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SPECJALIZACJE I PRZEDMIOTY DO WYBORU NA STUDIACH I STOPNIA 
 

Rok Semestr Forma zajęć Przedmiot 
Liczba 

godzin 

Zakład 

realizujący 

II 

3 

Wykład 

Mowa ciała w pracy animatora turystyki i rekreacji 15 ZTR 

Nowe trendy w turystyce 15 ZMT 

Anatomia funkcjonalna 15 ZTR 

Ciało w kulturze europejskiej  15 ZPSKwT 

Ćwiczenia 
Rekreacja osób starszych 6 ZMR 

Turystyka osób starszych 6 ZMT 

Ćwiczenia 
Lekkoatletyczne formy rekreacji  30 ZAFTR 

Gimnastyczne formy rekreacji  30 ZMR 

Język obcy do 

wyboru 

Niemiecki 30 PJO 

Rosyjski 30 PJO 

Francuski 30 PJO 

Hiszpański 30 PJO 

4 

Wykład 
Muzealnictwo turystyczne 15 ZPSKwT 

Organizacja usług gastronomicznych w turystyce 15 ZMT 

Ćwiczenia 
Historia architektury 30 ZPSKwT 

Historia sztuki 30 ZPSKwT 

Ćwiczenia 
Fitness 30 ZMR 

Nordic walking 30 ZTR, ZMR 

III 5 Wykład 

Organizacje pozarządowe 15 ZTR 

Antropomotoryka 15 ZMR 

Religioznawstwo 15 ZPSKwT 
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Etyczne aspekty współczesności 15 ZPSKwT 

Ćwiczenia 
Piłka siatkowa 30 ZMR 

Koszykówka 30 ZAFTR 

Specjalizacja 

Obsługa ruchu turystycznego 105 ZMT 

Hotelarstwo 105 ZMT 

Organizacja imprez w turystyce i rekreacji 105 ZOiZ 

Fitness nowoczesne formy gimnastyki 105 ZMR 

Nordic walking 105 ZMR 

Odnowa psychosomatyczna 105 ZPSKwT 

Marketing sportowy 105 ZOiZ 

Instruktor Outdoor 105 ZAFTR 

Turystyka kulturowa 105 ZPSKwT 

6 

Wykład 

Kulturowe uwarunkowania turystyki 15 ZPSKwT 

Rekreacyjne formy wypoczynku 15 ZMR 

Turystyka w samorządach terytorialnych 15 ZMT 

Klasyczne i współczesne koncepcje piękna 15 ZPSKwT 

Ćwiczenia 
Piłka ręczna 30 ZAFTR 

Piłka nożna 30 ZAFTR 
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SPECJALIZACJE I PRZEDMIOTY DO WYBORU NA STUDIACH II STOPNIA 
 

Rok Semestr Forma zajęć Przedmiot Liczba godzin Zakład realizujący 

I 

1 

Wykład, 

ćwiczenia 

Wybrane zagadnienia z teorii rekreacji 30 ZTR 

Wybrane zagadnienia z teorii turystyki 30 ZTT 

Język obcy do 

wyboru 

Język angielski 30 PJO 

Język niemiecki 30 PJO 

Język rosyjski 30 PJO 

Język hiszpański 30 PJO 

Język włoski 30 PJO 

2 

Wykład Seminarium magisterskie 30 ZPSKwT, ZTR, ZMR, ZOiZ 

Ćwiczenia 
Drużynowe gry polskie 30 ZAFTR 

Trening funkcjonalny 30 ZMR 

Specjalizacja 

Trener personalny 150 ZMR 

Kinezygerontoprofilaktyka 150 ZMR 

Menadżer rekreacji 150 ZOiZ 

Menadżer turystyki 150 ZOiZ 

Trener czasu wolnego 150 ZPSKwT 

Turystyka międzynarodowa 150 ZTT 

II 
3 

Wykład I, 

ćwiczenia 

Rekreacja osób niepełnosprawnych 30 ZTR 

Turystyka osób niepełnosprawnych 30 ZMT 

Wykład II, 

ćwiczenia 

Uzdrowiska polskie 30 ZTT 

Odnowa biologiczna 30 ZTR 

Ćwiczenia 
Relaksacja i taneczne formy wypoczynku 30 ZMR 

Badminton 30 ZAFTR 

Ćwiczenia Siatkówka plażowa 30 ZMR 
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4 Drużynowe gry rekreacyjne 30 ZAFTR 

 

 

WYKŁADY DO WYBORU I STOPIEŃ 
 

 

Mowa ciała w pracy animatora turystyki i rekreacji  

Porozumienie bez słów...jest możliwe, komunikacja sprzyjająca sukcesowi- jest celem, wrażliwość obserwacyjna- jest misją tego przedmiotu. 

 

Nowe trendy w turystyce  

W ramach przedmiotu, studenci zapoznają się z nowościami na rynku turystycznym wynikającymi z ewolucji popytu turystycznego i postępujących zmian 

społecznych, kulturowych, a także zmian zachodzących w środowiskach recepcyjnych i emisyjnych. Efektem tych zjawisk są nowe, wielokierunkowe potrzeby 

turystyczne współczesnego człowieka, których różnorodne sposoby zaspakajania, determinujące pojawianie się ofert turystycznych i nowych destynacji będzie 

tematem niniejszego przedmiotu. 

