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Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

WYCIECZKA PO MIEŚCIE TR/1/CT/WMST 47 e 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr II/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Ćwiczenia w terenie - 6 godzin kontaktowych 

konsultacje - 1 godz. 
Niestacjonarne –  

Język wykładowy polski 

Profil praktyczny 

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

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Podstawy turystyki, Obsługa 

ruchu turystycznego, Krajoznawstwo, Obóz wędrowny 

Poziom - 4 

Założenia wstępne: podstawowa wiedza z obszaru teorii 

i metodyki turystyki, krajoznawstwa, prowadzenia grupy, 

zasad bezpieczeństwa 

Metody dydaktyczne zajęcia terenowe, obserwacja uczestnicząca, analiza 

dokumentów i piśmiennictwa, praca z grupą 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: Zaliczenie przedmiotu na ocenę. 

Formy zaliczenia: Zaliczenie na ocenę odbywa się 

poprzez: 

1. Aktywne uczestnictwo w realizacji przedmiotu. 

2. Przygotowanie i dostarczenie pracy pisemnej 

(esej) 

Przykładowy temat eseju:Przewodnictwo wczoraj i dziś 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 
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Cele i zadania przedmiotu:  

W zakresie wiedzy 

C1. Zna i rozumie w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury, sztuki i tradycji. Rozumie jego wartość dla 

atrakcyjności programów wyjazdów turystycznych i wycieczek jednodniowych.  

  

W zakresie umiejętności 

C2. Student potrafi ocenić organizację wycieczki po mieście. 

C3. Student potrafi ocenić przestrzeń architektoniczno - kulturową dla potrzeb organizacji zwiedzania dla 

grupy 

 

W zakresie kompetencji społecznych  

C4. Student potrafi współdziałać grupie. 

C5. Student swoją postawą potrafi zainspirować innych do uczestnictwa w turystyce. 
 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

 

Ćwiczenia terenowe: 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

1. Udział w zorganizowanej wycieczce po 

mieście prowadzonej przez przewodnika z 

wieloletnim doświadczeniem, w sposób 

ciekawy i inspirujący do podjęcia pracy w 

zawodzie przewodnika.  

W czasie zajęć studenci są zachęcani do 

zadawania pytań i podejmowania dyskusji 

na temat roli aktywnego zwiedzania w dobie 

technologii informatycznych (np. 

googleglasses) 

6 K_W04 

K_U06 

K_U13 

K_K04 

K_K06 

 C1, C2, C3, 

C4, C5 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 godz. 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

6 0,2 godziny kontaktowe - ćwiczenia nie dotyczy 

1 0,1 godziny kontaktowe - konsultacje  

8 0,2 przygotowanie do zajęć   

10 0,5 opracowanie zadania na 

zaliczenie 

  

25 1 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0,9 
 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): nie dotyczy 
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Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika przedmiotu 

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1.  Klawender J.(red.) Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF Warszawa 2007 

2. Von Rohrscheidt Armin Mikos, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja 
interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków 2014 (brak w bibliotece AWF) 

 

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

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Goźlińska E.Jak przygotować wycieczkę szkolną? WSiP, Warszawa 2009. 

2. http://www.warsawtour.pl/ 

3. http://www.dygala.pl/tag/przewodnictwo/ 

4. http://www.wop-pttk.pl/ 
 

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 

Potrafi ocenić przestrzeń 

geograficzną uwzględniając 

występujące walory 

przyrodnicze i 

antropogeniczne dla potrzeb 

organizacji zwiedzania jako 

elementu  programu imprezy 

turystycznej  

 

 

 

Ćwiczenia 

przedmiotowe 
Ocena 

eseju  

 

 

 

K_U06 
M1_U10 

Ma umiejętność oceny pracy 

i umiejętności przewodnika 

Ćwiczenia 

przedmiotowe 

Ocena 

eseju 
K_U13 S1P_U02 

Współdziała i pracuje w 

grupie 

Ćwiczenia 

przedmiotowe Samoocena K_K04 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Swoją postawą inspiruje do 

podejmowania samodzielnej 

aktywności turystycznej. 

Ćwiczenia 

przedmiotowe Samoocena K_K06 M1_K06 

 

 

Autor programu: mgr Agnieszka Muszyńska 

 

Data opracowania: październik 2017 

 


