych argumentów w czasie ustnej debaty, ocena umiejętności prezentowania wybranych 

04-TR-S2-012_3, 04-TR-
S2-012_4, 04-TR-S2-012_5
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problemów

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-012
_fns_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 30 04-TR-S2-012_w_1

04-TR-S2-012
_fs_2

ćwiczenia Prezentacje multimedialne z treściami 
przydzielonymi studentom

30 przygotowanie do ćwiczeń przez 
samodzielną lekturę wskazanych tekstów 
oraz opracowanie prezentacji w programie 
komputerowym dotyczących wybranych 
walorów turystycznych Polski.

30 04-TR-S2-012_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Atrakcje turystyczne świata
Kod modułu: 04-TR-S2-011

1. Liczba punktów ECTS: 4

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-011_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury który tworzy atrakcje turystyczne. KTR2_W03 5
04-TR-S2-011_2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących nimi 

prawidłowościami dotyczącymi atrakcji turystycznych
KTR2_W04 4

04-TR-S2-011_3 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy, 
w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U06 5

04-TR-S2-011_4 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania atrakcji turystycznych KTR2_U02 4
04-TR-S2-011_5 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02 5

3. Opis modułu
Opis Przedmiot ma na celu pokazać zróżnicowanie Świata pod względem atrakcyjności  turystycznej: jej uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-

kulturowych, stopnia rozwoju turystyki w rożnych regionach oraz jej specyfiki, oddziaływania turystyki na środowisko przyrodnicze i społeczeństwa 
rożnych regionów Świata, znaczenia turystyki dla rozwoju ogólnego (gospodarczego) poszczególnych regionów, jej roli w zrównoważonym rozwoju itd. 
Przedstawia różne typy atrakcji oraz ich przestrzenne zróżnicowanie, a także ich uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, kulturowe i gospodarcze.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-011
_w_1

test weryfikacja wiedzy w formie pisemnej przy użyciu pytań otwartych oraz testowych 
przedstawionej na wykładach oraz laboratoriach

04-TR-S2-011_1, 04-TR-
S2-011_2

04-TR-S2-011
_w_2

Ocena ciągła sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej  w formie prac pisemnych 04-TR-S2-011_3, 04-TR-
S2-011_4, 04-TR-S2-011_5
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-011
_fs_1

wykład wykład multimedialny 60  30 04-TR-S2-011_w_1

04-TR-S2-011
_fs_2

laboratorium Prezentacja zagadnień wprowadzających do 
wykonania ćwiczeń i prezentacji 
przedstawiającej zagadnienia tematyczne

30 praca ze wskazaną literaturą 30 04-TR-S2-011_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów I
Kod modułu: 04-TR-S2-042

1. Liczba punktów ECTS: 7

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-042_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 5
04-TR-S2-042_2 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz zna kategorie więzi społecznych i 

wybranych kręgów kulturowych
KTR2_W02 5

04-TR-S2-042_3 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 3

04-TR-S2-042_4 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U06 2

04-TR-S2-042_5 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych i 
innych autorów

KTR2_K01 4

04-TR-S2-042_6 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wiedzy 
pozyskiwanej z różnych dyscyplin

KTR2_K02 4

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Dziedzictwo kulturowe w Polsce I jest ukazanie studentom elementów, które na przestrzeni dziejów, a konkretnie w tzw. epokach 

starszych (średniowiecze, czasy nowożytne), tworzyły w naszym kraju sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe, ze wskazaniem na sposoby jego 
definiowania, kształtowania oraz wykorzystania w różnych procesach społecznych, kulturowych i politycznych.

Wymagania wstępne  
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-042
_w_1

kolokwium Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie rozmowy, składającej się 
z pytań otwartych (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przygotowanych w oparciu o wskazaną 
w sylabusie literaturę przedmiotu oraz źródła pisane i ikonograficzne

04-TR-S2-042_1, 04-TR-
S2-042_2, 04-TR-S2-042_3, 
04-TR-S2-042_4, 04-TR-
S2-042_5, 04-TR-S2-042_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-042
_fns_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-042_w_1

04-TR-S2-042
_fns_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy z 
tekstem źródłowym oraz źródłem 
ikonograficznym

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-042_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów II
Kod modułu: 04-TR-S2-043

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-043_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 5
04-TR-S2-043_2 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz zna kategorie więzi społecznych i 

wybranych kręgów kulturowych
KTR2_W04 4

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Dziedzictwo kulturowe w Polsce II jest ukazanie studentom elementów, które na przestrzeni dziejów najnowszych naszego kraju tworzyły 

w naszym kraju sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe, ze wskazaniem na sposoby jego definiowania, kształtowania oraz wykorzystania w różnych 
procesach społecznych, kulturowych i politycznych.

Wymagania wstępne Zaliczenie modułu Dziedzictwo kulturowe  w Polsce I

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-043
_w_1

Egzamin Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie rozmowy, składającej się 
z pytań otwartych (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przygotowanych w oparciu o wskazaną 
w sylabusie literaturę przedmiotu oraz źródła pisane i ikonograficzne

04-TR-S2-043_1, 04-TR-
S2-043_2

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-043 wykład Wykład z elementami dyskusji; 15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 15 04-TR-S2-043_w_1
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_fs_1 Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

04-TR-S2-043
_fs_2

ćwiczenia Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy z 
tekstem źródłowym oraz źródłem 
ikonograficznym

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-043_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Geograficzne uwarunkowania turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne)
Kod modułu: 04-TR-S2-020

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-020_1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk turystycznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie 
dotyczących uwarunkowań turystyki, zarówno przyrodniczych jak i społeczno-ekonomicznych

KTR2_W01 5

04-TR-S2-020_2 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania geograficznych uwarunkowań turystyki KTR2_U02 4
04-TR-S2-020_3 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie uwarunkowań turystyki pozwalające analizować, oceniać, 

selekcjonować i integrować informację
KTR2_U01 5

04-TR-S2-020_4 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu uwarunkowań turystykiw języku polskim; czyta ze zrozumieniem 
skomplikowane teksty naukowe w języku obcym

KTR2_U02
KTR2_U04

3
3

04-TR-S2-020_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą z zakresu uwarunkowań turystyki, zna jej praktyczne zastosowania, a także 
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa regionu,

KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Student poznaje geograficzne uwarunkowania  rozwoju turystyki, zarówno o charakterze przyrodniczym jak i społeczno-ekonomicznym.  Potrafi 

identyfikować i oceniać czynniki i bariery wpływające na rozwój turystyki. Nabywa umiejętność  przyczynowo-skutkowego interpretowania zjawisk 
przyrodniczych oraz  tych związanych z działalnością człowieka. Potrafi ocenić znaczenie i wpływ poszczególnych elementów na potencjał i możliwość 
rozwoju turystyki.