 

Anatomia funkcjonalna 

Celem przedmiotu jest: 

- zapoznanie studentów z  budową organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu oraz z zakresu biomechaniki mięśni i stawów  

- ukazanie zależności pomiędzy strukturami anatomicznymi, a odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi. Student nabiera praktycznej umiejętności 

rozpoznawania poszczególnych elementów anatomii człowieka  

- zapoznanie z ogólną budową ciała oraz z wzajemnymi związkami przyczynowo-skutkowymi w ułożeniu i funkcjonowaniu narządów i ich układów; wady 

postawy i choroby cywilizacyjne. 

-poznanie podstawowych wiadomości z biomechaniki i fizjologii wysiłku fizycznego. 

 

 

Ciało w kulturze europejskiej 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat społeczno-kulturowych aspektów cielesności człowieka, wzorów cielesności na 

przestrzeni dziejów cywilizacji Europejskiej, poznanie wzorów cielesności wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, tradycji wschodu, kultury 

islamu, judaizmu, znaczenia ciała w obszarze kultury masowej. Celem praktycznym jest nabycie umiejętności poruszania się we współczesnej kulturze ciała, 

pokazywania atrakcyjnych społecznie wzorów cielesności, wskazywania sposobów kształtowania cielesności, znaczenia obrazu ciała we współczesnej kulturze, 

budowania obrazu ciała w kontekście kultury gender, określania miejsca ciała w obszarze turystyki i rekreacji i w odniesieniu do wzorów zachowań w czasie 

wolnym, umiejętności wyrażania osobowości poprzez ciało i ukazywania ciała poprzez modę 
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Muzealnictwo turystyczne 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat podstaw prawnych ochrony zabytków i dzieł sztuki, organizacji muzeów i sposobów ich 

funkcjonowania, sposobów tworzenia ekspozycji muzealnych, historii i rodzajów muzeów, architektury muzealnej, turystycznych funkcji muzeów i czasowych 

wystaw sztuki, funkcji edukacyjnych muzeów i ich atrakcyjności turystycznej, najsłynniejszych i najważniejszych muzeów i zbiorów sztuki. Celem praktycznym 

jest poznanie podstaw tworzenia produktów turystyki kulturowej w przedmiocie muzealnictwa krajowego i zagranicznego, postrzeganie roli muzeów w 

regionalnej polityce turystycznej. 

 

Organizacja usług gastronomicznych w turystyce 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji usług gastronomicznych w turystyce, wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy 

teoretycznej w praktyce oraz poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do przygotowania absolwenta do zadań zawodowych.  

 

Organizacje pozarządowe 

Celem przedmiotu jest przybliżenie Studentom działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, federacji działających w obszarze kultury fizycznej. 

Zapoznanie studentów z działalnością polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, przedstawienie dobrych praktyk. Zajęcia mają na celu promowanie:  

- działań związanych z aktywizacją społeczności lokalnych; 

- społecznego zaangażowania; 

- realizacji autorskich programów i projektów promujących aktywność fizyczną; 

 

Antropomotoryka 

Celem przedmiotu jest: 

- zapoznanie studentów z współczesnymi poglądami i koncepcjami badawczymi na temat roli  aktywności ruchowej życiu człowieka; 

-  przekazanie studentom wiedzy o strukturze motoryczności człowieka, jej uwarunkowaniach biologicznych i kulturowych,  o charakterze i tempie rozwoju 

poszczególnych zdolności (cech) motorycznych w ontogenezie oraz  o metodyce diagnozowania ich poziomu; 

- zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy elementami podłoża biologicznego a zdolnościami i sprawnością fizyczną.  Wskazanie możliwości 

praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w konstruowaniu optymalnych metod oddziaływania pedagogicznego, rekreacyjnego i usprawniającego. 

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z różnych form rekreacji; 

- poznanie i wdrażanie do pracy ogólnych koncepcji i modeli sprawności fizycznej; 

- stawianie diagnoz dotyczących poziomu sprawności fizycznej i efektów motorycznych jako elementów decydujących o rozwoju i funkcjonowaniu organizmu. 

Klasyfikacja ćwiczeń ruchowych wraz z oceną ich efektywności w procesie usprawniania. 

 

Religioznawstwo 

Każdy absolwent naszego wydziału powinien mieć określony zasób wiedzy z zakresu religioznawstwa i jego związków z ruchem turystycznym. Studenci 

będą mieli okazję bliższego poznania najważniejszych religii, usytuowanych w różnych częściach świata, w duchu tolerancji i poszanowania wspólnych wartości. 

Światowe centra turystyki pielgrzymkowej. 
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Etyczne aspekty współczesności 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki, przedstawienie najważniejszych problemów etycznych współczesności, charakterystyka 

sytuacji konfliktu wartości i sporów etycznych, przygotowanie do rozwiązywania problemów etycznych przedstawienie problematyki wolności i zakresu 

wolności człowieka, charakterystyka zagadnień etycznych turystyki, źródeł konfliktów etycznych w praktyce turystyki, kulturowych różnic w zakresie 

obowiązywania norm etycznych. 

 

 

Kulturowe uwarunkowania turystyki 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturowymi aspektami doświadczenia turystycznego. Przedstwienie problematyki różnic w kulturowych 

wzorach zachowań, różnic kulturowych i religijnych, przenikania się kultur, zdarzenia kultur Wschodu i Zachodu, związków z historią i tradycją, sposobu 

wykorzystania walorów kulturowych w tworzeniu produktów turystycznych.  Pokazanie potencjału turystycznego świata kultury, architektury, muzeów, filmu, 

teatru, malarstwa, rzeźby, muzyki, eventów kulturowych, analiza aspektów kultury współczesnej, kultury masowej, wysokiej i popularnej, eventów kulturowych. 

