
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Przedmiot  

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Specjalizacja - Trener  czasu wolnego TR/2/PK/SPTCW 16d 12 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Rok/Semestr Rok 2/semestr 3 i 4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin)  Wykłady 30 

Ćwiczenia 60 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, ćwiczenia, warsztaty,  

 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Wymagania formalne – poziom kwalifikacji 6 

Zaliczone przedmioty: podstawy psychologii 

podstawy socjologii, podstawy filozofii,  

Założenia wstępne:znajomość podstawowych 

pojęć i teorii psychologicznych, socjologicznych  i 

filzoficznych dotyczących rozumienia i badania 

zachowań człowieka, norm zachowania i wzorów 

zachowań, wyjaśniania fenomenów społecznych,  

oraz związków społecznych idei z konkretnymi 

doświadczeniami jednostki. 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy, 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach,  

prezentacja, warsztaty, projekt badawczy 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne ćwiczeń 

(kolokwium pisemne), przygotowanie projektu, 

ocena aktywności; egzamin końcowy ustny 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Wydział Turystyki i Rekreacji 

Katedra Turystyki 

Zakład Podstaw Społeczno Kulturowych w 

Turystyce 

 

Cele i zadania przedmiotu: Prezentacja i analiza programowych treści podporządkowana jest idei 

wyposażenia studentów (ek) w wiedzę i umiejętności psychologiczne, socjologiczne oraz kompetencje 

społeczne, pozwalające na lepsze poruszanie się specjaliście turystyki i rekreacji we współczesnej 
przestrzeni społecznej i na rynku pracy. Kompetencje dotyczą obszaru czasu wolnego, wzorów 

zachowań w czasie wolnym i optymalizacji wykorzystania czasu wolnego w wymiarze społecznym i 

indywidualnym. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

Podczas wykładów zostaną przedstawione podstawowe pojęcia i teorie socjologiczne i psychologiczne  

z obszaru filozofii człowieka, czasu wolnego i turystyki i rekreacji, zarys metodologii badań 

psychologiznych i socjologicznych dotyczących aktywności w czasie wolnym. Postmodernistyczna 
koncepcja człowieka. Społeczne konsekwencje orientacji na czas przeszły, teraźniejszy i przyszły.  

Pojęcie i społeczne uwarunkowania czasu wolnego.  Czas wolny w społeczeństwie ponowoczesnym, 

kulturowe wzory zachowań 



Formy spędzania czasu wolnego w społeczenstwie Polskim-wyniki badań empirycznych. Bariery czasu 

wolnego. Rozwiązywanie problemów czasu wolnego. Mechanizmy motywacyjne. Motywacja a 

sprawność działania. Pojęcie osobowości i kategorie jej opisu. Podejście poznawcze – osobowość jako 

system wiedzy osobistej, filozoficzne i psychologiczne pojęcie „Ja”. „Ja” w kontekście społecznym. 

Motywacja a sprawność działania. Pojęcie temperamentui i stresu jako czynników czasu wolnego. 

Koncepcja stylu życia. Teoria zmiany postaw. 

 

 Ćwiczenia 

 Motywacja osiągnięć – istota, geneza, pomiar. Konflikty motywacyjne i sposoby ich rozwiązywania.  

Diagnoza temperamentu. Temperament a styl zachowania i sposoby spędzania czasu wolnego. 

Zapotrzebowanie na stymulację.  Źródła stresu w życiu współczesnego człowieka. Stres a stan zdrowia. 

Radzenie sobie ze stresem poprzez aktywność w czasie wolnym. Cechy osobowości w kontekście 

wyboru form aktywności w czasie wolnym.  Poczucie kontroli, poczucie własnej skuteczności, 

samoocena, optymizm a aktywność człowieka. Stylu życia a budowanie wizerunku. Atrakcyjność 

interpersonalna i jej wyznaczniki.  Reguły i techniki wywierania wpływu.  Komunikacyjny model 

perswazji, procesualny model perswazji, teorie dwutorowości perswazji.Tworzenie bilansu czasu 

wolnego, czas wolny w aspekcie indywidualnych potrzeb człowieka. Kulturowa oferta aktywności w 

czasie wolnym. Etyczne aspekty wyborów człowieka. Problematyka odpowiedzialności moralnej 

trenera czasu wolnego. Etyczne granice wolności człowieka i granice doświadczania przyjemności. 

