
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Przedmiot  

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

TRENER  CZASU  WOLNEGO  

SPECJALIZACJA 

TR/2/PK/SPTCZW       15d   15 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr I/II, II/ III,IV 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia/ konsultacje (liczba godzin) Stacjonarne: 

Wykłady 56 godz. + 4 e-learning 

Ćwiczenia 84 godz. +  6 e-learning 

Konsultacje 42 godz. 

 Niestacjonarne: 

Wykłady 36 godz. 

Ćwiczenia 54 godz. 

Konsultacje 22 godz. 

Język wykładowy polski 

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

 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom kwalifikacji 6 

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, kolokwium pisemne 

z ćwiczeń, przygotowanie projektu, ocena 

akytwności na zajęciach 

Egzamin końcowy: ustny 

Przykładowe pytania egzaminacyjne: Społeczne 
aspekty orientacji na czas przeszły, teraźniejszy i 

przyszły, motywacja a sprawność działania w 
obszarze czasu wolnego, społeczne 

uwarunkowania czasu wolnego, temperament jako 

czynnik czasu wolnego 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Wydział Turystyki i Rekreacji 

Katedra  Turystyki 

Zakład Podstaw Społeczno Kulturowych w 

Turystyce 

 

 

 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

 

C.1.Celem specjalizacji jest prezentacja i wyposażenia studentów  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. C.2.Poznanie 

dotyczących obszaru czasu wolnego, wzorów zachowań w czasie wolnym, różnic społecznych i 

kulturowych w zakresie wykorzystania czasu wolnego,  

C.3.Nabycia umiejętności optymalizacji wykorzystania czasu wolnego w wymiarze społecznym i 

indywidualnym.  

C.4. Studenci będą nabywali kompetencji w zakresie badania czasu wolnego,  

C.5.Nabycie umiejętności określenia wpływu na praktyki czasu wolnego orientacji na czas przeszły, 

teraźniejszy i przyszły 

C.6. Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb w zakresie czasu wolnego   

C.7. Nabycie umiejętności budowania motywacji do określonych praktyk w czasie wolnym, C.8. 

Nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego w opraciu o dobra i usługi świata kultury, sportu, 

rekreacji fizycznej, praktyk konsumowania, turystki, spa, eventów. 

C.9. Przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy w zawodzie trenera czasu wolnego dla osób 

indywidualnych, grup społecznych z uwzględnieniem zmiennych społecznych wieku, płci, statusu 

rodzinnego, statusu ekonomicznego, miejsca zamieszkania, zawodu 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba godzin 

stacjon./niestacjon 

Efekt 

Kształcenia 

 ele 

przedmiotu 

1. Pojęcie czasu wolnego 1h/0,5h KW_02 C1 

2. Trzy ujecia problematyki czasu 

wolnego: humanistyczna, 

społeczna, ekonomiczna 

6h/3h KW_02 C1, C2,C3 

3. Psychologiczne ujęcie czasu 

wolnego 

2h/1h KW_02 C1,C3,C4 

4. Metodologia badań czasu 

wolnego 

4h/3h KU_07 C4 

5. Orientacja na czas przeszyły, 

teraźniejszy i przyszły 

2h/1h KW_02 C5 

6. Społeczne aspekty orientacji 

przeszłej, teraźniejszej i przyszłej 

2h/1h K_W08 

K_U07 

C5 

7. Czas wolny w społeczeństwie 

ponowoczesnym 

2h/1h K_W09 

K_W08 

K_W02 

C6,C3,C2, 

C1 

8. Kulturowe wzory zachowań, 

różnice międzykulturowe 

2h/1h K_W02 C2 

9. Społeczne uwarunkowania 

czasu wolnego 

4h/2h K_W03 

K_W08 

C1,C6,C7 

10. Bariery czasu wolnego 1h/0,5h K_W08 

K_W06 

K_W03 

C8,C6,C3, 

C2 

11. Potrzeby czasu wolnego 

różnych grup społecznych i 

kategorii podmiotów 

6h/4h K_W03, 

K_K03 

K_W02 

K_W08 

C2,C3,C6 

12. Praktyki czasu wolnego w 

badaniach empirycznych 

4h/3h K_U07 

K_U04 

K_W07 

K_W06 

C4,C2,C6 



13. Cywilizacja czasu wolnego 1h/0,5h K_W02 C1,C2,C5 

14. Rynek usług czasu wolnego 2h/1h K_U04, 

K_W03 

K_U07 

K_U01 

K_W06 

C8,C9 

15. Produkty usług czasu wolnego 2h/1h K_W06 C8,C9 

16. Mechanizmy motywacyjne. 

Motywacja a sprawność 

działania w obszarze czasu 

wolnego 

4h/3h K_U07 

K_W04 

K_W01 

C7,C5,C3, 

C9 

17. Pojęcie osobowości i kategorie 

jej opisu. 

