
TURYSTYKA I REKREACJA 

Przedmioty wspólne 

1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych ....................................................................................... 2 

2. Etyka zawodu i kultura pracy ...................................................................................................................... 6 

3. Nowe trendy w turystyce ............................................................................................................................ 9 

4. Techniki negocjacji ................................................................................................................................... 12 

5. Wstęp do analizy statystycznej ................................................................................................................ 15 

6. Technologie informacyjne ........................................................................................................................ 17 

7. Język obcy................................................................................................................................................ 20 

8. Wychowanie fizyczne ............................................................................................................................... 28 

9. Wstęp do wiedzy o sztuce ........................................................................................................................ 30 

10. Psychologia społeczna ............................................................................................................................. 33 

11. Fizjologia człowieka  ................................................................................................................................. 35 

12. Ekologia i ochrona środowiska ................................................................................................................. 38 

13. Ekonomia ................................................................................................................................................. 40 

14. Zarządzanie.............................................................................................................................................. 42 

15. Prawo ....................................................................................................................................................... 44 

16. Podstawy marketingu ............................................................................................................................... 46 

17. Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość ................................................................................................. 48 

18. Geografia turystyczna .............................................................................................................................. 51 

19. Ekoturystyka ............................................................................................................................................. 53 

20. Podstawy turystyki .................................................................................................................................... 55 

21. Podstawy rekreacji ................................................................................................................................... 57 

22. Pedagogika czasu wolnego ...................................................................................................................... 61 

23. Krajoznawstwo ......................................................................................................................................... 64 

24. Obsługa ruchu turystycznego ................................................................................................................... 67 

25. Ekonomika turystyki i rekreacji ................................................................................................................. 70 

26. Hotelarstwo .............................................................................................................................................. 72 

27. Prawo gospodarcze .................................................................................................................................. 47 

28. Zagospodarowanie turystyczne ................................................................................................................ 76 

29. Regionalistyka .......................................................................................................................................... 79 

30. Kultura kulinarna ...................................................................................................................................... 82 

31. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ............................................................................................. 84  



2 
 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Socjologia i metodologia badań społecznych 
Kod 

przedmiotu: 
O2 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I  Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 30 (E) 20 - 10 5 

Studia niestacjonarne 36 18 (E) 12 - 6 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przedstawione jest ujęcie historii socjologii, przesłanki jej wyodrębnienia się jako nauki. Rozpatrywane 
są tendencje rozwojowe i badania socjologiczne nad organizacją. Analizowane są najważniejsze kierunki w socjologii i ich 
przedstawiciele w tym kontekście podejmowana jest dyskusja mająca uświadomić jakie jest miejsce socjologii wśród nauk 
społecznych. 
Ważnym przedmiotem zainteresowania są sposoby ujmowania zbiorowości i grup społecznych, 
przebiegu procesu socjalizacji oraz podstawowe kategorie pojęciowe i metody badawcze stosowane  
w badaniach społecznych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości uzyskania wiedzy , która umożliwia prawidłowe posługiwanie się 
podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii i jest podstawą orientacji w zakresie głównych kierunków w historii myśli 
socjologicznej i  współczesnej socjologii. Innym celem przedmiotu jest stworzenie warunków do nabycia umiejętności 
dostrzegania różnych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie oraz umiejętności ich diagnozowania 
i analizowania. 
 

Celem kształcenia jest: 
˗ Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, metodami i kierunkami rozwoju socjologii; 
˗ Kształtowanie „wyobraźni socjologicznej i umiejętności podstawowej analizy współcześnie zachodzących w przestrzeni 

społecznej zdarzeń; 
˗ Kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan społeczeństwa : 
˗ Uświadomienie konieczności zachowania zasad etyki w badaniach społecznych. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
Podstawowa znajomość wiedzy o społeczeństwie 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu 
socjologii w systemie nauk społecznych oraz 
o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tej 
dyscypliny wiedzy. Zna podstawową terminologię 
socjologii. 

Egzamin, kolokwium K_W01 

W02 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu struktury Egzamin, kolokwium K_W01 
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społecznej i kształtowania się więzi społecznych 

W03 
Ma podstawową wiedzę o wpływie kultury na życie 
społeczne 

Egzamin, kolokwium K_W01 

W04 
Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju społeczno – kulturowego społeczeństwa 
 i  teoriach go wyjaśniających 

Egzamin, kolokwium K_W01 

W05 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy 
w badaniach społecznych 

Egzamin, kolokwium K_W01 

W06 
Ma orientację w zakresie socjologii miasta i wsi, 
rozumie sens i znaczenie geopolityczne Europy, 
regionów i globalizmu 

Egzamin, kolokwium K_W01 

Umiejętności 

U01 
Posiada umiejętność badawczego spojrzenia na 
ukryte aspekty życia społecznego 

Praca kontrolna K_U01 

U02 
Potrafi przygotować i przeprowadzić badania 
sondażowe dotyczące różnych zjawisk życia 
społecznego 

Praca kontrolna K_U01 

U03 
Posiada „wyobraźnię socjologiczną” (ma zdolność 
zdystansowania się do potocznych sensów życia 
społecznego) 

Praca kontrolna K_U01 

U04 
Ma umiejętność podstawowej analizy wydarzeń 
zachodzących w Polsce, Europie i na Świecie 

Praca kontrolna K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role 

Prezentacja, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K02 

K02 
Ma świadomość konieczności zachowania zasad 
etyki w badaniach społecznych 

Prezentacja, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K04 

K03 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

Prezentacja, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K05 

 

Treści kształcenia: 
WYKŁAD 
1. Socjologia i inne nauki społeczne: etapy rozwoju socjologii, socjologia wśród nauk społecznych, przedmiot badań 

socjologicznych, główne teorie socjologiczne, funkcje socjologii. 
2. Podstawowe kategorie pojęciowe socjologii: natura a kultura, wpływ kultury na życie społeczne, socjalizacja i 

wychowanie, instytucje wychowania, socjologiczne ujęcie osobowości (składniki osobowości społecznej). 
3. Kształtowanie się więzi społecznych: podstawy życia społecznego, aspekt społeczno-geograficzny życia 

zbiorowego ludzi, podstawowe komponenty więzi społecznej, instytucje społeczne i system kontroli społecznej. 
4. Zbiorowości i grupy społeczne: zbiorowość społeczna i jej rodzaje, grupa społeczna jako przedmiot 

zainteresowania socjologii, komponenty grupy społecznej, rodzaje grup społecznych. 
5. Rodzina jako przedmiot badań socjologicznych: rodzina jako grupa i instytucja społeczna, etapy rozwoju rodziny, 

typologie rodzin, funkcje i dysfunkcje rodziny. Style życie rodzin polskich. 
6. Społeczeństwo w ujęciu strukturalnym: z czego składa się społeczeństwo? Typy społeczeństw – różne koncepcje 

teoretyczne. 
7. Makro struktura społeczna: dynamika zmian struktury społecznej, klasyczne koncepcje ujmowania struktury 

społecznej, źródła konfliktów społecznych – formy walki i rozwiązywania konfliktów. 
8. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych: co to jest naród? Proces narodotwórczy, tożsamość i tradycja narodu, 

nacjonalizm, konflikty etniczne. Państwo narodowe w dobie globalizacji. 
9. a) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, b) Wieś – ramy społeczne i treści kultury. 
10. Europa regionów: kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska a Europa w dawnym i nowym świecie, społeczności 

lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. Państwa i regiony w Unii Europejskiej. 
11. Metody i techniki badań socjologicznych: specyfika i cele empirycznych badań socjologicznych. Procedura 

projektowania badań socjologicznych. Pojęcie metody i zasady jej wyboru do badań. Metody badawcze i ich 
charakterystyka. 

ĆWICZENIA 
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1. Człowiek w społeczeństwie: istota życia społecznego, koncepcja pojmowania jednostki ludzkiej. Kulturowe, 
społeczne i psychospołeczne czynniki różnicujące ludzi. Mentalność indywidualna i społeczna, mentalność jako 
przejaw normatywności, mentalność jako bariera rozwoju społeczeństwa. 

2. Osobowość społeczna: socjologiczna koncepcja osobowości, temperament jako podstawa wyróżniania typów 
osobowości, typologie osobowości. 

3. Dynamika zachowań społecznych człowieka (potrzeby – wartości – postawy): koncepcje potrzeb, wartości i ich 
rodzaje. Postawy i ich komponenty, rodzaje postaw, uwarunkowania społeczno-kulturowe zmiany postaw. Metody 
badania postaw społecznych. 

4. Kultura i jej wpływ na życie społeczne: definicje i składniki kultury, podmiot kultury, dobro kulturowe, atrybutywne i 
dystrybutywne aspekty kultury, kultura a cywilizacja – kultura masowa. Metody badań uczestnictwa w kulturze 
(turystyka jako forma uczestnictwa w kulturze). 

5. Komunikacja interpersonalna – komunikowanie społeczne: interakcja jako wymiana intersubiektywna, interakcja 
społeczna jako komunikacja, teoria interakcji społecznych, komunikacja interpersonalna społeczeństwie 
informacyjnym, socjologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie do budowania relacji grupowych, kultura 
globalna – modele komunikowania. Nowe media – nowa gospodarka turystyczna. 
 

WARSZTAT (warsztat badawczy w socjologii i jego praktyczne zastosowanie w diagnozowaniu wybranego aspektu 
życia społecznego) 
1. Co powinien zawierać i uwzględniać projekt badań? 
2. Co to jest i jaki jest sens poznawczy hipotezy naukowej? 
3. Jakie są kryteria podziału technik zdobywania materiałów badawczych? Techniki badawcze (obserwacja, wywiad, 

ankieta, badanie dokumentów) i właściwe im narzędzia badawcze. 
4. Projekt badawczy z zastosowaniem wizualnych technik obserwacji: cel i zakres badania, próba i harmonogram 

badań, przeprowadzenie i opracowanie wyników badań, opracowanie raportu z badań i jego prezentacja. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w wykładach (typu informacyjnego – z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz typu 
problemowego o charakterze interakcyjnym), przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego etapu historii myśli 
socjologicznej, uczestniczy w ćwiczeniach, które mają formę warsztatu badawczego, czyta i analizuje samodzielnie 
wskazaną literaturę przedmiotu oraz przygotowuje samodzielnie projekt badań sondażowych we wskazanym zakresie. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
1. Ocena posiadanego zakresu wiedzy dokonywana jest na podstawie testu sprawdzającego poziom wiedzy, który 

powinien wynikać z uczestnictwa w wykładach, przygotowanych prezentacji oraz przeczytanej literatury. 
2. Ocena posiadanych umiejętności powinna wynikać z ocen cząstkowych uczestniczenia w ćwiczeniach oraz prezentacji 

projektu badań sondażowych. 
3. Ocena postawy studenta wobec przedmiotu będzie wyrażona na podstawie uczestnictwa i zaangażowania w zespołowe 

formy pracy warsztatowej w trakcie ćwiczeń oraz wykładów interakcyjnych. 
 

Sposób zaliczenia: 
   Ocena ostateczna ustalona jest na podstawie końcowej oceny z ćwiczeń, zajęć warsztatowych i egzaminu pisemnego 
obejmującego treści wykładu, literatury obowiązkowej oraz umiejętności praktycznych kształtowanych w ramach ćwiczeń 
i warsztatów. Maksymalna ocena z ćwiczeń wynosi 30 punktów, maksymalna ocena zajęć warsztatowych wynosi 20 
punktów (oceniany jest raport). Maksymalna ocena z egzaminu wynosi 50 punktów (minimalna ocena dająca zaliczenie 
egzaminu to 30 punktów). Ustalenie oceny końcowej możliwe jest tylko w przypadku zaliczenia ćwiczeń oraz zdania 
egzaminu. Student może uzyskać maksymalnie 100 punktów [≤ 50 = ndst.; 51-60 = dst,; 61-70 dst plus; 71-80 = db; 81-90 = 
db plus; 91-100 = bdb 
 

 
Literatura do wykładu: 

1. Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 
2. Jonathan H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Zysk i ska, Poznań 2002 
3. Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. „Znak”, Kraków 2002 
4. Danuta Walczak-Duraj, Podstawy socjologii, Omega-Praksis, Łódź 1998 
5. Jan Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Wyd. TN KUL, Lublin 1994 
6. Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, WN PWN, Warszawa 2010 
7. Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, WN PWN, Warszawa 2010 
8. Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, WN Scholar, 

Warszawa 2002 
9. Izabela Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, VN PWN, Warszawa 2008 
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10. Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, Wyd. 
Scholar, Warszawa 2005 

11. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, VN PWN, Warszawa 2003 
 
Literatura do ćwiczeń: 

1. Ryszard Adam Podgórski, Socjologia. Wczoraj – dziś – jutro. Kompendium wiedzy socjologicznej, Wyd. Ośw. 
FOSZE, Bydgoszcz 2006 

2. Ryszard Adam Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, Ofic. Wyd. Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008 
3. Ryszard Adam Podgórski, Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla 

studentów, Ofic. Wyd. Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2007 
 
Literatura do warsztatu: 

1. Luba Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Wyd. WSP, Olsztyn 1999 
2. Francess Clegg, Po prostu statystka, WSiP, Warszawa 1994 
3. Piotr Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN PWN, Warszawa 2005 
4. Markus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, WN PWN, Warszawa 2009 
5. David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, WN PWN, Warszawa 2007 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu i kultura pracy 
Kod 

przedmiotu: 
O3 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 20 20 - 20 5 

Studia niestacjonarne 36 12 12 - 12 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny. Jego główne cele wiążą się z przygotowaniem studentów do etycznego 
postępowania w przyszłej pracy zawodowej oraz do zachowań przeciwdziałających zagrożeniom ze strony patologii pracy. 
Przedmiot pozwala na zapoznanie się z prawidłowościami społecznego podziału pracy w warunkach współczesnych oraz 
umożliwia przygotowanie do samodzielnego kreowania kariery zawodowej. Umożliwia poznanie zasad i sposobów właściwej 
organizacji pracy w zawodach związanych z turystyką z wykorzystaniem wiedzy prakseologicznej i ergonomicznej.  
 
Cel przedmiotu: 
Zapoznanie się z przebiegiem i uwarunkowaniami realizacji kariery zawodowej z zagrożeniami bezrobocia i sposobami jego 
przeciwdziałania. Poznanie dokumentów zawodoznawczych oraz sposobów ich wykorzystania w regulacji swojej pozycji 
zawodowej. Poznanie cech środowiska pracy oraz optymalnych sposobów funkcjonowania zawodowego. Poznanie zasad 
etycznych pracy zawodowej w zawodach zorientowanych na ludzi oraz zagrożeń ze strony patologii społecznej. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ogólna wiedza społeczno – gospodarcza w zakresie szkoły średniej 
 
Efekty kształcenia: 
Student zna prawidłowości rozwoju zawodowego i jego uwarunkowania. Potrafi projektować przebieg własnej drogi 
zawodowej z uwzględnieniem prawidłowości zachodzących na rynku pracy. Potrafi diagnozować własne zasoby zawodowe 
oraz kompensować ograniczenia. Zna zasady współpracy i potrafi je wdrażać warunkach pracy zawodowej. Student rozumie 
wyznaczniki sytuacji klienta i potrafi je uwzględniać w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych. Potrafi rozpoznać 
przejawy zjawisk patologicznych oraz umie się im przeciwstawiać.   
 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student posiada wiedzę o zasadach etycznych 
i  moralnych w pracy administracji 

Praca kontrolna 
K_W02 

W02 
Student posiada wiedzę o elementach kultury pracy 
i na temat jej znaczenia przy wykonywaniu pracy 
zawodowej 

Kolokwium 
K_W01 

W03 
Student zna organizację pracy współczesnej firmy 
zorientowanej na pracę z ludźmi 

Kolokwium 
K_W02 

Umiejętności 

U01 
Student potrafi interpretować zapisy kodeksu pracy 
i kodeksu etycznego 

Praca kontrolna K_U02 
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U02 
Student potrafi zorganizować stanowisko pracy 
z wykorzystaniem zasad ergonomii pracy i bhp 

Kolokwium K_U02 

U03 
Student potrafi budować właściwe relacje 
z klientem w trakcie wykonywania pracy 

Kolokwium K_U10 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 
Student potrafi zorganizować zespół pracowniczy 
i planować jego pracę oraz pracę własną 

Praca kontrolna K_K02 

K02 

Student posiada dojrzałość do dokonywania 
wyborów etycznych w różnych sytuacjach pracy 
oraz do przeciwstawiania się zjawiskom patologii 
pracy 

Kolokwium K_K04 

K03 
Student odpowiedzialnie traktuje zasady 
prakseologiczne, ergonomiczne i bhp i stosuje je 
w swojej pracy  

Kolokwium K_K09 

 
Treści programowe: 
 
WYKŁADY 
1. Praca zawodowa i jej przemiany. Kultura pracy i jej uwarunkowania. 
2. Zawodoznawstwo. Społeczny podział pracy. Rozwój zawodowy i kariera zawodowa. 
3. Relacje klient – doradca w działalności turystycznej. 
4. Zakład pracy jako system. Nowe formy zatrudnienia. Flexicurity  
5. Patologia społeczna i patologia pracy. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. 
6. Kształcenie ustawiczne w wymiarze europejskim. 
7. Bezrobocie i jego konsekwencje osobowe i społeczne. 
8. Ergonomia i zasady bhp. Organizacja własnego stanowiska pracy oraz pracy firmy turystycznej. 
9. Prakseologia w odniesieniu do zawodów zorientowanych na ludzi w przestrzeni turystycznej. 
10. Etyka pracy i zawodu. Kodeksy etyczne w zawodach zorientowanych na ludzi. 
 
