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Przedmiot kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

KRAJOZNAWSTWO TR/1/PK/KRAJ 20 3 

 

Kierunek Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnia 

Semestr Rok studiów III/ semestr 6 

Typ przedmiotu obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia Stacjonarne: wykład-15 h (w tym 2 godz. 

elearning), ćwiczenia 30 h (w tym 4 godz. 

elearning) 

Język wykładowy polski 

Forma/typ zajęć wykłady, ćwiczenia, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom 4 

geografia turystyczna, podstawy ekologii i 

ochrony środowiska, pedagogika czasu 

wolnego, historia architektury i sztuki 

Założenia wstępne: wiedza z historii 

architektury i sztuki, ekologii, psychologii; 

umiejętność obserwacji w terenie i zbierania 

danych 

Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy wspomagany 

multimediami i mapami 

Ćwiczenia: praca w grupach, referaty, 

dyskusja, zajęcia terenowe  

e-learning: lektura tekstów, projekt 

indywidualny lub zespołowy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Forma zaliczenie: 2 prace zespołowe (w tym 

e-learningową). 

Ocena końcowa z ćwiczeń: kolokwium 

pisemne końcowe, obejmujące tematykę 

wykładów oraz pozytywna (powyżej 2,9) 

średnia z ocen za 2 prace zespołowe. 

Przykładowe pytania na kolokwium: 

zastosowanie zasad pedagogiki w pracy 

krajoznawczej, wymienić i omówić reguły 

krajoznawstwa, na czym polega żywa 

interpretacja, plan interpretacji 

(uprzystępniania) miejsca / waloru 

krajoznawczego  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki  

Zakład Teorii Turystyki 

 

Cel przedmiotu: 

C1 - dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej na temat krajoznawstwa i jego roli w 

turystyce 

C2 – wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie metodyki 

krajoznawstwa i interpretacji (uprzystępniania) walorów krajoznawczych podczas imprez 
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turystyczno-rekreacyjnych.  

 

Treści programowe 

Wykłady:  

L

P 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Pojęcie krajoznawstwa. Związki 

krajoznawstwa z nauką i regionalizmem. 

2 K_W08 C1 

C2 

2 Historia krajoznawstwa w Polsce. 

Regionalizm krajoznawczy. 

4 K_W03 

K_W04 
C1 

C2 

3 Krajoznawstwo instytucjonalne. 

Organizacja krajoznawstwa w Polsce. 

2 K_W11 

K_W13 

K_W14 

C1 

C2 

4 Krajoznawstwo funkcjonalne. Formy i 

zasady działalności krajoznawczej. 

2 K_W18 C1 

C2 

5 Krajoznawstwo społeczno-kulturowe. 

Krajoznawstwo jako forma wychowania. 

Edukacja regionalna.  

2 K_W06 C1 

C2 

6 Turystyka współczesna a krajoznawstwo. 

Wykorzystanie krajoznawstwa w 

programowaniu imprez turystycznych. 

2 K_W18 C1 

C2 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Źródła wiedzy krajoznawczej. 

Inwentaryzacja krajoznawcza. 

4 K_W04 

K_W18 

C1 

C2 

2 Zasady interpretacji dziedzictwa. 2 K_W05 

K_W06 

C1 

C2 

3 Charakterystyka krajoznawcza obiektów i 

rejonów turystycznych 

12 K_U18 

K_U20 

K_K07 

C1 

C2 

4 Inwentaryzacja krajoznawcza okolic 

miejsca zamieszkania (ojcowizny) 

10 K_U08 

K_U18 

K_U17 

C1 

C2 

5 Organizacja wycieczki tematycznej z 

uwzględnieniem zasad krajoznawstwa. 

2 K_U01 

K_U07 

K_U04 

K_K04 

C1 

C2 

 

Rozliczenie 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 

15 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady - - 

30 1 Godziny kontaktowe – ćwiczenia - - 

15 0,5 Przygotowanie prezentacji ustnych - - 

8 0,25 Praca z literaturą - - 

15 0,5 Indywidualne zajęcia terenowe - - 

7 0,25 Przygotowanie kolokwium - - 

90 3 Razem - - 
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Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 2 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe):  

Wykłady: Współczesna sytuacja krajoznawstwa w turystyce indywidualnej i zorganizowanej. 

Krajoznawcze zagospodarowanie przestrzeni (Analiza wdrożonych rozwiązań). 