4h/3h K_W01 C7,C5,C3 

18. Filozoficzne i psychologiczne 

pojęcie „Ja”. 

2h/1h K_W01 C2,C6 

19.  „Ja” w kontekście społecznym 1h/0,5h K_W02 C3,C2,C9 

20. Pojęcie temperamentu i i stresu 

jako czynników czasu wolnego 

4h/3h K_W04 

K_W01 

C7,C5,C3, 

C9 

21. Teoria zmiany postaw. 

 

2h/1h K_K01 

K_W01 

C9,C8,C7 

22. Koncepcja stylu życia. 2h/1h K_W08  

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba godzin 

stacjon./niestacjon 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Motywacja osiągnięć – istota, 

geneza, pomiar. 

4h/2h K_W01 

K_W04 

C7,C4,C1 

2. Konflikty motywacyjne i 

sposoby ich rozwiązywania.   

2h/1h K_W01 

K_W04 

C7,C9,C1 

3. Diagnoza temperamentu 4h/2h K_W01 

K_W04 

C7,C9,C1 

4. Temperament a styl 

zachowania i sposoby spędzania 

czasu wolnego. 

2h/1h K_W01 

K_W04 

C9,C7,C1 

5. Zapotrzebowanie na stymulację 2h/1h K_W01 

K_W04 

C7,C1 

6. Źródła stresu w życiu 

współczesnego człowieka. 

4h/2h K_W01 

K_W04 

C7,C1 

7. Stres a stan zdrowia. 2h/1h K_W01 

K_W04 

C9,C1 

8. Radzenie sobie ze stresem 

poprzez aktywność w czasie 

wolnym. 

4h/3h K_W01 

K_W04 

C9,C7,C1 

9. Poczucie kontroli, poczucie 

własnej skuteczności, 

samoocena, optymizm a 

aktywność człowieka 

4h/2h K_W01 

K_W04 

C9,C7,C1 

10. Atrakcyjność interpersonalna i jej 

wyznaczniki 

2h/1h K_W01 

K_W04 

C6,C9,C1 

11. Reguły i techniki wywierania 

wpływu.   

4h/3h K_W01 

K_W04 

C9,C1,C8 

12. Komunikacyjny model 

perswazji, procesualny model 

perswazji, teorie dwutorowości 

4h/2h K_W01 

K_W04 

C9,C8,C1, 

C7 



perswazji. 

13. Czas wolny w aspekcie 

indywidualnych potrzeb 

człowieka 

2h/1h K_W03 C3 

14. Tworzenie bilansu czasu 

wo nego 

2h/1h K_W03 C4 

15. Badanie orientacji na czas 2h/2h K_W02 

K_W08 

C5 

16. Kulturowa oferta aktywności w 

czasie wolnym. 