ĆWICZENIA 
1. Podstawowe dokumenty zawodoznawcze (klasyfikacja zawodów i specjalności, charakterystyka zawodowa, taryfikator 

kwalifikacyjny 
2. Projektowanie kariery zawodowej (wychowanie do pracy i zawodu, etapy kariery zawodowej, tworzenie charakterystyki 

zawodowej) 
3. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 
4. Organizacja środowiska pracy (cechy zakładu pracy, systemowe ujęcie zakładu pracy, formalna organizacja zakładu 

pracy, zespoły pracownicze, formy organizacji pracy w firmie) 
5. Sytuacje zawodowe i ich złożoność (style kierowania, twórczość zawodowa, konflikty w pracy) 
6. Odpowiedzialność pracownika za skutki swoich działań zawodowych (kwalifikacje zawodowe pracownika, zakres 

obowiązków zawodowych pracowników, nagroda i kara jako ocena zawodowa pracownika) 
 
WARSZTATY 
1. Tworzenie charakterystyki zawodowej wybranych zawodów turystycznych. 
2. Inicjacja zawodowa i zmiana miejsca pracy - najczęstsze formy rekrutowania pracowników.  
3. Prezentowanie siebie przy ubieganiu się o pracę – przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
4. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych. 
5. Rozmowa kwalifikacyjna – przebieg. 
6. Pierwszy dzień w pracy. 
7. Organizowanie kontaktów zawodowych. 
8. Globalny Kodeks Etyki w Turystyce). 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykład  
Ćwiczenia  
Warsztaty 
Dyskusja 
Prezentacja treści  z zastosowaniem środków audio – wizualnych (prezentacja multiledialna) 
Działania własne studentów w formie opracowań teoretycznych i praktycznych 
Wykonanie projektu 
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Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dyskusja) 
Kolokwium 
Przygotowanie i przedstawienie pracy kontrolnej zawierającej opracowanie wybranego zagadnienia 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną  
 
Literatura: 
1. Wołk Z., Zawodooznawstwo, Warszawa 2013 
2. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009 
3. Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla służb zatrudnienia, Zielona Góra 2009 
4. Wołk Z., Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży, Zielona Góra 2006 
5. Wróblewska M., Ergonomia, Warszawa 2006 
6. Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003 
7. Bittner B., Stępień J., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Poznań 2000 
8. Świerzyński R., Rozmowa kwalifikacyjna. Jak wybrać najlepszych kandydatów?, Gdańsk 2000 
9. Nowacki T., Zawodoznawstwo, Radom 1997 
10. Przecławski K., Etyczne podstawy turystyki, Kraków 1997 
11. Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy, Poznań 1995 
12. Parzęcki R., Symela K., Zawadzki B., Orientacja i poradnictwo zawodowe, Radom 1995 
13. Pietkiewicz E., Dobre obyczaje w turystyce, Warszawa 1988 
14. Idczak D., Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, Gdańsk 1999 
15. Rączkowski B., BHP w praktyce, Gdańsk 2004 
16. Cabała P., Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Kraków 2007 
17. Tyrała P., Kierowanie, organizowanie, zarządzanie. Zarys prakseologii, Toruń 2003 
18. Koradecka D. (red. nauk.), Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Ergonomia – Pojęcia podstawowe, 

Warszawa 2000 
19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r. poz. 

537) 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w turystyce 
Kod 

przedmiotu: 
O4 

Rok I  

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 30 - - - 2 

Studia niestacjonarne 18 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: 
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: 
 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Turystyka rozwija się nieprzerwanie od 60 lat. Trendy jej rozwoju są wypadkową czynników, które wpływają na gospodarkę 
świata i zachowanie się ludzi. Należą do nich: zjawisko globalizacji, rozwój technik informatycznych, rozwój transportu, 
powstawanie zintegrowanych przestrzeni polityczno-gospodarczych, tworzenie nowych destynacji i produktów. 
Znajomość trendów rozwoju turystyki pozwala planować przyszłość po to, aby uchronić się przed kryzysami, zmniejszać 
ryzyko długoterminowych inwestycji, poprawić konkurencyjność. Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy o determinantach 
rozwoju turystyki, które można podzielić na zewnętrzne (niezależnie od wytwórców usług), takie jak: oczekiwania nabywców, 
ocena jakości, działania konkurentów, jak i wewnętrzne takie jak: sposoby świadczenia usług, wykorzystywanie atrakcji 
turystycznych, nowe kanały dystrybucji, tworzenie nowych produktów, fuzje itp. 
Student dowiaduje się o wpływie jakościowych zmian wśród turystów (lepsze wykształcenie, poczucie bezpieczeństwa, 
dbałość o środowisko, poszukiwanie przyjemności) na ich motywacje. Rozumie wpływ zmian klimatycznych na zmiany 
popytu i podaży, a także wpływ nieprzewidzianych kryzysów zwiększających ryzyko działań na rynek turystyczny. 
W tym kontekście rozumie konieczność interwencjonizmu na szczeblu krajowym i samorządowym zapobiegającym 
negatywnym trendom rozwojowym i poznaje instrumenty oddziaływania rządu i samorządów na rzecz rozwoju turystyki. 
 
Cel przedmiotu: 
Celem kształcenia jest: 

 przekonanie studenta o konieczności prognozowania i planowania przyszłości 

 przekazywanie studentowi wiedzy o determinantach rozwoju turystyki 

 wskazanie na praktycznych przykładach w ujęciu dynamicznym wpływu owych determinant na zmiany w 
popycie i podaży turystycznej 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

1. Podstawowa znajomość ekonomiki turystyki (definicja turystyki, ruchu turystycznego, funkcji 
turystycznej, rodzajów turystyki itp.). 

2. Podstawowe wiadomości dotyczące rynku turystycznego. 
3. Wiadomości podstawowe dotyczące geografii turystycznej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student zna uwarunkowania zewnętrzne i 
wewnętrzne wpływające na zjawiska rynkowe w 
turystyce i wie dlaczego musimy planować 
przyszłość 

kolokwium K_W01 
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W02 

Student zna uwarunkowania techniczne, 
przyrodnicze i prawne związane z  budową  i 
rozbudową infrastruktury turystycznej. Student ma 
podstawową wiedzę o  metodach i narzędziach 
pozwalających opisywać gospodarkę turystyczną i 
jej rolę w gospodarce narodowej 

kolokwium 
K_W05 
K_W06 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi dostrzec przemiany po stronie 
podaży wynikające z nowych trendów w popycie 
turystycznym. Umie wskazać trendy i tendencje w 
rozwoju turystyki obecnie i w przyszłości 

kolokwium 
K_U03 
K_U05 

U02 

Student potrafi określić  wpływ zmian klimatycznych 

i nowych technologii na kształtowanie się popytu i 

podaży turystycznej 

kolokwium 

K_U04 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi zrozumieć przemiany dokonujące się na 
rynku turystycznym i zna przyczyny tych przemian 

kolokwium K_K06 

K02 
Student posiada świadomość konieczności stałego 
śledzenia uwarunkowań wpływających na zmiany 
rynku turystycznego 

dyskusja K_K01 

 
Treści programowe: 
(Zestawienie tematów zajęć we wszystkich prowadzonych w ich ramach formach: tematy wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, 
zajęć laboratoryjnych, zajęć projektowych) 

 definicja turystyki, ruchu i rynku turystycznego oraz charakterystyka uwarunkowań rozwoju turystyki 

 podział uwarunkowań na egzo i endogeniczne 

 uwarunkowania egzogeniczne  - wpływ zmian demograficznych i ekonomicznych na popyt 

 zmiany w środowisku naturalnym (np. klimatyczne, rozwój zrównoważony) i skutki nieprzewidzianych kryzysów na 
rozwój turystyki 

 tendencje w rozwoju transportu turystycznego i ich wpływ na rynek 

 techniki teleinformatyczne i ich wpływ na zachowania producentów i konsumentów 

 uwarunkowania endogeniczne – tendencje w hotelarstwie i gastronomii 

 produkty turystyczne i zmiany w strukturze oferowanych produktów jako sposób dostosowania się do popytu 
nabywców 

 rozwój sportów ekstremalnych, turystyki poprzemysłowej i kulturowej jako przykłady zmian w produkcie 
turystycznym 

 zmiany kanałów dystrybucji usług turystycznych i fuzja na rynku turystycznym 

 interwencjonizm i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju turystyki 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 

 Wykład problemowy z wieloma przykładami i odniesieniami praktycznymi.  
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
(Przedstawiając w opisie przedmiotu  sposoby sprawdzania efektów kształcenia, należy określić, czy student osiągnął 
zamierzone efekty kształcenia, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  
• egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 
• sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
• prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 
• testy wielokrotnego wyboru 

 kolokwium na zakończenie przedmiotu 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną  
 
Literatura: 

 Nowe trendy rozwoju turystyki, Gołembski G. (red.), Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, 2008 

 Innovation and Entrepreneurship, Erich Schmidt Verhag, Berlin 2010 
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 Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gołembski G. (red.) AE 
Poznań, 2008 

 Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Z. Młynarczyk (red.), UAM 2011 

 Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, Gołembski G. (red.) AE Poznań 2004 

 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki (dokument rządowy) Warszawa, 
wrzesień 2008 r. 

 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015, Polska 
Organizacja Turystyczna, Warszawa, październik 2008 

 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 (aktualizacja 
dokumentu z 2008 roku), Warszawa, listopad 2011 

 TOURISM IN THE 2020s, wykład Claude Origet du Cluzeau 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacji 
Kod 

przedmiotu: 
O5 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 - 15 - 30 4 

Studia niestacjonarne 27 - 9 - 18 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Peryt- Gierasimczuk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Cel przedmiotu 

Dostarczenie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia procesu negocjacyjnego. Nabycie wiedzy o przykładowych 
zachowaniach ludzi w procesie negocjacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych. Poznanie 
taktyk i technik negocjowania, strategii, manipulacji i konfliktów oraz zachowań agresywnych występujących w 
procesie negocjacyjnym. Poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się różnymi sposobami i formami 
komunikowania interpersonalnego. Nabycie świadomości komunikacji intrapersonalnej na proces negocjacji.   

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawy wiedzy z zakresu psychologii społecznej i socjologii w zakresie osobowości społecznej, kształtowania się 
więzi społecznych i przyjmowania postaw oraz konfliktów społecznych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna podstawowe definicje związane z procesem 
negocjacyjnym, rozumie istotę organizowania 
i przeprowadzania negocjacji, zna metody przeciwdziałania 
agresywnym zachowaniom w procesie negocjacji 

kolokwium 

K_W02 

W02 
zna techniki i taktyki negocjacyjne, zna style negocjowania, 
umie rozpoznać sytuacje konfliktowe w negocjacjach 

K_W02 

W03 
zna mechanizmy prowadzenia negocjacji wewnątrz 
instytucji w ramach przedsiębiorstwa turystycznego 

K_W07 

Umiejętności 

U01 
rozpoznaje i przeciwdziała zachowaniom agresywnym 
w negocjacjach, rozwija swe umiejętności komunikacyjne 

ocena projektu 

K_U07 

U02 
potrafi stosować techniki i taktyki negocjacyjne 
w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych  

K_U07 

U03 
posiada umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia 
procesu negocjacyjnego 

K_U07 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi dopasować swoje umiejętności negocjacyjne do 
warunków działania 

ocena projektu 
i prezentacji 

K_K01 

K02 rozpoznaje i ocenia swoje umiejętności negocjacyjne,  K_K02 
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potrafi wystąpić w procesie negocjacji w roli negocjatora 

K03 
Potrafi zachować obiektywizm w stosunku do stron 
procesu negocjacyjnego, potrafi budować odpowiedni 
klimat negocjacyjny 

K_K03 

Treści programowe 

ĆWICZENIA 
- Historia negocjacji. Podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji. Umiejętności negocjacyjne – ich rozwój.  
- Etapy rozwijania umiejętności negocjacyjnych.  
- Przedstawienie i omówienie etapów przygotowania negocjacji. 
- Przewodniczenie negocjacjom. Określenie roli i zadań przewodniczącego negocjacji w poszczególnych ich 

etapach. 
- Negocjowanie z silniejszym. Przedstawienie przykładowych strategii negocjacyjnych w przypadku 

zróżnicowanego układu sił. 
- Sposoby postępowania wobec zachowań agresywnych. 
- Cztery podstawowe style negocjowania. 
- Manipulowanie emocjami podczas negocjacji. 
- Negocjacje wewnątrz instytucji. 
- Sytuacje konfliktowe w negocjacjach 

 
WARSZTATY 

- Formy komunikowania. 
- Znaczenie komunikacji niewerbalnej w negocjacjach. 
- Style komunikowania językowego i ich wpływ na przebieg negocjacji. 
- Przygotowanie  i symulacja negocjacji. 
- Recepty na udane negocjacje. 
- Zasady i opinie, których nie można negocjować. 
- Taktyki negocjacyjne ze względu na wyznaczone zadania (dominujące, zamykające, kształtujące). 
- Taktyki negocjacyjne a ich sposób oddziaływania. 
- Techniki negocjacyjne w zależności od przejęcia inicjatywy.  
- Techniki manipulacyjne. 
- Trudne sytuacje negocjacyjne – trudny partner, wojny negocjacyjne, konflikt. 
- Rozwiązywanie trudnych sytuacji negocjacyjnych – erystyka, analiza transakcyjna i metody rozwiązywania 
konfliktów, GRIT (działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu) 
- Cechy dobrego negocjatora – kreatywny styl negocjowania 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Dyskusja 

 Studium przypadku 

 Wizyty studyjne 

 Gry symulacyjne 

 Samodzielne i grupowe zdobywanie i przetwarzanie informacji, opracowanie i prezentowanie otrzymanych efektów 

 Prezentacja treści z zastosowaniem środków audio-wizualnych (prezentacja multimedialna, film) 

Sposób zaliczenia 

 pozytywna ocena z kolokwium 

 pozytywna ocena z przygotowania i przeprowadzenia przykładowych negocjacji 

 aktywny udział grach symulacyjnych 

 uczestnictwo w wizytach studyjnych (w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych) 

 Literatura 

- Mastenbroek W., Negocjowanie, Warszawa 1998. 
- Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 
- Birkenbihl V.F., Psychologia prowadzenia negocjacji. Profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami, 
Wrocław 1997. 
- Kamiński J., Negocjacje. Techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2007. 
-  Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Kraków 1991. 
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- Watkins M., Kierowanie przebiegiem negocjacji, Warszawa 2006. 
- Bercoff M.A., Negocjacje, Warszawa 2007. 
- Kennedy G., Negocjacje doskonałe, Poznań 2000. 
- Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000. 
- Dobek- Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1997. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Wstęp do analizy statystycznej 
Kod 

przedmiotu: 
O6 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15(E) 15 15 - 3 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 9 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości uzyskania wiedzy, która umożliwia prawidłowe posługiwanie się 
podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki i demografii i jest podstawą orientacji w głównych nurtach teoretycznych z 
dziedziny demografii. W ramach treści przekazywana jest wiedza dotycząca rozumienia zasad planowania badań 
statystycznych (demograficznych); analizowania wyników badań statystycznych, nabycie umiejętności przeprowadzania 
prostego wnioskowania statystycznego. 
 

Cel przedmiotu: 

˗ Poznanie metod postępowania w badaniach statystycznych, 
˗ nabycie umiejętności ich doboru i zastosowania.  
˗ Poznanie podstawowych sposobów analizy statystycznej i wnioskowania statystycznego.  
˗ Opanowanie umiejętności interpretacji rezultatów badan demograficznych.  
˗ Opanowanie umiejętności przedstawiania i odczytywania wyników badan demograficznych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw matematyki 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Wie jak zapisywać, prezentować i analizować 
materiał statystyczny egzamin, kolokwium 

K_W12 

 

W02 
Wie, w jaki sposób wyznaczać podstawowe 
parametry statystyki opisowej oraz je interpretować egzamin, kolokwium 

K_W12 

 

Umiejętności 

U01 
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych 

zadania praktyczne 
na ćwiczeniach 

K_K01 

U02 
Analizuje mierzalne efekty rozwoju turystyki przy 
pomocy narzędzi statystycznych 

zadania praktyczne 
na ćwiczeniach 

K_U06 

U03 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygnięcia 

zadania praktyczne 
na ćwiczeniach 

K_U08 



16 
 

Kompetencje społeczne 

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

Dyskusja, zadania 
praktyczne na 
ćwiczeniach 

K_K01 

K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K02 

 
Treści programowe: 

1. Badania statystyczne i ich rodzaje. Kryteria doboru metod. Badania pełne, częściowe i szacowanie statystyczne 
2. Opracowanie materiału statystycznego. Grupowanie, zliczanie, analiza statystyczna. Testy statystyczne. 
3. Prezentacja materiału statystycznego. Ilustrowanie tabelaryczne i graficzne. Interpretacja danych. 
4. Reguły ewidencji procesów demograficznych – bilans stanu, struktury ludności według różnych kryteriów: ruchu 

naturalnego ludności, migracji. 
5. Narzędzia analizy stanu ludności – współczynniki, siatka demograficzna.  
6. Reprodukcja ludności – miary, modele, szacunki, prognozy. Migracje – ich rodzaje.  
7. Ruchliwość społeczna. 

 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w wykładach problemowych o charakterze interakcyjnym. Podczas ćwiczeń rozwiązywane są zadania, 
polegające na zastosowaniu treści wykładów w formie praktycznej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena z ćwiczeń jest oceną ciągłą dokonywaną na podstawie uczestnictwa na zajęciach, aktywności podczas dyskusji, 
jakości i poziomu przygotowanej prezentacji. 
Ocena z wykładów jest efektem uczestnictwa w zajęciach, aktywności podczas nich oraz pisemnego egzaminu testowego. 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie laboratoriów, praca kontrolna, zaliczenie ćwiczeń – raport z analizy statystycznej, egzamin. Ocena końcowa 
uwzględnia oceny cząstkowe zaliczenia laboratoriów i ćwiczeń w następujących relacjach: 02 (l) + 02 (ćw) + 06 (E) 
 
 
Literatura: 
1. Holzer J., Demografia, Warszawa 2003 
2. Makać W., Podstawy statystyi i demografii dla studentów administracji, Gdańsk 2003 
3. Józwiak J, Podgórski J., Statystyka od podstaw, Warszawa 2006 
4. Michalski T., Statystyka, Warszawa 2004 
5. Okólski M., Demografia, Warszawa 2003 
6. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004 
7. Roczniki statystyczne GUS 
8. Raporty OBOP i CBOS 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne 
Kod 

przedmiotu: 
O7 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 - - 30 - 2 

Studia niestacjonarne 27 - - 27 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maria Stańkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu: 
Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i środków informatyki w 
praktyce, w tym: 
– formatowania złożonych dokumentów tekstowych,  
– wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i graficznej prezentacji wyników, 
– umiejętnego posługiwania się zasobami Internetu, 
– budowy i możliwości wykorzystania baz danych, 
– tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnych, 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu działania komputera i jego obsługi, funkcji systemu operacyjnego oraz pakietu 
biurowego na poziomie ECDL Core. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Stosuje właściwą terminologię z obszaru informatyki. 
Rozumie struktury danych i sposób ich zapisu w 
komputerze. 

Kolokwium 

K_W11, K_W12 
 W02 

Klasyfikuje narzędzia i środki informatyki według 
kryterium funkcjonalności. Potrafi dobrać odpowiednie 
narzędzie w zależności od rozwiązywanego problemu. 

Kolokwium 

W03 
Ma wiedzę  dotyczącą wykorzystania narzędzi 
informatyki do przetwarzania tekstów i zbiorów 
danych statystycznych i marketingowych.  

Kolokwium 

Umiejętności 

Symbol Opis efektu kształcenia 
 Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

U01 

Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
programy komputerowe w zakresie redagowania, 
formatowania i przetwarzania tekstów oraz 
wizualizacji i analizy danych. 

Kolokwium 
K_U20,  

 

U02 
Potrafi opracować kompletną procedurę dotyczącą 
realizacji procesu dystrybucji produktu turystycznego i 
przygotować opis, obliczenia i prezentację graficzną 

Kolokwium 
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odnośnie realizacji zadania. 

U03 
Potrafi stosować skuteczne i efektywne metody 
wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i zasobach 
Internetu. 

