
Przedmiot kod nr w planie 
studiów ECTS 

WYCIECZKA DO UZDROWISKA TR/1/CT/WUZDR 47f 1 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Poziom kształcenia I stopień 
Rok/Semestr III/6 
Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 
Wykłady/ ćwiczenia/konsultacje (liczba 
godzin) 

Stacjonarne 
Ćwiczenia – 6 godz. kontaktowe; konsultacje- 
1 godz. 

Język wykładowy Polski/angielski  
Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia terenowe 
Wymagania wstępne Wymagania formalne 

Poziom 4 
Regiony turystyczne 
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia 
Turystyka osób niepełnosprawnych 
Rekreacja osób niepełnosprawnych 
Założenia wstępne 
Podstawy wiedzy z atrakcyjności dla potrzeb 
lecznictwa uzdrowiskowego regionów 
turystycznych kraju 
Wychowanie zdrowotne 
Promocja zdrowia, lecznictwa i turystyki 
uzdrowiskowej 
Rekreacja i turystyka osób 
niepełnosprawnych 

Metody dydaktyczne Przekazywanie wiedzy 
Obserwacja 
Dyskusja panelowa 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń terenowych na ocenę 
Formy zaliczenia 
Zaliczenie, to średnia ocen z uczestnictwa w 
ćwiczeniach terenowych, dyskusji i 
wystąpieniu ustnym 
Ocena końcowa 
Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych 
Aktywność na ćwiczeniach 
Znajomość problematyki funkcjonowania 
i organizacji zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 
Zakład Teorii Turystyki 

 
Cele i zadania przedmiotu 
Cele przedmiotu:  
C1 jest zapoznanie studentów z działalnością i funkcjonowaniem uzdrowiska statutowego. 
C2 jest zapoznania studentów z przestrzennym zagospodarowaniem uzdrowiska w trzy strefy 



zagospodarowania: A, B, C. 
C3 jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego (szpital uzdrowiskowy, sanatorium, przychodnia uzdrowiskowa, zakład 
przyrodoleczniczy).  
C4 jest zapoznanie studentów z urządzeniami służącymi lecznictwu uzdrowiskowemu 
(pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, urządzony odcinek wybrzeża morskiego, urządzone 
podziemne wyrobisko górnicze) oraz powszechnie znanymi surowcami leczniczymi i ich 
zastosowaniem w zakładach uzdrowiskowych. 
 
Treści programowe: 
Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 
godzin 

Efekt 
Kształcenia 

Cele 
przedmiotu 

1.  

Krótka historia powstania i założenia 
Uzdrowiska Konstancin. 
Najważniejsze atrakcje turystyczne na terenie 
Uzdrowiska Konstancin. 

1 

K_W04 
K_W05 
K_W08 
K_W10 
K_K04 
K_K07 

C1 
C2 

2.  
Strefy zagospodarowania obszaru Uzdrowiska 
Konstancin: A, B, C. Czynniki przyrodnicze 
warunkujące funkcjonowanie uzdrowiska. 

1 

K_W10 
K_W15 
K_W16 
K_U06 
K_K04 
K_K07 

C2 

3.  

Infrastruktura uzdrowiskowa: obiekty 
administracyjne, obiekty uzdrowiskowe, 
obiekty hotelowe i rekreacyjne, urządzenia 
uzdrowiskowe. 

3 

K_W10 
K_U06 
K_K07 
K_K04 
K_K07 

C3 
C4 

4.  
Profile lecznicze oferowane przez uzdrowisko: 
usługi z zakresu fizykoterapii, usługi z 
zakresu kinezyterapii i inne. 