Wymagania wstępne Podstawy turystyki

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-020
_w_1

test test będzie zawierał pytania zarówno zamknięte jak i  otwarte 04-TR-S2-020_1, 04-TR-
S2-020_2, 04-TR-S2-020_3, 
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04-TR-S2-020_4, 04-TR-
S2-020_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-020
_fs_1

wykład wykład multimedialny 15  0 04-TR-S2-020_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Historyczny i współczesny rynek sztuki
Kod modułu: 04-TR-S2-053

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-053_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 5
04-TR-S2-053_2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 

etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 
zmianach i sposobach działania

KTR2_W04 4

04-TR-S2-053_3 Posiada podstawową wiedzę o lokalnych instytucjach kultury (m.in. muzealnych i archiwalnych) i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnymi, zwłaszcza miasta i regionu

KTR2_W05 4

04-TR-S2-053_4 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_K01 4

04-TR-S2-053_5 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Historyczny i współczesny rynek sztuki jest ukazanie studentom funkcjonowania, dawniej i dziś, instytucji i podmiotów kreujących rynek 

sztuki oraz mechanizmów regulujących jego działanie, w Polsce i za granicą, przede wszystkim w kontekście inicjatyw utrwalających i 
upowszechniających dziedzictwo kulturowe.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-053
_w_1

Test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu.

04-TR-S2-053_1, 04-TR-
S2-053_2, 04-TR-S2-053_3, 
04-TR-S2-053_4, 04-TR-
S2-053_5
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-053
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

30 04-TR-S2-053_w_1

04-TR-S2-053
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

30 04-TR-S2-053_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Marketing w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego
Kod modułu: 04-TR-S2-048

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-048_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk 
turystycznych

KTR2_W05 5

04-TR-S2-048_2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej

KTR2_W04 4

04-TR-S2-048_3 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac (w języku polskim i 
obcym), wykorzystujących zarówno ujęcie teoretyczne, jak i dostępną bazę źródłową

KTR2_U03 4

04-TR-S2-048_4 Samodzielnie zbiera i interpretuje wiedzę (w tym dane empiryczne) oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski KTR2_U02 4
04-TR-S2-048_5 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wiedzy 

pozyskiwanej z różnych dyscyplin
KTR2_U01 5

04-TR-S2-048_6 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy KTR2_K03 4

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Marketing w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego jest ukazanie studentom elementów niezbędnych w procesie 

planowania i realizacji działań marketingowych związanych z realizacją inicjatyw utrwalających i upowszechniających dziedzictwo kulturowe w różnych 
przejawach życia społecznego, kulturalnego i politycznego.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-048
_w_1

Test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu.

04-TR-S2-048_1, 04-TR-
S2-048_2
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04-TR-S2-048
_w_2

Ocena ciągła Dyskusja nad zadanym problemem 04-TR-S2-048_3, 04-TR-
S2-048_4, 04-TR-S2-048_5, 
04-TR-S2-048_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-048
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-048_w_1

04-TR-S2-048
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-048_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Metody opisu dzieła sztuki
Kod modułu: 04-TR-S2-050

1. Liczba punktów ECTS: 1

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-050_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 4
04-TR-S2-050_2 Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla dyscypliny nauki 

niezwiązanej z turystyką
KTR2_W02 4

04-TR-S2-050_3 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy

KTR2_U01 4

04-TR-S2-050_4 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 3

04-TR-S2-050_5 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U06 3

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Metody opisu dzieła sztuki jest ukazanie studentom elementów niezbędnych w procesie klasyfikacji i interpretacji różnych kategorii dzieł 

sztuki związanych z realizacją inicjatyw utrwalających i upowszechniających dziedzictwo kulturowe w różnych przejawach życia społecznego, 
kulturalnego i politycznego

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-050
_w_1

test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu.

04-TR-S2-050_1, 04-TR-
S2-050_2, 04-TR-S2-050_3, 
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04-TR-S2-050_4, 04-TR-
S2-050_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-050
_fs_1

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

75 04-TR-S2-050_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Planowanie i zagospodarowanie turystyczne
Kod modułu: 04-TR-S2-017

1. Liczba punktów ECTS: 5

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-017_1 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi dotyczącymi turystyki KTR2_W05 5
04-TR-S2-017_2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących 

nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania  podmiotów organizujących 
zagospodarowanie turystyczne.

KTR2_W04 4

04-TR-S2-017_3 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji o zagospodarowaniu turystycznym posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów

KTR2_U03 4

04-TR-S2-017_4 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych i 
innych autorów zmian i przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania turystycznego

KTR2_U01 5

04-TR-S2-017_5 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02 4

3. Opis modułu
Opis Moduł „Zagospodarowanie turystyczne” ma umożliwić studentowi zorientowanie się w zagadnieniach związanych planowaniem przestrzennym i 

zagospodarowaniem turystycznym obszarów o różnych typach i funkcjach. Student pozna zasady i możliwości zagospodarowania przestrzeni do 
pełnienia przez nią funkcji turystycznych.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-017
_w_1

zaliczenie pisemne weryfikacja wiedzy, przedstawionej na wykładach, w formie pisemnej przy użyciu pytań 
otwartych oraz zamkniętych

04-TR-S2-017_1, 04-TR-
S2-017_2

04-TR-S2-017 Ocena ciągła sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej i przygotowania prac pisemnych 04-TR-S2-017_3, 04-TR-
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_w_2 S2-017_4, 04-TR-S2-017_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-017
_fs_1

wykład wykład multimedialny 30 Praca z literaturą 15 04-TR-S2-017_w_1

04-TR-S2-017
_fs_2

laboratorium prezentacja zagadnień wprowadzających do 
wykonania ćwiczeń i prezentacji 
multimedialnej

30 przygotowanie do ćwiczeń polegające na 
zebraniu odpowiednich materiałów i ich 
wykonanie przygotowanie i wygłoszenie 
tematycznej prezentacji multimedialnej

15 04-TR-S2-017_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Podstawy prawne współczesnej dokumentacji zabytków w Polsce
Kod modułu: 04-TR-S2-052

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-052_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 4
04-TR-S2-052_2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 

etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 
zmianach i sposobach działania

KTR2_W04 4

04-TR-S2-052_3 Posiada podstawową wiedzę o lokalnych instytucjach kultury (m.in. muzealnych i archiwalnych) i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnymi, zwłaszcza miasta i regionu

KTR2_W02 3

04-TR-S2-052_4 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy

KTR2_U01 3

04-TR-S2-052_5 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 4

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Podstawy prawne współczesnej dokumentacji zabytków kultury jest ukazanie studentom kluczowych niuansów prawnych w procesie 

archiwizowania i katalogowania wszelkich przejawów działalności człowieka definiowanych jako zabytek kultury, związanych z realizacją inicjatyw 
utrwalających i upowszechniających dziedzictwo kulturowe w różnych przejawach życia społecznego, kulturalnego i politycznego

