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ECTS 

TURYSTYKA OSÓB STARSZYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TR/1/PK/TOS 36 b 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia  I  

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Wykłady 7 godzin kontaktowych + 2 godziny 

e-learning   

ćwiczenia 4 godziny kontaktowe + 2 godziny 

e-learning  

Konsultacje 1 godzina 

- 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład; ćwiczenia;  

Wymagania wstępne Poziom 4 

Wymagania formalne: teoria rekreacji; 

podstawy turystyki, podstawy psychologii; 

podstawy socjologii 

Założenia wstępne: wiedza z obszaru teorii 

turystyki i rekreacji, podstaw psychologii i 

socjologii 

Metody dydaktyczne Wykłady: wykłady problemowy z prezentacją 

multimedialną, test ankietowy; 

ćwiczenia 

analiza przypadku, zadania projektowe, 

analiza materiałów źródłowych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczeń: 

zaliczenie na ocenę 

Forma zaliczenia: 

Pisemne zaliczenie wykładów  2 prace 

semestralne, aktywność na zajęciach (100% 

obecności ewentualnie uzupełnienie 

wolontariatem na rzecz seniorów)  

Ocena końcowa - średnia z ocen cząstkowych  

 

Przykładowe pytania  

1. Funkcje turystyki osób starszych. 

2. Bariery w turystyce osób 

starszych.                                                   

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji  

Zakład Metodyki Rekreacji 

Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 

 

 

 

 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z determinantami zachowań wolnoczasowych osób 

starszych (C-1). Poprzez nabycie przez studenta kwalifikacji obejmujących: 1)  zdobycie wiedzy 

dotyczącej zmian patofizjologicznych i współistniejących chorób, demografii starzenia się 

społeczeństw oraz polityki senioralnej i płynących z tego konsekwencji(C-2); 2) w zakresie 

umiejętności - analizowania stereotypu człowieka starszego panującego w polskim 

społeczeństwie oraz promowania pomyślnego starzenia się oraz środowisk przyjaznych seniorom 

(C-3);3) w zakresie kompetencji wykształcenie dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku 

osób starszych i aktywnej postawy wobec działań skupiających się na wychowaniu ku starości 

(C-4). 4) zdobycie wiedzy na temat organizacji działających na rzecz osób starszych w Polsce (C-

5). 5) zdobycie wiedzy na temat specyfiki przygotowywania oferty turystycznej i organizowania 

imprez dla osób starszych (C-6).  

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

.  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cel 

przedmiotu 

 Współczesne problemy i prognozy 

demograficzne dotyczące osób starszych w 

Polsce i na świecie. 

1 K_W05 C-1 

C-2 

 Cele i zadania gerontologii jako nauki 

interdyscyplinarnej 

1 K_W05 C-2 

 Teorie starzenia się człowieka. Proces 

starzenia – zmiany bio-psycho-społeczne, 

Mechanizmy i czynniki przyspieszające i 

zwalniające starzenie się. 

2 K_U20 C-2 

 Aktywności ruchowej w promocji 

zdrowego starzenia się . PRROS program 

edukacyjno – interwencyjne w zakresie 

promocji zdrowia i prewencji chorób 

2 K_W08 

K_U20 

C-3 

 Turystyka osób starszych - cele, zasady 

organizacyjne i metodyczne. 

Wskazówki metodyczne dotyczące 

rekreacji i turystyki osób starszych, 

podział na grupy, bezpieczeństwo. 

 

2 K_W08 

K_U20 

C-3 

 Polityka senioralna w Polsce i w UE. 

Organizacje i placówki działające na 

rzecz osób starszych w Polsce 

1 K_W15 C-1;C-2;C-5 

C-3; C-4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cel 

przedmiotu 

1. Oferta turystyczna dla osób starszych. 

Programowanie imprez turystyczno-

krajoznawczych z udziałem osób 

starszych (projekt wycieczki dla osób 

starszych).   

2 K_W07 

K_W08 

K_W16 

K_U11 

K_U19 

C-1 

C-6 

2. Metodyka prowadzenia imprez 

turystyczno-krajoznawczych z udziałem 

osób starszych (wolontariat - organizacja 

imprezy turystyczno-krajoznawczej). 

2 K_U19 C-3 

C-6 

3. Projekty i inicjatywy skierowane do osób 

starszych w kraju i za granicą (raport z 

działalności wybranej organizacji lub opis 

projektu promującego turystykę osób 

starszych). 

 

2 K_W05 

K_W16 

K_U11 

K_U18 

K_U19 

K_K07 

C-4 

C-5 

C-6 

 

Zakres zadań realizowanych przez studenta bez udziału nauczyciela akademickiego: 

1.Praca własna (zespół 2 osobowy) mająca na celu przygotowanie eseju na temat  

„Rola turystyki i rekreacji w życiu osób starszych”. 