Wskazanie potencjału turystyki kulturowej i trendów rozwoju kultury i turystyki. 

 

Rekreacyjne formy wypoczynku 

Celem przedmiotu jest przybliżenie bio-psycho-społecznych wartości różnych form aktywnego wypoczynku oraz ich umiejętnego doboru w różnorodnych 

ofertach aktywnego wypoczynku. 

 

Turystyka w samorządach terytorialnych 

Znaczenie turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym samorządów terytorialnych. Struktura zadań i działań w dziedzinie turystyki i rekreacji w gminie, 

powiecie, województwie w tym zadania własne i zlecone. Partnerstwo publiczno-społeczne i publiczno-prywatne jako czynniki rozwoju turystyki i rekreacji w 

samorządach. 

 

Klasyczne i współczesne koncepcje piękna 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką piękna, teoriami i koncepcjami piękna, podstawami wartościowania, zmiennością wzorów 

piękna, kulturowymi różnicami wzorów piękna, przedstawienie klasycznych teorii piękna, piękna w kulturze antycznej, piękna w kulturze średniowiecza, piękna 

kultury renesansu, piękna baroku, przedstawienie współczesnych koncepcji piękna w epoce nowoczesności i ponowoczesności. Charakterystyka przedmiotowej 

podstawy piękna – sztuki, architektury, krajobrazu, natury, przyrody, człowieka, i świata codzienności. Przedstawienie roli kategoria piękna w kreowaniu 

atrakcyjności turystycznej i marketingu turystycznym 
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WYKŁADY DO WYBORU II STOPIEŃ 
 

Wybrane zagadnienia z teorii rekreacji 

Celem zajęć z zakresu wybranych zagadnień z teorii rekreacji jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o wybranych kierunkach rozwoju 

uogólnionej refleksji naukowej w tej dziedzinie. Rozwój rekreacji w Polsce w latach 50, 60, 70… aż po lata współczesne. Aktualne trendy w rekreacji, kierunki 

rozwoju, rekomendacje – to tematy poruszane na naszych zajęciach. 

 

Wybrane zagadnienia z teorii turystyki 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnej teorii turystyki oraz scharakteryzowanie wieloaspektowości 

tego zjawiska. W trakcie zajęć studenci poznają zależności zachodzące pomiędzy naukami o turystyce a innymi naukami społecznymi, ekonomicznymi i 

przyrodniczymi. Omawiane są także zależności pomiędzy turystyką, różnymi jej rodzajami a wybranymi aspektami życia – turystyka a ekonomia, turystyka a 

wychowanie, turystyka jako zjawisko kulturowe, polityczne. Dokonany jest usystematyzowany przegląd wybranych koncepcji badawczych w turystyce.   

 

Rekreacja osób niepełnosprawnych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyka uczestnictwa osób niepełnosprawnych i grup o specjalnych potrzebach w 

sporcie dla wszystkich. Przybliżenie aktualnego stanu wiedzy o wybranych kierunkach rozwoju działań aktywizujących – fizyczne i społecznie osoby o 

specjalnych potrzebach. 

 

Turystyka osób niepełnosprawnych 

Podstawowe przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje i instytucje zajmujące się TON. Bariery w TON. Rodzaje 

niepełnosprawności.  Zasady bezpieczeństwa w TON. Przykłady "dobrych praktyk". Propozycje własnych udogodnień dla osób niewidomych, niesłyszących, na 

wózkach w miastach i obiektach turystycznych. Spotkania z praktykami. 

 

Uzdrowiska polskie 

 Cel przedmiotu jest zapoznanie studentów z działalnością polskich uzdrowisk statutowych. Leczenie uzdrowiskowe prowadzi się w zakładach lecznictwa 

uzdrowiskowego, takich jak szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci i przychodnie uzdrowiskowe.  Do szpitali 

uzdrowiskowych przyjmuje się pacjentów po wykonanych zabiegach szpitalnych, klinicznych i pacjentów objętych stałą opieką medyczną z poradni 

specjalistycznych. Sanatoria służą pomocą medyczną pacjentom przewlekle chorym. Prewentoria uzdrowiskowe przyjmują dzieci chore o dolegliwościach 

zdrowotnych wynikających ze środowiska zagrożonego rozwojem niektórych chorób. Przychodnie uzdrowiskowe przyjmują osoby pełnosprawne z mało 

zawansowanymi chorobami. Szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci zapewniają leczenie uzdrowiskowe w trybie 

całodobowej opieki medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej), a przychodnie uzdrowiskowe prowadzą leczenie pacjentów w trybie ambulatoryjnym. Celem 

przedmiotu jest również zapoznanie studentów z infrastrukturą uzdrowiskową, obowiązującymi aktami prawnymi i rozporządzeniami ministerstwa zdrowia, 



12 
 

właściwościami fizyczno-chemicznymi naturalnych surowców leczniczych i normami czystości komponentów środowiska, jakie obowiązują w strefach 

zagospodarowania obszaru uzdrowiska. 

 

Odnowa biologiczna 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zmęczenia i wypoczynku, dobierania i 

stosowania metod odnowy biologicznej oraz korzyści społecznych odnowy biologicznej.  