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-052 Test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
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_w_1 pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu. 04-TR-S2-052_1, 04-TR-
S2-052_2, 04-TR-S2-052_3, 
04-TR-S2-052_4, 04-TR-
S2-052_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-052
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

30 04-TR-S2-052_w_1

04-TR-S2-052
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

30 04-TR-S2-052_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Podstawy przedsiębiorczości
Kod modułu: 04-TR-S2-014

1. Liczba punktów ECTS: 4

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-014_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk 
turystycznych

KTR2_W05 5

04-TR-S2-014_2 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi 
posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów

KTR2_W04 4

04-TR-S2-014_3 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy KTR2_K03 4
04-TR-S2-014_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu KTR2_K02

KTR2_K04
4
4

3. Opis modułu
Opis Student rozumie zależności zachodzące w gospodarce.  Zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i konsumenta w gospodarce rynkowej. Moduł 

uczy postaw przedsiębiorczych, innowacyjności, modeli biznesowych, umiejętności zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa (i utrzymania go na 
rynku), w tym poruszania się w systemie instytucjonalno-prawnym, konstruowania biznes planu, pozyskiwania źródeł finansowania.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-014
_w_1

test test będzie zawierał pytania otwarte 04-TR-S2-014_1, 04-TR-
S2-014_2

04-TR-S2-014
_w_2

Ocena ciągła przygotowanie i wygłoszenie referatu na wcześniej ustalony temat 04-TR-S2-014_3, 04-TR-
S2-014_4
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-014
_fs_1

wykład wykład multimedialny 15 Praca z literaturą tematu. 
Praca z materiałami źródłowymi.

15 04-TR-S2-014_w_1

04-TR-S2-014
_fs_2

laboratorium sesja referatowa 15 Przygotowanie referatu. 15 04-TR-S2-014_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Problemy i metody archiwizacji współczesnych zjawisk kulturowych
Kod modułu: 04-TR-S2-049

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-049_1 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 
zmianach i sposobach działania

KTR2_W04 4

04-TR-S2-049_2 Posiada podstawową wiedzę o lokalnych instytucjach kultury (m.in. muzealnych i archiwalnych) i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnymi, zwłaszcza miasta i regionu

KTR2_W03 3

04-TR-S2-049_3 Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla dyscypliny nauki 
niezwiązanej z turystyką

KTR2_W02 3

04-TR-S2-049_4 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy

KTR2_U01 4

04-TR-S2-049_5 Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze 
specjalistycznym

KTR2_U05 3

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Problemy i metody archiwizacji współczesnych zjawisk kulturowych jest ukazanie studentom elementów niezbędnych w procesie 

gromadzenia i archiwizowania danych związanych z realizacją inicjatyw utrwalających i upowszechniających dziedzictwo kulturowe w różnych 
przejawach życia społecznego, kulturalnego i politycznego.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-049 test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
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_w_1 pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu. 04-TR-S2-049_1, 04-TR-
S2-049_2, 04-TR-S2-049_3

04-TR-S2-049
_w_2

Kolokwium zaliczeniowe Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu.

04-TR-S2-049_4, 04-TR-
S2-049_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-049
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

45 04-TR-S2-049_w_1

04-TR-S2-049
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

45 04-TR-S2-049_w_2



Uniwersytet Śląski w Katowicach

2020-04-02 10:38:50 82 / 115

1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Problemy i metody dokumentacji zabytków kultury
Kod modułu: 04-TR-S2-051

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-051_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 4
04-TR-S2-051_2 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz zna kategorie więzi społecznych i 

wybranych kręgów kulturowych
KTR2_W04 4

04-TR-S2-051_3 Posiada podstawową wiedzę o lokalnych instytucjach kultury (m.in. muzealnych i archiwalnych) i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnymi, zwłaszcza miasta i regionu

KTR2_W02 4

04-TR-S2-051_4 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy

KTR2_U01 3

04-TR-S2-051_5 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 5

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Problemy i metody dokumentacji zabytków kultury jest ukazanie studentom elementów niezbędnych w procesie archiwizowania i 

katalogowania wszelkich przejawów działalności człowieka definiowanych jako zabytek kultury, związanych z realizacją inicjatyw utrwalających i 
upowszechniających dziedzictwo kulturowe w różnych przejawach życia społecznego, kulturalnego i politycznego

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-051
_w_1

Test Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie testu składającego się z 
pytań otwartych, przygotowanych w oparciu o wskazaną w sylabusie literaturę przedmiotu.

04-TR-S2-051_1, 04-TR-
S2-051_2, 04-TR-S2-051_3, 
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04-TR-S2-051_4, 04-TR-
S2-051_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-051
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-051_w_1

04-TR-S2-051
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy nad 
zadanym problemem.

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-051_w_1



Uniwersytet Śląski w Katowicach

2020-04-02 10:38:50 84 / 115

1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Problemy i metody rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego
Kod modułu: 04-TR-S2-046

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-046_1 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 
zmianach i sposobach działania

KTR2_W04 4

04-TR-S2-046_2 Posiada podstawową wiedzę o lokalnych instytucjach kultury (m.in. muzealnych i archiwalnych) i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnymi, zwłaszcza miasta i regionu

KTR2_W02 4

04-TR-S2-046_3 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U05 5

04-TR-S2-046_4 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U06 3

04-TR-S2-046_5 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych i 
innych autorów

KTR2_K01 2

04-TR-S2-046_6 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków 
bezpiecznej pracy

KTR2_K04 2

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Problemy i metody rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego jest ukazanie studentom elementów, które w decydujący sposób mogą 

wpływać na definiowanie różnorakich elementów tworzących sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe, ze wskazaniem na ich wpływ na późniejsze 
wykorzystanie ich w różnych procesach społecznych, kulturowych i politycznych.

Wymagania wstępne  
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-046
_w_1

Egzamin Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie rozmowy, składającej się 
z pytań otwartych (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przygotowanych w oparciu o wskazaną 
w sylabusie literaturę przedmiotu oraz materiał źródłowy.

04-TR-S2-046_1, 04-TR-
S2-046_2, 04-TR-S2-046_3, 
04-TR-S2-046_4, 04-TR-
S2-046_5, 04-TR-S2-046_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-046
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-046_w_1

04-TR-S2-046
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy z 
tekstem źródłowym oraz źródłem 
ikonograficznym

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-046_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś I
Kod modułu: 04-TR-S2-044

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-044_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 4
04-TR-S2-044_2 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz zna kategorie więzi społecznych i 

wybranych kręgów kulturowych
KTR2_W03 4

04-TR-S2-044_3 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 3

04-TR-S2-044_4 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U06 2

04-TR-S2-044_5 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych i 
innych autorów

KTR2_K01 2

04-TR-S2-044_6 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wiedzy 
pozyskiwanej z różnych dyscyplin

KTR2_U02 2

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś I jest ukazanie studentom elementów, które na przestrzeni dziejów, 

a konkretnie w tzw. epokach starszych (średniowiecze, czasy nowożytne), tworzyły na kontynencie europejskim sferę rozumianą jako dziedzictwo 
kulturowe, ze wskazaniem na sposoby jego definiowania, kształtowania oraz wykorzystania w różnych procesach społecznych, kulturowych i 
politycznych.