2. Dodatkowo dla chętnych - Wolontariat na imprezie turystycznej lub rekreacyjnej na rzecz osób 

starszych lub opis dowolnej imprezy turystycznej lub rekreacyjnej o profilu solidarności 

międzypokoleniowej. 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

7 0,3 Godziny kontaktowe - wykłady nie dotyczy 

4 0,2 Godziny kontaktowe – ćwiczenia     

1 0,1 Godziny kontaktowe - konsultacje     

2 0.1 e-learning     

5 0,1 Przygotowanie prac semestralnych, projektów, 

raportów 
    

6 0,1 Praca z literaturą     

3 0,1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia     

25 1 Razem     

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych:  0,8 ECTS 

Przedmiot Turystyka osób starszych ucząc zasad postępowania z osobami starszymi i 

przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla tej grupy odbiorców wpisuje się w 

profil praktyczny 



 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): brak 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Kozdroń E.(2006): Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w 

środowisku miejskim. Propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych. AWF 

Warszawa.  

2. Osiński W. (2013): Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku 

starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa  

3. Kołomyjska G. red. (2009): Wybrane zagadnienia z gerontologii. Podręcznik dla 

instruktorów kinezygerontoprofilaktyki i organizatorów rekreacji. ZG TKKF. 

Warszawa  

4. Kozdroń E.(2008) Program Rekreacji Ruchowej Osób Starszych, AWF Warszawa 

5. Fitness trzeciego wieku (2005): Praca zbiorowa. ZG TKKF 

6. Niezgoda A., Jerzyk E (2013), Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku 

turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy 

Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 32, s.475-489; 

7. Mokras-Grabowska J. (2010), Program „Europe Senior Tourism” – założenia, 

realizacja, efekty ekonomiczne,  w: Stasiak A. (red.), Turystyka społeczna w regionie 

łódzkim; Uniwersytet Łódzki;  

8. Klawender J. (red.) (2007), Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, 

Wydawnictwo AWF Warszawa; 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (red. nauk. B. 

Szatr-Jaworska), Biuro Rzecznika praw Obywatelskich, Warszawa 2012,  

2. Zdrowe starzenie się. Biała Księga B.Samoliński, F.Raciborski (red nauk.),Wydawnictwo 

Naukowe SCHOLAR, Warszaw 2013  

3. Zdziarski M. (2015) Seniorze trzymaj formę! Aktywność fizyczna osób starszych, Instytut 

Łukasiewicza, Kraków 

4. Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku, Nowocień J., Zuchowa K.(red. 

nauk.):AWF Warszawa, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji 

Olimpijskiej” Warszawa 2012, 

5. Błędowski P. (2009): Polityka społeczna. Warszawa SGH.  

6. Eurostat statistical books: Active ageing and solidarity between generations. A statistical 

portrait of the European Union 2012. Belgium EU2011 

7. Sprawna starość . (2007): red. Dąbrowski A., Rowiński R. AWF Warszawa.  

8. Strugarek J., Wieczorek J. (2010): Aktywny senior. Zbiór gier rekreacyjnych dla osób 

starszych. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. 

9. Synak B  red. (2002): Polska starość, praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk. 

10. Aspekty medyczne,psychologiczne,socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w 

Polsce (2012) Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P (redakcja), Wydawnictwa 

Medyczne Termedia, Poznań 2012 

11. Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E. (2013), Turystyka i aktywny wypoczynek jako 

element stylu życia seniorów; Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 291, 

Uniwersytet Łódzki, Łódź; 

 



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 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Dostrzega przyczyny  i 

społeczne konsekwencje 

starzejącego się społeczeństwa 

Wykład / 

prezentacja 

multimedialna, 

Ćwiczenia/spra

wdzian 

pisemny 

Kolokwium 

pisemne – 

wejściówka 

do ćwiczeń 

Zadanie 

projektowe 

K_W07 S1P_02 

Rozumie znaczenie aktywności 

fizycznej jako elementu 

zdrowego stylu życia oraz 

podstawy aktywności 

społecznej i zawodowej osób 

starszych 

Wykład / 

prezentacja 

multimedialne, 

Ćwiczenia / 

Projekt 

imprezy 

Kolokwium 

pisemne – 

zaliczenie 

cząstkowe 

Zadanie 

projektowe 

K_W05 

K_W08  

K_W16 

 

S1P_W04 

M1_W10               

Umie wskazać organizacje i 

programy działające na rzecz 

aktywizacji osób starszych 

Wykład / 

prezentacja 

multimedialna 

Ćwiczenia/ 

raport lub esej 

Kolokwium 

pisemne – 

zaliczenie 

cząstkowe 

K_W07  

K_W15 

S1P_W02 

M1_W04 

M1_W05 

M1_W07 

Wykorzystując podstawową 

wiedzę zrozumie i potrafi 

analizować zjawiska społeczne 

oraz potrafi wyrazić własną 

opinię na temat konkretnych 

procesów i zjawisk 

społecznych dotyczących 

funkcjonowania osób starszych 

w naszym społeczeństwie 

Wykład ; 

Praca własna 

Zadania 

projektowe 

esej 

K_U11 

K_U18 

K_U19 

 

 

K_U20 

S1P_U01 

M1_U04 

S1P_U08 

M1_U07 

Zna cele i zadania gerontologii 

jako nauki interdyscyplinarnej. 

Reprezentuje aktywną postawę 

w stosunku do edukacji 

ustawicznej zarówno jednostki 

jak i społeczeństwa 

Wykład 

dyskusyjny 

Kolokwium 

pisemne- 

zaliczenie 

cząstkowe 

 

K_K07 

 

S1P_K06 

M1_K01   
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