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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE nr w planie studiów ECTS 

Turystyka szkolna 11 2 

 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Wydział / Kierunek Wychowanie Fizyczne / Wychowanie Fizyczne 

Jednostka organizacyjna  Zakład Sportów Wodnych i Zimowych 

Poziom studiów  IIo 

Rok, semestr I rok, sem. 2  

Język wykładowy polski 

Tryb studiów  stacjonarne niestacjonarne 

Forma zajęć: wykłady / ćwiczenia  15 / 15 10 / 8 

Forma zaliczenia  Zo2 

Charakter zajęć  obligatoryjny 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studentów w zakres wiedzy i umiejętności  umożliwiających organizowanie zajęć z wychowania 

fizycznego w formach turystyki szkolnej tj. wycieczki, obozy wędrowne oraz imprezy turystyczne (rajdy, rejsy, 

spływy). Student będzie potrafił samodzielnie opracować projekt wybranej formy turystycznej.  Nauczy się jak 

planować, programować i sporządzać kosztorys wybranej formy organizacyjnej turystyki. Student nauczy się także 

jak prowadzić różne formy działalności turystyczno - krajoznawcze dla dzieci i młodzieży w szkolnej z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych  

K_W12 

P_W01 Student zna i rozumie znaczenie turystyki i rekreacji, w 

zachowaniach wolnoczasowych i działalności edukacyjnej w życiu 

człowieka.  

P_W02 Zna zasady planowania i organizowania wycieczek, rajdów, 

obozów.  

P_W03 Zna podstawy prawne działalności turystycznej 

M2_W04  

M2_W06 

K_W08 
P_W04 Rozumie znaczenie aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej 

w zdrowym stylu życia w ontogenezie 

M2_W04  

M2_W08 

K_U13 

P_U01 Potrafi zorganizować zgodnie z przepisami i przeprowadzić 

podstawowe imprezy rekreacyjne i turystyczne dla dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych z zachowaniem bezpieczeństwa 

M2_W04  

M2_W05 

M2_W10  

M2_W11 

K_U16 

P_U02 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych) i potrafi je 

upowszechniać 

M2_U11 

K_K02 

P_S01 Angażuje się w kreatywne rozwiązywanie zadań, samodzielnie 

i zespołowo projektuje i realizuje zadania edukacyjne w różnych 

środowiskach społecznych (dzieci i młodzież) 

M2_K06  

M2_K08 

K_K04 

P_S02 Jest przygotowany do działań samodzielnych realizując je 

planowo i profesjonalnie, potrafi kierować zespołami ludzkimi przy 

realizacji złożonych zadań zawodowych o charakterze edukacyjnym 

(rekreacyjno – zdrowotnym) 

M2_K04  

M2_K06 

K_K01 
P_S03 Propaguje aktywność fizyczną poprzez turystykę i zachowania 

prozdrowotne w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży. 

M2_ K08  

M2_ K09 
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