
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Obóz naukowy TR/2/PK/O

BN 

29 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II 

Rok/Semestr 1/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne:  

Niestacjonarne:  

Język wykładowy j. polski 

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

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  
Poziom 6 

Założenia wstępne: brak 

Metody dydaktyczne Wykład , badania terenowe 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia: zadanie projektowe, 

aktywność na zajęciach, badania społeczne 

Ocena końcowa z ćwiczeń: zaliczenie 

wszystkich form 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem obozu naukowego, związanego z problematyką 

uwarunkowań realizacji wybranych aspektów prozdrowotnego stylu życia mieszkańców 

podwarszawskich gmin jest  

C1: zapoznanie studentów z metodami badań społecznych realizowanych w kontakcie z 

badanymi 

Treści programowe: 

 

L

P 

Treści programowe Liczb

a 

godzi

n 

Efekt 

Kształce

nia 

Cele 

przed

miotu 

1. Badania terenowe wśród mieszkańców wsi 

podwarszawskich. 

15 K_W09 C1 

 Narzędzie badawcze- autorski kwestionariusz wywiadu 

zawierający dodatkowo test WHO BREF oraz IPAQ –

wersja polska. 

   

 

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 

15  Godziny kontaktowe – ćwiczenia   



  Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych:  ECTS 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Obóz naukowy jako integralna część seminarium magisterskiego związanego z problematyką 

uwarunkowań funkcjonowania wybranych aspektów prozdrowotnego stylu życia, w tym 

szczególnie aktywności ruchowej,przygotowuje studentów do działań diagnozująco- 

analitycznych związanych z dbałością o prozdrowotny styl życia. Badania terenowe kształtują 

umiejętność syntetycznego podejścia do problematyki badań. 

Literatura podstawowa: 
1. Siwiński W., Tauber R.D. (2006): Metodologia badań naukowych (zarys problematyki na użytek wyższych 

szkół o kierunku turystyka i rekreacja). WSHiG, Poznań, s. 42-44. 

2. Stępień I. (2004): Różnorodność metod oceny poziomu aktywności ruchowej.Lider, nr 11, s. 12-23. 

3. WHO (1999): Health 21 - health for all in the 21st century. WHO, Copenhagen.  

Literatura uzupełniająca: 
1. Jaczynowski L., Polkowski T. (2004):  Kompatybilność systemów oceny aktywności fizycznej 

społeczeństw. Kultura Fizyczna, s. 9-10. 

2. Kasperczyk T. (2001): Ilościowe i jakościowe aspekty aktywności fizycznej człowieka dorosłego. 

Fizjoterapia Polska, nr 1.  

3. Riise T. (2003): Occupation, Lifestyle Factors and Health-Related Quality Of Life: The Hordaland Health 

Study. Journal of Occupational & Environmental Medicine; Vol. 45 Issue 3, p. 324, 9 p. 

 

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 

kierunkowych 

Odniesienie 

do …..1 

 

W: zna nowatorskie metody 

pracy badawczej 
Obóz naukowy 

Badania 

terenowe 
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P7S_WK 

 

 

Autor programu: prof. nzw. dr hab. Jolanta Mogiła- Lisowska 

 

 

 

                                                 
1Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 


