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KLASYCZNE  I  WSPÓŁCZESNE 

KONCEPCJE PIĘKNA 

TIR/1/PK/WKWKP       38n    1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr  III/  6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba godzin) Stacjonarne:  

Wykłady 13 godz. + 2 godz. e-learning 

Konsultacje 1 godz. 

Niestacjonarne: 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykład 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom kwalifikacji 4 

 

Założenia wstępne: podstawy filozofii, historia 

architektury i sztuki, krajoznawstwo, podstawy 

turystyki 

 

Metody dydaktyczne Wykład problemowy 

Wykład z elementami dyskusji 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Wymagania do zaliczenia: obecność na 

wykładach, znajomość problematyki wykładów 

Formy zaliczenia: kolokwium pisemne 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Podstaw Społeczno-Kulturowych w 

Turystyce 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

1. Zapoznanie studentów z problematyką piękna, teoriami i koncepcjami piękna, podstawami 

wartościowania, zmiennością wzorów piękna, kulturowymi różnicami wzorów piękna 

2. Przedstawienie klasycznych teorii piękna, piękna w kulturze antycznej, piękna w kulturze  

średniowiecza, piękna kultury renesansu, piękna baroku 

3. Przedstawienie współczesnych koncepcji piękna w epoce nowoczesności i ponowoczesności 

4. Przedstwienie przedmiotowej podstawy piękna – sztuka, architektura, krajobraz, natura, 

przyroda człowiek, codzienność 

5. Pokazanie możliwości posługiwania się pojęciem piękna w kreowaniu atrakcyjności 

turystycznej  i marketingu turystycznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt Kształcenia Cele 

przedmiotu 

1. Klasyczne teorie piękna antyku, 

średniowiecza, renesansu, baroku, 

klasycyzmu 

4 K_WO4 C1,C2 

2. Piękno w epoce modernizmu i 

postmodernizmu 

1 K_WO4 C1,C2 

3. Piękno w świecie sztuki 2 K_W04 

K-UO7 

C1 

4. Piękno świata przyrody, piękno 

krajobrazu 

2 K_W04 

K_W10 

K_U17 

K-UO7 

C4 

5. Piękno świata rzeczy, piękno w 

codzienności 

1 K_W04 

K_W10 

K_U17 

C4 

6. Piękno człowieka  1 K_W04 C4 

7. Piękno jako wartość produktu 

turystycznego 

2 K_W03 

K_W10 

K_U17 

K_WO5 

K-UO7 

C5,C1 

8. Piękno jako element narracji 

marketingowej w turystyce  

2 K_W03 

K_U17 

K_W10 

K_WO5 

C5,C1 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady   

1 0,05 Godziny kontaktowe - konsultacje   

2 0,05 e-learning   

5 0,2 Praca z literaturą   

     

5 0,2 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

  

  Inne…   

25 1 Razem   

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach programowych 

podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 0,3 

 
 

 

 



 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

U podstaw turystyki znajduje się świat wartości. Jednym z głownych celów podróży jest 

doświadczenie wyjątkowości świata przyrody i wytworów człowieka, którą wyraża pojęcie piękna. 

Wiedza na temat piękna, jego zmienności i różnorodności pozwala na odwoływanie się do świata 

wartości i wykorzystywanie wartości piękna w tworzeniu produktów turystycznych. Umiejętność 

postrzegania piękna, jego rozpoznawania i opisywania jest podstawą odnajdywania i ukazywania 

atrakcyjności turystycznej miejsc, przedmiotów i świata natury. Piękno świata jest naczelną wartością 

świata turystyki i podstawową motywacją podróżowania.  

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Eco U./2005/Historia piękna, wyd. Rebus, Poznań 2005 

2. Gołaszewska M./1984/ Estetyka rzeczywistości, wyd. IWPAX, Warszawa 1984 

3. Kuczyńska A./1977/ Piękno. Mit i rzeczywistość, wyd.WP, Warszawa 1977 

4. Kurowicki J./2010/ Estetyczność środowiska naturalnego, wyd. IW „Książka i Prasa”, 

Warszawa 2010 

5. Tatarkiewicz W./1975/ Dzieje sześciu pojęć, wyd. PWN, Warszawa 1975 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Berger J./1997/Sposoby widzenia, wyd. Rebis, Poznań 1977 

2. Gołaszewska M./1997/Estetyka pięciu zmysłów, wyd.PWN, Warszawa-Kraków 1997 

3. Barrow J.D./1998/ Wszechświat a sztuka, wyd. Amber, Warszawa 1998  

4. Etcoff N./2000/ Przetrwają najpiękniejsi, wyd. CiS, Warszawa 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

kierunkowyc

h 

Odniesieni

e 

do …..1 

 

 

Potrafi wypowiadać się na 

podstawowe tematy zawodowe z 

zakresu turystyki wykorzystując 

termoinologię adekwatną do 

omawianego zagadnienia 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
    K_U17 

M1_UO3 

SIP_UO9 

Zna metody oceny atrakcyjności 

środowiska przyrodniczego i 

antropogenicznego  

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W10 S1P_WO6  

Zna w podstawowym zakresie 

dziedzictwo kultury i sztuki i 

rozumie jego wartość, 

szczególnie dla tożsamości 

społeczeństw i atrakcyjności 

wyjazdów turystycznych. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W04 

 

 

 

S1P_W09 

 

 

 

 

Zna i rozumie podstawy 

historyczne ukształtowania 

współczesnej kultury czasu 

wolnego oraz zjawiska turystyki  

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO3 SIP_WO9 

Zna i rozumie podstawowe 

czynnniki cywilizacyjne 

kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO5 MI_WO4 

Potrafi sformułować cele, dobrać 

metody oddziaływania i 

przygotować osoby z różnych 

grup społecznych do 
racjonalnego spędzania czasu 

wolnego 

Wykład  
Kolokwium 

pisemne 
K_UO7 

MI_UO5 

SIP_UO1 

 

Autor programu:  

dr Jakub Mosz                                                                                        ……………………………… 

Data opracowania: Październik 2017                                                                     podpis 

 

                                                 
 