Ocena prezentacji 
multimedialnej 

Kompetencje personalne i społeczne: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
 Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

K01 

Ma świadomość funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym, w warunkach nieustanego rozwoju 
narzędzi i środków technologii informacyjnej i 
związanej z tym konieczności uaktualniania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności. 

Ocena prezentacji 
multimedialnej, 

aktywność podczas 
zajęć 

K_K01, 
 

K02 

Rozumie znaczenie wymiany informacji w grupie i 
możliwości jej kształtowania z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. 

Ocena prezentacji 
multimedialnej, 

aktywność podczas 
zajęć 

K_K02, 
 

 
Treści programowe: 
ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Pojęcia podstawowe: informacja, informatyka, technologia informacyjna. Podstawowe systemy informatyczne (SPIS, SINT, 
itp.). Budowa komputera i system operacyjny komputera. Pliki i katalogi. Przetwarzanie informacji. Binarny system zapisu 
informacji w komputerze. Komunikacja w sieci. Udostępnianie zasobów. Wyszukiwanie komputerów w sieci. Podstawy 
protokołu sieciowego TCP/IP – adres IP, maska, brama, serwisy DNS.  

L2. Formatowanie dokumentu. Ustawienia strony. Nagłówki i stopki. Formatowanie akapitu i czcionki. Tabulatory. 
Wypunktowanie i numerowanie.  

L3. Sekcje dokumentu. Tekst w kolumnach. Wzajemne oddziaływanie ustawień akapitu i sekcji. Tabele. Formuły liczące.  
L4. Formatowanie dokumentu z użyciem styli. Automatyczne tworzenie spisu treści, spisów rysunków i tabel. Tworzenie 

przypisów. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Korzystanie z tezaurusa. Wyszukiwanie i zamiana tekstu. Budowa 
makrodefinicji. Kreator i szablon dokumentu.  

L5. Grafika i formatowanie rysunków. Wprowadzanie i edycja wzorów matematycznych (Microsoft Equation). Korespondencja 
seryjna.  

L6. Kolokwium I. 
L7. Budowa arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie komórek. Tworzenie i edycja formuł. Serie danych. Formatowanie komórek i 

liczb. Rozbudowa arkusza. Praca z wieloma arkuszami.   
L8. Funkcje analizy danych. Konsolidacja, sortowanie i filtrowanie danych. Automatyczne obliczanie. Sumy pośrednie.  
L9. Graficzna prezentacja danych. Tworzenie i modyfikacja wykresów.  
L10. Funkcje statystyczne. Funkcje logiczne. Funkcje tekstowe. 
L11. Kolokwium II. 
L12. Wprowadzenie do programu MS Access. Tworzenie i modyfikacja tabel. Właściwości pól. Zastosowanie kreatora tabel. 

Zakładanie i modyfikacja relacji. Tworzenie i modyfikacja formularzy. Właściwości formantów. Zastosowanie kreatora 
formularzy.  

L13. Tworzenie i modyfikacja kwerend. Zastosowanie kreatora kwerend. Filtrowanie, selekcja i sortowanie danych. Tworzenie 
raportów.  

L14. Wprowadzenie do programu MS Power Point. Zasady przygotowywania prezentacji. Tworzenie szablonu prezentacji.  
L15. Weryfikacja i ocena przygotowanych prezentacji.  

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

• kolokwium z umiejętności formatowania złożonych dokumentów tekstowych zawierających dodatkowe obiekty w postaci 
tabel, obiektów graficznych, wzorów, 

• kolokwium z umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania praktycznych problemów, 
• aktywność podczas zajęć laboratoryjnych, 
• przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z kierunkiem kształcenia. 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę.  
Ocena końcowa stanowi średnią ważoną, waga ocen: 5 - oceny z kolokwium, 3 - ocena za opracowanie i przedstawienie 
prezentacji, 3 – ocena aktywności podczas zajęć laboratoryjnych. 
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Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Podstawowa  

1. Knefel A., Jakubowski J., Skrzypczak A., Stańkowska M., Zastosowanie informatyki, część I i II, Sulechów 2002, wydanie 
elektroniczne: http://www.pwsz.sulechow.pl/zti/index.php?id=do_pobrania 

2. Wróblewski P., MS Office 2010 w biurze i nie tylko, Helion, Gliwice 2010. 
3. Masłowski K., Excel 2007. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2007. 
4. Kowalczyk G., Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2010. 

Uzupełniająca 

1. Alexander M., Walkenbach J., Analiza I prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice 2011. 
2. Lenar P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Helion 2011. 
3. Muir N., Microsoft PowerPoint 2010 PL. Podejście praktyczne, Helion 2011. 
4. Flanczewski S., Access 2007 PL w biurze i nie tylko, Helion 2009. 
5. Pikoń K., ABC Internetu, Helion, Gliwice 2011. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 
Kod 

przedmiotu: 
O8-1 

Rok  II, III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III,IV,V,VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 120 - 120 (E) - - 
5 

(1+1+1+2) 
 

Studia niestacjonarne 72 - 72 (E) - - 
5 

(1+1+1+2) 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

 

 
Cel przedmiotu: 
Głównym celem kształcenia jest ugruntowanie umiejętności i sprawności językowych studentów na poziomie, który pozwala 
na rozumienie głównych wątków przekazu, zarówno w tekstach, jak też dyskusji, dotyczących tematów rzeczywistych, jak 
też abstrakcyjnych. Umiejętności ćwiczone i sprawdzane to: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Zwrócenie uwagi na 
odrębność kulturową i częściowo na inne doświadczenia w odniesieniu do zawodów krajów niemieckojęzycznych. 
Wprowadzenie słownictwa z zakresu specjalności z ukierunkowaniem na typy działań. Poznanie słownictwa z zakresu 
urządzeń, produktów oraz stron niemieckojęzycznych w zawodzie. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Dobra znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, matura z języka niemieckiego. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje odpowiednie konstrukcje gramatyczne w 
celu przekazania poprawnej informacji 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W02 
rozpoznaje struktury gramatyczne, takie jak czas 
przeszły, czas przyszły, czasowniki modalne, 
stronę bierną w czasach 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W03 
definiuje nazwy urządzeń oraz produktów z zakresu 
administracji 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W04 
definiuje słownictwo w zakresie uzyskiwania 
informacji dotyczących turystyki i rekreacji 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W05 
definiuje słownictwo odnośnie sytuacji oraz 
aspektów życia codziennego 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W06 
definiuje słownictwo z zakresu zawodu z 
wykorzystaniem niemieckojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

Umiejętności 
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U01 
prezentuje ze zrozumieniem ogólne aspekty 
problemów abstrakcyjnych przedstawionych w 
rozmowach lub tekstach 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U24 

U02 
wybiera właściwe struktury gramatyczne testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U24 

U03 
rozpoznaje struktury gramatyczne w tekstach testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U24 

U04 
udziela informacji w dyskusjach dotyczących 
podstawowej tematyki zawodowej 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U05 
reaguje na sytuacje i odpowiada rdzennym 
użytkownikom języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U06 
stosuje wybrane formy gramatyczno-leksykalne w 
mowie i w piśmie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U07 
wyraża swoje myśli w sposób jasny i szczegółowy 
(opinie, negocjacje, propozycje) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U08 
wypowiada opinię na dowolny temat uwzględniając 
niemieckojęzyczne strony WWW w zawodzie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K01 

K02 
wykorzystuje umiejętność posługiwania się 
językiem fachowym w czytaniu, tłumaczeniu i 
redagowaniu tekstów 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

K03 
inicjuje kontakty na dowolny temat z 
uwzględnieniem słownictwa zawodowego 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K04 

K04 
rozumie większość audycji wykorzystujących język 
niemiecki 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K04 

K05 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w 
zawodzie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K04 

K06 
prezentuje wyniki wyszukiwań najnowszych 
informacji z zakresu zawodu z 
niemieckojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K04 

K07 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
niemieckojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K04 

 
Treści programowe: 
Leksyka: 
 
- rodzina (cechy osobowe, charakter); 
- czas wolny (sport, podróże, zakupy, posiłki, hobby); 
- korzystanie z usług lekarza, warsztatu samochodowego, banku, biura podróży; 
- problemy współczesnego świata (społeczne, ekonomiczne i polityczne); 
- usługi dostępne przez Internet; 
- ochrona przyrody (wkład w ochronę przyrody i środowiska związane z zawodem); 
- zagrożenia globalne i problemy w bliskim otoczeniu, 
- ustrój w Niemczech, Austrii, Szwajcarii; 
- Instytucje w Niemczech; 
- środki pomocowe UE; 
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- strony niemieckojęzyczne WWW z zakresu podstawowych elementów administracji; 
 
Gramatyka: 
 
- zdania okolicznikowe sposobu i czasu; 
- przyimki z dopełniaczem; 
- zaimki; 
- przymiotniki i przysłówki – stopniowanie; 
- konstrukcje bezokolicznikowe; 
- użycie czasowników modalnych dla wyrażenia przypuszczenia i twierdzenia; 
- czasy: Futur I, Perfekt, Praeteritum, Plusquamperfekt; 
- imiesłowy uprzednie i współczesne; 
- strona bierna z czasownikami modalnymi w czasach; 
- zdania wyrażające przypuszczenie, życzenie; 
- idiomy; 
- formy słowotwórstwa. 
 
Funkcje językowe: 
 
- rozmowa towarzyska z rodzimym użytkownikiem; 
- rozmowa biznesowa ze słownictwem w zawodzie; 
- wyrażanie życzeń i podziękowań, przeprosin; 
- negocjacje; 
- relacje z wydarzeń prywatnych oraz w zawodzie; 
- udzielanie informacji, porad; 
- argumentowanie; 
- prezentowanie projektów multimedialnych. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 

metody podające: 
- informacje z wykorzystaniem technik multimedialnych 
metody ćwiczeniowo – praktyczne 
- praca indywidualna/grupowa - projekty 
metody eksponujące 
- drama 
metody poszukujące 
- sytuacyjne: konwersatoria z elementami gramatyczno – tłumaczeniowymi 
- ćwiczeniowo – praktyczne: projekty, prezentacje multimedialne 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru; 
- ocenianie zadań z zakresu wykorzystania samodzielnego niemieckojęzycznych stron WWW z zakresu zawodu; 
- prezentacje multimedialne w trakcie zajęć; 
- testy wielokrotnego wyboru; 
- ocena nabytych umiejętności w trakcie zajęć / kontrola zajęć; 
- sprawdzanie obecności na zajęciach; 
- egzamin ustny/pisemny po V semestrze nauczania języka na poziomie B2 na studiach stacjonarnych i po IV semestrze 
nauki języka na studiach niestacjonarnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie wszystkich sprawdzianów pisemnych oraz testu z całego semestru sprawdzającego umiejętności i kompetencje 
językowe; 
- oceny ze sprawdzania dłuższych wypowiedzi ustnych/pisemnych; 
- aktywność w czasie zajęć; 
- zaliczenie prezentacji multimedialnej; 
- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione obecności oprócz wypadków losowych). 
 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Levy D.: Kommunikation in der Landwirtschaft. Cornelsen, 2005. 
Hauptkurs.: Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Hüber Verlag, 2006. 
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Macaire D., Nicolas G.: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Ernst Klett International. Stuttgart, 1998. 
Bęza S.: Deutsch im Biüro. Poltex. Warszawa, 1998. 
Sokołowska M.: Deutsch – Polonisches Wissenschaftlich – Technisches Wörterbuch. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. 
Warszawa, 2005. 
Themen Neu 2. Lehrbuch + Arbeitsbuch. Max Hüber Verlag, 2001 
Słownik obrazkowy polsko/niemiecki. 
Materiały własne. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI 
Kod 

przedmiotu: 
O8-2 

Rok  II, III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III,IV,V,VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 120 - 120 (E) - - 
5 

(1+1+1+2) 

Studia niestacjonarne 72 - 72 (E) - - 
5 

(1+1+1+2) 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

 

 
Cel przedmiotu: 
Lektorat obejmuje utrwalenie, rozwijanie oraz doskonalenie 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz 
pisania. Studenci w trakcie zajęć utrwalają oraz rozszerzają swoje dotychczasowe wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki, 
oraz poznają i utrwalają elementy języka specjalistycznego z zakresu turystyki i rekreacji. Celem zajęć jest przygotowanie 
studenta do wykorzystania nabytych sprawności językowych w praktyczny sposób w realnych sytuacjach życiowych oraz w 
życiu zawodowym.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 

Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, matura z języka angielskiego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
wymieniać i zdefiniować wszystkie czasy 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_W30 

W02 
wyjaśnić istotne różnice pomiędzy angielskimi 
czasami gramatycznymi 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W03 
rozpoznać i zdefiniować zdania warunkowe typu 1, 
2 oraz 3 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W04 
rozpoznać pozostałe struktury gramatyczne (strona 
bierna, mowa zależna, itp.) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W05 
przywołać i odtworzyć słownictwo związane z 
danym zagadnieniem tematycznym (w tym 
słownictwo fachowe) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

W06 
przedstawić oraz wyjaśnić istotne różnice kulturowe 
oraz różnice w systemie edukacyjnym 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W30 

Umiejętności 

U01 
rozpoznać i wybrać właściwe struktury 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

K_U24 
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ustny/pisemny 

U02 
przedstawić i wyjaśnić dany problem lub 
zagadnienia gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U03 
stosować zdania warunkowe typu 1,2 oraz 3 testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U24 

U04 
podać argumenty za i przeciw testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U24 

U05 
czytać samodzielnie oraz tłumaczyć i streszczać ze 
zrozumieniem teksty w języku angielskim 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U06 
zadawać pytania do tekstu oraz odpowiadać na nie testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_U24 

U07 

stosować w mowie i w piśmie nabyte formy 
leksykalne w tym elementy języka fachowego, 
formalnego lub wyrażenia kolokwialne używane w 
języku potocznym 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

U08 
zabierać głos w dyskusji (uzasadnić swoją  opinię, 
proponować, akceptować, negocjować, odmawiać 
itp.) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K01 

K02 
wykorzystuje umiejętność posługiwania się 
językiem fachowym w czytaniu, tłumaczeniu i 
redagowaniu tekstów 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

K03 
inicjuje kontakty na dowolny temat z 
uwzględnieniem słownictwa zawodowego 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

K04 
rozumie większość audycji wykorzystujących język 
angielski 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

K05 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w 
zawodzie 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

K06 
prezentuje wyniki wyszukiwań najnowszych 
informacji z zakresu zawodu z angielskojęzycznych 
stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

K07 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
angielskojęzycznych stron WWW 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_K04 

 
Treści programowe: 
Zagadnienia z gramatyki: 

1. czasy gramatyczne; 
2. okresy warunkowe typ 1,2,3 oraz okresy warunkowe mieszane; 
3. strona bierna (konstrukcja sprawcza „to have sth done”); 
4. mowa zależna (zdania twierdzące, pytające oraz rozkazujące w tym prośby i sugestie); 
5. czasowniki (czasowniki złożone „phrasal verbs”, czasowniki modalne, czasowniki modalne w przeszłości, konstrukcje  

z wyrażeniami: so, neither oraz nor); 
6. konstrukcje bezokolicznikowe oraz gerundialne po określonych czasownikach; 
7. zdania wyrażające życzenie i przypuszczenie z wyrażeniami (wish, would rather, had better, if only, it’s high time); 
8. przymiotniki (stopniowanie regularne i nieregularne, pozycja i kolejność przymiotników w zdaniu, przymiotniki zakończone na 

- ing oraz - ed); 
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9. przysłówki (stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki używane do modyfikowania przymiotników (really, rather, 
quite), pozycja przysłówka w zdaniu, przysłówek „typu hardy”); 

10. imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego; 
11. słowotwórstwo. 

 

 
Tematyka/Słownictwo: 

1. rodzina (dane osobowe, charakterystyka osób uwzględniająca wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, konflikt pokoleń); 
2. czas wolny (sport, podróżowanie i zwiedzanie, pasje i zainteresowania, zakupy i jedzenie); 
3. wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (zagadnienia kulturowe, wydarzenia historyczne, zabytki i atrakcje 

turystyczne); 
4. praca (słownictwo związane z typem osobowości, kwalifikacjami oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania danego 

zawodu, rozmowy związane z poszukiwaniem pracy, bezrobociem, rozmowy kwalifikacyjne); 
5. środowisko naturalne (kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, urbanizacja, słownictwo dotyczące fauny i flory, pogoda 

i zjawiska klimatyczne, klęski żywiołowe typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu); 
6. komputer i Internet w obecnym świecie; 
7. siła reklamy we współczesnym świecie; 
8. problemy współczesnego świata (bezrobocie, skażenie środowiska, terroryzm, zdrowie); 
9. globalizacja; 
10. wynalazki i nowoczesne technologie; 
11. rola nauki we współczesnym świecie; 
12. problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne w kraju i na świecie; 
13. rozrywka: muzea, kina teatry. 

 

14. Funkcje językowe: 
15. prowadzenie rozmowy towarzyskiej (powitania i pożegnania, gratulowanie oraz wyrażanie żalu lub kondolencji); 
16. wyrażanie prośby i podziękowania; 
17. przepraszanie i usprawiedliwianie się; 
18. rozmowy prywatne i służbowe; 
19. udzielanie i zasięganie informacji; 
20. negocjowanie; 
21. relacjonowanie wydarzeń; 
22. udzielanie rad, wyrażanie konieczności lub przypuszczenia; 
23. podawanie przykładów, podkreślanie; 
24. przerywanie wypowiedzi rozmówcy, zmiana tematu; 
25. pisanie tekstów o charakterze formalnym oraz prywatnym; 
26. prezentacja projektów. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
metody eksponujące 
- drama 
- metoda symulacyjna 
metody poszukujące 
- giełda pomysłów 
metody ćwiczeniowo - praktyczne 
- ćwiczeniowa 
- praca indywidualna - ćwiczenia praktyczne 
- praca zespołowa - projekt 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
• egzamin ustny i/lub pisemny odpowiadający poziomowi B2 po 6 semestrze nauki języka na studiach stacjonarnych i po 4  
semestrze nauki na studiach niestacjonarnych; 
• testy w trakcie semestru; 
• prezentacje przedstawiane w trakcie zajęć; 
• regularna kontrola przygotowania studentów do zajęć w formie sprawdzania zadań domowych; 
• ocena nabytych funkcji językowych i gramatycznych poprzez aktywny udział studentów w dyskusjach tematycznych; 
• sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie wszystkich pisemnych testów w semestrze (3 pisemne testy sprawdzając w semestrze); 
- ocena z prezentacji, samodzielnego wykonywania prac domowych lub zadanych prac pisemnych sprawdzających  
umiejętność pisania dłuższych lub krótszych form np. listów, maili, raportów;  
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- ocena aktywności na zajęciach, zaangażowania oraz przygotowania studentów do zajęć; 
- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze); 
- udział w pracach i projektach realizowanych w ramach Naukowego Koła Języka Angielskiego (nieobowiązkowe). 

