
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Wycieczka ekologiczna TR/1/CT/W

EKOL 

  47D 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I 

Rok/Semestr I/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 6 godzin (ćwiczenia) 

Niestacjonarne 6 godzin (ćwiczenia) 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Podstawy ekologii i 

ochrony środowiska 

Założenia wstępne: wiedza z obszaru ekologii 

i wpływu działalności człowieka na 

środowisko 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia w terenie, praca w grupach, 

dyskusja, projekt- diagnoza środowiska 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Forma zaliczenia: obecność i aktywność na 

zajęciach oraz przygotowanie pisemnej pracy 

zaliczeniowej w grupach (projekt 

diagnozujący środowisko) 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarzadzania i Ekonomii 

Zakład Ekonomii i Finansów 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

1. Pokazanie praw przyrody i ich zależności od czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych, zwłaszcza wpływ sąsiedztwa dużego miasta na walory przyrodnicze 

obszaru.  

2. Zapoznanie z podstawowymi problemami związanymi z zagospodarowaniem, 

użytkowaniem i rozwojem obszarów cennych przyrodniczo i obszarów chronionych. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ćwiczenia:  
 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 

Systemowe podejście do 

gospodarowania w 

środowisku 

przyrodniczym – 

ekorozwój. 

1 K_W05 C1 

2 

Wpływ działalności 

człowieka na  strukturę i 

funkcjonowanie 

ekosystemów – stopień 

transformacji 

antropogenicznej. 

1 K_W10 C2 

3 

Ocena oddziaływania 

inwestycji na środowisko 

przyrodnicze, w tym 

odziaływania turystyki i 

rekreacji. 

2 
K_W10 

K_U15 
C2 

4 

Analiza wpływu dużego 

miasta na obszary 

atrakcyjne przyrodniczo. 
2 K_U15 C1 

     

     

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

6 0,2 Godziny kontaktowe – ćwiczenia 6 0,2 

  Praca w czytelni   

  Praca w Internecie   

  Praca z literaturą   

10 0,4 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
10 0,4 

10 0,4 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 10 0,4 

     

26 1 Razem 26 1 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): brak 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Kozłowski S.: Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa, 2002.  



2. Weiner J.,: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2016.                 

3. Richling A., Solon J.: Ekologia Krajobrazu, PWN , Warszawa 2011.  

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. MacKenzie A., Ball A.,: Virdee S., Krótkie wykłady – ekologia. PWN,wyd.2 

Warszawa 2016.  

2. Allan D.A.,: Ekologia wód płynących. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2010. 

3. Zakrzewski S.,:  Podstawy toksykologii środowiska. PWN, Warszawa 2000. 

 

 

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 Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Zna i rozumie podstawowe 

czynniki środowiskowe 

kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka. 

Ćwiczenia/ 

Dyskusja 

Praca 

zaliczeniow

a 

K_W05 M1_W04 

Zna metody oceny atrakcyjności 

środowiska przyrodniczego i 

wpływu 

turystyki i rekreacji na to 

środowisko. 

Ćwiczenia/ 

Diagnoza 

środowiska 

Praca 

zaliczeniow

a 

K_W10 S1P_W06 

Potrafi identyfikować przy 

wykorzystaniu podstawowych 

metod badawczych 

wybrane problemy środowiskowe, 

związane z 

rozwojem turystyki i rekreacji. 

Ćwiczenia/ 

Diagnoza 

środowiska 

Praca 

zaliczeniow

a 

K_U15 
M1_U04 

S1P_U04 

 

 

Autor programu: Agata Stefanowska, Piotr Majdak 

 

 

 


