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ECTS 

 

TURYSTYKA AKTYWNA I KWALIFIKOWANA TR/2/PK/T

AKW 

   16 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr I/1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) stacjonarne:  

wykłady – 15 godzin kontaktowych w tym 2 

godziny e-learningu 

ćwiczenia – 15 godzin kontaktowych w tym 2 

godziny e-learningu 

niestacjonarne: 

wykłady – 9 godzin  

ćwiczenia – 9 godzin 

Język wykładowy polski/angielski 

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

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

brak 

Założenia wstępne: 

Ogólna wiedza na temat geografii Polski 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia z prezentacją multimedialną, praca 

w grupach zadaniowych, wykład 

konwersatoryjny. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Egzamin 

Formy zaliczenia:  

Egzamin pisemny (test wielokrotnego 

wyboru)  

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

terminowe przygotowanie  

i zaprezentowanie tematów prac zespołowych 

(projekt obozu wędrownego, wybrane szlaki 

turystyczne, mapa turystyczna Polski 

obrazująca miejsca uprawiania różnych 

dyscyplin turystyki kwalifikowanej) 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji / Zakład Aktywnych 

Form Turystyczno-Rekreacyjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem realizacji przedmiotu jest wyposażenie studentów we wszechstronną wiedzę na temat 

różnych dyscyplin turystyki aktywnej i kwalifikowanej, możliwości ich uprawiania na terenie 

Polski oraz zasad organizacji różnych imprez turystyki kwalifikowanej.  

Szczególnej analizie zostanie poddana sieć szlaków turystycznych, baza noclegowa oraz 

walory specjalistyczne, przyrodnicze i antropogeniczne sprzyjające rozwojowi wybranych 

dyscyplin turystyki aktywnej i kwalifikowanej na terenie Polski.  

 



Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Rodzaje i formy turystyki – 

masowa, kwalifikowana, 

alternatywna, aktywna, 

ekstremalna. Miejsce turystyki 

kwalifikowanej w całokształcie 

zagadnień ruchu turystycznego. 

Elementy turystyki 

kwalifikowanej – mobilność  

i krajoznawstwo. Turystyka 

alternatywna - pojęcie i rodzaje. 

Turystyka aktywna – pojęcie  

i rodzaje. Społeczno-

wychowawcze znaczenie 

turystyki kwalifikowanej  

i alternatywnej. PTTK i inni 

organizatorzy turystyki 

kwalifikowanej i aktywnej 

Polsce. Urządzenia i obiekty 

turystyczne służące turystyce 

kwalifikowanej i alternatywnej. 

Sieć szlaków turystycznych w 

Polsce. Odznaki turystyki 

kwalifikowanej – zasady 

zdobywania i przyznawania. 

Formy i rodzaje turystyki 

kwalifikowanej  

i alternatywnej ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na turystykę 

pieszą, kajakową, rowerową, 

żeglarską, narciarską. 

15 K_W05  

K_W07 

K_W09 

K_K02 

 

C1, C2 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Charakterystyka możliwości 

uprawiania wybranych dyscyplin 

turystyki aktywnej i 

kwalifikowanej w Polsce.  

Przygotowanie i przedstawienie 

projektu obozu wędrownego  

w wybranej dyscyplinie turystyki 

kwalifikowanej.  

Opracowanie mapy ilustrującej 

sieć szlaków dla turysty 

aktywnego w podziale na różne 

15 K_W05 

K_W07 

K_W09 

K_U04 

C1, C2 



dyscypliny. 

Turystyka aktywna i 

kwalifikowana  

w Polsce i na świecie – stan  

i perspektywy rozwoju. 

 

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 

15 0,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 9 0,3 

15 0,5 Praca z literaturą 20 0,7 

10 0,3 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
15 0,5 

15 0,5 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
15 0,5 

20 0,7 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 20 0,7 

     

90 3 Razem 90 3 

 

 

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

(w treściach programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Praktyczny wymiar zajęć pozwala na nabycie i weryfikację kompetencji 

organizacyjnych studentów w zakresie organizacji turystyki aktywnej i kwalifikowanej. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Projektowanie  obozu wędrownego wybranej dyscypliny turystyki kwalifikowanej. Mapa 

możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej i alternatywnej na terenie Polski. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1.Merski J. (2002) Turystyka kwalifikowana. WSE, Warszawa. 

2.Merski J., Warecka J. (2009) Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. WSE, 

Warszawa 

3.Kaprowski W.(1999) Geografia turystyczna WSE, Warszawa.  

4.Kruczek Z. (2007) Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków. 

5.Kurek W. (2007) Turystyka, PWN Warszawa.  

6.Buckley R. (2010) Adventure tourism management, Griffith University, Australia. 

7.Swarbrooke J. (red.), (2006) Adventure Tourism. Tourism. The new frontier. 

8.Andrejuk A. (1998) Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, Warszawa 

9.Łobożewicz T. (1983) Turystyka kwalifikowana. Wyd. Nasz Kraj Warszawa. 

10.Czarny W., Brożyna M., Godek Ł., Herbert J., Śliż M., Śmiały A. (2011) 

Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej. Wyd. 

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 

 



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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Łobożewicz T. (2000) Wczasy aktywne. Polska 2000. Zbiór materiałów    

pokonferencyjnych. Warszawa 

2. Łobożewicz T. Kogut R., (1999) Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. 

Zbiór materiałów pokonferencyjnych. Warszawa 

3. Łobożewicz T. Kogut R., Szmytke R., (1997) Turystyka kwalifikowana. Warszawa 

 

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 …..1 

 

Posiada wiedzę na temat 

nowych form turystyki i 

rekreacji. 

ćwiczenia dyskusja K_W09 P7S_WK 

Zna regulacje prawne w 

zakresie aktywności 

turystycznej i rekreacyjnej i 

analizuje ich wpływ na 

możliwości podejmowania 

działalności  i ochronę 

interesów osób 

uczestniczących w 

zorganizowanych formach tej 

aktywności. 

ćwiczenia 

dyskusja 

K_W05 P7S_WK 

 

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. 

wykład dyskusja 

KW_07 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 

ćwiczenia  

praktyczne 

zadania 

K_U05 P7S_UK 

P7S_UO 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



przedsięwzięcia, 

uwzględniając różnice 

społeczne lub kulturowe. 

Dostrzega konieczność 

doskonalenia wiedzy i 

umiejętności związanych z 

turystyką aktywną. Śledzi 

nowe trendy związane z 

zachowaniami rekreacyjnymi. 

Promuje rozwój turystyki i 

rekreacji. 

wykład dyskusja 

K_K02 P7S_KR 

 

Autor programu: Katarzyna Dzioban, Artur Bosek 

Data opracowania: październik 2017 

 