Ćwiczenia: Zaplanowanie i realizacja autorskiego tematu krajoznawczego osadzonego w 

konkretnym terenie (np. szlaku tematycznego, terenowej gry edukacyjnej)  

 

Literatura podstawowa: 

Prószyńska-Bordas H., Krajoznawstwo – tradycja i współczesność, Difin, Warszawa, 

2016.  

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kruczek Z., Metodyka krajoznawstwa. AWF, Kraków, 2000. 

2. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo teoria i metodyka. Proksenia, 

Kraków, 2010 

3. Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką. WSE, Warszawa, 2003.  

4. Jak urządzać izby edukacyjne i ekspozycje przyrodniczo-leśne. Studia i Materiały 

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R.10, z.1, Rogów, 2008 

5. Kruczek Z. , Polska - Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, Kraków, 2008. 

6. Kanon krajoznawczy Polski. Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, 2000. 

7. Pakamer-Kabacińska E., Leśny A. (red.), Edukacja przygodą, Fundacja Pracownia 

nauki i Przygody, Warszawa, 2012. 

8. Śledzińska J., Wielocha A., Przyroda uczy najpiękniej Poradnik metodyczno-

szkoleniowy, PTTK, Warszawa, 2009 

 

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 

Sposób 

oceny 

odniesienie do 

EK 

dla obszaru 

odniesienie do 

EK dla 

kierunku 

posiada umiejętność 

rozumienia i analizowania 

wybranych zjawisk spo-

łecznych -  

posiada wiedzę dotyczącą 

tradycji, historii oraz 

współczesnego 

krajoznawstwa. W oparciu o 

tę wiedzę dostrzega i 

interpretuje  rozmaite 

zależności i więzi 

społeczne, dziedzictwo 

historyczne, przyrodnicze, 

kulturowe. 

wykład Kolokwium 

pisemne-

zaliczenie 

końcowe 

K_W05 

K_W08 
S1P_W04 

rozumie wartość 

dziedzictwa narodowego 

(przyrody i kultury) dla 

tożsamości społeczeństwa i 

atrakcyjności wyjazdów 

turystycznych 

wykład Kolokwium 

pisemne-

zaliczenie 

końcowe 

K_W04 S1P_W08 

S1P_W09 

Posiada wiedzę dotyczącą 

stosowanych metod, 

Wykłady 

 

Kolokwium 

pisemne-

K_W18 S1P_W06 
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narzędzi, technik, źródeł 

danych służących 

pozyskiwaniu informacji 

znajdujących zastosowanie 

w krajoznawstwie.  

Ćwiczenia 

audytoryjne 

zaliczenie 

końcowe 

Potrafi odczytywać i  

interpretować znaczenia, 

symbole, konteksty 

walorów krajoznawczych.  

Potrafi dokonać 

charakterystyki obiektu, 

miejsca, waloru, zjawiska 

(w formie słownej i 

multimedialnej) w 

warunkach audytoryjnych i 

w terenie. 

Ćwiczenia 

terenowe 

Zadanie 

projektowe-

prezentacja 

K_U07 

K_U11 

K_U19 

S1P_U01 

 

Potrafi dokonać analizy i 

interpretacji materiałów 

źródłowych. Dostrzega i 

rozumie związki i konteksty 

miedzy omawianymi 

zjawiskami. Zna funkcję i 

rolę krajoznawstwa jako 

dziedziny kultury. 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Zadanie 

projektowe-

prezentacja 

brak 

K_U18 

K_U20 

S1P_U03 

S1P_U08 

 

Jest twórczy i kreatywny; 

wykorzystuje rozmaite 

źródła informacji. Potrafi 

zespołowo opracować 

program zwiedzania miasta 

lub obszaru z 

uwzględnieniem 

określonych kryteriów.  

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Zadanie 

projektowe 

K_K04 

K_K08 

S1P_K02 

 

Posiada wiedzę dotyczącą 

stosowanych metod, 

narzędzi, technik, źródeł 

danych służących 

pozyskiwaniu informacji 

znajdujących zastosowanie 

w krajoznawstwie.  

Wykłady 

 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium 

pisemne-

zaliczenie 

końcowe 

K_W18 S1P_W06 

 

 

Autorzy programu: dr Hanna Prószyńska-Bordas, dr Piotr Majdak 

 

 
 


