
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MEDYCYNA W TURYSTYCE I 

REKREACJI 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 TR/2/PK/MTUR    18 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) 15h wykładów (w tym: 13 godzin 

kontaktowych, 2/2 h e-learning) + 8h 

konsultacje 

15 h ćwiczeń (13h kontaktowe, 2 e-learning) 

9/9 studia niestacjonarne + 8h konsultacje 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady, ćwiczenia, zajęcia e-learningowe 

Wymagania  formalne 

Założenia wstępne: 

Wymaganie formalne: poziom 6 

Założenia wstępne: wiedza fizjologia wysiłku 

Metody dydaktyczne Wykład 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Ćwiczenia z prezentacją filmową 

Ćwiczenia z prezentacją ą multimedialną 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia: 

Zadanie projektowe 

Kolokwium pisemne 

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

Obecność i aktywność na zajęciach 

Zadanie projektowe 

Kolokwium pisemne 

  Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra 

Rekreacji, Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Nabycie przez studenta kwalifikacji obejmujących: 

1. podstawową wiedzę na temat korzyści i zagrożeń zdrowotnych związanych z 

uprawianiem turystyki i rekreacji ruchowej 

2. umiejętność oceny stanu zdrowia podopiecznych i zabezpieczenia medycznego  

turystyki i rekreacji  

3. oceny społecznych korzyści i zagrożeń związanych z turystyką i rekreacją 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Zagrożenia zdrowotne w 

turystyce i rekreacji 

6 K_W01 

K_W05 

    K_W04 

C1 

C1 

           C1 



2 Efekty prozdrowotne 

systematycznej 

aktywności ruchowej w 

różnych grupach 

wiekowych 

5 K_W01 

K_U09 

     K_K01 

 

C1 

           C2 

           C3 

3 Zalecenia zdrowotne w 

turystyce i  podróży, w 

różnych strefach 

klimatycznych i różnych 

warunkach 

środowiskowych 

4 K_W01 

K_W05 

C1 

C1 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Planowanie i 

organizacja turystyki w 

różnych strefach 

klimatycznych – 

aspekty zdrowotne 

4 K_K01 

K_U09 

C3 

C2 

2 Planowanie i 

organizacja turystyki w 

różnych warunkach 

środowiskowych – 

aspekty zdrowotne 

6 K_K01 

K_U09 

C3 

C2 

3 Umiejętność udzielania 

pomocy 

przedmedycznej w 

przypadkach 

zagrożenia życia i 

zdrowia związanych z 

uprawianiem turystyki 

i rekreacji 

5 K_U09 

     K_U10 

C2 

           C2 

  15   

 

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 

13 

 2 

0,4 

0,1 

Godziny kontaktowe – wykłady 

godziny e-learningu 
9 0,3 

13 

 2 

0,4 

0,1 

Godziny kontaktowe – ćwiczenia 

godziny e-learningu 
9 0,3 

 8 0,3 Godziny kontaktowe - konsultacje 8 0,3 

 6 0,2 Praca w czytelni 11 0,4 

 3 0,1 Praca z literaturą 8 0,3 

 3 0,1 Przygotowanie prac semestralnych  

projektów, prezentacji 
5 0,1 

10 0,3 Przygotowanie do egzaminu/ 8 0,3 



zaliczenia 

60 2 Razem 60 2 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

15 godzin zajęć kontaktowych studia stacjonarne – 0,5 ECTS 

9 godzin zajęć kontaktowych studia niestacjonarne – 0,3 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Uzyskane umiejętności praktyczne oparte na stosownej wiedzy pozwolą absolwentowi TiR  

na : 

- właściwą ocenę stanu zdrowia podopiecznych 

- umiejętność prognozowania wpływu określonej aktywności ruchowej i jej intensywności 

  na organizm człowieka  

- uwzględnienie aspektu zdrowotnego przy planowaniu i organizacji turystyki i rekreacji w  

  różnych strefach klimatycznych i różnych warunkach środowiskowych 

- prawidłowe postępowanie przedlekarskie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i 

   zdrowia podopiecznych 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Efekty prozdrowotne rekreacji ruchowej w rożnych grupach wiekowych 

Ćwiczenia: Współpraca absolwenta WTiR pracującego w zawodzie – z lekarzem 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, zalecane 5-10 pozycji):  

 

1. Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak  Medycyna Sportowa   Warszawa 2005 

2.Ewa Kozdroń Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku 

miejskim, AWF Warszawa, 2006 

3.Fizjologiczne Podstawy Rekreacji Ruchowej pod red. A. Eberhardta, 2007 Wyd. 

ALMAMER  

4. Medycyna Sportowa pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego, Medical Tribune Warszawa 

2010 

5.Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej pod red. A. Eberhardta, 2011, 

Wyd.ALMAMER 

6. Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej  rekreacyjnej i sportowej pod.red.K.L.Mazurka, 

Instytut Sportu, 2016 
 

 

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 Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Zna i rozumie zagrożenia 

zdrowotne w rekreacji i turystyce 
wykład 

Kolokwium 

pisemne 

K_W01 

K_W04 

K_W05 

K_K01 

P7U_W/P7S_WG 
P7U_W/P7S_WG 

P7U_W/P7S_WK 

P7_K/P7S_KR 



Zna efekty prozdrowotne 

aktywności ruchowej człowieka 

w różnych grupach wiekowych 

wykład 
Kolokwium 

pisemne 

K_W01 

K_U09 

 

P7U_W/P7S_WG 

P7U_U/P7S_U0 

 

Zna zalecenia higieniczno-

zdrowotne  podróży w różnych 

strefach klimatycznych i w 

różnych warunkach 

środowiskowych 

wykład 
Kolokwium 

pisemne 

K_W01 

K_W05 

 

P7U_W/P7S_WG 

 P7U_W/ P7S_WK 

 

Posiada umiejętność planowania i 

organizacji turystki pod 

względem zdrowotnym w 

różnych strefach klimatycznych  

ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 
K_K01 

 

 

                                          
P7U_K/P7S_KR   

 

 

 

Posiada umiejętność planowania i 

organizacji turystki pod 

względem zdrowotnym w 

różnych warunkach 

środowiskowych 

ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 

K_K01 
P7U_K/ P7S_KR 

 

Posiada umiejętność udzielania 

pomocy przedmedycznej w 

przypadkach zagrożenia życia i 

zdrowia 

ćwiczenia 
Zadanie 

projektowe 

K_U09 

K_U10 

 

P7U_U/P7S_U0 

P7U_U/P7S_UW 

 

Autor programu: dr n.med. Piotr Szczypiorski 

 

Data opracowania: październik 2017 

 

 