 

 

ĆWICZENIA DO WYBORU I STOPIEŃ 

Rekreacja osób starszych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z determinantami zachowań wolnoczasowych osób starszych. Poprzez nabycie przez studenta kwalifikacji 

obejmujących: 1)  zdobycie wiedzy dotyczącej zmian patofizjologicznych i współistniejących chorób, demografii starzenia się społeczeństw oraz polityki 

senioralnej i płynących z tego konsekwencji; 2) w zakresie umiejętności - analizowania stereotypu człowieka starszego panującego w polskim społeczeństwie 

oraz promowania pomyślnego starzenia się oraz środowisk przyjaznych seniorom;3) w zakresie kompetencji wykształcenie dbałość o kształtowanie pozytywnego 

wizerunku osób starszych i aktywnej postawy wobec działań skupiających się na wychowaniu ku starości, 4) wiedzę na temat organizacji działających na rzecz 

osób starszych w Polsce. 

 

Turystyka osób starszych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z determinantami zachowań wolnoczasowych osób starszych. Poprzez nabycie przez studenta kwalifikacji 

obejmujących: 1)  zdobycie wiedzy dotyczącej zmian patofizjologicznych i współistniejących chorób, demografii starzenia się społeczeństw oraz polityki 

senioralnej i płynących z tego konsekwencji; 2) w zakresie umiejętności - analizowania stereotypu człowieka starszego panującego w polskim społeczeństwie 

oraz promowania pomyślnego starzenia się oraz środowisk przyjaznych seniorom; 3) w zakresie kompetencji wykształcenie dbałość o kształtowanie pozytywnego 

wizerunku osób starszych i aktywnej postawy wobec działań skupiających się na wychowaniu ku starości;4) zdobycie wiedzy na temat organizacji działających 

na rzecz osób starszych w Polsce; 5) zdobycie wiedzy na temat specyfiki przygotowywania oferty turystycznej i organizowania imprez dla osób starszych.  

 

Historia architektury 

Cele przedmiotu: 

1. Przybliżenie podstawowych terminów i pojęć występujących w architekturze 

2. Zaznajomienie słuchaczów z podstawowymi stylami w sztuce, najwybitniejszymi przykładami architektury z danej epoki (w układzie chronologicznym: 

okres starożytności, średniowiecze, renesans i barok, klasycyzm, wiek XIX i XX).  

3.Treści wykładów mają zadanie przybliżenia studentom kierunku turystyka, (przyszłym organizatorom ruchu turystycznego), wiedzy nie tylko na temat 

historii kultury, rozumianej, jako ciągły rozwój cywilizacji (obszaru Europy i krajów pozaeuropejskich), ale i znaczenia walorów kulturowych dla 
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zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej; możliwości wykorzystania zabytków architektury i budownictwa do funkcji turystycznej (na przykładach 

wybranych obiektów w Polsce).  

4.W treściach wykładów nacisk położono na zapoznanie studentów w stopniu szczegółowym z podstawowymi stylami ważnymi dla historii architektury w 

Europie i w Polsce: romańszczyzną, gotykiem, renesansem, barokiem i klasycyzmem, a także wieku XIX i XX.  

5. Uwaga będzie także skierowana na znaczenie Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, warunków przyjęcia na listę, znaczenia dla promocji i ochrony 

zabytków.  

6. Zagadnienie funkcji turystycznych obiektów i zespołów zabytkowych dla turystyki, ograniczeń potencjałów dla zrównoważonego ruchu turystycznego 

będzie omawiane w kontekście obowiązującego prawa ochrony zabytków 
 

Historia sztuki 

Cele przedmiotu: 

1. Przybliżenie podstawowych terminów i pojęć występujących w malarstwie i rzeźbie 

2. Zaznajomienie słuchaczów z podstawowymi stylami w sztuce, najwybitniejszymi przykładami malarstwa i rzeźby z danej epoki (w układzie 

chronologicznym: okres starożytności, średniowiecze, renesans i barok, klasycyzm, wiek XIX i XX).  

3.Treści wykładów mają zadanie przybliżenia studentom kierunku turystyka, (przyszłym organizatorom ruchu turystycznego), wiedzy nie tylko na temat 

historii kultury, rozumianej, jako ciągły rozwój cywilizacji (obszaru Europy i krajów pozaeuropejskich), ale i znaczenia walorów kulturowych dla 

zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej; możliwości wykorzystania zabytków architektury i budownictwa do funkcji turystycznej (na przykładach 

wybranych obiektów w Polsce).  

4.W treściach wykładów nacisk położono na zapoznanie studentów w stopniu szczegółowym z podstawowymi stylami ważnymi dla historii sztuki w Europie i 

w Polsce: romańszczyzną, gotykiem, renesansem, barokiem i klasycyzmem, a także wieku XIX i XX.  

 

Lekkoatletyczne formy rekreacji 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania wybranych ćwiczeń i konkurencji lekkoatletycznych w kształtowaniu 

poszczególnych zdolności motorycznych w rekreacji ruchowej dzieci, dorosłych i osób starszych. Wykorzystanie walorów lekkoatletyki w kształtowaniu 

wydolności organizmu i wdrożenia do treningu zdrowotnego. 

 

Gimnastyczne formy rekreacji 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowymi tendencjami i formami gimnastyki rekreacyjnej w obszarze sportu dla wszystkich. W toku zajęć 

studenci będą mogli zapoznać się z prozdrowotnymi kierunkami rekreacji. Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną 

oraz w umiejętności ruchowe z zakresu najnowszych kierunków i form gimnastyki rekreacyjnej. Aktywne uczestnictwo umożliwi  poprawę sprawności i 

wydolności studentów oraz pozwoli uświadomić sobie możliwości swojego ciała i kierowanie nim w sposób bezpieczny. 
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Fitness 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi formami fitness oraz usprawnienie ich organizmów  a także samokontrola poziomu sprawności 

fizycznej i wydolności oraz samopoczucia. 

