
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Socjologia czasu wolnego TR/2/PP/SCW         4 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr Rok 1, semestr 2 , studia stacjonarne, 

studia niestacjonarne 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Wykłady 15 godzin/stacjonarne (w tym 2 godz. e-

learning) 

Wykłady 9 godzin/niestacjonarne 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady  

Wymagania wstępne Wymagania formalne – poziom kwalifikacji 6 

Założenia wstępne – znajomość podstawowych 

pojęć i teorii socjologicznych i filozoficznych, 

podstaw psychologii, pedagogiki, historii kultury 

Metody dydaktyczne Wyklad problemowy z elemantami dyskusji 

Wyklad multimedialne 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie 

Formy zaliczenia: kolokwium pisemne 

Przykładowe zagadnienia: 

1. Społeczne uwarunkowania czasu wolnego 

2. Kulturowe podstawy wzorów zachowan w 

czasie wolnym 

  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zaklad Spoleczno Kulturowych Podstaw w 

Turystyce 

 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Prezentacja i analiza treści programowych podporządkowana jest idei wyposażenia studentów w 

wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne, dotyczące obszaru czasu wolnego. Podczas 

wykładów zostaną przedstawione podstawowe pojęcia i teorie socjologiczne z obszaru socjologii 

kultury i czasu wolnego, turystyki i rekreacji, problematyka kulturowych wzorów zachowań, zarys 

metodologii badań z zakresu socjologii czasu wolnego, turystyki i rekreacji. 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C.1. Charakterystyka społecznych uwarunkowań czasu wolnego  
C.2. Analiza kulturowych wzorów zachowań w czasie wolnym  

C.3. Określenie miejsca turystyki i rekreacji w bilansie czasu wolnego 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Pojęcie i społeczne uwarunkowania czasu 

wolnego 

2 K_W10 

 

 

C.1 

2. Socjologia turystyki i rekreacji, metodologia  

badań w obszarze czasu wolnego 

2 K_W10 

 

C.3 

3. Czas wolny w społeczeństwie ponowoczesnym, 

kulturowe wzory zachowań 

2 K_WO4 

 

C.1 

C.2 



K_U12 

 

4. Formy spędzania czasu wolnego w 

społeczeństwie Polskim-wyniki badań 

empirycznych 

2 K_WO2 

 

K_U11 

C.1 

C.2 

5. Czas wolny a postawa konsumeryzmu, środki 

konsumpcji, światynie konsumpcji 

4 K_W11 

 

C.1 

C.2 

6. Bilans czasu wolnego, czas wolny a 

indywidualne potrzeby i motywacje do działania 

2 K_UO3 

K_U10 

 

C.1 

C.3 

7. Turystyka i rekreacja w obszarze czasu wolnego 1  

K_WO3 

K_WO4 

K_WO9 

K_KO3 

C.1 

C.3 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

     

 

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 

15 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady 9 0,3 

  Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

15 0,5 Praca w czytelni 15 0,5 

  Praca w Internecie 6 0,2 

15 0,5 Praca z literaturą 15 0,5 

  Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 

  

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

15 0,5 

60 2 Razem 60 2 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady:  

Literatura podstawowa  

1. Golka M. (2007), Socjologia kultury, Warszawa – Scholar, roz.IV, VI. 

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

3. Sztompka P., Bogunia-Borowska M.(red.), (2008) Socjologia codzienności, Kraków – Znak, s.15-

53, 259-288, 357-371, 487-515. 

4. Bombol M, Dąbrowska A,/2003/ Czas wolny. Konsument, rynek, marketing, Warszawa, wyd. 

K.E.Liber 

 

Literatura uzupełniająca 

1. MacCannell D (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa – Wyd Literackie 

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

    Literackie 

3. Urry J (2007), Spojrzenie turysty, Warszawa – PWN 

4. Zimbardo P.,Boyd J.,/2009/ Paradoks czasu, Warszawa, wyd. PWN 

 



Efekty kształcenia  

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Rozumie i poddaje analizie wpływ 

uwarunkowań kulturowych 

społecznych i cywilizacyjnych na 

wielkość, kierunki i formy ruchu 

turystycznego oraz aktywności 

rekreacyjnej. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO2 M2_WO6 

Rozumie i poddaje ocenie skutki 

instytucjonalizacji czasu wolnego dla 

zmian w sferze aktywności fizycznej i 

społecznej człowieka, zmian modelu 

konsumpcji i systemu wartości. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO4 

M2_WO8 

 

Ma wiedzę na temat  miejsca turystyki 

i rekreacji w systemie nauk oraz zna 

metody badań w turystyce i rekreacji. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W1O 

M2_WO9 

 

Rozumie i diagnozuje wpływ 

czynników społecznych i zmian 

cywilizacyjnych na styl życia, 

związane z tym zagrożenia i 

możliwości ich ograniczania poprzez 

aktywność turystyczną i rekreacyjną. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W11 M2_WO6 

Na podstawie danych szczegółowych 

potrafi syntetycznie ujmować 

problemy w obszarze turystyki i 

rekreacji. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_UO3  

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

Wykład 
Kolokwium 

pismemne 
K_U1O S2A_UO6 

Zna i rozumie społeczne i 

ekonomiczno-gospodarcze uwarun-

kowania wybranego obszaru 

działalności zawodowej 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 

K_WO3 
K_WO4 

K_WO9 

M2_W08 

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze 

nauk społecznych, ich miejscu w 

systemie nauk i relacjach do innych 

nauk 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W10 S2A_WO1 



Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi 

społecznych i występujących między 

nimi prawidłowościach oraz wiedzę 

pogłębioną w odniesieniu do 

wybranych kategorii więzi 

społecznych 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO4 

S2A_WO4 

 

Potrafi prawidłowo interpretować i 

wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 

wzajemne relacje między zjawiskami 

społecznymi 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U12 

S2A_UO1 

 

Potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną do opisu i analizowania 

przyczyn i przebiegu procesów i 

zjawisk społecznych oraz potrafi 

formułować własne opinie i dobierać 

krytycznie dane i metody analiz 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U11 

S2A_UO2 

 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 

dylematy związane z wykonywaniem 

zawodu 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_KO3 S2A_KO4 

 

 

Autor programu: dr Jakub Mosz 

 

 