Czas wolny w dążeniu do osiągnięcia szczęścia. Hedonistyczne teorie etyczne.  

 

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 

30 1 Godziny kontaktowe - wykłady   

60 2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

50 2 Praca w czytelni   

50 2 Praca z literaturą   

75 3 Przygotowanie projektu   

50 2 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

  

315 12 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 2 

 

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

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces 

porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 

2.Argyle M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. 

3.Bombol  M., Dąbrowska A.,(2003) Czas wolny. Konsument, rynek, marketing K.E.Liber,  

   Warszawa 

4.Cialdini R. (1996 i wyd. późn.), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP. 

5.Golińska L. (2008). Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja. Warszawa: Difin. 

6.Golka M. (2007), Socjologia kultury, Warszawa – Scholar. 

7.Nieszczerzowska M. (2004), Umiejscowiona rozrywka, W: J. Grad., H. Mamzer (red.),        

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Poznań – UAM, s.. 61-79.  

8.Liney A. P., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 
9.Podemski K.. (2004), Socjologia podróży, Poznań – UAM, ss. 74-91. 

10.Przecławski K. (1996), Zarys socjologii turystyki, Kraków – Albis, ss. 45-60. 

 



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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity istruktury, Warszawa – Sic. 

2. Goffman E. (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa – PIW 

3. Hall E.T. (1999) Taniec życia, Warszawa – Wyd Literackie Muza 

4.Łosiak W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 

5. Martin P. (2010) Seks, narkotyki i czekolada, Warszawa – Warszawskie Wydawnictwo 

    Literackie 

6.Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin 

7. Ritzer G. (2001) Magiczny świat konsumpcji, Warszawa – Warszawskie Wydawnictwo 

    Literackie 

8. Sztompka P., Bogunia-Borowska M.(red.), (2008) Socjologia codzienności, Kraków - Znak  

9.Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne. 

10.Winiarski R., Zdebski J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne. 

 

 

 

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 

kierunkowy

ch 

Odniesienie 

do EK 

obszaru 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

kluczowych terminów oraz 

kategorii socjologicznego i 

psychologicznego opisu i 

wyjaśniania rzeczywistości 

społecznej oraz głównych teorii 

socjologicznych i 

psychologicznych 

Wykład, ćwiczenia 

Egzamin 

ustny, 

kolokwium 

pisemne 

K_W02 

 

 

K_W04 

M2_W06 

S2A_W03 

 

M2_W08 

S2A_W04 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

grup i instytucji społecznych, 

organizacji formalnych i 

nieformalnych 

Wykład 

Egzamin 

ustny, 

kolokwium 

pisemne 

KW_04 

M2_W08 

S2A_W04 

 

Zna psychologiczne 

prawidłowości rządzące 

zachowaniem jednostki 

Wykład, ćwiczenia 
Egzamin 

ustny 
K_W06 M1_W04 

Zna prawidłowości tworzenia 

i podtrzymywania więzi 

interpersonalnych i społecznych 

Ćwiczenia 
Kolokwium 

ustne 
K_W06 M1_W04 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

kulturowych, społecznych i 

cywilizacyjnych uwarunkowań 

turystyki i sposobów 

wykorzystania czasu wolnego 

współczesnych społeczeństw 

Wykład 

ćwiczenia 

Kolokwium 

pisemne 

 

K_W02 

 

 

K_W11 

 

M2_W06 

S2A_W03 

 

M2A_W06 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

najważniejszych współczesnych 

zjawisk społecznych - takich jak 

Wykład 

Ćwiczenia 

Kolokwium 

pisemne 

 

KW_03 

 

 

M2_W08 

S2A_W05 

 



m.in. kultura masowa, 

konsumpcjonizm, racjonalizacja 

konsumpcji – oraz ich skutków 

dla sposobów wykorzystania 

czasu wolnego 

KW_04 M2A_W08 

S2A_W04 

 

 

 

Ma wiedzę z zakresu 

psychologicznych zasad 

racjonalnego odpoczywania 

i organizacji czasu wolnego oraz 

różnych form wypoczynku 

Ćwiczenia 
Kolokwium 

ustne 

K_W06 

 

M1_W04 

M1_W05 

M1_W06 

M1_W07 

Zna metody badania 

podstawowych właściwości 

psychicznych jednostki 

Ćwiczenia 
Kolokwium 

ustne 
K_W02 M1_W03 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

zróżnicowań występujących we 

współczesnych społeczeństwach 

oraz ich wpływu na formy 

spędzania czasu wolnego 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
KW_06 S2A_W02 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

współczesnych przemian 

wzorów genderowych oraz 

modelu rodziny oraz ich 

oddziaływania na sferę czasu 

wolnego. 