Wymagania wstępne  
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-044
_w_1

Zaliczenie Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie rozmowy, składającej się 
z pytań otwartych (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przygotowanych w oparciu o wskazaną 
w sylabusie literaturę przedmiotu oraz źródła pisane i ikonograficzne

04-TR-S2-044_1, 04-TR-
S2-044_2, 04-TR-S2-044_3, 
04-TR-S2-044_4, 04-TR-
S2-044_5, 04-TR-S2-044_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-044
_fs_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-044_w_1

04-TR-S2-044
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy z 
tekstem źródłowym oraz źródłem 
ikonograficznym

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-044_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś II
Kod modułu: 04-TR-S2-045

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-045_1 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka KTR2_W01 4
04-TR-S2-045_2 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz zna kategorie więzi społecznych i 

wybranych kręgów kulturowych
KTR2_W03 4

04-TR-S2-045_3 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U03 3

04-TR-S2-045_4 Potrafi poddawać krytycznej analizie i interpretacji różne rodzaje wytworów kultury, uwzględniając również aktualny stan wiedzy 
humanistycznej, w celu ukazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KTR2_U06 2

04-TR-S2-045_5 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych i 
innych autorów

KTR2_K01 2

04-TR-S2-045_6 Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz wiedzy 
pozyskiwanej z różnych dyscyplin

KTR2_U02 2

3. Opis modułu
Opis Celem modułu Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś II jest ukazanie studentom elementów, które na przestrzeni 

dziejów, a konkretnie w czasie najnowszych dziejów Europy tworzyły na kontynencie europejskim sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe, ze 
wskazaniem na sposoby jego definiowania, kształtowania oraz wykorzystania w różnych procesach społecznych, kulturowych i politycznych.

Wymagania wstępne Zaliczenie modułu Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś I
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-045
_w_1

Zaliczenie Wiedza i umiejętności studenta zostają zweryfikowane na podstawie rozmowy, składającej się 
z pytań otwartych (krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przygotowanych w oparciu o wskazaną 
w sylabusie literaturę przedmiotu oraz źródła pisane i ikonograficzne

04-TR-S2-045_1, 04-TR-
S2-045_2, 04-TR-S2-045_3, 
04-TR-S2-045_4, 04-TR-
S2-045_5, 04-TR-S2-045_6

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-045
_fns_1

wykład Wykład z elementami dyskusji;
Wykład wzbogacony materiałami 
audiowizualnymi, prezentacją multimedialną
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-045_w_1

04-TR-S2-045
_fs_2

laboratorium Zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod 
nauczania-uczenia się: dyskusji, pracy z 
tekstem źródłowym oraz źródłem 
ikonograficznym

15 Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu 
obejmująca samodzielne przyswajanie 
wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
wskazanych zagadnień.

15 04-TR-S2-045_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Moduł specjalnościowy: Zagrożenia dla współczesnej turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne)
Kod modułu: 04-TR-S2-021

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-021_1 Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów 
turystycznych dotyczących zagrożeń dla współczesnej turystyki

KTR2_W02 5

04-TR-S2-021_2 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, syntetyzowania i oceniania, z wykorzystaniem poglądów własnych 
i innych autorów zagrożeń dla współczesnej turystyki

KTR2_U02 5

04-TR-S2-021_3 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień oraz przygotowania pisemnych prac (w języku polskim i 
obcym),  dotyczących zagrożeń dla współczesnej turystyki

KTR2_U03 4

04-TR-S2-021_4 Samodzielnie zbiera i interpretuje wiedzę (w tym dane empiryczne) oraz na ich podstawie formułuje odpowiednie wnioski KTR2_U06 4
04-TR-S2-021_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, dotyczącą zagrożeń dla 

współczesnej turystyki
KTR2_K01 3

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi źródłami i skutkami jakie wynikają dla turystyki we współczesnym świecie;  typologia 

zagrożeń (przyrodnicze zjawiska ekstremalne, m.in. : huragany, cyklony, tsunami, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska, dziura ozonowa, efekt 
cieplarniany; zagrożenia epidemiologiczne i chorobowe, w tym choroby tropikalne, a także społeczno-ekonomiczne: terroryzm, konflikty religijne, konflikty 
zbrojne,  itp., a także rozwijanie umiejętności racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniom i poznanie metod przewidywania zagrożeń, ich ograniczania 
lub eliminowania

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-021
_w_1

Kolokwium zaliczeniowe Test zawierający zestaw pytań otwartych 04-TR-S2-021_1, 04-TR-
S2-021_2, 04-TR-S2-021_3, 
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04-TR-S2-021_4, 04-TR-
S2-021_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-021
_fs_1

wykład Wykład z uwzględnieniem technik 
multimedialnych

15 Studiowanie literatury, materiałów 
prasowych, źródeł internetowych

15 04-TR-S2-021_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Nowe trendy w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-059

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-059_1 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturach kierunkowych problemów z zakresu nauk turystycznych oraz 
humanistycznych oraz ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach

KTR2_W05 5

04-TR-S2-059_2 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk, z którymi związane są nauki turystyczne (przyrodnicze i humanistyczne), a także zna 
terminologię z tych obszarów na poziomie rozszerzonym

KTR2_W03 4

04-TR-S2-059_3 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk turystycznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie, a także 
pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, pozwalającą na dostrzeganie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego

KTR2_W04 4

04-TR-S2-059_4 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu nauk turystycznych w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane 
teksty naukowe w języku obcym

KTR2_U02 4

04-TR-S2-059_5 Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz 
praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy

KTR2_K02 3

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat współczesnego różnicowania się form i rodzajów turystyki. Student potrafi wskazać 

cechy i trendy współczesnej turystyki i nabywa wiedzę o zamianach modelu podróżowania. Ponadto przedmiot porusza kwestie nowych kierunków 
destynacji turystycznych i nowych obszarów zagospodarowania turystycznego  (np. regiony egzotyczne i polarne).  Student nabywa wiedzę o 
współczesnym sposobie podróżowania: wyprawy indywidualne vs turystyka zorganizowana

Wymagania wstępne Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii turystycznej świata.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-059 kolokwium zaliczeniowe Zaliczenie treści wykładów w formie kolokwium – warunkiem przystąpienia do kolokwium są: 
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_w_1 udokumentowanie notatki z wykładów,
i obecność na co najmniej 3 z 5  wykładów.
Test zaliczeniowy (20 pytań po 2 pkt. – 40 pkt. max.)
ocena pozytywna od 75% poprawnych odpowiedzi:
Skala ocen kolokwium:
40-38 – bdb
37-34 – db
33-30 dst
poniżej 29 - ndst