 

Nordic walking 

Celem przedmiotu jest: 

- zapoznanie studentów z prawidłową techniką chodzenia z kijami na trzech poziomach zaawansowania (poziom zdrowotny, fitness i sport) 

-  zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami prowadzenia oraz organizacji rajdów zajęć  nordic walking.  

 - Doskonalenie sprawności fizycznej, kształtowanie i wyrabianie niezbędnych nawyków do systematycznej aktywności fizycznej.  

 -  Samokontrola oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu  

 

Piłka siatkowa 

Celem przedmiotu jest: 

- ukazanie znaczenia piłki siatkowej  w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej i jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny uczestników 

zajęć rekreacyjnych. 

- doskonalenie sprawności fizycznej. Rozwijanie umiejętności ruchowych i technicznych w zespołowych formach aktywności fizycznej.  

- samokontrola oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu 

 

Koszykówka 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystania koszykówki w różnych formach rekreacji ruchowej, w kontakcie z  różnymi grupami 

wiekowymi. Zwiększenie kompetencji studentów w zakresie indywidualnych umiejętności technicznych, taktycznych i gry oraz wiadomości z zakresu 

przepisów gry oraz konstruowania zajęć. 

 

Piłka ręczna 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystania piłki ręcznej w różnych formach rekreacji ruchowej, w kontakcie z różnymi grupami 

wiekowymi. Zwiększenie kompetencji studentów w zakresie indywidualnych umiejętności technicznych, taktycznych i gry oraz wiadomości z zakresu 

przepisów gry oraz konstruowania zajęć, wykorzystujących piłkę ręczną. 

 

Piłka nożna 

Celami przedmiotu są: 
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• Zapoznanie z przepisami gry w piłkę nożną, nauczenie podstaw sędziowania 

• Zapoznanie z terminologią, nauczenie głównych procedur metodycznych stosowanych w opanowaniu techniki piłki nożnej 

• Zapoznanie z podstawami taktyki gry w piłkę nożną 

• Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i organizacji gier i zabaw ruchowych związanych z piłką nożną 

• Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i organizacji zawodów rekreacyjnych. 

• Nauczenie odpowiedniego doboru form i środków do realizacji zajęć rekreacyjnych związanych z piłką nożną 

• Wdrożenie do samokształcenie i samodoskonalenia.  

 

 

ĆWICZENIA DO WYBORU II STOPIEŃ 
 

 

Drużynowe gry polskie 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w:  

1. podstawowe wiadomości z zakresu przepisów wybranych gier; 

2. wiedzę dotyczącą metodycznego prowadzenia w praktycznej działalności wśród dzieci i osób dorosłych ; 

3. umiejętności organizacji turniejów przedstawionych form rekreacyjnych. 

Zadania przedmiotu: 

1. umiejętne i efektywne wykorzystanie polskich gier drużynowych w rozwijaniu sprawności fizycznej; 

2. podnoszenie stanu zdrowia; 

3. umiejętne prowadzenie i organizacja rozgrywek rekreacyjno-sportowych z polskich gier drużynowych; 

4. zapoznanie studentów z historią tradycyjnych polskich gier drużynowych. 

 

Trening funkcjonalny 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prewencyjną koncepcją treningu funkcjonalnego, obejmującą ćwiczenia dające możliwość uzyskania 

optymalnej sprawności z wykluczeniem kontuzji. Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą założeń 

treningu funkcjonalnego, łańcucha kinetycznego, ruchu funkcjonalnego, prawidłowej postawy ciała, wzorca ruchowego i mobilnośc i ruchowej. Aktywne 

uczestnictwo umożliwi poprawę sprawności fizycznej poprzez trening korektywy, stabilizacji czy siły ogólnej. W toku zajęć studenci zapoznają się metodyką 

kompleksowego treningu pozwalającego na rozwinięcie wszystkich komponentów (gibkość, core, nerwowo – mięśniowa stabilizacja, siła itp.) w celu utrzymania 

prawidłowej sprawności fizycznej zgodnej z teoretyczną koncepcją Health – related fitness. 

 

 

Siatkówka plażowa 

Celem przedmiotu jest: 



16 
 

- ukazanie znaczenia piłki siatkowej  w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej i jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny uczestników 

zajęć rekreacyjnych. 

zapoznanie z przepisami gry w siatkówkę plażową, nauczenie podstaw sędziowania oraz organizacji turniejów rekreacyjnych 

- nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki z podstawami taktyki gry w piłkę siatkową plażową 

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i organizacji gier i zabaw ruchowych  

- wdrożenie do samokształcenie i samodoskonalenia. 
 

Badminton 

Celem zajęć jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z badmintonem, a w szczególności:  

• Podnoszenie wiedzy i umiejętności w  zakresie gry w badmintona. 

• Organizacja i prowadzenie zawodów rekreacyjno – sportowych w badmintonie. 

• Umiejętnego wykorzystania poznanych zabaw, gier i ćwiczeń związanych z badmintonem. 

Zadania przedmiotu 

• Efektywne wykorzystanie badmintona w rozwijaniu sprawności fizycznej. 

• Podnoszenie stanu zdrowia. 

• Umiejętne prowadzenie i organizacja rozgrywek rekreacyjno-sportowych z badmintona. 

