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Karta przedmiotu 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Metodologia pracy naukowej TR/2/PO/MPN    2 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Semestr 1 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: 30 godzin wykładów 

W tym 4h e-learning 

 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć wykład 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Podstawy filozofii 

Poziom 6 

Założenia wstępne: wiedza z poziomu szkoły 

średniej z zakresu historii powszechnej, logiki, 

matematyki 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją, analiza literatury 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania 

egzaminacyjne 

Warunkiem zaliczenia jest: 

1. Obecność na wykładach. Obecność jest 

obowiązkowa, Nieobecność może być 

usprawiedliwiona tylko sytuacją o 

charakterze losowym. 

2. Przesłanie na e-platformę zadanie do 

rozwiązania w formie (np. opracowanie 

wyników badania własnego techniką 

skali Likerta) – zadanie jest oceniane w 

skali od 1 do 5. 

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne 1 Podstawowe pojęcia: wiedza ludzka, nauka i jej 

podziały, badania naukowe i ich rodzaje. Zasady 

poznania naukowego. Teorie poznania 

naukowego. 

2. Podstawy metodologiczne pracy naukowej: 

przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy 

naukowe, metody badawcze, zmienne i ich 

wskaźniki.  

3. Podstawowe pojęcia w badaniach nad turystyką i 

rekreacją – ontologia i epistemologia badań nad 

turystyką i rekreacją: przedmiot badań, problemy 

badawcze, metody badawcze. Główne koncepcje 

badawcze w badaniach nad turystyką. 

 
 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Zakład Organizacji i Zarządzania 
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Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów:  

1) podstawowych zasad poznania naukowego w perspektywie historycznej,  

2) podstaw metodologicznych pracy naukowej,  

3) rodzajów pisarstwa naukowego oraz podstaw struktury i redagowania tekstów, ze szczególnym 

uwzględnieniem prac kwalifikacyjnych (pracy magisterskiej),  

4) zarysu dorobku naukowego w badaniach nad turystyka i rekreacją. 

Treści programowe 

Wykłady:  
L

p 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Podstawowe pojęcia: wiedza ludzka, nauka i jej 

podziały, badania naukowe i ich rodzaje. Zasady 

poznania naukowego, operacje myślowe. Teoria 

poznania naukowego: klasyczny model 

uprawomocnienia wiedzy, nowożytny model 

uprawomocnienia wiedzy, racjonalizm, 

empiryzm, racjonalizm krytyczny, teoria 

rewolucji naukowych. 

8h K_K07 C1 

2. Podstawy metodologiczne pracy naukowej: 

przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy 

naukowe, metody badawcze, zmienne i ich 

wskaźniki. Pisarstwo naukowe, struktura pracy 

naukowej (magisterskiej). Redagowanie opisów i 

przypisów bibliograficznych: styl tradycyjny, styl 

harwardzki. 

10h 
K_U14 

K_U15 

C2 

C3 

3. Podstawowe pojęcia w badaniach nad turystyką i 

rekreacją – ontologia i epistemologia badań nad 

turystyką i rekreacją: przedmiot badań, problemy 

badawcze, metody badawcze. Badania nad 

turystyką w strukturze nauk. Podstawowe 

metody, narzędzia badawcze, sposoby 

opracowywania danych wykorzystywane w 

badaniach nad turystyką i rekreacją: metody 

kartograficzne, obserwacja, sondaż 

diagnostyczny. Główne koncepcje badawcze w 

badaniach nad turystyką. 

 

8h 
K_W10 

K_U14 
C4 

 

Ćwiczenia:  

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS  -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

26 0,95 Godziny kontaktowe – wykłady 

7 0,25 Praca z literaturą 

8 0,25 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 

4 0,05 Zadania e-learningowe 

60 2 Razem 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 
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Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji):i 

 

1. APANOWICZ J., 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, 

Warszawa. 

2. TAUBER R. D., Siwiński W. 1999. Metodologia badań w dziedzinie rekreacji I 

turystyki. Poznań 1999. 

3. DETEL W., 1995, Nauka, [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. 

Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 197–242. 

4. GROBLER A., 2006, Metodologia nauk, Znak – Aureus, Kraków.  

5. WINIARSKI R. (red.), 2008, Turystyka w naukach humanistycznych,  PWN, 

Warszawa. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

ALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [w:] 

G. Gołembski (red.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, s. 231–248. 

ALEJZIAK W., 2005, Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad 

turystyką [w:] R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych, 

AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów, s. 275–298. 

ALEJZIAK W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad 

turystyką, [w:] G. Gołembski (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, 

Sulechów, s. 13–25. 

CHOJNICKI Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne, 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz, Turystyka i Rekreacja, t. 3, 

s. 11–23. 

KAZIMIERCZAK M. (red.), 2004, Turystyka w humanistycznej perspektywie, AWF, Poznań. 

KAZIMIERCZAK M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa. 

KUCIŃSKI K. (red.), 2010, Metodologia nauk ekonomicznych, Difin, Warszawa. 

MAZURKIEWICZ L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, Turystyka i Rekreacja, t. 5, 

AWF Warszawa, s. 80–91. 

PRZECŁAWSKI K., 2010, Człowiek w czasie i przestrzeni, Albis, Kraków. 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 
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Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Ma wiedzę na temat miejsca 

turystyki i rekreacji w systemie nauk 

oraz zna metody badań w turystyce i 

rekreacji 

Wykład Zaliczenie 

końcowe 

K_W10 S2A_W01  

S2A_W06 

 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy wielu źródeł, wyciągania 

wniosków oraz formułowania 

wniosków 

 

Wykład Zaliczenie 

końcowe 

K_U10 S2A_W06 

Posiada umiejętność pracy 

badawczej w zakresie turystyki i 

rekreacji. 

Wykład Zaliczenie 

końcowe 

K_U14 S2A_U08 

 

Umie formułować poglądy i idee w 

ważnych sprawach 

światopoglądowych  

 

Wykład Zaliczenie 

końcowe 

K_U15 S2A_U09 

Rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie  

 

Wykład Zaliczenie 

końcowe 

K_K07 S2A_K01 

Realistycznie ocenia swoje 

kompetencje, jest świadom ich 

ograniczeń 

Wykład Zaliczenie 

końcowe 

K_K10 M2_K02 

 

Autor programu: dr hab. prof. AWF Marian Kowalewski 

 

                                                 
i Brak w Bibliotece AWF pozycji drugiej z literatury podstawowej. 