04-TR-S2-059_1, 04-TR-
S2-059_2, 04-TR-S2-059_3, 
04-TR-S2-059_4, 04-TR-
S2-059_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-059
_fs_1

wykład Wykład z prezentacją multimedialną 15 poszerzanie wiedzy o nowych trendach w 
turystyce, śledzenie informacji o nowych 
formach turystyki w czasopismach 
naukowych i popularnonaukowych z zakresu 
turystyki i podróżowania

30 04-TR-S2-059_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Podstawy geografii w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-001

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-001_1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk przyrodniczych szczególnie z nauk geograficznych, a także zna terminologię z tych 
obszarów na poziomie rozszerzonym

KTR2_W01
KTR2_W03

5
5

04-TR-S2-001_2 Ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie KTR2_W01
KTR2_W04

4
4

04-TR-S2-001_3 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu nauk geograficznych w języku polskim; czyta ze zrozumieniem 
teksty naukowe w języku obcym

KTR2_U02
KTR2_U04

3
3

3. Opis modułu
Opis Moduł ma na celu zapoznanie studenta z różnorodnością przyrodniczą i kulturową świata oraz potencjałem turystycznym poszczególnych kontynentów; 

zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z zakresu geografii turystycznej; geograficznymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki;  poznanie i rozwinięcie 
umiejętności regionalizacji, klasyfikacji (typologii) oraz hierarchizacji w tym regionalizacji turystycznej świata; rozwijanie biegłej znajomości mapy 
fizycznej i politycznej świata; poznanie; poznanie zasad ilustrowania potencjału turystycznego na przykładzie różnych map turystycznych oraz biegłe 
opisywanie zróżnicowania cywilizacyjnego, krajobrazowego i dziedzictwa kulturowego jako potencjału turystycznego;

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-001
_w_1

test Test będzie zawierał pytania otwarte sprawdzające opanowanie efektów kształcenia 04-TR-S2-001_1, 04-TR-
S2-001_2, 04-TR-S2-001_3
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-001
_fs_1

wykład wykład multimedialny, film 15 Praca z literaturą 15 04-TR-S2-001_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Pracownia magisterska I
Kod modułu: 04-TR-S2-040

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-040_1 Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk turystycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk KTR2_W01 5
04-TR-S2-040_2 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 

badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U01
KTR2_U03

5
5

04-TR-S2-040_3 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01
KTR2_K04

5
5

04-TR-S2-040_4 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02
KTR2_K03

4
4

04-TR-S2-040_5 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych mu, lub organizowanych przez niego samego zadań KTR2_K03 5
04-TR-S2-040_6 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K02

KTR2_K04
4
4

04-TR-S2-040_7 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków 
bezpiecznej pracy

KTR2_K03 4

3. Opis modułu
Opis Pracownia magisterska I zapoznaje studentów z metodyką i pragmatyką przygotowania tekstów naukowych – pracy dyplomowej.  Ułatwia realizację 

przygotowania materiału faktograficznego do analiz i zestawienia wyników, z wykorzystaniem metod i technik adekwatnych do jej tematu. Wspomaga 
proces przygotowania tekstu prac magisterskich w odniesieniu do części wstępnych i analitycznych, przy bezpośredniej współpracy z prowadzącym. 
Pozwala na szczegółową dyskusję zespołową nad cząstkowymi etapami i wynikami analizy danych podstawowych i studiów literaturowych. Weryfikuje 
umiejętności korzystania ze specjalistycznej literatury przedmiotu, także w językach obcych.

Wymagania wstępne  
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4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-040
_w_1

Ocena ciągła Przygotowywanie tekstów naukowych 04-TR-S2-040_1, 04-TR-
S2-040_2, 04-TR-S2-040_3, 
04-TR-S2-040_4, 04-TR-
S2-040_5, 04-TR-S2-040_6, 
04-TR-S2-040_7

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-040
_fs_1

seminarium Przygotowanie prezentacji multimedialnej i 
omówienie podanych zagadnień.

30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-040_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Pracownia magisterska II
Kod modułu: 04-TR-S2-041

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-041_1 Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk turystycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk KTR2_W01 5
04-TR-S2-041
_10

Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz posiada pogłębione 
umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów

KTR2_U02
KTR2_U04

5
5

04-TR-S2-041
_11

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych oraz metod i technik komunikowania się (w 
języku polskim i obcym)

KTR2_U04 5

04-TR-S2-041_2 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U01
KTR2_U03

5
5

04-TR-S2-041_3 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01
KTR2_K04

4
4

04-TR-S2-041_4 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02
KTR2_K03

5
5

04-TR-S2-041_5 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych mu, lub organizowanych przez niego samego zadań KTR2_K03 4
04-TR-S2-041_6 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K02

KTR2_K04
5
5

04-TR-S2-041_7 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków 
bezpiecznej pracy

KTR2_K04 4

04-TR-S2-041_8 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

KTR2_U06 4

04-TR-S2-041_9 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym i popularno- KTR2_K03 4
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naukowym, wykorzystując różne możliwości udziału; interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi

3. Opis modułu
Opis Pracownia magisterska II zapoznaje studentów z metodyką i pragmatyką przygotowania tekstów naukowych – pracy dyplomowej.  Ułatwia realizację 

przygotowania materiału faktograficznego do analiz i zestawienia wyników, z wykorzystaniem metod i technik adekwatnych do jej tematu. Wspomaga 
proces przygotowania tekstu prac magisterskich w odniesieniu do części wstępnych i analitycznych, przy bezpośredniej współpracy z prowadzącym. 
Pozwala na szczegółową dyskusję zespołową nad cząstkowymi etapami i wynikami analizy danych podstawowych i studiów literaturowych. Weryfikuje 
umiejętności korzystania ze specjalistycznej literatury przedmiotu, także w językach obcych.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-041
_w_1

Ocena ciągła Przygotowywanie tekstów naukowych 04-TR-S2-041_1, 04-TR-
S2-041_10, 04-TR-
S2-041_11, 04-TR-S2-041_2, 
04-TR-S2-041_3, 04-TR-
S2-041_4, 04-TR-S2-041_5, 
04-TR-S2-041_6, 04-TR-
S2-041_7, 04-TR-S2-041_8, 
04-TR-S2-041_9

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-041
_fs_1

seminarium Przygotowanie prezentacji multimedialnej i 
omówienie podanych zagadnień.