• Zapoznanie studentów z historią badmintona w Polsce i na świecie. 

 

Relaksacja i taneczne formy wypoczynku 

Celami przedmiotu są: usprawnienie studentów, zapoznanie studentów z nowymi tendencjami i technikami relaksacyjnymi w rekreacji ruchowej, wdrażanie 

studentów do całożyciowej, systematycznej aktywności fizycznej i zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem. 

 

Drużynowe gry rekreacyjne 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowe wiadomości z zakresu drużynowych gier rekreacyjnych, ich organizacji, przepisów i 

metodycznego prowadzenia w praktycznej działalności wśród dzieci i osób dorosłych. 

 

 

SPECJALIZACJE I STOPIEŃ 
 

Obsługa ruchu turystycznego 

W turystyce sukces zależy przede wszystkim od człowieka: od profesjonalnie przygotowanych kadr, od życzliwości ludności lokalnej, od doświadczenia i 

otwartości władz na różnych szczeblach. Aby odnaleźć się na rynku usług turystycznych niezbędne jest nie tylko poznanie obowiązujących mechanizmów i 
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procedur, ale także zdobycie umiejętności współpracy z różnymi ludźmi, radzenia sobie w trudnych, nagłych sytuacjach. Celem przedmiotu jest przedstawienie 

studentom rynku turystycznego z punktu widzenia: przedsiębiorstw turystycznych, organizacji i instytucji zajmujących się organizacją turystyki w Polsce, 

klientów – turystów.  

Po ukończonej specjalizacji student posiada niezbędny zakres wiedzy i umiejętności do pracy w biurach podróży, hotelach, agencjach eventowych, 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz prowadzenia własnej działalności na rynku turystycznym.  

 

Hotelarstwo  

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu hotelarstwa, szczegółowe zapoznanie z podstawami organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa 

hotelarskiego, wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do 

przygotowania absolwenta do zadań zawodowych. 

 

 

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do profesjonalnego zaplanowania, przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia imprez turystycznych i 

rekreacyjnych, takich jak imprezy narciarskie, imprezy żeglarskie, festyny sportowo rekreacyjne, spływy lub rajdy turystyczne, imprezy promocyjne regionalno 

– lokalne.  

Zakres programowy obejmuje teoretyczną podstawę z zakresu funkcji zarządzania wykorzystywanych w procesie organizacji i realizacji imprez turystyczno-

rekreacyjnych, a także praktyczną wiedzę z zakresu przygotowywania pełnej dokumentacji imprez (harmonogramy, programy, regulaminy, scenariusze, 

sprawozdania), uwarunkowań formalno-prawnych organizacji imprezy, kalkulacji kosztów, promocji imprezy, pozyskiwania sponsorów i animacji czasu w 

trakcie imprezy.  

W drugim semestrze specjalizacji studenci w sposób praktyczny wykorzystują wiedzę, samodzielnie organizując imprezę rekreacyjną.  

 

 

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki 

Celem specjalizacji jest wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych. Instruktor Fitness – nowoczesne formy 

gimnastyki – jest przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć z fitnessu rekreacyjnego w sposób efektywny, bezpieczny, z uwzględnieniem  możliwości, 

potrzeb i zainteresowań klientów. Instruktor rozpowszechnia uczestnictwo w prozdrowotnej aktywności fizycznej poprzez realizację grupowych form fitnessu. 

Zdecydowana większość tych form odbywa się przy muzyce. Po specjalizacji student posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne planowanie i realizację zajęć 

w obszarze współczesnych form fitness. Zdobywa umiejętności prowadzenia zajęć wybranej formy fitness – formy aerobowe, wzmacniające, mieszane, 

relaksacyjne. Student uczy się odpowiedzialności za bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych zajęć. Posiada obszerną, specjalistyczną wiedzę potrzebną 

przy planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowo – rekreacyjnych w obszarze szeroko rozumianego fitnessu oraz  pozwalającą na promowanie 

zdrowego stylu życia. Potrafi analizować i rozwijać osiągnięcia pracy własnej oraz podopiecznych w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjnych. 
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Nordic walking  

Celem specjalizacji jest: 

- przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych Nordic walking z osobami w różnym wieku; 

- uzyskanie  umiejętności samodzielnego prowadzenia grup ćwiczebnych przy zastosowaniu poprawnej techniki chodzenia z kijami oraz metodyki nauczania 

osób początkujących; 

- zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami prowadzenia zajęć z nordic walking; 

- doskonalenie sprawności fizycznej; 

- zapoznanie z biologiczno-fizjologicznymi mechanizmami treningu Nordic Walking w aspekcie rekreacji sportowej; 

- zapoznanie z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami ćwiczeń treningowych oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami do udziału w takich 

ćwiczeniach; 

- wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych Nordic Walking;  

- kształtowanie odpowiednich cech koniecznych do pracy instruktora Nordic Walking; 

- kształtowanie i wyrabianie niezbędnych nawyków do systematycznej aktywności fizycznej; 

- samokontrola oceny poziomu sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu na podstawie. 