 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
 

1. Johnson Ch.: Intelligent Business; Longmal, 2006 
2. Soars J., Soars L.: New Headway Intermediate, Oxford University Press, 2009 
3. Dooley J., Evans V.: Grammarway, Express Publishing, 2010 
4. Murphy R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999 
5. Thomson A.J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1998 
6. Cieślak M.: English Repetytorium Tematyczno – Leksykalne, Wagros,  Poznań, 1997 
7. Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko – angielski i angielsko-polski, Wydanie I 
8. Misztal M.: Tests in English. Thematic Vocabulary, WSiP, 1995 
9. Kuczyński M.: Angielski dla twoich potrzeb, Glottiverbum, 2001. 
10. Kuczyński M.: The very English You need, Kanion, 2001. 
11. Kuczyński M.: Angielski dla twoich celów, Glottiverbum, 2003. 
12. Kuczyński M.:  Eastern Treasure, MORPHD. 2013. 
 
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 
Kod 

przedmiotu: 
O9 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III, IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 - - 30+30 - 0 

Studia niestacjonarne 36 - - 18+18 - 0 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Grzegorz Fiedorowicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu: 

˗ wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny 
˗ poprawa zdrowotności, ogólnej sprawności ruchowej oraz kształcenie podstawowych cech motorycznych 
˗ wykształcenie umiejętności ruchowych dające możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej 
˗ kształtowanie i utrwalanie postaw prozdrowotnych i nawyków aktywności rekreacyjnej 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
  Brak przeciwwskazań lekarskich.    
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 
 

W01 
Definiuje pojęcia: kultura fizyczna, rekreacja, gry 

sportowe, rozgrzewka. Rozumie podstawowe 
przepisy wybranych gier 

Ocena opracowań 
pisemnych i działań 

praktycznych 
K_W23 

W02 Zna znaczenie ćwiczeń wprowadzających 
Ocena 

przygotowanych 
projektów 

K_W21 

W03 
Rozpoznaje rodzaje i formy aktywności ruchowej – 

sporty indywidualne, gra szkolna, gra właściwa 

Ocena 
przygotowanych 

projektów 
K_W22 

Umiejętności 

U01 
Samodzielnie planuje i realizuje różne  formy 

aktywności ruchowej 

Ocena 
przygotowanych 

projektów 
K_U30 

U02 
Posiada podstawowe specjalistyczne umiejętności 

ruchowe z zakresu wybranych form aktywności 
fizycznej – sportowej , rekreacyjnej i prozdrowotnej 

Ocena działań 
praktycznych 

K_30 

U03 
Umie samodzielnie i zgodnie z przeznaczeniem 

wykorzystać dostępny sprzęt sportowy 
Ocena działań 
praktycznych 

K_30 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać pracować w grupie w trakcie 
działań sportowych, przyjmując w niej różne role 

Ocena działań 
praktycznych 

K_K02 

K02 Podejmuje aktywność ruchowa na rzecz K_K08 
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autorozwoju, inicjuje zajęcia rekreacyjne i 
turystyczne 

 
 
Treści programowe: 
-    Elementy gimnastyki: ćwiczenia zwinności i gibkości, streching, ćwiczenia wolne i z przyrządami 
-     Gry sportowe: badminton, tenis stołowy, tenis ziemny 
-     Zespołowe gry sportowe: ( do wyboru ) 
-     Organizacja i przeprowadzenie rajdu pieszego. 
-     Turystyka rowerowa – przygotowanie i konserwacja sprzętu, technika jazdy, przypomnienie 
       przepisów ruchu drogowego 
-      Fitness: kroki podstawowe, układy ćwiczeń przy muzyce 
-      Gry i zabawy rekreacyjne na wesoło 
-     Gry plenerowe – siatkówka plażowa 
-      Metodyka nauczania techniki gry i przepisy gier rekreacyjnych – palant, kwadrant 
-     Jeździectwo: podstawowe elementy przygotowania i ujeżdżania, pomoc jeździecka 
-      Podstawowe elementy sędziowania wybranych dyscyplin sportowych, systemy rozgrywek 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
-    bezpośredni udział w działaniach programowych 
-     metody podające: omówienie i pokaz 
-    analiza przeprowadzonych działań 
-    samodzielne prowadzenie wyznaczonych fragmentów  
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

-      obecność na zajęciach 
 ocenianie ciągłe  
testy umiejętności sportowych 
 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie zajęć 
 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Podstawowa  
Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa 1995 
Karkosz K., Gimnastyka, AWF Katowice 1993r. 
Bondarowicz M., Zabawy w grach sportowych, WSiP, W-WA 1995r. 
Wolańska T.(red), Rekreacja ruchowa  i turystyka. Warszawa 1992. 
 
 
Uzupełniająca 
Cendrowski Z., Wakacje na sportowo. Zarząd Główny SZS, Warszawa 1998. 
Salita J., Rekreacja na wakacjach. Interspar, Warszawa 1998. 
Związkowe przepisy sportowe: PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS 
  
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Wstęp do wiedzy o sztuce 
Kod 

przedmiotu: 
P1 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 30 (E) 30 - - 5 

Studia niestacjonarne 36 18 (E) 18 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Peryt-Gierasimczuk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy historii architektury i sztuki ukazanej przestrzennego układu gospodarki świata ukazanego przez pryzmat 
wybranych zagadnień demograficznych oraz problemów ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi, 
przemian w strukturze światowej gospodarki w ostatnich latach, dysproporcji w poziomie zagospodarowania krajów i 
regionów, międzynarodowej wymiany towarowej, przepływu innowacji technicznych, organizacyjnych oraz kapitału 
 
Cel przedmiotu: 
- opanowanie podstawowej wiedzy na temat znaczenia historii sztuki w programie studiów 
- opanowanie podstawowej terminologii w zakresie historii architektury i sztuki, 
- zdobycie wiedzy na temat epok, kierunków artystycznych i poznanie twórczości ich przedstawicieli 
- umiejętność analizy zasobów dziedzictwa kulturowego,   

- wykorzystanie wiedzy o zabytkach architektury i sztuki w pracy zawodowej we wszystkich  obszarach turystyki. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość epok historycznych. Umiejętność wykorzystania bibliografii, posługiwania się katalogami bibliotecznymi. 
Korzystanie z przedmiotowych witryn internetowych w zakresie: sieć, grafika   
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

WO1 
ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach 
artystycznych i ich twórcach 

Dyskusja, 
konsultacje 

K_W19 

WO2 
zna uwarunkowania historyczne i kulturowe związane 
z rozwojem poszczególnych kierunków 
artystycznych. 

Kolokwium K_W19 

Umiejętności 

UO1 
potrafi w sposób zrozumiały i spójny wypowiadać się 
w mowie i piśmie  na tematy  dotyczące wybranych 
zagadnień z zakresu historii architektury i sztuki, 

prezentacja K_U23 

UO2 
potrafi interpretować dzieła architektury i sztuk 
plastycznych i powiązać je z określonym nurtem w 
historii sztuki,  

Prezentacja, 
konsultacje 

K_U18 
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UO3 

posiada elementarne umiejętności badawcze 
pozwalające na analizowanie determinantów rozwoju 
poszczególnych epok i kierunków artystycznych, 
potrafi opracować i zaprezentować wyniki  swoich 
badań oraz wyciągać wnioski 

dyskusja K_U14 

UO4 

Potrafi rozpoznawać dzieła sztuki, przeprowadzić ich 
analizę i określić ich znaczenie w procesie 
historyczno-kulturowym 

Prezentacja, 
praca w grupach 

K_U18 

Kompetencje personalne i społeczne: 

KO1 
ma świadomość  poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę systematycznego 
dokształcania się i rozwoju osobistego 

Dyskusja 

K_K01 

 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy 

 

KO2 

docenia znaczenie dziedzictwa kulturowego, 
artystycznych dokonań ludzkości w rozwoju 
cywilizacyjnym i współczesnym środowisku 
kulturowym, 

referat K_KO5 

KO3 
docenia konieczność ochrony dorobku kulturowego 
ludzkości 

prezentacja K_KO5 

KO4 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 
instytucjach i organizacjach realizujących zadania 
związane z edukacją, promocją i wykorzystaniem 
dorobku kulturowego dla potrzeb rozwoju jednostki i 
społeczeństw,  oraz zdolny jest do porozumiewania 
się ze specjalistami z tej dziedziny oraz dziedzin 
pokrewnych 

Dyskusja, projekt K_KO2 

 
Treści programowe: 
Wykłady 
I. Chronologia epok artystycznych. 
II. Terminologia historii sztuki. 
III. Wielkie cywilizacje starożytności: Starożytny Egipt, Grecja, Imperium Rzymskie 

 religia i filozofia jako czynniki kształtujące estetykę antyku 

 porządki architektoniczne 

 świątynie 

 architektura użyteczności publicznej. 
IV. Bizancjum  

 narodziny nowej estetyki  

 sakralna architektura monumentalna 

 ikona - typy ikonograficzne, obszary wpływów. 
V. Charakterystyka poszczególnych epok i stylów architektonicznych: 

1. Średniowiecze - świt chrześcijaństwa  

 czas rycerstwa i klasztorów  

 architektura romańska - charakterystyka stylu 

 gotyk - jak budowano katedry 

 eksplozja stylu międzynarodowego w rzeźbie 
2. Renesans - różnorodność terytorialno-kulturowa na przykładzie Włoch, Niemiec, Francji i Polski 

 humanizm - nowy prąd intelektualny  

 architektura wielkich indywidualności 

 malarstwo - najwybitniejsi artyści i ich dzieła 
3. Barok w Europie: 

 architektura rezydencjonalna "entre court et jardin" 

 architektura sakralna, ewolucja typu Il Gesu - realizacje we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce 

 mistycyzm i ekstaza w malarstwie i rzeźbie jako przykład dydaktyki potrydenckiej (Bernini, Rafael Santi,  El Greco, 
Ribera, Zurbaran) 
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4. Architektura klasycyzmu i romantyzmu na przykładzie dokonań we Francji, Niemczech i Polsce 
5. Style historyzujące w architekturze przełomu XIX i XX wieku 
6. Secesja, modernizm i ekspresjonizm - sztuka niepokorna 
7. Nowa kreatywność w architekturze p. XX wieku - szkoła Gropiusa. 
8. Od klasycyzmu do współczesności - przewodnik po malarstwie i rzeźbie. 
9. Dziedzictwo kulturowe atrakcją turystyki – co chętnie zwiedzamy w Europie. 

 
Ćwiczenia 
Prezentacja najwybitniejszych dzieł sztuki i kulturowych szlaków turystycznych. 
I. Jak budowano piramidy. 
II. O budowie katedr gotyckich we Francji. 
III. Ghiberti i Bruneleschi – wstęp do renesansu. 
IV. Lekcja Cimabue w twórczości Giotta di Bondone. 
V. Wielkie indywidualności: Leonardo da Vinci i Michał Anioł Buonarotti. 
VI. Pałace i rezydencje renesansowe we Włoszech. 
VII. Mistycyzm Berniniego, El Greco i Zurbarana 
VIII. Il Gesu – barok w architekturze sakralnej. 
IX. Gabriel Jacques Ange – narodziny klasycyzmu w architekturze. 
X. Romantyczna wizja świata w malarstwie europejskim. 
XI. Neostyle w architekturze przełomu XIX/XX w. 
XII. Od Gropiusa do nowoczesności w architekturze. 
XIII. Droga św. Jakuba. 
XIV. Szlak Romański. 
XV. Szlak Cysterski. 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykład,  pokaz z zastosowaniem środków audio-wizualnych, dyskusja 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 obecność na zajęciach 

 kolokwium  

 prezentacja 

 udział w dyskusji. 
 
Sposób zaliczenia: 
ocena łączna z ćwiczeń (40%) i ocena z  egzaminu (60%) 
 
 
Literatura podstawowa: 

1. Białostocki J. Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974. 
2. Rzepińska M. Siedem wieków malarstwa europejskiego, Warszawa 1977. 
3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2007. 
4. Sztuka Świata, Arkady, 2002-2010, t. I –XVI. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1977. 
2. Kowalski S. Miasta środkowego nadodrza, Zielona Góra 1995. 
3. Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963 (nast. wydania). 
4. Peryt-Gierasimczuk I. (red.), Czas architekturą zapisany, Zielona Góra 1998. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Roma%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Cysterski
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna 
Kod 

przedmiotu: 
P2 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 15 15 - - 2 

Studia niestacjonarne 18 9 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura, dr Agnieszka Gandecka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu 
Rozumienie motywacji ludzkich zachowań. Znajomość zasad postrzegania społecznego. Wykształcenie umiejętności 
analizy procesu grupowego. Określenie atrakcyjności interpersonalnej. Świadome kształtowanie relacji z ludźmi. 
Nabycie wiedzy o postawach i możliwości ich zmian. Rozumienie sensu pojęcia umysł społeczny. Radzenie sobie ze 
stresem.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Wiedza z zakresu funkcjonowania jednostki w społeczeństwie (socjologia). 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Rozumie siebie i wie jak dochodzimy do rozumienia 
innych ludzi 

kolokwium 

K_W02 

W02 
Wie jaka jest struktura postaw i jak można je 
zmieniać 

K_W02 

W03 
Wie jak procesy poznawcze i motywacyjne 
wpływają na zachowania społeczne ludzi 

K_W02 

Umiejętności 

U01 
Potrafi rozpoznawać interakcje społeczne w grupie, 
budować relacje oparte na współpracy oraz 
przeciwdziałać konfliktom w grupie 

praca w grupie 

K_U07 

U02 
Potrafi analizować zachowania prospołeczne 
i wpływ stereotypów na uprzedzenia w relacjach 
społecznych 

K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
Rozumie rolę wiedzy psychologicznej w analizie 
motywacji zachowań interpersonalnych 
i autoprezentacji 

aktywne 
uczestnictwo 
w dyskusjach 

K_K02 

K02 
Uznaje znaczenie wiedzy psychologicznej 
w diagnozowaniu zachowań konsumenckich 
i projektowaniu działań biznesowych 

K_K09 

 
Treści programowe 
WYKŁADY 
1. Wprowadzenie do psychologii społecznej. 
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2. Rozumienie siebie i świata społecznego: dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny; w jaki sposób 
myślimy o świecie społecznym (schematy i ich oddziaływanie, heurystyki wydawania sądów). 

3. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi. 
4. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie. 
5. Konformizm: wpływanie na zachowanie (informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, posłuszeństwo 

autorytetowi). 
6. Postawy i zmiany postaw – wpływanie na myśli i uczucia. Kiedy na podstawie postaw można przewidywać zachowania. 
7. Procesy grupowe (grupy niespołeczne, grupy społeczne, interakcje w grupie: współpraca i konflikt). 

 
ĆWICZENIA 
1. Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych (teorie atrakcyjności interpersonalnej, 

rodzaje związków uczuciowych, przyczyny miłości). 
2. Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym? 
3. Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi? 
4. Uprzedzenia: powszechne zjawisko społeczne, rola stereotypów wywoływaniu uprzedzeń. 
5. Psychologia społeczna a biznes: zachowania konsumenckie, dobór pracowników, przywództwo i kierowanie. 
6. Umysł społeczny: rola procesów poznawczych i motywacyjnych w autoprezentacji. 
 
Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład  

 Ćwiczenia konwersatoryjne 

 Praca w grupach i prezentacje. 
 
Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, ocena zaangażowania w ćwiczeniach konwersatoryjnych, ocena 
udziału w efektach pracy grupowej.  

 
 
Literatura   

1. Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2002. 
2. Myers D. G., Psychologia społeczna, Poznań 2003. 
3. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997. 
4. Moskovici S. (red.), Psychologia społeczna. W relacji ja – inni, Warszawa 1998. 
5. Hamer H., Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2005. 
6. Stephan W. G., Stephan C. W., Wywieranie wpływu  przez grupę. Psychologia relacji, Gdańsk 1999. 
7. Forgas J. P., Williams K> D., Wheeler L. (red.), Umysł społeczny. Poznawcze I motywacyjne aspekty zachowań 

interpersonalnych, Gdańsk 2005. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki  

 

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka 
Kod 

przedmiotu: 
P3 

Rok I 

Liczba 

godzin 

ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 

ECTS Semestr II  Wykłady ćwiczenia 

Laboratorium/ 

ćwiczenia 

terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 15 - 15 2 

Studia niestacjonarne 27 9 9 - 9 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zdzisław Adach, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych oraz podczas 

wysiłku fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wydolnością i sprawnością człowieka, 

mechanizmami zmęczenia oraz sposobami przeciwdziałaniu temu zjawisku. 

 

Cel kształcenia: 

1. Opanowanie przez studentów podstaw wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka, 
2. Nabycie umiejętności oceny wydolności 
3. Znajomość podstaw treningu zdrowotnego oraz skutków jego stosowania. 
 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Posiada wiedzę o podstawach funkcjonowania i głównych 
procesach adaptacyjnych występujących w organizmach 
żywych, 

Kolokwium, dyskusja 

K_W13 

W02 

Posiada ogólną wiedzę na temat budowy i funkcji organizmu 
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu, 
krążenia, oddychania oraz innych układów, istotnych dla 
wykonania pracy fizycznej 

K_W20 

W03  
Zna podstawy ogólnej przemiany materii i znaczenia bilansu 
energetycznego w życiu człowieka oraz konsekwencji w 
przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, 

Kolokwium, dyskusja K_W20 

W04 
Ma wiedzę o procesach zmęczenia, jego przyczynach i 
skutkach oraz o sposobach przeciwdziałania zmęczeniu Kolokwium, dyskusja 

K_W20 
K_W21 

 

W05  

Zna skutki bezczynności i jej przeciwdziałaniu dozowaną 
aktywnością ruchową oraz   jej znaczenie w różnych okresach 
życia, 

Kolokwium, dyskusja 

K_W20 
K_W21 
K_W22 
K_W23 
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W06 

Zna główne czynniki warunkujące zdolności wysiłkowe 
człowieka oraz fizjologiczne mechanizmy kształtowania 
wydolności w procesie treningu sportowego, 

Kolokwium, dyskusja 

K_W20 
K_W21 
K_W22 
K_W23 

Umiejętności 

U01 

Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem do oceny 
sprawności układu mięśniowego, układu krążenia oceny 
wydolności fizycznej oraz umie posługiwać się podstawowymi 
pojęciami z zakresu fizjologii pracy i wypoczynku. 

Zadania na ćwiczeniach 

K_U02 

U02 
Potrafi identyfikować problemy osoby oraz grupy w zakresie 
rekreacji ruchowej.  

K_U20 

U03 
Potrafi podjąć działania diagnostyczne profilaktyczne oraz 
edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki, oraz grupy w 
zakresie postępowania rekreacyjnego. 

