
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

WYCIECZKA  EKOLOGICZNA TR/1/CT/W

EKOL 

47d 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I 

Rok/Semestr I/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 6 godzin  kontaktowych 

ćwiczenia, 1 godzina kontaktowa  konsultacji, 

4 godziny e-learningu 

Niestacjonarne : 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: zaliczony przedmiot 

„Podstawy ekologii i ochrony środowiska” 

Założenia wstępne: podstawowa wiedza o 

funkcjonowaniu pokazywanych ekosystemów 

i zależnościach w nich zachodzących 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia terenowe, projekt grupowy - oferta 

ścieżki ekologicznej z opisem trasy i walorów 

przyrodniczych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Forma zaliczenia: obecność i aktywność na 

zajęciach oraz pisemne przygotowanie w/w 

projektu. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Zakład Ekonomii i Finansów 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1. Ugruntowanie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu układów przyrodniczych, zwłaszcza 

omawianych na zajęciach z przedmiotu „Podstawy ekologii i ochrony środowiska”, w 

szczególności w kontekście terenu wybranego na wycieczkę 

C2. Przypomnienie roli tych układów w biosferze i biocenozie 

C3. Przypomnienie roli tych układów w turystyce i rekreacji 

C4. Przypomnienie i pokazywanie wyjątkowości Lasu Bielańskiego w układzie 

wielkomiejskim, jego dawnej i obecnej funkcji 

C5. Przypomnienie i pokazywanie wyjątkowości ekosystemu rzeki Wisły na odcinku 

warszawskim, jego roli ekologicznej. Pokazywanie różnic i podobieństw pomiędzy 

ekosystemami wód stojących i płynących, a także roli ekologicznej wód płynących 

uregulowanych i nieuregulowanych 

C6. Przypomnienie i pokazywanie oddziaływań pomiędzy człowiekiem a przyrodą, w tym w 

odniesieniu do turystyki i rekreacji 



C7. Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i poruszania się w terenie 

C8. Przypomnienie zasad korzystania turystyczno-rekreacyjnego z terenów chronionych 

 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 

Podstawowe pojęcia z 

zakresu ekologii i 

ekoturystyki. 

0.5 

K_W09 

K_W05 

K_U17 

K_K07 

M1_W01 

M1_U13 

M1_K01 

C1 

2 

Budowa i 

funkcjonowanie 

ekosystemu lasu, rzeki, 

jeziora 

1 

K_W09 

K_W10 

K_K07 

M1_K01 

C1, C2 

3 

Wyjątkowość 

ekosystemu Lasu 

Bielańskiego, jego 

walorów 

przyrodniczych, jego 

funkcje m.in. 

rekreacyjne na 

przestrzeni ostatnich 

dziejów, rekultywacja 

tych terenów 

1 

K_W09 

K_W10 

K_K07 

M1_K01 

C2, C4 

4 
Specyfika lasów 

łęgowych 
0.5 

K_W09 

K_W10 

K_K07 

M1_K01 

C2 

5 

Specyfika ekosystemu 

rzecznego Wisły, w tym 

jej warszawskiego 

odcinka. Wpływ 

regulacji rzeki na jej 

funkcje ekologiczne 

1 

K_W09 

K_W10 

K_K07 

M1_K01 

C1, C2, C5 

6 

Oddziaływania 

pomiędzy ekosystemem 

miasta i lasu, 

ekosystemem miasta i 

rzeki, rzeki i lasu, oraz 

1 

K_W09 

K_W10 

K_K07 

M1_K01 

C2, C3 



turystyki i rekreacji a 

tymi ekosystemami   

7 

Kwestie przebywania 

turysty/rekreanta w 

terenie, w tym na 

terenach przyrodniczo - 

cennych 

1 

K_W09 

K_U16 

K_W17 

C6, C7 

 

 

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 

6 0,2 Godziny kontaktowe – ćwiczenia   

5 0,2 Godziny kontaktowe - konsultacje   

4 0.15 E-learning   

5 0.17 Praca z literaturą   

10 0,33 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

10 0,33 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

     

30 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): brak 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Poulin A.S.2002. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe 

PWN 

2. Kozłowski S.: Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa, 2002.  

3. Richling A., Solon J.: Ekologia Krajobrazu, PWN , Warszawa 2011 

4. Symonides E. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. 

5. Weiner J.,: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa 2016.                .  

6. Zaręba Dominika. 2010. Ekoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. MacKenzie A., Ball A.,: Virdee S., Krótkie wykłady – ekologia. PWN,wyd.2 

Warszawa 2016.  

2. Allan D.A.,: Ekologia wód płynących. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2010. 

3. Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2001 

 

 

 



 

 

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 pojęcie i 

funkcjonowanie ekosystemu, 

relacje zachodzące między 

człowiekiem (jako jednostką 

biologiczną) a środowiskiem oraz 

związane za tym zagrożenia. 

 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 

 

K_W09 M1_W01 

Zna metody oceny atrakcyjności 

środowiska przyrodniczego i 

antropogenicznego oraz sposoby jego 

zagospodarowania dla turystyki i 

rekreacji. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 

 

K_W10 S1P_W06 

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać 

informacje niezbędne do prowadzenia 

działalności turystycznej i rekreacyjnej. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 
 

K_U08 M1_U06 

S1P_U02 

Potrafi identyfikować przy wykorzystaniu 

podstawowych metod badawczych 

wybrane problemy społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe, związane z 

rozwojem turystyki i rekreacji. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 

 

K_U15 M1_U04 

S1P_U04 

Ma umiejętność oceny sytuacji i 

postępowania w miejscu wypadku w 

różnych stanach zagrożenia zdrowia i 

życia, zwłaszcza w związku z 

aktywnością turystyczną i rekreacyjną. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 

 

K_U16 M1_U05 

Potrafi wypowiadać się na podstawowe 

tematy zawodowe z zakresu turystyki i 

rekreacji wykorzystując terminologię 

adekwatną do omawianego zagadnienia. 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 

 

K_U17 M1_U03 

S1P_U09 

S1P_U10 

Ma umiejętność przygotowania 

sprawozdania (pisemnego lub ustnego) ze 

zrealizowanego projektu lub badania. 

Ćwiczenia/  

dyskusja 

Praca 

zaliczeniowa 

 

K_U18 M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

 

 

 

Autor programu: Wojciech Szeligiewicz 
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