
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

OBÓZ WĘDROWNY / TRAMPING TR/1/OB/W

EDR       

TR/1/OB/T

RMP 

   40b 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnia 

Rok/Semestr II /  4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: ćwiczenia 42 godziny 

kontaktowe 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia, zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Obóz letni turystyki 

przygodowej, obóz zimowy turystyki 

przygodowej 

Założenia wstępne: Wiedza z zakresu 

turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz 

obozownictwa; Umiejętności z wybranych 

dyscyplin turystyki aktywnej i kwalifikowanej 

(kajakarstwo, turystyka piesza, żeglarstwo, 

inne) 

Metody dydaktyczne Zajęcia praktyczne,  uczenie się przez 

działanie, uczenie się przez przeżywanie. 

Praca w grupach zadaniowych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Forma zaliczenia: wykonywanie 

praktycznych zadań w trakcie trwania obozu 

w tym: pełnienie funkcji obozowych, 

pokonanie trasy, obozownictwo, umiejętności 

związane z wybraną dyscypliną turystyki 

kwalifikowanej, współpraca zespołowa 

Ocena końcowa: suma ocen cząstkowych za 

wykonanie praktycznych zadań 

realizowanych w trakcie obozu, aktywność w 

trakcie obozu, postawa studenta w trakcie 

obozu 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno-

Rekreacyjnych  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest uczestnictwo studentów w procesie planowania, programowania i 

realizacji obozu wędrownego. Praktyczny udział w jednej z form turystyki aktywnej i 

kwalifikowanej jakim jest obóz wędrowny, przygotowuje studentów do samodzielnego 

organizowania i  przeprowadzania tego typu imprez, ułatwia konfrontację  nabytej wiedzy i 

umiejętności - z zakresu turystyki aktywnej i kwalifikowanej, krajoznawstwa, ekologii - w 

konkretnych sytuacjach terenowych, umożliwia praktyczny trening w posługiwaniu się 

różnorodnym sprzętem turystycznym oraz stwarza warunki do zaistnienia procesu 

wychowania turystycznego. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

Brak 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Programowanie i 

metodyka obozów w 

tym: opracowanie trasy 

oraz jej 

charakterystyka, 

zasady pokonywania 

trasy, zasady 

bezpieczeństwa i 

zachowania się w 

terenie, zorganizowanie 

grupy wędrownej 

(funkcje, program 

dnia), sprzęt i ubiór. 

20 K_W16 

K_U02 

K_U04 

K_K04 

K_K08 

K_K09 

C1 

 Krajoznawstwo w tym: 

poznawanie regionu, 

jego kultury, 

poznawanie elementów 

środowiska 

geograficznego. 

6 K_W04 

 

C2 

 Ekologia w tym: wpływ 

turystyki na lokalną 

przyrodę, aktywne 

formy ochrony 

przyrody, kształtowanie 

proekologicznych 

postaw i zachowań w 

turystyce 

6 K_W09 

 

C2 

 Procesy wychowania 

turystycznego w tym: 

zasady współżycia w 

grupie, nawiązywanie 

10 K_W16 

 

C3 



kontaktów ze 

społecznością danego 

regionu 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności  

 Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

42 1,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 

0 --- Godziny kontaktowe - konsultacje 

9 0,25 Przygotowanie do zajęć 

9 0,25 Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 

60 2 Razem 

   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

42 godziny praktyczne – 1,5 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Praktyczny udział w jednej z form turystyki aktywnej i kwalifikowanej jakim jest obóz 

wędrowny, przygotowuje studentów do samodzielnego organizowania i  przeprowadzania 

tego typu imprez, ułatwia konfrontację  nabytej wiedzy i umiejętności - z zakresu turystyki 

aktywnej i kwalifikowanej, krajoznawstwa, ekologii - w konkretnych sytuacjach terenowych, 

umożliwia praktyczny trening w posługiwaniu się różnorodnym sprzętem turystycznym oraz 

stwarza warunki do zaistnienia procesu wychowania turystycznego. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Nie dotyczy 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Grobelny J. (red.) , (2007): Obozy wędrowne, AWF, Wrocław. 

2. Czarny W. (in, 2011): Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form 

turystyki aktywnej , Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. 

3. Merski J., Warecka J., (2009): Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, 

Wydawnictwo Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Mazur S. ( 2007): Podręcznik terenoznawstwa, AWF, Katowice. 

 

 

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 



Zna w podstawowym zakresie 

dziedzictwo kultury i sztuki i 

rozumie jego wartość, 

szczególnie dla tożsamości 

społeczeństw i atrakcyjności 

wyjazdów turystycznych. 

ćwiczenia dyskusja K_W04 S1P_W09 

Zna i rozumie pojęcie i 

funkcjonowanie ekosystemu, 

relacje zachodzące między 

człowiekiem a środowiskiem 

oraz związane za tym 

zagrożenia 

ćwiczenia dyskusja K_W09 M1_W01 

Rozumie rolę, wypoczynku, 

rekreacji ruchowej i turystyki 

aktywnej w promocji zdrowia 

i profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych 

ćwiczenia dyskusja K_W16 M1_W06 

Potrafi zorganizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjne 

dostosowane do potrzeb 

uczestników zróżnicowanych 

pod względem wieku, stanu 

zdrowia, poziomu wiedzy i 

zainteresowań oraz 

możliwości finansowych 

ćwiczenia zadanie 

praktyczne 

K_U02 M1_U10 

S1P_U07 

Potrafi poprowadzić zajęcia w 

wybranych formach 

turystycznych i rekreacyjnych 

i posługiwać się 

podstawowym sprzętem i 

aparaturą stosowaną w 

turystyce i rekreacji 

ćwiczenia zadania 

praktyczne 

K_U04 M1_U01 

M1_U02 

Współdziała i pracuje w 

grupie, przyjmując w niej 

różne role 

ćwiczenia zadania 

praktyczne 

K_K04 S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Jest odpowiedzialny za swoje 

działanie, a także zachowanie 

osób powierzonych jego 

opiece, prawidłowo wykonuje 

swoje zadania, szczególnie 

działając w ramach złożonych 

przedsięwzięć 

ćwiczenia zadania 

praktyczne 

K_K08 M1_K04 

S1P_K02 

Wykazuje dbałość o 

bezpieczeństwo osób 

uczestniczących w zajęciach 

rekreacyjnych i imprezach 

turystycznych 

ćwiczenia zadania 

praktyczne 

K_K09 M1_K02 

M1_K07 

S1P_K04 
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