1 
K_W08 
K_U20 
K_K07 

C4 

 
Rozliczenia punktów ECTS 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 
Studia stacjonarne 

Rodzaj aktywności 
Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Punkty ECTS Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

6 0,2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   
1 0,04 Godziny kontaktowe - konsultacje   
4 0,1 Praca z literaturą   

4 0,1 Przygotowanie prac semestralnych, 
projektów, raportów   

10 0,4 Przygotowywanie prezentacji i 
wystąpień ustnych   

4 0,2 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   
29 1 Razem   

 
Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych 
Studia stacjonarne – 26 godzin praktycznych – 0,9 ECTS 
 
Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego 
Wiedza uzyskana z przedmiotu wycieczka do uzdrowiska umożliwi studentom: 
- Wykorzystywanie wiedzy podczas pilotażu wycieczek w wybranych urządzeniach 



uzdrowiskowych polski. 
- Praktyczne wykorzystanie obiektów zdrowotnych (SPA, Farm Piękności, itd.) 

funkcjonujących poza powszechnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. 
- Praktyczne rozpoznawania zabiegów i klasyfikacji surowców leczniczych w 

uzdrowiskach. 
 
Zajęcia e-learningowe (treści programowe) 
brak na ćwiczeniach terenowych 
 
Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 
przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1) Kornak A.S., 2002: Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów, Wyższa 

Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk. 
2) Ponikowska I., 1996: Lecznictwo uzdrowiskowe - podręcznik dla chorych, Toruń. 
3) Ponikowska I., 2007: Kompendium balneologii, Kierunki i wskazania do leczenia 

uzdrowiskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 
4) Sielicka J., Nowak J., Przybyłowicz I., 2005: Informator atlas uzdrowisk polskich. 

Wydawnictwo Daunpol, Warszawa. 
5) Polskie uzdrowiska, 2006: Informator, praca zbiorowa pod red. E. Resel, Wydawnictwo 

Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała. 
 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 
przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1) Borowiny. Terminologia i klasyfikacja, Polski Komitet Normalizacyjny, PN-1997/Z-

11003-1. 
2) Ujęcia wód mineralnych i leczniczych, Polski Komitet Normalizacyjny, PN-1997/Z- 

11002. 
3) Obwieszczenie Marszałka sejmu RP z dnia 5 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Załącznik do obwieszczenia 
MSRP z dnia 3 czerwca 2016 r. (poz.879). 

4) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Dz. U. 2005 r. Nr 
167. 

5) Uzdrowiska. Terminologia, klasyfikacja i wymagania ogólne, Polski Komitet 
Normalizacyjny PN-2001/Z-11000. 

 
Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 
15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów) 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 
/EK/ 

Forma zajęć/ 
metoda kształcenia 

Sposób 
weryfikacji 

EK 

Odniesienie 
do EK 

kierunkowych 

Odniesienie 
do EK 

obszaru 
Posiada odpowiednią wiedzę na 
temat: regionalizacji i podziału 
uzdrowisk ze względu na czynniki 
bioklimatyczne w kraju. Posiada 
wiedzę na temat znanych surowców 
leczniczych i ich zastosowanie 
w zakładach uzdrowiskowych.  

ćwiczenia terenowe 

kolokwium 
ustne – 

zaliczenie 
końcowe 

K_W10 P7U_W 



Potrafi na podstawie uzyskanych 
wiadomości gromadzić dane i 
wykorzystywać je w celu 
praktycznym – strefowanie obszaru 
na strefy ochronne: A, B, C. Potrafi 
ocenić infrastrukturę uzdrowiskową, 
urządzenia uzdrowiskowe 
i parkowo-rekreacyjne. 

ćwiczenia terenowe 

kolokwium 
ustne – 

zaliczenie 
końcowe 

K_U06 P7U_U 

Zdolny do samodzielnej oceny 
przydatności przestrzeni 
uzdrowiskowej.  
Świadomy znaczenia lecznictwa 
uzdrowiskowego w kraju – dane 
GUS i Ministerstwa Zdrowia. 

ćwiczenia terenowe 

aktywność 
na 

ćwiczeniach 
terenowych 

K_K03 
K_K07 P7U_K 

 
Autor programu: dr inż. Artur Kieszek 
Data opracowania: październik 2017 r. 
 
 