K_U02 

U04 Potrafi wykazać błędy i zaniedbania w zakresie stylu życia. zadania na ćwiczeniach K_U02 

U05 
Potrafi analizować i projektować, realizować oraz kontrolować 
działania z zakresu rekreacji.   

zadania na ćwiczeniach K_U02 

Kompetencje społeczne 

K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

Ocena projektu, analiza 
przykładów 
praktycznych na 
ćwiczeniach 

K_K01 

K02 Umie korzystać z wiedzy ekspertów. K_K01 

K03 potrafi pracować i działać w grupie i pełnić w niej różne role. K_K02 

K04 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonych 
zadań. 

K_K03 

K05 
Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zadań 
zawodowych. 

K_K02 

K06 
Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
własne i otoczenia oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa 
pracy 

K_K08 

K07 
Dba o poziom sprawności fizycznej odpowiedniej do 
wykonywanych zadań zawodowych. 

K_K08 
K_K09 

 

Treści programowe 
WYKŁADY 

 Procesy regulacji w utrzymaniu homeostazy oraz funkcji poszczególnych narządów i całego organizmu. Krew – 
skład, właściwości, rola w organizmie. 

 Budowa i funkcje mięśni. 

 Czynność układu krążenia. Budowa i czynności układu oddechowego. 

 Klasyfikacja wysiłków fizycznych oraz skutki ich wykonywania dla organizmu. 

 Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Matabolizm. Bilans energetyczny i 
skutki jego utrzymywania.  

 Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. Zmęczenie – rodzaje, lokalizacja, objawy. 

 Skutki bezczynności ruchowej. 

 Przystosowanie ustroju do zmieniających się warunków środowiska. 

 Charakterystyka organizmu dzieci i młodzieży a możliwości wykonywania wysiłku fizycznego. 
 

ĆWICZENIA 

 Ocena sprawności układu mięśniowego. Dynamometria i ergometria 

 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Badanie tętna w różnych warunkach. Osłuchiwanie serca. 

 Badanie reakcji układu krążenia na wysiłek statyczny i dynamiczny. 

 Ocena wydolności aerobowej. Próba Ruffiera. 

 Zastosowanie step-testu do oceny wydolności aerobowej. Test harwardzki (step-testu Mastera). 

 Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu metodami pośrednimi.  
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Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe i metoda pokazu, 

 Ćwiczenia laboratoryjne 

 Referat 

Sposób zaliczenia 
Na ocenę na podstawie: oceny z kokolokwium na zakończenie semestru, obecności, ocen z ćwiczeń, sprawozdania z 
ćwiczeń. 
 
 
Literatura: 

 Adach Z. Fizjologia pracy i wypoczynku - ćwiczenia. PWSZ Sulechów 2010; 

 Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Warszawa: PZWL, 2011; 

 Jaskólski A.: Podstawy Fizjologii Wysiłku Fizycznego z Zarysem Fizjologii Człowieka. AWF Wrocław 2002; 

 Jethon Zb.: Zmęczenie Jako Problem Współczesnej Cywilizacji. PZWL Warszawa; 

 Lehmann G.: Praktische Arbeitsphysiologie. G. Thieme Verlag, Stuttgart 1983; 

 Wilmore J., Costill DL.: Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics 1994; 

 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  



38 
 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 
Kod 

przedmiotu: 
P4 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 30 (E) - 30 - 5 

Studia niestacjonarne 36 18 (E) - 18 - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Paweł Czechowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu 
Poznanie pojęcia ekologia i związku ekologii z turystyką. Zapoznanie się z podstawowymi zjawiskami w funkcjonowaniu 
przyrody, ekologia populacji, biocenozami, ekosystemami i głównymi biomami. Poznanie współzależności między 
organizmami. Poznania różnic między ekologia a ochroną środowiska. Poznanie głównych zagadnień związanych z ochroną 
środowiska. Zapoznanie się z prawnymi społecznymi aspektami ochrony środowiska.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Znajomość podstaw biologii na poziomie podstawowym w liceum ogólnokształcącym. 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii 
pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz zna i 
rozumie powiązania ekologii i ochrony środowiska 
z turystyką i rekreacją. 

Dyskusja, kolokwium, 
egzamin 

K_W13 

W02 
Zna metody oceny środowiska przyrodniczego i 
waloryzacji jego zasobów. 

Dyskusja, kolokwium, 
egzamin 

K_W14 

Umiejętności 

U01 
Umie samodzielnie ocenić wypływ turystyki na 
środowiska ją otaczające: technologiczne, 
przyrodnicze czy kulturowe 

Wykonywane prace 
samodzielne K_U04 

U02 

Potrafi ocenić stan środowiska przyrodniczego i 
dokonać waloryzacji jego zasobów oraz 
organizować imprezy turystyczne w sposób nie 
zagrażający środowisku 

Wykonywane prace 
samodzielne 

K_U13 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role społeczne i zawodowe 
 

Dyskusja K_K02 

K02 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
i upowszechnianie w działalności turystycznej 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Dyskusja 
K_K05 
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Treści programowe 
WYKŁADY 

1. Wprowadzenie. Program przedmiotu. Warunki zaliczenia. Ekologia, środowisko, przyroda – zagadnienia wstępne. 
2. Użytkowanie środowiska – zasoby. 
3. Alternatywne źródła energii. 
4-6. Konsekwencje użytkowania środowiska. 
7-8. Organizacja systemu ochrony środowiska w Polsce i EU. 
9-12. Formy ochrony przyrody w Polsce. 
13-14. Biomy świata. 
15. Podsumowanie. 

 
ĆWICZENIA 

1. Ekologia – definicja, podział. 
2. Organizm w środowisku. 
3. Populacja. 
4. Biocenoza. 
5. Ekosystem. 
6. Kolokwium. 
7-15. Zajęcia terenowe – formy ochrony przyrody. 

 
Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład: metoda konwencjonalna z wykorzystaniem technik multimedialnych i problemowa o charakterze interakcyjnym. 

 Ćwiczenia: metoda pokazowa, praca samodzielna z zadaniami, studenci przygotowują prezentację, zajęcia w terenie. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena posiadanego zakresu wiedzy ustalana jest na podstawie kolokwium (45 min) na ćwiczeniach, samodzielnej pracy na 
zajęciach i testu z wykładów (egzamin).  
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i egzaminu pisemnego (test) obejmującego treści wykładu. 
Zaliczenie przedmiotu oparte jest na pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę (60% poprawnych odpowiedzi). 
 
 
Literatura 

1. Krebs Ch. J. 1997. Ekologia. PWN, Warszawa. 
2. Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa 
3. Stępczak K. 1988. Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP, Warszawa.. 
4. Strzałko J., Mossor_Pietraszewska T. (red.) 2003. Kompedium wiedzy o ekologii. PWN, Warszawa. 
5. Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
6. Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.  
7. Zaręba D. 2006. Ekoturystyka. PWN, Warszawa.  

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIA 
Kod 

przedmiotu: 
P5 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II  Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 30 (E) 30 - - 5 

Studia niestacjonarne 36 18 (E) 18 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementarnymi  problemami ekonomii zarówno w ujęciu makro jak i 
mikroekonomicznym. Aby cel ten został zrealizowany niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć takich jak produkt 
narodowy brutto, podstawowe metody ekonomii, podstawowe problemy ekonomiczne, nakłady i wyniki, możliwości 
produkcyjne społeczeństwa, efektywność czy prawo malejących przychodów. Umożliwi to przekazanie wiedzy o takich 
zagadnieniach makroekonomicznych jak charakterystyka rynku, sposobów mierzenia produktu narodowego, konsumpcji 
inwestycji, inflacji, bezrobocia, teorii pieniądza czy polityki fiskalnej. Z kolei wśród zagadnień mikroekonomicznych ważna 
jest pogłębiona charakterystyka przedsiębiorstwa. Umożliwi ona studentom wiedzę o kosztach i korzyściach, zarządzaniu 
firmą, konkurencji czy podstaw teorii zachowań konsumenta.Omówione też zostaną zagadnienia rynku kapitałowego i na 
tym tle dokonana zostanie analiza aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Omówione zostaną przyczyny kryzysu 
finansowego i ekonomicznego oraz sposoby walki z kryzysem. 

Cel przedmiotu: 
Celem kształcenia jest: 

 przekazanie studentowi podstawowej wiedzy o zachowaniach gospodarki jako całości  oraz zachowaniach 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 

 wyrobienie u studentów umiejętności oceny podstawowych wskaźników makroekonomicznych i ich wpływu na stan 
gospodarki Państwa 

 przekazanie wiedzy umożliwiającej studentowi zrozumienie zachowań przedsiębiorstw w zależności od  występujących 
uwarunkowań rynkowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
1. orientacja w aktualnych wydarzeniach gospodarczych,  
2. umiejętność rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej,  
3. umiejętność interpretowania wykresów przedstawiających zależności między głównymi kategoriami, będącymi 

przedmiotem analiz ekonomicznych.  
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę o zjawiskach 
makroekonomicznych takich jak: PNB, konsumpcja, 
inwestycje, inflacja, polityka monetarna czy fiskalna 

kolokwium, egzamin K_W03 

W02 
ma wiedzę o przedsiębiorstwie, teorii zachowań 
konsumenta i podstawach rynku kapitałowego 

kolokwium, egzamin K_W06 

Umiejętności 

U01 posiada umiejętność rozumienia mechanizmów kolokwium, egzamin K_U03 
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gospodarczych w obszarze makro i mikro 

U02 
posiada wiedzę z zakresu kierowania instytucjami 
lub organizacjami w sektorze turystycznym 

kolokwium, egzamin K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
zna zasady marketingu i jego miejsce w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego i w 
promocji regionu 

egzamin K_K09 

K02 
ma świadomość konieczności doskonalenia swoich 
umiejętności z punktu widzenia procesów 
zachodzących w gospodarce lub przedsiębiorstwie  

dyskusja K_K01 

 
Treści programowe: 
(Zestawienie tematów zajęć we wszystkich prowadzonych w ich ramach formach: tematy wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, 
zajęć laboratoryjnych, zajęć projektowych) 

1. Podstawowe kategorie i prawa ekonomii.  
2. Gospodarka rynkowa. Struktury rynkowe. 

3. Struktura podmiotowa rynku – przedsiębiorstwo, konsument, państwo.  

4. Struktura przedmiotowa rynku – popyt, podaż, cena 

5. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania firmą. 

6. Analiza kosztów i korzyści. 

7. Teoria popytu i użyteczności 

8. Wzrost gospodarczy. 

9. Dochód narodowy. 

10. Inflacja. 

11. Rynek pracy. 

12. Budżet państwa 

13. System bankowy. Bank centralny i polityka monetarna. Pieniądz. 

14. System gospodarczy Unii Europejskiej 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykład  
praca z tekstem 
Prezentacje przy wykorzystaniu wideoprojektora.  
Case study   
Podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
• egzamin pisemny 
• sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
 
Sposób zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie dwóch kolokwiów zaliczeniowych oraz egzaminu. 
Egzamin będzie miał charakter pisemny. Studenci otrzymują w zestawach 1 pytanie problemowe i 5 pytań szczegółowych. 
Ogólny spis pytań będzie podany studentom miesiąc przed egzaminem. 
Warunkiem zaliczenia jest zdobycie min. 50% ogólnej liczby punktów, które można uzyskać przez podanie wszystkich 
poprawnych odpowiedzi. 
 
Literatura: 

1. P.A. Samuelson , W.D.Nordhaus, Ekonomia. Tom 2. Warszawa 2004 
2. Balicki W., Makroekonomia, AE, Poznan 1998.. 
3. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 

4. M. Rekowski, Mikroekonomia, Wyd. Akademia, Poznań 2005. 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie 
Kod 

przedmiotu: 
P6 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 30 - - 4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 18 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu 
Opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej zachowań ludzi w organizacji , zasad i reguł funkcjonowania 
organizacji . 
Opanowanie umiejętności menadżerskich potrzebnych do skutecznego kierowania jednostkami i zespołami .  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Zaliczenie przedmiotu psychologia  
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 Zna podstawowe współczesne teorie zarządzania  

kolokwium 

K_W07 

W02 
W03 
W04 

Posiada wiedzę o kulturze organizacji  
Zna rolę menadżera i związane z nimi umiejętności  
Zna podstawowe techniki menadżerskie  

K_W01 
K_W08 
K_W08 

Umiejętności 

U01 Potrafi zastosować wybrane techniki menadżerskie  

ocena prezentacji 

K_U08 

U02 
Doskonali umiejętności komunikacji w roli 
menedżera 

K_U08 

U03 
Potrafi budować strategię motywowania 
pracowników  

K_U08 

U04 Potrafi rozwiązywać etyczne dylematy zarządzania K_U02 

U05 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dotyczącą 
zarządzania firmą w działaniach praktycznych 

K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potraf zaplanować strategię postępowania w 
sytuacjach kierowania 

ocena projektu i 
prezentacji 

K_K03 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K02 

 
Treści programowe 
WYKŁADY 
 
- Zasady zachowania jednostek w organizacji. 
-Podstawowe współczesne teorie zarządzania  
-Role menedżerskie, umiejętności i kompetencje menedżera  
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-Podstawowe techniki menedżerskie  
-Metody zarządzania  
-Etyka w zarządzaniu  
-Praca zespołowa , efektywność pracy zespołowej  
-Stres , mobbing , wypalenie zawodowe  
 
Ćwiczenia 
 
-Cech i funkcje zarządzania  
-Typy oraz przykłady struktur organizacyjnych 
-Style zarządzania  
-Motywowanie w toku pracy  
-Kontrolowanie w procesie zarządzania  
-Zarządzanie strategiczne i metody analizy strategicznej 
- Zarządzaniem czasem 
-Komunikowanie się w organizacji 
 
Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład – Prezentacje  

 Symulacje  

 dyskusja 
 
Sposób zaliczenia 

Ocena prezentacji 
Kolokwium  
Egzamin 

 
Literatura podstawowa  

1. S.P Robbins , Zasady zachowania w organizacji , Poznań 2001 
2. S.P Robbins , D.A, DeCenzo , Podstawy zarządzania , Warszawa 2002 
3. R.W Griffinn , Podstawy zarządzania organizacji , Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca 
1. J.D Antoszkiewicz ,Z Pawlak , Techniki menedżerskie, skuteczne zarządzanie firmą , Warszawa 2010 
2. M. Albright , C. Carr , Najwieksze błędy menedżerów , Warszawa 1997 
3. J. Stankiewicz , Komunikowanie w organizacji , Wrocław 1999 
4. S. Tokarski , Kierownik w organizacji , Warszawa 2006 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO 
Kod 

przedmiotu: 
P7 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 30 - - - 2 

Studia niestacjonarne 18 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z określeniem miejsca prawa turystycznego w 
systemie prawnym państwa, określenie prawa cywilnego i administracyjnego, jako zespołu norm prawnych regulujących 
podstawowe instytucje oraz zasady postępowania w sprawach określenia warunków świadczenia usług turystycznych, 
odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i karnej za czyny związane z turystyką. 
 
Cel przedmiotu: 
Rozumienie roli ustawy o świadczeniu usług turystycznych i innych aktów prawnych w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w zakresie turystyki oraz zasad  funkcjonowania organów państwowych i samorządowych kompetentnych w 
zakresie turystyki; rozumienie zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji praw i wolności oraz obowiązków 
obywatelskich. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ogólne wiadomości o prawie w zakresie szkole ponadgimnazjalnej 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie turystycznym i jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

egzamin K_W24 

W02 
posiada wiedzę o poglądach na temat struktur i 
kompetencji organów administracji właściwych w 
sprawach turystyki 

egzamin K_W24 

W03 

posiada wiedzę o normach prawnych dotyczących 
turystyki, w szczególności w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej i karnej co do czynów 
związanych ze świadczeniem usług turystycznych 

egzamin K_W24 

W04 
zna prawa i obowiązki podmiotów obrotu 
turystycznego 

egzamin K_W24 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne i ich wpływ na kierunki kształtowania 
prawa turystycznego 

zadania praktyczne K_U01, K_U22 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i społecznych w obrębie turystyki 

zadania praktyczne 
K-U02 
K_U22 
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U03 

potrafi wykorzystać wiedzę do opisu zmian 
zachodzących w istniejących strukturach i 
instytucjach państwowych  i samorządowych 
zajmujących się reglamentacją działalności 
gospodarczej w turystyce 

zadania praktyczne K_U22 

U04 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa turystycznego 

zadania praktyczne K_U22 

U05 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk społecznych będących przedmiotem 
zainteresowania prawa cywilnego i 
administracyjnego 

zadania praktyczne K_U22 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej właściwej w sprawach turystyki 

zadania praktyczne K_K04 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

zadania praktyczne K_K01 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

zadania praktyczne K_K03 

 
Treści programowe: 

˗ Ogólne wiadomości o prawie 
˗ Stanowienie i stosowanie norm prawnych 
˗ Zarys problematyki prawa administracyjnego 
˗ Podstawy prawa cywilnego 
˗ Pojęcie prawa turystycznego. Podstawowe pojęcia w turystyce 
˗ Działalność gospodarcza w turystyce 
˗ Organizatorzy turystyki 
˗ Umowy o świadczenie usług turystycznych 
˗ Ochrona klienta biura podróży 
˗ Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
˗ Usługi hotelarskie 
˗ Odpowiedzialność kontraktowa 
˗ Odpowiedzialność deliktowa 
˗ Odpowiedzialność karna 
˗ Sprawdzian wiadomości 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 
Wykłady dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa karnego turystycznego. W zależności od omawianego zagadnienia 
na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
obecność na zajęciach 
odpowiedzi ustne 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu obejmuje ocenę z odpowiedzi ustnej.  
 
Literatura: 

 Encyklopedia prawa dla ekonomistów, red. C. Żuławska, Kraków 1998. 

 Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006. 