Ćwiczenia 

praca w grupach 

dyskusja 

Kolokwium 

pisemne 

 

KW_06 

S2A_W08 

S2A_W09 

 

Potrafi zidentyfikować istotne 

różnice psychiczne ważne dla 

indywidualizacji sposobów 

spędzania czasu wolnego 

Ćwiczenia 

audytoryjne/praca 

w grupach, 

dyskusja 

Zadanie 

projektowe 

K_U10  

K_U07  

K_U20  

K_U18 

M1_U05 

S1P_U01 

M1_U07 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

M1_U04 

Umie wykorzystywać język 

psychologii i socjologii w 

dyskursie akademickim oraz 

umie samodzielnie formułować 

poglądy i idee w sprawach 

społeczno-kulturowych. 

Wykład 

ćwiczenia 

Egzamin 

ustny 

Kolokwium 

pisemne 

K_U15 S2A_U09 

Potrafi prawidłowo 

interpretować przyczyny, 

przebieg oraz przewidzieć 

następstwa zjawisk społecznych, 
szczególnie w dziedzinie kultury, 

czasu wolnego 

Wykład 

ćwiczenia 

Kolokwium 

pisemne 

Zadanie 
projektowe 

K_U15 S2A_U09 

Potrafi dokonać analizy 

zachowania jednostki i grupy 

społecznej w dziedzinie czasu 

wolnego i turystyki w 

kategoriach socjologicznych i 

psychologicznych 

Wykład 

ćwiczenia 

Egzamin 

ustny 

Kolokwium 

pisemne 

Zadanie 

projektowe 

K_U02 S2A_U08 

Potrafi opisać i analizować 

problemy społeczne i 

psychologiczne dotyczące 

wykorzystania czasu wolnego 

Wykład 
Egzamin 

ustny 

K_U10 

 

K_U02 

S2A_U06 

 

S2A_U08 

 



Skutecznie radzi sobie ze 

stresem oraz potrafi adaptować 

się do nowych okoliczności 

Ćwiczenia 

audytoryjne/rozwią

zywanie 

problemów 

praktycznych 

Zadanie 

projektowe 
K_K05 

M1_K06 

S1P_K04 

Rozumie medialne i naukowe 

przekazy dotyczące różnych 

dziedzin rzeczywistości 

społecznej, w tym szczególnie 

kultury i czasu wolnego 

Ćwiczenia 
Kolokwium 

pisemne  
K_U10 S2A_U06 

Znając złożoność kulturowych i 

społecznych relacji w dziedzinie 

turystyki i czasu wolnego, 

prezentuje postawę tolerancji 

wobec odmienności i postępuje 

etycznie w trosce o dobro 

wspólne i dobro jednostek. 

Ćwiczenia, 

dyskusja 

Kolokwium 

Pisemne  
K_K03 S2A_K04 

Rozumie wysoką złożoność 

rzeczywistości społecznej i 

kulturowej, realistycznie ocenia 

swoje kompetencje, jest 

świadom ich ograniczeń i wie, 

kiedy się zwrócić do ekspertów. 

Wykład 

ćwiczenia 

Kolokwium 

ustne 

Egzamin 

ustny 

 

K_K10 
M2_K02 

 

Potrafi dokonać oceny własnej 

wiedzy i kompetencji, posiada 

umiejętności skutecznego 

uczenia się 

Ćwiczenia 

audytoryjne/rozwią

zywanie 

problemów 

Egzamin 

ustny 
K_K07 

M1_K01 

S1P_K06 

 

Rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie, potrafi 

samodzielnie zdobywać 

potrzebne informacje i odróżniać 

wiedzę naukową od wiedzy 

potocznej. 

Wykład 

ćwiczenia 

Kolokwium 

ustne 

 

K_K07 
S2A_K01 

M2_K01 

 

 

Autor programu: dr Jakub Mosz 

 

 


