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Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr I/ 1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: ćwiczenia 30 godzin 

kontaktowych w tym 4 godziny e-learning, 8 

godzin konsultacji 

Niestacjonarne: ćwiczenia 18 godzin 

Język wykładowy Polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Ćwiczenia 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: brak 

Założenia wstępne: Podstawowa wiedza z 

zakresu wybranych form plenerowej rekreacji 

przygodowej, outdooru. Podstawowa 

sprawność fizyczna. 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, 

Ćwiczenia (uczestnictwo w zajęciach) 

Warsztaty - zajęcia praktyczne 

Praca w grupach zadaniowych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: praktyczny projekt - 

przygotowanie i przeprowadzenie wybranych 

ćwiczeń terenowych. 

Ocena końcowa: uzyskanie pozytywnego 

zaliczenia projektu, aktywne uczestnictwo w 

zajęciach, obecność na zajęciach. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Aktywnych Form Turystyczno-

Rekreacyjnych 

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z założeniami 

zajęć typu outdoor (plenerowej rekreacji przygodowej) oraz przygotowanie do samodzielnego 

i/lub zespołowego planowania, programowania i realizacji wybranych przedsięwzięć 

plenerowych (outdoorowych).  

 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

Brak 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba Efekt Cele 



godzin Kształcenia przedmiotu 

 Istota oraz założenia zajęć 

outdoor. Rola i cele szkoleń 

outdoor. Typy gier oraz imprez 

outdoor. Omówienie 

współczesnych koncepcji nauki 

przez doświadczenie i edukacji 

przygodą 

4 K_W09 C1 

 Bezpieczeństwo zajęć outdoor. 

Aktualne regulacje prawne. 

2 K_W05 C1, C2 

 Geneza imprez team 

building/piknik, metodyka i 

podstawy organizacyjne. 

Praktyczne zaplanowanie i 

przeprowadzenie imprezy team 

building/piknik/festyn. 

4 K_W09 

K_U05 

K_K04 

C1, C2 

 Geneza imprez 

scenariuszowych/terenowych, 

metodyka i podstawy 

organizacyjne. Praktyczne 

zaplanowanie i 

przeprowadzenie imprezy 

scenariuszowej, zgadywanki 

terenowej, BnO. 

6 K_W09 

K_U05 

K_K04 

C1,C2 

 Geneza gier miejskich, metodyka 

i podstawy organizacyjne. 

Praktyczne zaplanowanie i 

przeprowadzenie gry miejskiej. 

4 K_W09 

K_U05 

K_K04 

C1,C2 

 Geneza questingu, metodyka i 

podstawy organizacyjne. 

Praktyczne zaplanowanie i 

przeprowadzenie questu 

4 K_W09 

K_U05 

K_K04 

C1,C2 

 Zajęcia podsumowujące 2   

 

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 

30 1,25 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 18 0,75 

8 0,25 Godziny kontaktowe - konsultacje 8 0.25 

23 0,75 Przygotowanie ćwiczeń terenowych 34 1,5 

22 0,75 Praca z  literatura 15 0,5 

75 3 Razem 75 3 

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 2 

 

 



 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Zajęcia umożliwiają przygotowanie do samodzielnego i/lub zespołowego planowania, 

programowania i realizacji wybranych przedsięwzięć plenerowych (outdoorowych) oraz 

nabycia niezbędnych kompetencji społecznych do powyższych działań.  

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): Nowe formy zajęć plenerowej rekreacji 

przygodowej oraz aktualne trendy na rynku usług outdoor w Polsce. Sylwetka animatora zajęć 

outdoor. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Ryszka R. (2016): Pedagogika przeżyć. Praktycznie o innej metodzie pracy grupowej, 

Impuls, Kraków  

2. Wawrzyniak E. (2014): Gra terenowa w drużynie harcerskiej - poradnik organizatora, 

Katowice 

3. Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską (2011): PAH, Warszawa, cz. I 

4. Bondarowicz M., Staniszewski T. (2004): Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier 

ruchowych, AWF Warszawa 

5. Materiały z zajęć 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Clark D., Glazer S. (2004):  Questing. A Guide to Creating Community Treasure 

Hunts”,  University Press of New England 

2. Strugarek J. (2011): Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

3. Bączek J. (2011): Psychologia eventów, Stageman, 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 

 

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 

 

Posiada wiedzę na temat nowych form 

turystyki i rekreacji. 

ćwiczenia 

dyskusja 

K_W09 P7S_WK 

 

Potrafi organizować imprezy turystyczne 

i rekreacyjnych oraz planować zajęcia 

rekreacyjne w sposób uwzględniający 

ich wartości edukacyjne. Potrafi 

zintegrować zespół uczestników imprezy 

ćwiczenia  

zadanie 

praktyczne 

K_U05 P7S_UK 

P7S_UO 

                                                 
 



turystycznej, zajęć rekreacyjnych dla 

wspólnego przedsięwzięcia, 

uwzględniając różnice społeczne lub 

kulturowe. 
Angażuje się do pracy indywidualnej i 

zespołowej. Podejmuje się złożonych 

zadań zawodowych, w dziedzinie w 

której się specjalizuje. 

ćwiczenia  

zadanie 

praktyczne 

K_K04 P7S_KK 

 

Autor programu: dr Przemysław Płoskonka 

Data opracowania: listopad 2017 

 