30 Praca z literaturą 120 04-TR-S2-041_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Pracownia magisterska III
Kod modułu: 04-TR-S2-060

1. Liczba punktów ECTS: 5

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-060_1 Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz posiada pogłębione 
umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów. Planuje i wykonuje zadania 
badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące 
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów

KTR2_U02 5

04-TR-S2-060_2 Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, (także ze źródeł elektronicznych), posiada pogłębione umiejętności 
badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i odpowiednie konstruowanie 
narzędzi badawczych

KTR2_U01 5

04-TR-S2-060_3 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Pracownia magisterska III pozwala studentom na praktyczną realizację przygotowania tekstów naukowych – prac dyplomowych na poziomie 

magisterium.  Umożliwia realizację przygotowania pracy magisterskiej w odniesieniu do części analitycznych, w zakresie zestawienia wyników oraz 
części obejmującej interpretację i przedstawienie rezultatów końcowych przy bezpośredniej współpracy z prowadzącym. Uczy wykorzystania metod 
wykorzystania i prezentacji opracowanych danych oraz interpretacji wyników badań oraz ich poprawnego opisu, wraz ze zilustrowaniem adekwatnym do 
realizowanej tematyki. Umożliwia szczegółową dyskusję zespołową nad opisem i ilustracją wyników badań i ich interpretacji, a także konfrontacji z 
wynikami innych badań oraz formułowaniem wniosków końcowych. Rozwija umiejętność stosowania właściwej techniki pisania pracy magisterskiej. 
Sprawdza poprawność cytowania i zestawiania bibliografii, wykorzystania przypisów oraz końcowej redakcji pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne Realizacja modułów: Seminarium magisterskie I, II,III, oraz Pracownia magisterska I, II.

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-060 Ocena ciągła Śledzenie rozwoju prac nad stosowanymi metodami dla rozwiązania problemu podjętego w 
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_w_1 pracy magisterskiej oraz analizą danych źródłowych i interpretacji ich wyników Indywidualne 
dla każdego studenta. Ocena postępów przygotowywania tekstu pacy dyplomowej, z 
uwzględnieniem strony formalnej, w tym właściwego zilustrowania.

04-TR-S2-060_1, 04-TR-
S2-060_2

04-TR-S2-060
_w_2

Prezentacja Indywidualne prezentacje wyników etapowych z postępów w analizie danych i interpretacji 
wyników badań oraz najważniejszych elementów tekstu pracy magisterskiej (z jego 
zilustrowaniem) wraz z poddaniem przedstawianych zagadnień pod dyskusję w grupie.

04-TR-S2-060_3

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-060
_fs_1

konwersatorium Konwersatorium nt. zastosowań metodyki 
opracowania i analizy danych źródłowych lub 
eksperymentalnych dla konkretnej 
problematyki. Laboratoryjna weryfikacja 
uzyskanych wyników analiz danych.  
Indywidualne prezentacje oraz dyskusja 
zespołowa cząstkowych rezultatów ze 
studiów przypadków.

30 Lektura publikacji specjalistycznych i 
metodycznych; weryfikacja materiałów i 
danych źródłowych; poznanie instrukcji i 
wdrożenie wykorzystania specjalistycznych 
technik opracowania danych; przygotowanie 
najważniejszych elementów konstrukcji 
tekstu pracy magisterskiej

95 04-TR-S2-060_w_1, 
04-TR-S2-060_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Praktyki zawodowe (15 dni)
Kod modułu: 04-TR-S2-027

1. Liczba punktów ECTS: 1

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-027_1 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości  w baraży turystycznej KTR2_W02 5
04-TR-S2-027_2 Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową KTR2_U06 5
04-TR-S2-027_3 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować pracę zespołową KTR2_K02 5
04-TR-S2-027_4 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 

w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
KTR2_K01 4

04-TR-S2-027_5 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy KTR2_K03 4

3. Opis modułu
Opis Moduł ma za zadanie zapoznać studenta ze specyfiką pracownika branży turystycznej. Student w ramach zajęć udaje się do instytucji związanej z 

branżą turystyczną gdzie nabywa odpowiednich umiejętności dotyczących zasad tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości  w baraży turystycznej. 
Dzięki pozyskanym kompetencjom społecznym będzie potrafił współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także organizować 
pracę zespołową.  Praktyki pozwolą studentowi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-027
_w_1

Dziennik praktyk Dziennik powinien zawierać opisy każdego dnia praktyki informujący o umiejętnościach które 
posiadł student.

04-TR-S2-027_1, 04-TR-
S2-027_2, 04-TR-S2-027_3, 
04-TR-S2-027_4, 04-TR-
S2-027_5
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-027
_fs_1

praktyka Praktyki zawodowe  Praca w terenie 30 04-TR-S2-027_w_1
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Seminarium magisterskie I
Kod modułu: 04-TR-S2-036

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-036_1 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze problemów z zakresu nauk turystycznych oraz humanistycznych  
oraz ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach niezbędną podczas pisania 
pracy magisterskiej

KTR2_W05 5

04-TR-S2-036_2 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy w procesie pisania pracy magisterskiej

KTR2_U01 5

04-TR-S2-036_3 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych mu, lub organizowanych przez niego samego zadań KTR2_K03 3
04-TR-S2-036_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K04 5
04-TR-S2-036_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 

w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis „Seminarium magisterskie I” ma za zadanie poprzez dyskusje naukowe z promotorem oraz poznawanie specjalistycznej literatury przedmiotu dotyczącej 

wybranej problematyki turystycznej określenie przez studenta tematu pracy magisterskiej, który następnie  przygotuje koncepcję i plan pracy oraz 
opracuje wstępne rozdziały pracy o charakterze teoretycznym. Ma za zadanie zapoznać studenta z technikami i narzędziami badawczymi.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-036
_w_1

Praca pisemna Wykonanie w formie pisemnej koncepcji pracy magisterskiej, jej planu, przeglądu literatury 
dotyczącej podejmowanego zagadnienia oraz napisanie jednego z rozdziałów pracy o 
charakterze teoretycznym

04-TR-S2-036_1, 04-TR-
S2-036_2, 04-TR-S2-036_3
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04-TR-S2-036
_w_2

Ustna prezentacja Ustna prezentacja postępów w realizacji poszczególnych etapów pracy magisterskiej 04-TR-S2-036_4, 04-TR-
S2-036_5

04-TR-S2-036
_w_3

Dyskusja naukowa Dyskusja nad problemami odnoszącymi się do zagadnień realizowanej pracy magisterskiej i 
możliwymi sposobami rozwiązywania tych problemów

04-TR-S2-036_1, 04-TR-
S2-036_2, 04-TR-S2-036_3

04-TR-S2-036
_w_4

Ocena ciągła  postępów w realizacji 
pracy magisterskiej

Sprawdzanie na podstawie dyskusji, wystąpień ustnych oraz prac pisemnych postępów  w 
pisaniu pracy magisterskiej

04-TR-S2-036_4, 04-TR-
S2-036_5

04-TR-S2-036
_w_5

Obserwacja postępów Obserwacja postępów studenta w kontekście realizacji kompetencji społecznych 04-TR-S2-036_1, 04-TR-
S2-036_2, 04-TR-S2-036_3