 

Odnowa psychosomatyczna  

Specjalizacja jest kierowana do osób zainteresowanych psychologią, a szczególnie wzajemnymi relacjami między ciałem i psychiką. Semestr pierwszy 

poświęcony jest odnowie psychicznej, zajęcia prowadzone są głównie przez pracowników Wydziału Turystyki i Rekreacji. Na wykładach przedstawiane są 

zagadnienia wpływu stresu na sferę psychiczną i somatyczną, wzajemnych relacji między ciałem a psychiką, sposobów radzenia sobie ze stresem, student poznaje 

podstawy wiedzy z zakresu psychologii zdrowia i psychologii klinicznej. Na ćwiczeniach zapoznaje z podstawowymi technikami relaksacyjnymi (techniki 

oddechowe, relaksacja progresywna, trening autogenny, medytacja), technikami koncentracji uwagi i pracy z wyobraźnią i metodami autopsychoterapii. W 

semestrze letnim zajęcia prowadzone są głównie przez pracowników Wydziału Rehabilitacji. Na wykładach przedstawiane są teoretyczne metody odnowy 

biologicznej, głównie podstawy masażu klasycznego. Na ćwiczeniach student zapoznaje się z podstawowymi technikami masażu klasycznego i punktowego. 

Dzięki udziałowi w zajęciach student poznaje możliwości wykorzystania różnych oddziaływań natury psychologicznej i biologicznej w celu przyspieszenia 

procesów regeneracji biopsychicznej organizmu, profilaktyki zaburzeń psychosomatycznych i zwiększania potencjału zdrowia i nabywa umiejętności korzystania 

z nich.  

 

Instruktor Outdoor 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające planowanie, organizowanie i prowadzenie 

zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym, motywacyjnym oraz edukacyjnym z wykorzystaniem form outdoorowych. 

 

Turystyka kulturowa 

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do pracy w obszarze turystyki kulturowej, wprowadzenie w problematykę turystyki kulturowej, jej 

rodzaje, formy, produkty, bariery. Przedstawienie świata kultury jako przedmiotu atrakcyjności turystycznej. Nauczenie studentów poszukiwania informacji o 

eventach kulturowych, wystawach, obiektach kulturowych, śledzenia trendów w stylu życia i tendencji we wzorach spędzania czasu wolnego. Przygotowanie 
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studentów do tworzenie produktów turystyki kulturowej i prowadzenia biznesu w oparciu o walory kulturowe lokalne, regionalne, narodowe, globalne, 

wykorzystanie świata kultury dla celów turystyki i rekreacji. 

 

 

 

 

SPECJALIZACJE II STOPIEŃ 

 

Trener personalny 

 Celem specjalizacji jest wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę i umiejętności prowadzenia treningu z indywidualnym klientem, w holistycznym 

ujęciu tego zagadnienia. Student kończący edukację potrafi określić cele pracy z podopiecznym, diagnozuje jego potrzeby i motywy; prowadzi trening zgodnie 

z prozdrowotnymi założeniami oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Student potrafi i wie jak korzystać ze współczesnych form rekreacji 

oraz umie dobrać właściwe środki motywujące ćwiczącego do podjętych działań. Student posiada również wiedze na temat środków wspomagających trening 

właściwy a także na temat zasad racjonalnego żywienia i suplementacji. Wiedza studenta zdobyta podczas specjalizacji dotyczy: budowy ciała ludzkiego, 

znajomości aparatu ruchu i zasad jego funkcjonowania, kryteriów oceny sprawności fizycznej, zagadnień oceny i samooceny, metod doskonalenia motoryczności, 

wpływu treningu na cechy motoryczne (budowanie treningu w skali makro i mikrocyklu), wiedzy z zakresu współczesnych trendów w rekreacji, poznania i 

właściwego doboru nowoczesnych form rekreacji,  zasad racjonalnej diety i suplementacji,  umiejętności i skutecznej pracy z klientem, budowania wizerunku 

trenera, bezpieczeństwa w pracy, Umiejętności zdobyte podczas specjalizacji:  wywiad z klientem, tworzenie treningu personalnego w zależności od założonego 

celu z uwzględnieniem grup specjalistycznych, umiejętność doboru właściwej formy (pilastes, stretching, relaksacja, obwód stacyjny, trening funkcjonalny, 

trening sensomotoryczny itp.) i środków (piłki, bosu, ekspandery, trenażery równowagi, przybory na siłowni, ścieżki zdrowia itp.)  w zależności od potrzeb 

klienta i celu treningu, umiejętność zastosowania pierwszej pomocy, umiejętność skutecznej pracy z klientem (właściwa motywacja, prawidłowe określenie 

celów krótko i długoterminowych, właściwe opracowanie i przeprowadzenie treningu personalnego, systematyczna kontrola postępów),  właściwe budowanie 

własnego wizerunku i skuteczna sprzedaż swoich usług. 

Na specjalizacji oczekujemy studentów z legitymacją instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu w dowolnej dyscyplinie. 

 

Menadżer rekreacji 

Celem specjalizacji jest stworzenie potencjału kompetencyjnego umożliwiającego jej uczestnikom podejmowanie działalności przedsiębiorczej oraz 

przygotowanie do podejmowania funkcji kierowniczych w organizacjach turystycznych, rekreacyjnych i samorządowych.  

Zamiast programu:   

Dlaczego zarządzanie jest tak ważne dla funkcjonowania organizacji i kto ponosi główną odpowiedzialność za ten proces w firmach turystycznych lub 

rekreacyjnych? 

Odpowiedź na to pytanie dostarczy ta część specjalizacji, gdzie będziemy zajmowali się tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa turystycznego lub 

rekreacyjnego (formy prawne przedsiębiorczości, formy opodatkowania, plan rzeczowo-finansowy, umowy handlowe, umowy zatrudnienia, analiza finansowa 

przedsiębiorstwa i inne). 
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Co trzeba mieć, aby być dobrym menedżerem i czego oczekuje się od menedżerów? 