 Prawo w praktyce biur podróży, red. P. Cybula, Warszawa 2006. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Turystyki i Rekreacji 

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

 
Nazwa przedmiotu: 

PODSTAWY MARKETINGU 
Kod 

przedmiotu: 
P8 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 30 15 - - 3 

Studia niestacjonarne 27 18 9 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Cel przedmiotu 

Celem  jest  poznanie działań marketingowych realizowanych w gospodarce rynkowej, wyjaśnienie istoty oraz cech 
marketingu, nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami i technikami marketingowymi. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Przyswajanie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw marketingu wymaga wcześniejszego przygotowania  
z przedmiotów:  ekonomia, zarządzanie. Student powinien rozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne, zasady działania 
struktur podmiotowych rynku, opisu i analizy problemów zarządzania i marketingu. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna metody i narzędzia marketingowe, w tym 
techniki pozyskiwania danych marketingowych, 

kolokwium pisemne 
 

K_W09 

W02 
posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania danych 
marketingowych, promocji, polityki cenowej, 
kształtowania koncepcji produktu. 

kolokwium pisemne 
 K_W10 

Umiejętności 

U01 
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

Zadania praktyczne 
na ćwiczeniach, 

dyskusja 
K_U08 

U02 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygnięcia 

Zadania praktyczne 
na ćwiczeniach, 

dyskusja 
K_U08 

U03 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk marketingowych 

Zadania praktyczne 
na ćwiczeniach, 

dyskusja 
K_U09 

U04 
Potrafi przeprowadzić kampanię promocyjną Zadania praktyczne 

na ćwiczeniach, 
dyskusja 

K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

zadania zespołowe 
w formie pisemnej 

K_K02 
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K02 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K09 

Treści programowe 

Koncepcje marketingowe. Ewolucja poglądów na znaczenie marketingu.  Marketing – definicje (filozofia, istota, rola, 
znaczenie, zasady funkcje, zadania). Marketing – pojęcia podstawowe. Zachowanie nabywców (klientów) na rynku.  
Proces postępowania klienta.  Uwarunkowania i modele zachowań rynkowych w zależności od rodzaju nabywcy.  
Segmentacja rynku .  Pojęcie i ogólne warunki wyodrębniania segmentów rynku. Wybór rynków docelowych i 
pozycjonowanie oferty.  Koncepcja marketing-mixu 4P (product, price, promotion, place) i jej rozwinięcie do 5P, 6P i 
7P. Instrumenty marketingu partnerskiego - 4C.  Produkt (istota, rodzaje, funkcje, filozofia produktu poszerzonego, 
linia asortyment, cykl życia produktu, marka- istota i znaczenie).  Cena (istota i funkcje ceny, procedura i wybrane 
metody ustalania cen, strategie cenowe, polityka upustów i rabatów). Promocja (promocja jako proces komunikacji, 
koncepcja promotion-mix’u.    Public relations, sponsoring, product placement). Dystrybucja (pojęcie, kanały 
dystrybucji, rodzaje formy, zadania). Elementy zarządzania marketingowego - podstawowe decyzje strategiczne. 

Metody / techniki dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia dotyczą poszczególnych narzędzi marketingu. 
Na wykładach wykorzystywana jest metoda konwencjonalna i problemowa. 
Na ćwiczeniach wykorzystywana jest metoda analizy case study, metoda ćwiczeniowa i metoda pokazu. 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń (50%) i oceny z wykładów (50%) 
 

Literatura podstawowa  

1. Ph. Kotler, Marketing, wyd. Rebis, Poznań 2005 
2. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005 
3. T. Kramer, Podstawy marketingu, wyd. PWE, Warszawa 2004 
Literatura uzupełniająca 
1. K. Andruszkiewicz, Marketing. Podręcznik akademicki, Toruń 2011 
2. P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Warszawa 2010  
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Turystyki i Rekreacji 

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚĆ 
Kod 

przedmiotu: 
P9 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 15 15 - - 2 

Studia niestacjonarne 18 9 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak - Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy zakresu finansów i rachunkowości jednostek gospodarczych, w tym świadczących usługi 
turystyczne i obejmuje: pojęcie i funkcje finansów w gospodarce rynkowej, składniki majątku jednostek gospodarczych i 
źródła ich finansowania, zasady i funkcje rachunkowości, jej terminologię, elementy organizacji rachunkowości, podstawowe 
wymogi w zakresie ewidencji księgowej, podział na rachunkowość finansową i zarządczą, podstawy ustalania wyniku 
finansowego, podziału kotów. 
 
Cel przedmiotu: 
Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów jednostek gospodarczych, strukturą majątku jednostek 
świadczących usługi turystyczne i źródeł jego finansowania. Uzyskanie wiedzy o funkcjach , zasadach rachunkowości i jej 
organizacji w jednostkach gospodarczych oraz kryteriach rozróżniania rachunkowości zarządczej i finansowej. Opanowanie 
zasad i nabycie umiejętności ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych przez jednostki świadczące usługi turystyczne. 
Zapoznanie z zasadami ustalania wyniku finansowego oraz podziału kosztów jako miernika oceny działalności gospodarczej. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych. 
 
Efekty kształcenia: 
 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student zna zakres finansów jednostek 
gospodarczych w warunkach gospodarki 
rynkowej,definiuje składniki majątku jednostek 
świadczących usługi turystyczne i źródła ich 
finansowania, 

kolokwium, zadania 
rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_W07 

W02 
Student rozróżnia rachunkowość finansową i 
zarządczą  

kolokwium K_W29 

W03 

Student ma wiedzę z zakresu organizacji 
rachunkowości w obszarze dokumentacji 
księgowej, inwentaryzacji oraz wyceny składników 
aktywów i pasywów, 

kolokwium 

K_W07 
 

W04 
Student definiuje i rozróżnia koszty jako jeden z 
mierników oceny działalności gospodarczej 
jednostki  

kolokwium, zadania 
rozwiązywane na 

ćwiczeniach 

K_W29 
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W05 
Student zna zasady ewidencji operacji 
gospodarczych na kontach księgowych, 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 

K_W29 

Umiejętności 

U01 
Student potrafi określić rolę finansów w 
funkcjonowaniu jednostek gospodarczych oraz 
klasyfikować aktywa i pasywa, 

kolokwium, zadania 
rozwiązywane na 

ćwiczeniach, 

K_U03, K_U08, 
K_022 

U02 
Student stosuje zasady funkcjonowania kont 
księgowych do ewidencji operacji gospodarczych, 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 

K_U08 

U03 

Student potrafi ustalić wynik finansowy jednostki  
identyfikując przychody i koszty, jest w stanie 
sporządzić uproszczony bilans jednostki 
świadczącej usługi turystyczne 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 

K_U08 

U04 
Student potrafi ustalić zachowanie się kosztów 
względem zmian rozmiarów produkcji 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 

K_U08 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 
Student przestrzega obowiązujących przepisów 
prawa i regulaminów wewnętrznych, 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach 

K_K06 

K02 

Student ma świadomość znaczenia finansów i 
rachunkowości w działalności gospodarczej 
jednostki i realizowanej przez nią funkcji 
informacyjnej, 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane 

na ćwiczeniach 
K_K06 

K03 
Student jest dokładny i systematyczny w 
wykonywaniu zadań zawodowych, 

zadania rozwiązywane 
na ćwiczeniach 

K_K03 

K04 
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności. 

kolokwium K_K01 

 
Treści programowe: 
Wykłady 

˗ Istota i zasady rachunkowości. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza. 
˗ Dokumentacja księgowa. 
˗ Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia.  
˗ Bilans. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. 
˗ Konto księgowe, rodzaje i zasady jego funkcjonowania. 
˗ Koszty, przychody oraz ustalanie wyniku finansowego. 
˗ Inwentaryzacja i wycena składników aktywów i pasywów. 
˗ Charakterystyka sprawozdań finansowych jednostek świadczących usługi turystyczne. 

Ćwiczenia 
˗ Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów jednostek gospodarczych. 
˗ Klasyfikacja środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Sporządzanie bilansu.  
˗ Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. 
˗ Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych. Poprawianie błędnych zapisów księgowych. 
˗ Ustalanie wyniku finansowego . Rachunek zysków i strat.  
˗ Podział kosztów na stałe i zmienne. Wskaźnik zmienności kosztów. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych problemów. Ćwiczenia 
dotyczą rozwiązywania praktycznych problemów realizowanych treści. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sprawdzanie obecności. 
Aktywność i systematyczność na ćwiczeniach. 
Rozwiązywanie zadań zawierających treści realizowane w ramach zdobytej wiedzy. 
Kolokwium na zakończenie semestru. 
Sposób zaliczenia: 
Wykład zaliczony testem sprawdzającym wiedzę.  
Ćwiczenia zaliczone kolokwium (zadania sprawdzające praktyczne umiejętności). 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z wykładu  (50%) i oceny z ćwiczeń (50%). 
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Literatura: 

Kwacz, M. Kaczurak – Kozak, Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2007. 
K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009. 
S. Janiszewski, Z. Kołaczyk, M. Pietraszewski, Rachunkowość przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich, eMPi2, Poznań 
2000. 
Finanse, pr. zb. pod red. nauk. J. Ostaszewskiego; wyd. 4, Difin,  Warszawa 2008. 
R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009. 

Akty prawne: 
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna 
Kod 

przedmiotu: 
K1 

Rok I 

Liczba 
godzin 

ogółem\ 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 15 15 - 4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adam Nadolny 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot przybliża studentom zjawiska turystyczne w przestrzeni i związki jakie między nimi zachodzą,  walory turystyczne 
Polski, Europy i wybranych regionów świata. 
 
Cel przedmiotu: 
Pogłębianie wiedzy w zakresie geografii turystycznej, analiza podstawowych pojęć z geografii turystycznej w mikro- i 
makroskali, praktyczne zastosowanie kompasu i mapy. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę z nauk geograficznych, kartografii i krajoznawstwa. 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student ma wiedzę o elementach środowiska 
geograficznego i ich wzajemnym powiązaniu, zna 
podstawowe pojęcia i terminologię z nauk 
geograficznych i osadnictwa 

egzamin K_W18 

W02 
Student zna metody oceny środowiska 
przyrodniczego i waloryzacji jego zasobów 

egzamin K_W14 

Umiejętności 

U01 
Student stosuje podstawowe metody statystyczne 
do oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego 
i antropogenicznego 

egzamin K_U14 

U02 

Student posiada umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących 
zagadnień szczegółowych(np. regionów 
turystycznych, przestrzeni turystycznej itp.) 

egzamin K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role społeczne i zawodowe 

egzamin 
K_K02 

K02 
Student potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego zadania 

egzamin 
K_K03 
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Treści programowe: 
Wykłady: Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Warunki zaliczenia przedmiotu. Przybliżenie studentom 

zagadnień związanych z podstawami teoretycznymi przedmiotu oraz walorami turystycznymi Polski, Europy i wybranych 

rejonów świata. Zasady posługiwania się kartograficznymi źródłami informacji geograficznej  turystycznej. Geografia 

turystyczna w strukturze nauk geograficznych i jej związki z innymi obszarami wiedzy. Metody oceny atrakcyjności 

środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystycznych. Elementy kartografii turystycznej. Przestrzeń 

turystyczna i osadnictwo turystyczne. Geografia w badaniach nad turystyką. Nowe kierunki w turystyce światowej. Regiony 

turystyczne w Polsce i na świecie. Cuda natury jako różne obiekty turystyczne, ich geneza, lokalizacja i wykorzystanie. 

 

Ćwiczenia: Analiza podstawowych pojęć z geografii turystycznej w mikro- i makroskali. Mapa źródłem informacji 

geograficznej  krajoznawczo- turystycznej. Praktyczne zastosowanie kompasu i mapy. Osobliwości krajoznawczo- kulturowe 

woj. Lubuskiego. Walory turystyczne pasa nizin w Polsce. Walory turystyczne obszarów wyżynnych i górskich w Polsce. 

Walory turystyczne krajów śródziemnomorskich. Walory turystyczne i charakterystyka przyrodniczo- kulturowa krajów Azji 

Południowo- Wschodniej(Indie, Chiny). 

 

Laboratorium:  Zróżnicowanie religijne, narodowościowe i językowe ludności świata  Polski. Tematyczne szlaki turystyczne 

w Polsce. Tematyczne szlaki turystyczne w Europie. Projekt trasy wycieczkowej po wybranym regionie turystycznym. 

Atrakcyjność turystyczna wybranych jednostek osadniczych w Polsce i na świecie. Uwarunkowania rozwoju gospodarki 

turystycznej w Polsce i na świecie. Współzależności między elementami środowiska naturalnego w wybranych regionach 

turystycznych świata. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w wykładach(typu informacyjnego- z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz typu problemowego 

charakterze interakcyjnym), przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego rodzaju turystyki, uczestniczy w ćwiczeniach, 

które mają formę dyskusji problemowej, sprawdzającej poziom wiedzy, czyta i analizuje samodzielnie wskazaną literaturę 

przedmiotu. 

 
Sposób zaliczenia: 
Ocena ostateczna ustalona jest na podstawie końcowej oceny z ćwiczeń i egzaminu pisemnego obejmującego treści 

wykładu, literatury obowiązkowej oraz umiejętności praktycznych kształtowanych w ramach ćwiczeń  wykładów. 

 
Literatura  
      Podstawowa: 

1. Kasprowski W., Geografia turystyczna, Warszawa 2008. 

2. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2004. 

3. Mazur E., Geografia turystyczna, Szczecin 2009. 

 

Zalecana: 

1. Geografia turystyczna świata. Pod red. J. Warszyńskiej, cz.1. Warszawa 2000; cz. 2, Warszawa 2001. 

2. Kompendium wiedzy o turystyce. Praca zbiorowa pod red. G. Gołembskiego, Poznań 2002. 

3. Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Poznań 2005. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Ekoturystyka 
Kod 

przedmiotu: 
K2 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 30 (E) - 15 - 4 

Studia niestacjonarne 27 18 (E) - 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Paweł Czechowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym i zasobami przyrodniczymi. 
Obejmuje zagadnienia związane różnorodnością biologiczną i krajobrazową. Obejmuje zagadnienia związane z metodami 
ochrony przyrody i tworzeniem form ochrony przyrody. Przybliża powiązania turystyki ze środowiskiem przyrodniczym i 
ekologią. 
 
Cel przedmiotu: 
Poznanie środowiska przyrodniczego i zasobów przyrodniczych. Zapoznanie się z ustawą o ochronie przyrody, konwencjami 
międzynarodowymi, dyrektywami Unii Europejskiej. Poznanie powiązań turystyki z ochroną przyrody i ekologią. Ocena 
kształtowania wiadomości społeczeństwa; analizy procesów kształtujących środowisko; promowania wiedzy z zakresu 
ochrony przyrody, zasad kształtowania i ochrony krajobrazu; planowania i wykorzystywania użytków ekologicznych dla 
wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz.  

 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Poziom wiedzy po ukończeniu biologii na poziomie podstawowym w Liceum Ogólnokształcącym. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna i rozumie powiązania ekologii i ochrony 
środowiska z turystyką i rekreacją. 

Kolokwium K_W13 

W02 
Zna metody oceny środowiska przyrodniczego i 
waloryzacji jego zasobów. 

Kolokwium K_W14 

W03 
Zna walory krajoznawcze regionów Polski i ich rolę 
w programowaniu turystyki. 

Kolokwium K_W15 

Umiejętności 

U01 
Umie samodzielnie ocenić wypływ turystyki na 
środowiska ją otaczające: technologiczne, 
przyrodnicze czy kulturowe. 

Praca samodzielna, 
dyskusja 

K_U04 

U02 
Potrafi organizować imprezy turystyczne w sposób 
nie zagrażający środowisku. 

Praca samodzielna, 
dyskusja 

K_U13 

U03 
Umie ocenić atrakcyjność środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego 

Praca samodzielna, 
dyskusja 

K_U14 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności. 

Dyskusja K_K01 
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K02 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
i upowszechnianie w działalności turystycznej 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Dyskusja K_K05 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1-2. Pojęcie i zasady ekoturysyki. 
3. Środowisko przyrodnicze i zasoby przyrodnicze. 
4. Kształtowanie środowiska przyrodniczego w makro- i mikroregionach. 
5. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody. 
6-9. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody – ustawa o ochronie przyrody, konwencje międzynarodowe, dyrektywy 
Unii Europejskiej.  
10-11. Metody ochrony przyrody. 
12. Świadomość ekologiczna. 
13-14. Szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez turystykę.  
15. Turystyka zrównoważona a ekorozwój. 
 
Ćwiczenia 

1. Formy ekoturystyki. 
2. Ekologiczny produkt turystyczny. 
3. Infrastruktura ekoturystyczna i usługi jej towarzyszące. 
4. Przegląd ekkoturystyki w Polsce i na świecie. 

 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Studenci uczestniczą w wykładach: metoda konwencjonalna z wykorzystaniem technik multimedialnych i problemowe o 
charakterze interakcyjnym; ćwiczenia: metoda pokazowa, praca samodzielna z zadaniami, studenci przygotowują 
prezentację. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena posiadanego zakresu wiedzy ustalana jest na podstawie kolokwium (45 min) na ćwiczeniach, samodzielnej pracy na 
zajęciach i testu z wykładów (egzamin).  
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i egzaminu pisemnego (test) obejmującego treści wykładu. 
Zaliczenie przedmiotu oparte jest na pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę (60% poprawnych odpowiedzi). 
 
 
Literatura: 
1) Boehm A. Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój. Wyd. Politechniki Krakowskiej, 1994.,  
2) Dubel K. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2000.,  
3) Bieszczad S., Sobota J. (red.). Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR 
Wrocław, 1998. 
4) Zaręba D. 2006. Ekoturystyka. PWN, Warszawa. 
5) Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa. 

6) Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa. 

7) Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki 
Kod 

przedmiotu: 
K3 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 30 (E) 15 - - 4 

Studia niestacjonarne 
 

27 18 (E) 9 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Jolanta Adach 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Cel przedmiotu: 

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów zagadnieniami współczesnej turystyki- przekazanie informacji na 

temat turystyki jako zjawiska przestrzennego, społecznego i gospodarczego. Student zdobędzie wiedzę z zakresu historii 

turystyki, klasyfikacji i analizy  form turystyki, funkcji i dysfunkcji turystyki, czynników jej rozwoju oraz organizacji turystyki w 

Polsce i na świecie. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

Przedmiot prowadzony od podstaw. 

Efekty kształcenia 
 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student ma podstawową wiedzę o turystyce, jej 
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych 
nauk. Sprawnie posługuje się podstawowymi 
pojęciami z zakresu turystyki. 

Kolokwium pisemne/ 
egzamin ustny K_W01 

W02 

Student rozpoznaje i identyfikuje uwarunkowania 
rozwoju turystyki i ich związku z innym obszarami 
działalności człowieka: ekonomicznymi, 
społecznymi, kulturowymi, politycznymi. 

Kolokwium pisemne/ 
egzamin ustny K_W08 

Umiejętności 

U01 

Student umie samodzielnie ocenić wpływ 
korzystny(eufunkcyjny) lub 
negatywny(dysfunkcyjny) turystyki na środowiska ją 
otaczające: technologiczne, przyrodnicze czy 
kulturowe. 

Kolokwium pisemne 
K_U02 

U02 
Student posiada umiejętność rozumienia i 
analizowania zjawisk z obszaru turystyk. 

Kolokwium pisemne 
K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności. 

Zadania w formie 
pisemnej  K_K01 
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K02 
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z wykonaniem zawodu. 

Zadania w formie 
pisemnej  K_K04 

 
 
Treści programowe: 
 
Wykłady: Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Zarys dziejów turystyki. 
Turystyka- ogólna charakterystyka zjawiska, klasyfikacja zjawisk turystycznych, terminologia UNWTO, motywy uprawiania 
turystyki. Uwarunkowania rozwoju turystyki. Funkcje turystyki. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki. Kryteria podziału turystyki i jej 
rodzaje. Wpływ turystyki na człowieka oraz środowisko naturalne, społeczno- kulturowe i gospodarcze. Walory turystyczne- 
podział i rodzaje. Atrakcyjność turystyczna. Ruch turystyczny i jego specyfika oraz elementy. Charakterystyka podstawowych 
form ruchu turystycznego. Struktura aktywności turystycznej ludności. Typologia turystów. Wpływ turystyki na człowieka oraz 
środowisko naturalne, społeczno- kulturowe  gospodarcze. Produkt turystyczny- wprowadzenie. Organizacja turystyki w 
Polsce z za granicą. Dylematy rozwoju turystyki- sezonowość w turystyce, turystyka jako nowa forma kolonizacji krajów 
rozwijających się, turystyka w krajach rozwijających się w perspektywie teorii modernizacji. 
 