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-036
_fns_1

seminarium Dyskusja nad koncepcją i planem pracy oraz 
zagadnieniami podejmowanymi w pracy 
magisterskiej oraz prezentacja przez 
studenta w formie pisemnej i ustnej kolejnych 
etapów realizacji pracy magisterskiej,

30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-036_w_1, 
04-TR-S2-036_w_2, 
04-TR-S2-036_w_3, 
04-TR-S2-036_w_4, 
04-TR-S2-036_w_5
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Seminarium magisterskie II
Kod modułu: 04-TR-S2-037

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-037_1 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze problemów z zakresu nauk turystycznych oraz humanistycznych  
oraz ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach niezbędną podczas pisania 
pracy magisterskiej

KTR2_W05 4

04-TR-S2-037_2 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy w procesie pisania pracy magisterskiej

KTR2_U01 4

04-TR-S2-037_3 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych mu, lub organizowanych przez niego samego zadań KTR2_K03 3
04-TR-S2-037_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K04 4
04-TR-S2-037_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 

w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Koordynacja realizacji poszczególnych etapów przygotowywania pracy magisterskiej w odniesieniu do indywidualnych potrzeb studenta związanych z 

tematyką przygotowywanej pracy. Zarządzanie danymi. Formalna struktura pracy magisterskiej, uwagi graficzne i edytorskie. Wspomaganie w kwestiach 
przyjętych metod badawczych i analitycznych. Dyskusja rezultatów prac badawczych w świetle obecnego stanu wiedzy w danym zakresie.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-037
_w_1

Praca pisemna Wykonanie w formie pisemnej koncepcji pracy magisterskiej, jej planu, przeglądu literatury 
dotyczącej podejmowanego zagadnienia oraz napisanie jednego z rozdziałów pracy o 
charakterze teoretycznym

04-TR-S2-037_1, 04-TR-
S2-037_2, 04-TR-S2-037_3
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04-TR-S2-037
_w_2

Ustna prezentacja Ustna prezentacja postępów w realizacji poszczególnych etapów pracy magisterskiej 04-TR-S2-037_4, 04-TR-
S2-037_5

04-TR-S2-037
_w_3

Dyskusja naukowa Dyskusja nad problemami odnoszącymi się do zagadnień realizowanej pracy magisterskiej i 
możliwymi sposobami rozwiązywania tych problemów

04-TR-S2-037_1, 04-TR-
S2-037_2, 04-TR-S2-037_3

04-TR-S2-037
_w_4

Ocena ciągła  postępów w realizacji 
pracy magisterskiej

Sprawdzanie na podstawie dyskusji, wystąpień ustnych oraz prac pisemnych postępów  w 
pisaniu pracy magisterskiej

04-TR-S2-037_4, 04-TR-
S2-037_5

04-TR-S2-037
_w_5

Obserwacja postępów Obserwacja postępów studenta w kontekście realizacji kompetencji społecznych 04-TR-S2-037_1, 04-TR-
S2-037_2, 04-TR-S2-037_3

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-037
_fs_1

seminarium Dyskusja nad koncepcją i planem pracy oraz 
zagadnieniami podejmowanymi w pracy 
magisterskiej oraz prezentacja przez 
studenta w formie pisemnej i ustnej kolejnych 
etapów realizacji pracy magisterskiej,

30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-037_w_1, 
04-TR-S2-037_w_2, 
04-TR-S2-037_w_3, 
04-TR-S2-037_w_4, 
04-TR-S2-037_w_5
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Seminarium magisterskie III
Kod modułu: 04-TR-S2-038

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-038_1 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze problemów z zakresu nauk turystycznych oraz humanistycznych  
oraz ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach niezbędną podczas pisania 
pracy magisterskiej

KTR2_W02
KTR2_W05

3
3

04-TR-S2-038_2 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy w procesie pisania pracy magisterskiej

KTR2_U01 3

04-TR-S2-038_3 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych mu, lub organizowanych przez niego samego zadań KTR2_K03 3
04-TR-S2-038_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K04 4
04-TR-S2-038_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 

w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Przygotowanie oraz przeprowadzenie badań terenowych i opracowanie (laboratoryjne, statystyczne, kartograficzne) wyników badań własnych, 

interpretacja uzyskanych wyników, systematyczne zaznajamianie się ze specjalistyczną literaturą przedmiotu oraz opracowanie kolejnego (kolejnych) 
rozdziałów pracy magisterskiej

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-038
_w_1

Praca pisemna Wykonanie w formie pisemnej koncepcji pracy magisterskiej, jej planu, przeglądu literatury 
dotyczącej podejmowanego zagadnienia oraz napisanie jednego z rozdziałów pracy o 
charakterze teoretycznym

04-TR-S2-038_1, 04-TR-
S2-038_2, 04-TR-S2-038_3
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04-TR-S2-038
_w_2

Ustna prezentacja Ustna prezentacja postępów w realizacji poszczególnych etapów pracy magisterskiej 04-TR-S2-038_4, 04-TR-
S2-038_5

04-TR-S2-038
_w_3

Dyskusja naukowa Dyskusja nad problemami odnoszącymi się do zagadnień realizowanej pracy magisterskiej i 
możliwymi sposobami rozwiązywania tych problemów

04-TR-S2-038_1, 04-TR-
S2-038_2, 04-TR-S2-038_3

04-TR-S2-038
_w_4

Ocena ciągła  postępów w realizacji 
pracy magisterskiej

Sprawdzanie na podstawie dyskusji, wystąpień ustnych oraz prac pisemnych postępów  w 
pisaniu pracy magisterskiej

04-TR-S2-038_4, 04-TR-
S2-038_5

04-TR-S2-038
_w_5

Obserwacja postępów Obserwacja postępów studenta w kontekście realizacji kompetencji społecznych 04-TR-S2-038_1, 04-TR-
S2-038_2, 04-TR-S2-038_3

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-038
_fs_1

seminarium Dyskusja nad koncepcją i planem pracy oraz 
zagadnieniami podejmowanymi w pracy 
magisterskiej oraz prezentacja przez 
studenta w formie pisemnej i ustnej kolejnych 
etapów realizacji pracy magisterskiej,

30 Praca z literaturą 60 04-TR-S2-038_w_1, 
04-TR-S2-038_w_2, 
04-TR-S2-038_w_3, 
04-TR-S2-038_w_4, 
04-TR-S2-038_w_5
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Seminarium magisterskie IV przygotowanie pracy magisterskiej
Kod modułu: 04-TR-S2-039

1. Liczba punktów ECTS: 20

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-039_1 Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze problemów z zakresu nauk turystycznych oraz humanistycznych  
oraz ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w tych obszarach niezbędną podczas pisania 
pracy magisterskiej

KTR2_W02
KTR2_W05

3
3

04-TR-S2-039_2 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk turystycznych i humanistycznych, potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować w oparciu o nie 
krytyczne sądy w procesie pisania pracy magisterskiej

