
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE TR/1/PK/WOP 38f 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) 15h wykładów; (w tym: 13h kontaktowych, 

2h e-learning) 

Język wykładowy j. polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady problemowe, konwersatoryjne z 

prez. Multimedialna 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: - 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy z prezentacją 

multimedialną, m. projektów, praca w 

grupach, dyskusja. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia: Opracowanie w zespole 

raportu z analizy działań organizacji 

pozarządowych oraz inicjatyw oddolnych na 

wybranym obszarze 

Ocena końcowa (sumatywna): frekwencja 

na zajęciach, aktywność na zajęciach, ocena z 

raportu.  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć z zakresu organizacji pozarządowych jest: 

C1 – zapoznanie studentów z działalnością organizacji pozarządowych w obszarze kultury 

fizycznej 

C2 – przedstawienie aspektów prawnych działalności organizacji pozarządowych i inicjatyw 

oddolnych 

C3 – przedstawienie dobrych praktyk organizacji pozarządowych, związanych z aktywizacją 

społeczności lokalnych  

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 
1. Historia organizacji 

pozarządowych w Polsce. 

Organizacje pozarządowe w 

Polsce związane z kulturą 

fizyczną: stan obecny – dane 

statystyczne. 

2 K_W07 

K_W08 

C1 

2. Podstawy prawne i finansowe 

działalności organizacji 
3 K_W11 C2 



pozarządowych (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

stowarzyszeń kultury 

fizycznej). Budżet 

partycypacyjny. Rodzaje 

organizacji pozarządowych 

3.  Źródła finansowania działań 

organizacji pozarządowych 

związanych z turystyką i 

rekreacją 

2 K_W11 C2 

4. Rola organizacji 

pozarządowych w 

aktywizowaniu społeczności 

oraz udział organizacji w 

rozwoju lokalnym 

4 K_U11 

K_U18 

K_K04 

C1, C3 

5.  Federacje, koalicje, sieci 

organizacji pozarządowych 

związanych z turystyką i 

rekreacją w Polsce i na 

świecie.  

2 K_W07 

K_W08 

C1, C3 

6. Dobre praktyki organizacji 

pozarządowych w obszarze 

kultury fizycznej (turystyka 

i rekreacja). 

2 K_W07 

K_W08 

C1, C3 

 

Ćwiczenia: Brak 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

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

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności tudia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,4 Godziny kontaktowe – wykłady   

5 0,2 Praca w literaturą   

10 0,3 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 
  

30 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0,3 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: Przedmiot do wyboru – 

umożliwia studentom zapoznanie się z praktyczną działalnością organizacji 

pozarządowych, budżetu partycypacyjnego i inicjatyw oddolnych 

 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 2h wykład: Współpraca organizacji 

pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego 

 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Organizacje pozarządowe – podstawowe informacje. Białystok 2010 – wersja 

elektroniczna – PDF (udostępnia prowadzący) 



2. NGO-sy od wewnątrz. Społeczeństwo nie chce się organizować. Gazeta Wyborcza; 

3. Etyka w organizacji pozarządowych. Standardy w praktyce funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Tyrakowski M., Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. Wersja elektroniczna – PDF (udostępnia prowadzący) 

 

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 

kierunkow

ych 

 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Zna i rozumie podstawy prawne 

działalności organizacji 

pozarządowych w Polsce 

związanych z kulturą fizyczną 

Wykład Pre-test 

Post-test 

K_W07 

K_W08 

K_W11 

S1P_W02 

S1P_W04 

M1_W10 

M1_W08 

S1P_W07 

Rozumie znaczenie turystyki i 

rekreacji jako form aktywizacji 

społecznej  

Wykład Pre-test 

Post-test 

K_W08 

 

S1P_W04 

M1_W10 

Ma umiejętność przygotowania 

sprawozdania (pisemnego lub 

ustnego) ze zrealizowanego 

projektu, zaprezentowania go na 

forum i przedstawienia własnej 

opinii.  

Warsztat 

Praca grupowa 

Analiza tekstów z 

dyskusją 

Praca pisemna 

- zespołowa 

K_U11 

K_U18 

M1_U07 

S1P_U01 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

Współpracuje w grupie, ponosi 

odpowiedzialność za swoje 

działania, zachowania 

Praca grupowa 

 

Praca 

zespołowa 

Dyskusja 

K_K04 S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

 

Autor programu: dr Anna Leś 

 

 