4h/2h K_W07, 

K_U05 

K-U01 

K_U03 

C8,C9,C3, 

C2 

17. Czas wolny w kulturze eventów 4h/2h K_W02 

K-W03 

K-W06 

C4,C3,C6 

18. Rola internetu w 

zagospodarowaniu czasu 

wolnego, komunikacja, wzory 

zachowań, portale 

społecznościowe, świat gier, 

informacja, 

12h/5h K_W02 

K_W03 

K_W08 

K_U07 

K_K03 

C1,C2,C3 

19. Współczesne wymiary 

czasochłonności i 

czasooszczędności 

2h/1h K_W03 C4,C6 

20. Turystyczne of ry czasu 

wolnego 

6h/4h K_U03,K_K

04,K_K02, 

K_U05 

K_W09 

K_U01 

K_K06 

C9,C8, 

21. Czas wolny w codzienności 4h/2h K_W02 

K_W03 

C4,C3,C2 

22. Czas wolny w aspekcie wolności 

człowieka, etyczne granice 

wolności, postawy 

hedonistyczne 

4h/2h K_K03 C1,C2,C7, 

C8, 

23 Czas wolny różnych grup 

społecznych-modele produktów 

10h/5h K_W02 

K_W03 

K_W07 

K_W08 

K_U03 

C9,C8,C7 

24. Czas wolny w postnowoczesnym 

stylu życia, mody, trendy 

6h/2h K_W02 

K_W03 

C2,C5,C6, 

C7 

25. Wzoro twórcza rola postaci 

celebrities 

2h/1h K_W02 

K-W09 

C2,C6 

26. Etyczne aspekty wyborów w 

czasie wolnym 

2h/1h K_K06 C7,C8,C9 

 

 

 

 

 

 

 



Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS Liczba go

dzin 

Punkty 

ECTS 

56 2,2 Godziny kontaktowe - wykłady 36 1,5 

84 3,4 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 54 2,1 

42 1,7 Godziny kontaktowe - konsultacje 22 0,9 

10 0,4 e-learning   

75 3 Praca z literaturą 100 4 

50 2 Przygotowanie projektu 82 3,3 

60 2,4 Pr ygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

82 3,3 

377 15 Razem 376 15 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach programowych 

podkreślić i wyboldować działania praktyczne): stacjonarne 7,5 ECTS, niestacjonarne 5 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: Problematyka czasu wolnego jest 

punktem wyjścia dla wszelkich praktyk w obszarze turystyki i rekreacji. Produktu i usługi oferowane 

na rynku pracy przez absolwentów AWF kierunku Turystyka i Rekreacja dotyczą czasu wolnego 

społeczeństwa. Znajomość wzorów zachowań, stylu życia, współczesnych trendów, potrzeb, wiedza o 

społecznym zróżnicowaniu, barierach, motywacjach, mechanizmach odziaływania na człowieka jest 

niezbędna dla efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. SpecjalizacjaTrener czasu wolnego oferuje 

kompetencje dotyczące tworzenia usług i produktów czasu wolnego, pomocy w planowaniu i 

wykorzystaniu czasu wolengo w wymiarze indywiudalnym, grupowym i społecznym, jest 

przygtowaniem do podejmowania funkcji zawodowych w społeczeństwie czasu wolnego w zakresie 

planowania, wykorzystania, czasu wolnego dla potrzeb rozwju indywidualnego i potrzeb społecznych 

dotyczących grup społęcznych organizujących swoją codzienność w obszarze czasu wolnego. 

 

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: 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Zna zmiany zachodzące w budowie 

i funkcjonowaniu organizmu 
człowieka pod wpływem 
ukierunkowanych ćwiczeń 
fizycznych i zabiegów 
intensyfikujących wypoczynek  i 

odnowę psychosomatyczną. 

WYKŁAD, 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_W01 P7S_WG 

Rozumie przyczyny i mechanizmy 

powstawania obciążeń i zaburzeń 

psychosomatycznych, poddaje 

analizie możliwości 

wykorzystywania aktywności 

fizycznej dla ich ograniczania lub 

eliminowania. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_W04 

P7S_WG 

 

 

Rozumie wpływ społecznych i 

cywilizacyjnych zmian na styl życia 

społeczności lokalnych, 

regionalnych i innych interesariuszy. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_W08 

 

P7S_WK 

 

 

 

Potrafi organizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjnych oraz 

planować zajęcia rekreacyjne w 

sposób uwzględniający ich wartości 

edukacyjne. Potrafi zintegrować 

zespół uczestników imprezy 

turystycznej, zajęć rekreacyjnych 

dla wspólnego przedsięwzięcia, 

uwzględniając różnice społeczne lub 

kulturowe. 

ĆWICZENIA 

ZALICZENIE 

REALIZACJA 

PROJEKTU 

K_U05 
P7S_UK 

P7S_UO 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_U07 

P7S_UW 

 

Reprezentuje postawę promującą 

zdrowie i aktywność fizyczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

aktywnego wypoczynku. 

ĆWICZENIA ZALICZENIE K_K0l 

P7S_KR 



Dostrzega konieczność 

doskonalenia wiedzy i umiejętności 

związanych z turystyką aktywną. 

Śledzi nowe trendy związane z 

zachowaniami rekreacyjnymi. 