KTR2_U01 4

04-TR-S2-039_3 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczanych mu, lub organizowanych przez niego samego zadań KTR2_K03 3
04-TR-S2-039_4 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności) KTR2_K02

KTR2_K04
5
5

04-TR-S2-039_5 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania, a także aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

KTR2_U06 4

3. Opis modułu
Opis Dalsza dyskusja nad koncepcją prac magisterskich. Prowadzenie badań terenowych przez studenta. Opracowanie zgromadzonych materiałów 

faktograficznych.  Opracowanie końcowych rozdziałów pracy magisterskiej . Podsumowanie wyników działań nad realizacją pracy magisterskiej. 
Zakończenie pracy.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-039 Praca pisemna Wykonanie w formie pisemnej koncepcji pracy magisterskiej, jej planu, przeglądu literatury 04-TR-S2-039_1, 04-TR-
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_w_1 dotyczącej podejmowanego zagadnienia oraz napisanie jednego z rozdziałów pracy o 
charakterze teoretycznym

S2-039_2, 04-TR-S2-039_3

04-TR-S2-039
_w_2

Ustna prezentacja Ustna prezentacja postępów w realizacji poszczególnych etapów pracy magisterskiej 04-TR-S2-039_4, 04-TR-
S2-039_5

04-TR-S2-039
_w_3

Dyskusja naukowa Dyskusja nad problemami odnoszącymi się do zagadnień realizowanej pracy magisterskiej i 
możliwymi sposobami rozwiązywania tych problemów

04-TR-S2-039_1, 04-TR-
S2-039_2, 04-TR-S2-039_3

04-TR-S2-039
_w_4

Ocena ciągła  postępów w realizacji 
pracy magisterskiej

Sprawdzanie na podstawie dyskusji, wystąpień ustnych oraz prac pisemnych postępów  w 
pisaniu pracy magisterskiej

04-TR-S2-039_4, 04-TR-
S2-039_5

04-TR-S2-039
_w_5

Obserwacja postępów Obserwacja postępów studenta w kontekście realizacji kompetencji społecznych 04-TR-S2-039_1, 04-TR-
S2-039_2, 04-TR-S2-039_3

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-039
_fs_1

seminarium Dyskusja nad koncepcją i planem pracy oraz 
zagadnieniami podejmowanymi w pracy 
magisterskiej oraz prezentacja przez 
studenta w formie pisemnej i ustnej kolejnych 
etapów realizacji pracy magisterskiej,

30 Praca z literaturą 570 04-TR-S2-039_w_1, 
04-TR-S2-039_w_2, 
04-TR-S2-039_w_3, 
04-TR-S2-039_w_4, 
04-TR-S2-039_w_5
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Warsztat badań w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-002

1. Liczba punktów ECTS: 4

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-002_1 Zna metody analizy, interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie 
prognozowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych, ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.

KTR2_W01 5

04-TR-S2-002_2 Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu turystyki. KTR2_U02
KTR2_U04

4
4

04-TR-S2-002_3 Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i humanistyczną, zna jej praktyczne zastosowania. KTR2_U06 4
04-TR-S2-002_4 Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. KTR2_U01

KTR2_U05
4
4

04-TR-S2-002_5 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własnego i innych osób KTR2_K01
KTR2_K04

5
5

3. Opis modułu
Opis Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodami i narzędziami badawczymi stosowanymi w turystyce. Ukazuje różne typy metod i wskaźników do 

oceny ruchu turystycznego, pomiaru bazy turystycznej i zagospodarowania turystycznego, wydzielania funkcji turystycznych, określanie potencjału 
turystycznego, jakości świadczonych usług. Wskazuje metody pozyskiwania danych statystycznych, jak i zbierania danych metodami terenowymi.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-002
_w_1

test test będzie zawierał pytania zamknięte i  otwarte 04-TR-S2-002_1
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04-TR-S2-002
_w_2

Ocena ciągła Weryfikacja wiedzy i umiejętności w oparciu o wykonywane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych 
opracowania

04-TR-S2-002_2, 04-TR-
S2-002_3, 04-TR-S2-002_4, 
04-TR-S2-002_5

5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-002
_fs_1

wykład wykład multimedialny 15 Praca z literaturą 40 04-TR-S2-002_w_1

04-TR-S2-002
_fs_2

ćwiczenia Zajęcia w pracowni umożliwiające 
wykonywanie prac (ćwiczenia ciągłe) i/lub 
wykorzystujące współczesne systemy 
informacyjne

15 Praca z literaturą 20 04-TR-S2-002_w_2
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1. Nazwa kierunku turystyka
2. Wydział Wydział Nauk Przyrodniczych
3. Cykl rozpoczęcia 2020/2021 (semestr zimowy)
4. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
5. Profil kształcenia ogólnoakademicki
6. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Moduł kształcenia: Zastosowanie statystyki w turystyce
Kod modułu: 04-TR-S2-003

1. Liczba punktów ECTS: 2

2. Zakładane efekty uczenia się modułu

kod opis efekty uczenia 
się kierunku

stopień 
realizacji 
(skala 1-5)

04-TR-S2-003_1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające, złożone 
zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu turystyki; ma uporządkowaną i podbudowaną 
metodologicznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu turystyki

KTR2_W01 5

04-TR-S2-003_2 potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach; właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzących, przeprowadzać krytyczną analizę, interpretację i ocenę 
a także  syntezę i prezentację tych informacji; potrafi właściwie dobierać i stosować metody i narzędzia, w tym zaawansowane 
techniki informacyjno-komunikacyjne oraz opracowywać nowe narzędzia analiz i pomiarów w turystyce

KTR2_U01 5

04-TR-S2-003_3 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę przez formułowanie i testowanie hipotez związanych z prostymi problemami 
badawczymi w turystyce

KTR2_U02 4

3. Opis modułu
Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi oraz ich zastosowaniem w turystyce. Obejmować będzie metody statystyki 

opisowej, badanie struktury, statystyczną ocenę i klasyfikację przestrzenni turystycznej, badanie współzależności zjawisk, a także metody oceny 
dynamiki zjawisk wraz z elementami prognozowania.

Wymagania wstępne  

4. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się modułu
kod nazwa (typ) opis efekty uczenia się modułu

04-TR-S2-003
_w_1

test test będzie zawierał zadania do rozwiązania, wymagające właściwego doboru metod i miar 
oraz interpretację uzyskanych wyników

04-TR-S2-003_1, 04-TR-
S2-003_2, 04-TR-S2-003_3
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5. Rodzaje prowadzonych zajęć

kod
rodzaj prowadzonych zajęć praca własna studenta

sposoby weryfikacji 
efektów uczenia sięnazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych)
liczba 
godzin opis liczba 

godzin
04-TR-S2-003
_fs_1

laboratorium praca indywidualna i zespołowa związana z 
rozwiązywaniem problemów z użyciem 
metod statystycznych wraz z interpretacją 
wyników

15 Praca z literaturą 45 04-TR-S2-003_w_1


