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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE nr w planie studiów ECTS 

Obóz wędrowny 23 2 

 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Wydział / Kierunek Wychowanie Fizyczne / Wychowanie Fizyczne 

Jednostka organizacyjna  Zakład Sportów Wodnych i Zimowych 

Poziom studiów  IIo  

Rok, semestr I rok, sem. 2 

Język wykładowy polski 

Tryb studiów  stacjonarne niestacjonarne 

Forma zajęć: wykłady / ćwiczenia  0 / 30 0 / 18 

Forma zaliczenia  Zo2 

Charakter zajęć  fakultatywny 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Nauka kultury turystycznej, która dotyczy umiejętności organizowania wycieczek i obozów wędrownych, 

poruszania się i zachowania w terenie, posługiwania się ekwipunkiem turystycznym, ochrony naturalnego 

środowiska przyrodniczego oraz współżycia w zespole. Poznawanie nowego regionu, miejscowości, trasy 

turystycznej, osobliwości przyrody, obiektów archeologicznych i kulturowych, muzeów, parków narodowych i 

miejsc historycznych. Wzmocnienie sił fizycznych i psychicznych.  

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do 

efektów obszarowych  

K_W01 

 

P-W01 Student rozumie jaki wpływ wywiera działalność człowieka na 

przyrodę. Posiada aktualną wiedzę dotyczącą ochrony przyrody. 

M2_W01 M2_W02 

M2_W04 

K_W08 

 

P-W02 Rozumie znaczenie aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej w 

zdrowym stylu życia. 
M2_W04 M2_W08 

K_W09 

 

P-W03  Zna formy, środki i metody oraz specyfikę organizacji obozów 

wędrownych dla młodzieży i osób dorosłych. 

M2_W07 

 

K_W12 

 

P-W04  Zna i rozumie znaczenie turystyki i rekreacji w zachowaniach 

wolno czasowych w życiu człowieka. Zna zasady planowania i 

organizowania wycieczek i obozów wędrownych. 

M2_W04  M2_W06 

 

K_U13 

 

 

P-U01  Potrafi zorganizować zgodnie z przepisami i   przeprowadzić 

wycieczkę lub obóz wędrowny dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

M2_U04 M2_U05 

M2_U10 M2_U11 

K_U16 

 

 

 

P-U02 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

uczestnictwa w obozie wędrownym. 

Potrafi przygotować i korzystać z odpowiedniego sprzętu i ekwipunku 

niezbędnego do przeprowadzenia obozu wędrownego. 

M2_U11 

K_K01 

 

P- S01 Propaguje aktywność fizyczną i zachowania prozdrowotne wśród 

młodzieży i osób dorosłych. 
M2_K08 M2_K09 

K_K10 

 

P-S02 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu 

organizacji i prowadzenia obozów wędrownych. 
M2_K02 M2_K08 
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