Rozstrzyganie tych zagadnień będziemy wspólnie dokonywali ucząc się różnych metod i technik organizatorskich, zarządzania przedsięwzięciami, badań 

marketingowych i public relations. 

 

Czy zarządzania można się nauczyć i po co uczyć się zarządzania? Na czym polega praktyka zarządzania w organizacjach rekreacyjnych i turystycznych? 

Te problemy będziemy omawiali podczas spotkań z praktykami-menedżerami różnych firm rekreacyjnych oraz turystycznych (ok. 15 godzin). Chcielibyśmy w 

tym miejscu pogodzić zdobywanie wiedzy i uczenie się działania od praktyków. 

I na koniec: „……..ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od menedżera”. 

 

Menadżer turystyki 

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do procesu zarządzania – planowania i podejmowania decyzji, organizowania, motywowania i 

kontrolowania na szczeblu średnim w przedsiębiorstwie turystycznym ze skupieniem uwagi na obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyką oraz 

wybranymi aspektami zarządzania strategicznego. 

Bezpośrednim Efektem kształcenia są: wiedza; nawyki i umiejętności praktyczne, uzyskane głównie w aspekcie umiejętności menadżerskich konceptualnych 

oraz interpersonalnych.  

Problematyka specjalizacji realizowana jest w formie wykładów, ćwiczeń oraz gier dydaktycznych. 

Gra dydaktyczna prowadzona  jest 8 – 13 tygodniu semestru zimowego oraz  przez cały semestr letni. Gra prowadzona jest metodą sytuacyjną, która polega na 

bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przykładowego przypadku tak skonstruowanego, żeby był on typowy dla dużej klasy zdarzeń objętych programem 

specjalizacji. Uczniom przedstawia się sytuację wymagającą podjęcia decyzji, doprowadza się ich do zaproponowania kilku rozma itych projektów decyzji i 

omawia się konsekwencje każdej z nich. Metoda polega na wyrabianiu w studentach umiejętności wszechstronnego analizowania problemów składających się 

na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z tymi 

decyzjami. 

 

Trener czasu wolnego 

Celem specjalizacji jest wyposażenie studentów w kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w obszarze usług związanych z kategorią czasu wolnego. 

Efektywne wykorzystanie dostępnego czasu wolnego wymaga budowania świadomości celów, możliwości ich realizacji, form motywacji do działania. 

Kompetencje będą budowane w oparciu o znajomość społecznej i psychologicznej problematyki czasu wolnego, umiejętności sporządzania bilansu czasu 

wolnego, aspektów kompensacyjnych. Studenci tworzący ofertę czasu wolnego będą odwoływali się do rozpoznawanych potrzeb, celów i możliwości. Bedą 

korzystali z oferty sportu, rekreacji, świata kultury. 

Trener czasu wolnego ma świadczyć usługi pozwalające na efektywne wykorzystanie i kształtowanie czasu wolnego  odpowiednio do potrzeb i motywacji 

kupujących jego usługi.    

 

Kinezygerontoprofilaktyka  

Celem przedmiotu jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej do pracy z osobami starszymi, którzy swoim działaniem 

będą pozyskiwać seniorów do regularnej aktywności ruchowej, czyli będą promować zdrowe, pomyślne starzenia się. Jest to nabycie przez studenta kwalifikacji 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Planowanie_i_podejmowanie_decyzji&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przewodzenie_-_motywowanie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrolowanie
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obejmujących: 1) zdobycie wiedzy na temat:. uwarunkowań pomyślnego starzenia się; zmian, możliwości, potrzeb i oczekiwań osób starszych w aspekcie bio-

psycho-społecznym; metodyki aktywizacji ruchowej seniorów. 2) w zakresie umiejętności opracowanie i realizacja różnorodnych programów rekreacji ruchowej 

osób starszych – umiejętność doboru odpowiednich form, metod, środków i intensyfikacji wysiłku indywidualnie oraz  grupowo. Co przekłada się w umiejętność 

prowadzenia zajęć ruchowych z seniorami; 3) w zakresie kompetencji wykształcenie kreatywnej postawy wobec profilaktyki gerontologicznej. Dbałość o 

kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Otwartość na  działania zgodne z wychowaniem ku starości i w starości . 

 

 

Turystyka międzynarodowa 

Specjalizacja Turystyka Międzynarodowa ukierunkowana jest na problematykę międzynarodowego ruchu turystycznego oraz głównych kierunków 

wyjazdów turystycznych Polaków. Absolwenci uzyskują dodatkową wiedzę oraz umiejętności dotyczące obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. 

Dysponują rozszerzonymi wiadomościami o funkcjonowaniu głównych centrów turystycznych świata oraz ich specyfice pod względem rozwijających się w nich 

form turystyki oraz oferowanych produktów turystycznych. Potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w przygotowaniu oferty produktów  turystycznych 

wykorzystujących walory turystyczne dostosowane do różnych form turystyki i przeznaczonych dla różnych segmentów rynku turystycznego. Celem specjalizacji 

jest wykształcenie specjalistów zajmujących się profesjonalnie organizacją i obsługą turystyki międzynarodowej, zarówno w rządowych i pozarządowych 

organizacjach i instytucjach turystycznych, jak również w przedsiębiorstwach prywatnych. Przedmioty specjalizacji tworzą logiczny ciąg zagadnień 

merytorycznych, pozwalających na szczegółowe omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumianą turystyką międzynarodową. 
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