Ćwiczenia: Czynniki warunkujące rozwój turystyki w Polsce na świecie. Regiony turystyczne Polski. Regiony turystyczne 
świata. Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów. Pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki. Formy 
organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce. Walory kulturowe jako element tworzący jakość produktu 
turystycznego. Strategia rozwoju turystyki. 
 
Metody/ techniki dydaktyczne: 
Student uczestniczy w wykładach(typu informacyjnego- z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz typu problemowego 
o charakterze interakcyjnym), przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego rodzaju turystyki, uczestniczy w ćwiczeniach, 
które mają formę dyskusji problemowej, sprawdzającej jednocześnie poziom wiedzy, czyta i analizuje samodzielnie 
wskazaną literaturę przedmiotu. 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena ostateczna ustalona jest na podstawie końcowej oceny z ćwiczeń  egzaminu pisemnego obejmującego treści 
wykładu, literatury obowiązkowej oraz umiejętności praktycznych kształtowanych w ramach ćwiczeń  wykładów. Maksymalna 
ocena z ćwiczeń wynosi 30 punktów. Maksymalna ocena z egzaminu wynos 50 punktów(minimalna ocena dająca zaliczenie 
egzaminu to 30 punktów). Ustalenie oceny końcowej możliwe jest tylko w przypadku zaliczenia ćwiczeń oraz zdania 
egzaminu. 
 
 
Literatura  
      Literatura podstawowa: 
1. Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wyd. AL. BIS , Kraków 2000. 
2. Gaworecki W. W: Turystyka. Wyd. PWE, Warszawa 2003, 2006; 2010. 
3. Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. PWN, Warszawa- Poznań 2002. 
 
 
Literatura zalecana: 
1. Kurek W. (red.),Turystyka, PWN, Warszawa 2008. 
2. Łobożewicz T., Bińczyk G: Podstawy turystyki. WSE, Warszawa 2001. 
3. Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, AL. BIS, Kraków 1996. 
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy rekreacji 
Kod 

przedmiotu: 
K4 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 15 (E) 15 15 15 5 

Studia niestacjonarne 36 9 (E) 9 9 9 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zdzisław Adach, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu różnych form rekreacji na organizm człowieka, jako sposób 
przeciwdziałania hipokinezie oraz sposobu kształtowania prozdrowotnego stylu życia. Zawiera treści związane z 
kształtowaniem potrzeby utrzymywania aktywności fizycznej jako sposobu przeciwdziałania niektórym chorobom 
cywilizacyjnym u osób w każdym wieku. 
 
Cel przedmiotu: 
Wyposażenie w wiedzę z zakresu rekreacji, kształtowania aktywnej postawy prorekreacyjnej, 
samodzielne planowanie, programowanie i realizacja różnych form rekreacji, niezależnie od odbiorców i miejsc realizacji 
oraz ocena efektów swojego działania. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Opanowanie podstaw z zakresu fizjologii wysiłku oraz z zakresu nauk społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii). 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Posiada wiedzę o roli wysiłku dla funkcjonowania 
organizmu człowieka i jego wpływie na organizm, 

Dyskusja, kolokwia 
K_W20 
K_W21 

W02 Posiada znajomość budowy i funkcji organizmu, Dyskusja, kolokwia 

K_W20 
K_W21 
K_W22 
K_W23 

W03 
Znas podstawy wiedzy dotyczące oceny wydolności 
organizmu 

Dyskusja, kolokwia 
K_W22 
K_W23 

W04 

Zna mechanizmy rozwoju organizmu dzieci i 
młodzieży oraz możliwości wykonywania wysiłków 
różnego typu.Wykazuje znajomość procesów 
starzenia się organizmu oraz możliwości 
wykonywania wysiłków rekreacyjnych. 

Dyskusja, referat 

K_W20 
K_W21 
K_W22 
K_W23 

W05 
Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia. 

Projekt, seminarium 

K_W20 
K_W21 
K_W22 
K_W23 

W06 Zna mechanizmy działania i skutki stosowania Projekt K_W20 
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różnych form rekreacji na organizm. K_W21 
K_W22 
K_W23 

Umiejętności 

U01 
Potrafi obsługiwać podstawowy sprzęt do 
diagnostyki wydolności 

Praktyczne 
zastosowanie 

K_U21 

U02 
Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą 
społeczną w zakresie rekreacji i promocji zdrowego 
stylu życia 

Warsztaty, dyskusja K_U21 

U03 
Potrafi diagnozować stan wydolności osób 
ćwiczących 

Praktyczne 
zastosowanie, 

projekt 
K_U21 

U04 

Potrafi ustalić właściwą formę i metodę rekreacji 
właściwe dla zainteresowanych. Potrafi wskazać 
błędy w zakresie aktywności fizycznej i 
żywieniowych wpływające na stan zdrowia. 

Projekt dyskusja K_U21 

U05 
Potrafi korzystać z technik informatycznych w celu 
pozyskiwania i przetwarzania danych. 

Opracowanie 
zadania 

K_U21 

U06 
Potrafi identyfikować błędy oraz sposoby 
przeciwdziałania hipokinezie i błędom 
żywieniowym. 

Seminarium K_U21 

U07 
Potrafi interpretować dane związane z rekreacją i 
wykorzystywać je w praktycznej działalności. 

Opracowanie 
zadania 

K_U21 

U08 
Potrafi planować, projektować i realizować zadania 
z zakresu rekreacji i promocji zdrowego stylu życia. 

Praktyczne 
zastosowanie, 

projekt 
K_U21 

U09 
Posiada umiejętność prezentowania w formie 
ustnej wyników własnych działań i przemyśleń. 

Seminarium K_U21 

Kompetencje personalne i społeczne: 

K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności. 

Seminarium K_K01 

K02 Potrafi korzystać z wiedzy ekspertów. udział w ćwiczeniach K_K02 

K03 
Potrafi pracować i działać w grupie i pełnić w niej 
różne role. 

udział w ćwiczeniach K_K02 

K04 
Potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonych zadań. 

udział w ćwiczeniach K_K03 

K05 
Potrafi rozwiązywać problemy związane z 
realizacją zadań zawodowych. 

udział w ćwiczeniach 
K_K02 
K_K03 
K_K08 

K06 
Realizuje zadania w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo własne i otoczenia oraz 
przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy 

udział w ćwiczeniach 
K_K02 
K_K08 

K07 
Dba o poziom sprawności fizycznej odpowiedniej 
do wykonywanych zadań zawodowych. 

udział w ćwiczeniach 
K_K08 
K_K09 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1-2.  Istota rekreacji fizycznej. Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji. Geneza rekreacji i jej miejsce rekreacji w światowej 
kulturze. 
3-4. Fizjologiczne podstawy treningu. Zasady i metody treningu zdrowotnego.  
5-6. Oddziaływanie różnych form rekreacji na organizm i ich skutki.  
7.  Aktywność ruchowa człowieka w ontogenezie. Rekreacja, jej funkcje i znaczenie w różnych okresach życia człowieka. 
8. Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych. 
9-10  Terminologia przydatna w prowadzeniu zajęć rekreacyjnych. 
11-12.  Wskazówki organizacyjno-metodyczne do prowadzenia zajęć rekreacyjnych.   
13.  Rekreacja osób niepełnosprawnych. 
14-15. Tradycyjne i nowoczesne formy rekreacji w kraju i na świecie. 
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Ćwiczenia: 
1-2.  Wprowadzenie do przedmiotu. Sprawy organizacyjne. Literatura. Warunki zaliczenia. 
3-4.  Hipokineza, profilaktyka i zapobieganie jej negatywnym skutkom 
5-6.  Organizacja rekreacji w Polsce i wybranych krajach. 
7-8. Sprawność fizyczna i metody jej oceny. Warunki testowania. 
9-10.  Czynniki i bariery rozwoju rekreacji. 
11-12. Wychowanie i socjalizacja do i przez rekreację. 
13-14.  Klasyfikacja i analiza form rekreacji. 
15-16.  Środowiska, grupy i placówki rekreacyjne. 
17-18.  Proces rekreacji – planowanie, programowanie. 
19-20.  Proces rekreacji – realizacja, ocena skuteczności działania.  
21-22.  Podstawowe środki stosowane w rekreacji ruchowej. Urządzenia, obiekty rekreacyjne. Środki uatrakcyjniające 
zajęcia rekreacyjno-ruchowe. 
23-24. Praca zawodowa a rekreacja. 
25-26. Formy rekreacji dla osób starszych. 
27-28. Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce  chorób cywilizacyjnych. 
29-30. Zaliczenie semestru. 
Laboratoria: 
1.  Wprowadzenie do zajęć. Sprawy organizacyjne. Literatura. Warunki zaliczenia.    
2-3.  Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży na  
placówce zorganizowanego wypoczynku letniego 
4-5.  Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla rodzin i osób w różnym wieku na plaży. 
6-7.  Rodzinna rekreacja na majówce. 
8-9.  Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób starszych w Domu Pomocy Społecznej. 
10-11.  Rekreacja osób niepełnosprawnych – przykłady rozwiązań. 
12-13.  Festyn rekreacyjno-sportowy w zakładzie pracy. 
14-15.  Zaliczenie semestru. 
 
Praca samokształceniowa: 
Tematyka pisemnych opracowań, realizowanych na ocenę: 
˗ Powstanie i rozwój wybranej jednostki (OSiR, ośrodek wypoczynkowy, centrum rekreacji i odnowy biologicznej, centrum 

rekreacyjno-sportowe). Jej działalność rekreacyjna na przestrzeni ostatnich 3 lat oraz perspektywy tej działalności. 
˗ Miejsce rekreacji w wypoczynku rodzinnym. 
˗ Opracowanie regulaminu, systemu rozgrywek i  przebiegu turnieju halowego w wybranej grze rekreacyjnej.  
˗ Działania praktyczne w wybranej organizacji społecznej, fundacji lub stowarzyszeniu: 
˗ zapoznanie się z jej działalnością (w tym rekreacyjną) 
˗ włączenie się w działania rekreacyjno-sportowe wyżej wybranej jednostki – czynne uczestnictwo w przygotowaniach i 

prowadzeniu jednej imprezy tego typu, potwierdzone pisemnym zaświadczeniem przez organizatora i wystawioną przez 
niego oceną końcową.   

 
Metody / techniki dydaktyczne: 

˗ wykład, wykład problemowy 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 egzamin: pisemny 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
 
Sposób zaliczenia: 

Na podstawie obecności 

Aktywność na zajęciach 

Opracowanie referatu 

 
Literatura: 
1. Fąk T. (2002). Wychowanie do rekreacji ruchowej młodzieży szkolnej: stan i uwarunkowania. AWF, Wrocław. 
2. Dąbrowski A. (red.), (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, AWF, Warszawa. 
3. Kiełbasiewicz – Drozdowska I., Siwiński W. (red), (2001). Teoria i metodyka rekreacji: zagadnienia podstawowe. AWF, 

Poznań.  
4. Kołomyńska G. (1992). Formy rekreacji ruchowej dla osób starszych. AWF, Kraków.  



60 
 

5. Kozdroń E. (1999). Poradnik dla instruktora rekreacji ruchowej z zakresu teorii i metodyki rekreacji. Salezjańska 
Organizacja Sportowa RP, Warszawa. 

6. Kozdroń E. (2004). Program rekreacji ruchowej osób starszych. AWF, Warszawa. 
7. Kwapulińska W. (1997). Biologiczne podstawy rekreacji, Warszawa. 
8. Łobożewicz T., Wolańska T. (red), (1994). Rekreacja i turystyka w rodzinie. PTNKF, Warszawa. 
9. Pilawska A., Pilawski A., Pietrzyński W. (2003). Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. GWSH, Katowice. 
10. Siwiński W., Tauber R. D. (2004). Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno metodyczne. WSHiG, Poznań. 
11. Toczek – Werner S. (red.), (1998). Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław. 
12. Trześniowski R. (1995). Zabawy i gry ruchowe. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa. 
13. Wolańska T. (red.), (1989). Rekreacja ruchowa i turystyka. Warszawa. 
14. Wolańska T., Lisowska J. (red.), (1997). Sport dla wszystkich: wybrane dyscypliny. PTNKF, Warszawa. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika czasu wolnego 
Kod 

przedmiotu: 
K5 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 15 15 - 4 

Studia niestacjonarne 27 9 9 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zdzisław Adach, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu 

Przedmiot ukazuje problematykę czasu wolnego jako zjawiska pedagogicznego. 

Cel przedmiotu 
Przedstawienie problematyki czasu wolnego – historii oraz dorobku myśli pedagogicznej. Przygotowanie do umiejętnego 
i wartościowego zdrowotnie, moralnie i kulturalnie spożytkowania czasu wolnego. Zapoznanie z podstawami pedagogiki 
czasu wolnego, intencjonalnych środowisk wychowawczych, metod i form kierowania procesami wychowania. Wyposażenie 
w wiedzę dotyczącą formułowania celów oraz doboru metod wychowawczych oddziaływania podczas zajęć w czasie 
wolnym. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Znajomość podstaw z zakresu socjologii ogólnej. 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie znaczenie czasu wolnego oraz jego 
pozytywne wartości w życiu i rozwoju człowieka  

 kolokwium, projekt, 
praktyczne działania 

K_W02 

W02 
zna podstawowe zasady, metody i formy 
gospodarowania czasem wolnym 

K_W04 

W03 
zaopatrzony jest w wiedzę pedagogiczną 
niezbędną do pracy wychowawczej w branży 
turystyczno-rekreacyjnej, 

K_W02 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętności formułowania celów oraz 
doboru metod wychowawczych oddziaływania 
podczas zajęć w czasie wolnym, 

kolokwium, projekt, 
praktyczne działania 

K_U064 

U02 
dokonuje oceny potrzeb danego środowiska 
społecznego w zakresie gospodarowania czasem 
wolnym, 

K_U01 

U03 
projektuje scenariusze zajęć wolnoczasowych dla 
wybranej grupy wiekowej, 

K_U30 

Kompetencje społeczne 

K01 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i kolokwium, projekt, K_K01 
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umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie 

praktyczne działania 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K02 

K03 
potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego zadania. 

K_K03 

 
Treści programowe 
 
WYKŁADY 

Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. 
Pedagogika społeczna  i jej subdyscypliny.  
Pedagogika czasu wolnego - zadania, funkcje, aparat pojęciowy, przedmiot badań, powiązania 
metodologiczne i teoretyczne z innymi naukami. 
Wprowadzenie do treści dotyczących pedagogiki czasu wolnego. 
Czas wolny - historia problematyki, jego znaczenie wychowawcze, zdrowotne, kulturotwórcze. 
Budżet czasu wolnego w świetle badań empirycznych. 
Motywy i postawy w stosunku do czasu wolnego w perspektywie hierarchii potrzeb osób w różnym wieku 
Zasady i metody wychowania do czasu wolnego.  
 

ĆWICZENIA 
Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki społecznej oraz środowiskowych uwarunkowań procesów 
wychowawczych.  
Rola naturalnych i intencjonalnych środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji  
w czasie wolnym. 
Czas wolny dzieci i młodzieży i jego społeczno-wychowawcza problematyka. 
Programowanie i organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i kulturalno-rozrywkowych dla 
różnych środowisk społecznych. 
Osobowość wychowawcy do czasu wolnego (animatora, instruktora). 
Praca organizatora i realizatora zajęć w czasie wolnym. Animacja społeczno-kulturalna.  
Przemiany społeczne a zmiany w sferze rekreacji. 
 

LABORATORIA 
Budowanie scenariusza zajęć wolnoczasowych dla wybranej grupy społecznej. 
Praktyczna prezentacja projektów zajęć wolnoczasowych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne 

 wykład problemowy 

 prelekcja interaktywna 

 prezentacja multimedialna 

 dyskusje panelowe 

 opracowania teoretyczne 

 działania praktyczne 
 
Sposób zaliczenia 

 aktywna obecność na zajęciach 

 pozytywna ocena z kolokwium 

 pozytywna ocena z przygotowania i przeprowadzenia zajęć w zakresie zagospodarowania czasu wolnego wybranej 
grupy wiekowej lub zawodowej 

  
 
Literatura podstawowa  

1. Łobocki M., (2005). Teoria wychowania w zarysie. Wyd. Impuls, Kraków 
2. Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wyd. Almamer, Warszawa 2008 
3. Pilch T., Lepalczyk I., (1995). Pedagogika społeczna. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 
4. Siwiński W., Wprowadzenie do teorii czasu wolnego i rekreacji ruchowej, PDW „Ławica”,  Poznań 1996. 
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Literatura uzupełniająca 
1. Chmielewska B., Czas wolny ucznia i jego wykorzystanie [w:] Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX 

wieku, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra, 2000. 
2. Cichoń W.,. Wartości - człowiek - wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Wyd. UJ, Kraków, 

1996. 
3. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny – czasem konsumpcji?, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa, 1992. 
4. Jung B., Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki., PWN, Warszawa, 1989. 
5. Kłoskowska A., Kultura masowa: krytyka i obrona. PWN, Warszawa, 2005. 
6. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Wyd. Salezjańskie, Warszawa, 1993. 
7. Siwiński W., Kiełbasiewicz - Drozdowska I. (red.), Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe. Poznań 1996. 
8. Walczak M., Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, WSP, Zielona Góra, 1996. 
9. Walczak M., Wychowanie do czasu wolnego., WSP, Zielona Góra, 1994. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Krajoznawstwo 
Kod 

przedmiotu: 
K6 

Rok II Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 15 15 - - 4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 9 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Pola Kuleczka, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu wiedzy o kraju ojczystym oraz sposobów popularyzowania wspomnianej wiedzy tak 
wśród młodzieży, jak i dorosłych. 
 