Promuje rozwój turystyki i rekreacji. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_K02 

P7S_KR 

Postępuje etycznie mając na uwadze 

możliwość naruszenie dobra 

wspólnego lub dóbr osobistych. 
ĆWICZENIA ZALICZENIE K_K03 

P7S_KK 

 

Angażuje się do pracy 

indywidualnej i zespołowej. 

Podejmuje się złożonych zadań 

zawodowych, w dziedzinie w której 

się specjalizuje. 

ĆWICZENIA 

ZALICZENIE 

REALIZACJA  

PROJEKTU 

K_K04 

P7S_KK 

 

Ma wiedzę na temat wzajemnych 

uwarunkowań kulturowych, 
społecznych i cywilizacyjnych na 

wielkość, kierunki i formy ruchu 

turystycznego oraz aktywności 

rekreacyjnej. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_W02 

P7S_WK 

 

 

 

Wykorzystuje sposoby i metody  
zarządzania czasem wolnym dla 

zmian w sferze aktywności 

fizycznej i społecznej człowieka, 

zmian modelu konsumpcji i systemu 

wartości. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 

REALIZACJA 

PROJEKTU 

K_W03 

P7S_WK 

 

 

Ma wiedzę z zakresu analizy 

warunków otoczenia 

funkcjonowania przedsiębiorstw 

oraz instytucji non profit 

świadczących usługi turystyczne i 

rekreacyjne w działalności 

gospodarczej i społecznej. Posiada 

wiedzę z zakresu pozyskiwania i 

analizy danych statystycznych. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_W06 

 

P7S_WG 

 

 

 

Wykazuje się wiedzą na temat 

gospodarowania przestrzenią i 

zagospodarowania terenów cennych 

dla turystyki i rekreacji ze względu 

na wartości przyrodnicze, kulturowe 
lub funkcjonalne w działalności 

gospodarczej i społecznej. 

ĆWICZENIA ZALICZENIE K_W07 

 

P7S_WK 

 

 

Rozumie wpływ społecznych i 

cywilizacyjnych zmian na styl życia 

społeczności lokalnych, 

regionalnych i innych interesariuszy. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 
K_W08 

P7S_WK 

 

 

 

Posiada wiedzę na temat nowych 

form turystyki i rekreacji. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 

REALIZACJA 

PROJEKTU 

K_W09 

P7S_WK 

 

 

 

Potrafi prowadzić własną 

działalność gospodarczą i/lub 

zarządzać przedsiębiorstwem 

turystycznym lub rekreacyjnym. 

Potrafi zarządzać zasobami 

ludzkimi. 

ĆWICZENIA 

ZALICZENIE 

REALIZACJA 

PROJEKTU 

K_U01 

P7S_UK 

Potrafi przeprowadzić, pod 

względem organizacyjnym 

przedsięwzięcie inwestycyjne w 

zakresie turystyki i rekreacji. Potrafi 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 

REALIZACJA 

POROJEKTU 

K_U03 
 

P7S_UK 



zorganizować przedsiębiorstwo 

turystyczne lub rekreacyjne oraz 

zapewnić jego finansowanie z 

wykorzystaniem dostępnych źródeł 

prywatnych i publicznych oraz 

właściwych form prawnych 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 

REALIZACJA  

PROJEKTU 

K_U07 P7S_UW 

Potrafi wykorzystać wiedzę na 

temat działania instytucji 

międzynarodowych i krajowych, 

państwowych, samorządowych i 

gospodarczych w zakresie tworzenia 

warunków rozwoju turystyki i 

rekreacji w działaniach typu 

gospodarczego i społecznego. 

WYKŁAD 

ĆWICZENIA 

EGZAMIN 

ZALICZENIE 

REALIZCJA 

PROJEKTU 

K_U04 
P7S_UW 

 

Postępuje etycznie mając na uwadze 

możliwość naruszenie dobra 

wspólnego lub dóbr osobistych. 
ĆWICZENIA ZALICZENIE K_K03 

P7S_KK 

 

Aktywnie uczestniczy w promocji 

przedsiębiorczości i  zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju i świata.  Promuje 

przedsiębiorczość 

ĆWICZENIA ZALICZENIE K_K06 

P7S_KK 

P7S_KR 

P7S_KO 
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