Cel przedmiotu: 
Umiejętność definiowania pojęć: krajoznawstwo, obiekt krajoznawczy, centrum krajoznawcze, zespół krajoznawczy, 
Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski; 
Umiejętność wskazania źródeł wiedzy krajoznawczej; 
Wiedza nt. historii i rozwoju stowarzyszeń o charakterze krajoznawczym;  
Wiedza nt. historii oraz rozwoju prasy krajoznawczej; 
Wiedza nt. metod oraz form uprawiania krajoznawstwa; 
Znajomość rodzajów krajobrazów naturalnych, występujących w Polsce; 
Wiedza nt. ochrony dóbr oraz walorów krajoznawczych; 
Znajomość oraz umiejętność zlokalizowania obszarów chronionych w Polsce. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ogólna wiedza o kraju, zawarta w programach szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

K_W01 
ma podstawową wiedzę o turystyce, jej miejscu w 
systemie nauk i relacjach do innych nauk 

Kolokwium 
Egzamin końcowy 

K_W04 

K_W02 

zna walory krajoznawcze regionów Polski i ich rolę 

w programowaniu turystyki  
Kolokwium 

 
K_W15 

 

K_W3 

zna metody i środki popularyzacji krajoznawstwa i 

wiedzy krajoznawczej 
Kolokwium, 

egzamin końcowy 
K_W016 

 

umiejętności 

K_U01 
ma umiejętność podstawowej analizy wydarzeń 
zachodzących w Polsce i na świecie 

Kolokwium 
cząstkowe 

Egzamin końcowy 

K_U01 
 

K_U02 

potrafi organizować imprezy turystyczne w sposób 

nie zagrażający środowisku kolokwium K_U13 

K_U03 umie ocenić  atrakcyjność środowiska Prezentacja K_U14 
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przyrodniczego i antropogenicznego wyników 

K_U4 
potrafi kształtować w otoczeniu potrzeby i 
zainteresowania krajoznawcze 

Kolokwium, 
egzamin 

K_U16 

K_U5 
potrafi wyszukiwać i użytkować informację 
turystyczną z wykorzystaniem różnych źródeł i 
sposobów 

Prezentacja 
wyników 

K_U29 

Kompetencje personalne i społeczne 

K_K01 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności. 
Prezentacja 

wyników 
K_K01 

K_K02 

potrafi współdziałać  i pracować w grupie, 

przejmując w niej różne role społeczne  i 

zawodowe 

Prezentacja 
wyników 

K_K02 

K_K03 

potrafi określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania Egzamin końcowy K_K03 

K_K04 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
i upowszechnianie w działalności turystycznej 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Egzamin końcowy K_K05 

    

 
Treści programowe: 
(Zestawienie tematów zajęć we wszystkich prowadzonych w ich ramach formach: tematy wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, 
zajęć laboratoryjnych, zajęć projektowych) 
Wykłady: 
1. - „Piękna nasza Polska cała” – istota i znaczenie krajoznawstwa. 
2. Krajoznawstwo literackie. 
3. Uprawianie krajoznawstwa przez osoby niepełnosprawne. 
4. PTT i PTK a początki krajoznawstwa w Polsce. 
5. Rozwój polskiego krajoznawstwa po II wojnie światowej (PTTK). 
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – struktura i działalność. 
7. Wielcy animatorzy ruchu krajoznawczego. 
8. Wydawnictwa o tematyce krajoznawczo-turystycznej. 
9. Formy uprawiania krajoznawstwa. 
10. Metody stosowane podczas popularyzowania krajoznawstwa. 
11. Muzea, ich rodzaje oraz znaczenie. 
 
Ćwiczenia: 

1. Podstawowe pojęcia dotyczące „krajoznawstwa”. Aspekty i płaszczyzna rozpatrywania „krajoznawstwa”. Źródła wiedzy 
krajoznawczej. 

2. Czynniki warunkujące uprawianie „krajoznawstwa”. Walory krajoznawcze. Systematyka walorów krajoznawczych. 
3. Obszary chronione występujące w Polsce – klasyfikacja. 
4. Rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody. 
5. Klasyfikacja typologiczna krajobrazów naturalnych w Polsce. Informacja krajoznawcza (elementy labilne i stabilne, 

problemy, rozwój). 
6. Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski. 
7. Stan obecny i problemy ochrony dóbr i walorów krajoznawczych. 
8. Centralny Zlot Krajoznawców – historia i współczesność. 
9. Konkursy wiedzy o Polsce i regionie najbliższym. 
10. Zbieractwo i kolekcjonerstwo. 
11. Odznaki krajoznawcze i ich rola w popularyzowaniu krajoznawstwa. 
12. Proces poznawczy jako istotny element popularyzowania  

i utrwalania wiedzy krajoznawczej. 
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Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykład, dyskusja, praca z książką; 
Klasyczna metoda problemowa, burza mózgów; 
Metoda realizacji zadań. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
(Przedstawiając w opisie przedmiotu  sposoby sprawdzania efektów kształcenia, należy określić, czy student osiągnął 
zamierzone efekty kształcenia, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  
• egzamin końcowy pisemny 
• sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
• prezentacje wyników na ćwiczeniach z przedmiotu 
 
Sposób zaliczenia 
Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń oraz egzamin końcowy. 

 
Literatura: 
1. Denek Kazimierz, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Warszawa 1989, Wydawnictwo 

PTTK „Kraj”;  
2. Krajoznawstwo jako czynnik edukacji społecznej. Pod red. Ryszarda Harajdy. Zielona Góra 1979, Wydawnictwo PTTK 

„Kraj”; 
3. Kruczek Zygmunt, Kurek Artur, Nowacki Marek, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Kraków 2003, Wydawnictwo 

„Proksenia”; 
4. Nauka a krajoznawstwo. Pod red. Ryszarda Harajdy i Poli Kuleczki, Zielona Góra 1989, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Zielonej Górze; 
5. Sejmik Przedkongresowy. Krajoznawstwo wśród młodzieży. Idee przewodnie. „Znad Warty. Biuletyn Wielkopolskiej 

Korporacji Oddziałów PTTK”. Poznań 1999; 
6. Artykuły z kwartalnika „Wędrujemy” 2004-2012. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Obsługa Ruchu Turystycznego 
Kod 

przedmiotu: 
K7 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 - - - 45 3 

Studia niestacjonarne 27 - - - 27 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Paweł Czechowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obsługą ruchu turystycznego, od determinant i 
typów ruchu turystycznego poczynając, poprzez organizację wyjazdów oraz wszelkie formy obsługi konieczne podczas ich 
trwania, aż po jakość i logistykę, niezbędne w każdej fazie podróży turystycznej. Przedmiot umożliwia zdobycie umiejętności 
w zakresie pracy i zarządzania biurem podróży, marketingu turystycznego jak również wielu innych zagadnień branżowych. 
 
Cel przedmiotu: 
- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z obsługą ruchu turystycznego 
- Zapoznanie ze specyfiką pracy biura podróży 
- Zapoznanie z głównymi zjawiskami zachodzącymi w branży turystycznej  
- Zapoznanie z podstawowymi dokumentami i wzorami umów 
- Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu etyki zawodu i kultury pracy. 
- Zapoznanie z zasadami tworzenia programów i kalkulowania imprez turystycznych 
- Zaznajomienie z przepisami prawa dot. świadczenia usług turystycznych 

- Zapoznanie z zasadami współpracy biur podroży z obiektami noclegowymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi 
turystyczne 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw marketingu, podstawy geografii turystycznej (w szczególności regionów turystycznych świata), 
znajomość podstawowych pojęć występujących w turystyce 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma podstawową wiedzę o turystyce, jej miejscu w 
systemie nauk i relacjach do innych nauk. 

Kolokwium, praca 
na zajęciach. 

K_W04 
 

W02 
Zna uwarunkowania techniczne, przyrodnicze i 
prawne związane z budową i rozbudową 
infrastruktury turystycznej. 

Kolokwium, praca 
na zajęciach. 

K_W05 

W03 
Posiada wiedzę o rodzajach przedsiębiorstw 
turystycznych, ich organizacji i sposobach 
zarządzania. 

Kolokwium, praca 
na zajęciach. 

K_W07 

W04 
Posiada wiedzę z zakresu kierowania instytucjami 
lub organizacjami w sektorze turystycznym. 

Kolokwium, praca 
na zajęciach. 

 
K_W08 

Umiejętności 

U01 
Umie wskazać trendy i tendencje w rozwoju 
turystyki obecnie i w przyszłości. 

Prezentacja, 
projekty. 

K_U05 
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U02 
Posiada umiejętność obsługiwania turystów na 
poszczególnych etapach podróży turystycznej. 

Prezentacja, 
projekty. 

K_U10 

U03 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień 
szczegółowych (np. regionów turystycznych, 
przestrzeni turystycznej itp.). 

Prezentacja, 
projekty. 

K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role społeczne i 
zawodowe. 

Prezentacja. K_K02 

K02 
potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

Prezentacja. K_K03 

K03 
okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych 
oraz troskę o ich dobro 

Prezentacja. K_K04 

 
 
Treści programowe: 
- Czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego. 
- Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego. Ustawa o Usługach Turystycznych, jej znaczenie dla podmiotów 
turystycznych. 
- Rodzaje i formy obsługi ruchu turystycznego na poszczególnych etapach podróży. 
- Organizacja, struktura, zakres działalności biur podróży. Internetowe biura podróży.  
- Główni organizatorzy turystyki w Polsce i w Europie.  
- Rozmiary turystyki na świecie - regiony turystyczne świata. 
- Rodzaje dokumentów w obsłudze ruchu turystycznego. Umowy w turystyce.  
- Ubezpieczenia w turystyce. 
- Rynek lotniczy. Przewoźnicy, przewozy, lotniska. Obsługa podróżnicza w biurze podróży. 
- Znaczenie transportu w realizacji imprezy turystycznej. 
- Podział obiektów hotelowych i ich kategoryzacja. Obsługa turystów w obiektach bazy noclegowej i żywieniowej. 
- Baza noclegowa w Polsce i Europie. Międzynarodowe systemy hotelowe. 
- Przepisy paszportowe, celne, wizowe, dewizowe. 
- Praca z grupą turystyczną. Pilotaż i przewodnictwo. 
- Karty płatnicze, formy płatności w turystyce. 
- Specyfika potrzeb klientów w usługach turystycznych. 
- Kultura jakości i etyka zawodowa. Kultura jakości a trwałość więzi z klientem. Budowanie lojalności. 
- Trendy w turystyce – perspektywy i zagrożenia dla turystyki w Polsce i na świecie. 
- Tworzenie produktu turystycznego. Imprezy turystyczne i ich rodzaje.   
- Organizacja i realizacja imprez turystycznych. Kalkulacja i rozliczanie imprez. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- prezentacje studentów 
- praca z katalogami biur podróży 
- praca z dokumentami obowiązującymi w Obsłudze Ruchu Turystycznego 
- analiza Ustawy o usługach turystycznych 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium w trakcie semestru 
- ocena prezentacji przygotowywanych przez studentów 
- ocena projektów przygotowywanych przez studentów 
 
Sposób zaliczenia: 
- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
- ocena zadań wykonywanych przez studenta w toku zajęć, 
 
Literatura obowiązkowa: 
1. Byszewska M., Łopacinski K. Rynek biur podróży 2009, Instytut Turystyki, Eurosystem, Warszawa 2010, całość 
2. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007, str. 105-149 
3. Kompendium wiedzy o turystyce, praca zbiorowa pod red. Gołembski G., PWN, Warszawa 2009, str. 245–293. 
4. Obsługa ruchu turystycznego, praca zbiorowa pod red. Kruczek Z., Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009, str. 25–66, 
143–176, 219-228, 295-347 
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5. Obsługa Ruchu Turystycznego, praca zbiorowa pod red. Meyer B, PWN 2006 
 

Literatura uzupełniająca: 
1. Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wydawnictwo Albis, Kraków 2003, str. 193-199 
2. Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005 
3. Gospodarka turystyczna, pod red. Panasiuk A., PWN, Warszawa 2008, str. 133-164 
4. Gołembski G., Vademecum pilota grup turystycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, str. 11-36 
5. Kachniewska M., Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Eurosystem, Warszawa 2005, str. 70 - 78 
6. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, str. 55-72 
7. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, pod red. Bosiacki S., Śniadek J., AWF w Poznaniu, Poznań 2004, s. 24-
56 
8. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009, str. 81-92 
9. Turystyka, pod red. Kurek Wł., PWN, Warszawa 2008, , str. 13-101 
10. Zawistowska H., Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, WSE, Warszawa 2005, str. 25-55 
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dziennik Ustaw nr 133, poz. 884 (z póz. zmianami) 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika turystyki i rekreacji 
Kod 

przedmiotu: 
K8 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 30 (E) 30 - - 5 

Studia niestacjonarne 36 18 (E) 18 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy opisu wpływu turystyki i rekreacji na gospodarkę narodową i regionalną; identyfikacji podstawowych 
czynników wpływających na turystykę i rekreację w wymiarze społeczno-gospodarczym rynek usług turystycznych i 
rekreacyjnych, gospodarka turystyczna, ekonomiczna funkcja turystyki i rekreacji 
 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności rozumienia podstawowych mechanizmów ekonomicznych związanych z 
rozwojem turystyki i rekreacji; umiejętność rozumienia roli turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju; rozpoznawania 
mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki; dostrzegania prorozwojowego i proinnowacyjnego oddziaływania 
turystyki na gospodarkę, środowisko i społeczność lokalną. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
ekonomia, podstawy turystyki, podstawy rekreacji 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student ma podstawową wiedzę o typowych 
rodzajach struktur i instytucji  ekonomicznych 
funkcjonujących w ramach gospodarki turystycznej. 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne K_W03 

W02 
Student ma podstawową wiedzę o gospodarce 
turystycznej  w skali krajowej i międzynarodowej. 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

K_W04 

W03 

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki 
pozyskiwania danych, właściwe dla ekonomiki 
turystyki, pozwalające opisywać gospodarkę 
turystyczną, jej rolę w gospodarce narodowej. 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

K_W12 

Umiejętności 

U01 
Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
ekonomiczne w zakresie turystyki i rekreacji. 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

K_U03 

U02 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 
teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 
konkretnych procesów  gospodarczych w zakresie 
turystyki i rekreacji 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne, 
zadania w formie 
pisemnej 

K_U05 

U03 
Student potrafi właściwie analizować przyczyny i 
przebieg konkretnych procesów i zjawisk  w 
zakresie turystyki i rekreacji 

zadania w formie 
pisemnej, 
kolokwium pisemne 

K_U06 
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Kompetencje personalne i społeczne: 

K01 
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role. 

zadania zespołowe 
w formie pisemnej 

K_K02 

K02 
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

K_K01 

K03 
Student potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy 

zadania zespołowe 
w formie pisemnej 

K_K09 

 
Treści programowe: 
wykłady: 

4. Ekonomika turystyki i rekreacji jako dyscypliny naukowe. 
5. Rynek turystyczny – istota i mechanizm funkcjonowania. 
6. Gospodarka turystyczna – struktura i cechy. 
7. Bezpośredni wpływ turystyki i rekreacji na gospodarkę – bilans płatniczy. 
8. Bezpośredni wpływ turystyki i rekreacji na gospodarkę – dochód narodowy i jego podział przestrzenny, zatrudnienie, 

inwestycje. 
9. Pośredni wpływ turystyki i rekreacji na gospodarkę – efekty mnożnikowe. 
10. Współczesne tendencje rozwoju gospodarki turystycznej. 

ćwiczenia: 
Turystyka – zalecenia terminologiczne UNWTO. 
Mikro- i makroekonomia – podstawowe kategorie i prawa. 
Mierniki popytu i podaży na rynku turystycznym. 
Elastyczność popytu i podaży turystycznej. 
Równowaga na rynku turystycznym. 
Gospodarka turystyczna w strukturze gospodarki narodowej. 
Ekonomiczne funkcje turystyki i rekreacji w obszarze emisji i recepcji turystycznej. 
Bilans turystyczny – eksport i import turystyczny. 
Ekonomiczne znaczenie międzynarodowej wymiany turystycznej. 
Pośredni wpływ turystyki i rekreacji na dochód narodowy. 
Kooperacja podmiotów gospodarki turystycznej. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

11. wykład multimedialny z elementami konwersatorium 
12. dyskusja dydaktyczna 
13. studia przypadków 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

14. egzamin pisemny 
15. kolokwia w trakcie semestru 
16. rozwiązywanie zadań podczas zajęć 

 
Sposób zaliczenia: 
egzamin pisemny,  sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
 
Literatura podstawowa: 

1. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa 1998. 
2. zalecana: 
3. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
4. A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Kanon, Warszawa 2007. 
5. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
6. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999. 
7. J. Giezgała, Turystyka w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1977. 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

Nazwa przedmiotu: Hotelarstwo 
Kod 

przedmiotu: 
K9 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 30 - - 4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 18 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adam Nadolny 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zasad funkcjonowania hotelu. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu 
kategoryzacji bazy hotelowej, obsługą gości w hotelu, nowoczesnego zarządzania hotelem i inną bazą noclegową, 
działalności usługowej i handlowej hotelu, itp. 
 
Cel przedmiotu: 
Celem zajęć jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu hotelarstwa. Student powinien 
posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki, hotelarstwa, identyfikować polskie i światowe organizacje 
hotelarskie; rozróżniać formy zarządzania obiektami hotelarskimi i innymi obiektami, w których świadczone są usługi 
hotelarskie; określać warunki techniczne jakie powinien spełniać obiekt hotelarski i inne obiekty, w których świadczone są 
usługi hotelarskie; charakteryzować usługi świadczone w różnych rodzajach obiektów hotelarskich i innych obiektach, w 
których świadczone są usługi hotelarskie 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania hotelu 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 Student posiada wiedzę z zakresu działalności 
hotelu 

egzamin, kolokwium K_W07 

W02 Student posiada wiedzę o zakresu marketingu 
hotelarskiego 

egzamin, kolokwium K_W08, K_W09 

W03 Student poznaje trendy współczesnego hotelarstwa egzamin, kolokwium K_W07 

Umiejętności 

U01 Student posługuje się podstawowymi pojęciami z 
zakresu hotelarstwa w zadaniach praktycznych 

kolokwium, zadania 
praktyczne na 
ćwiczeniach 

K_U08 

U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody 
obsługi klienta w hotelu w zadaniach praktycznych 

zadania praktyczne 
na ćwiczeniach, 
projekt 

K_U10 

Kompetencje personalne i społeczne: 

K01 Student jest przygotowany do pracy w hotelu zadania praktyczne 
na ćwiczeniach, 
projekt 

K_K04 

K02 Student potrafi samodzielnie doskonalić zdobytą zadania praktyczne K_K01 
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wiedzę na ćwiczeniach, 
projekt 

K03 Student potrafi pracować w grupie zadania praktyczne 
na ćwiczeniach, 
projekt 

K_K02 

 
Treści programowe: 
-Zarys hotelarstwa w Polsce i na świecie 
-Podstawowa terminologia związana z hotelarstwem 
-Wzajemne relacje między turystyką, hotelarstwem a gastronomią 
Rynek usług hotelarskich: 
-Rodzaje przedsiębiorstw hotelarskich 
-Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 
-Usługi hotelarskie jako produkt 
-Zachowania konsumentów w hotelarstwie 
-Mierniki charakteryzujące hotelarstwo 
-Organizacje hotelarskie na świecie i w Polsce 
Zarządzanie hotelem: 
-Metody i techniki zarządzania 
-Zarządzanie marketingowe usługami hotelarskimi 
-Zarządzanie jakością, ceną, kosztami w hotelu 
-Zarządzanie strategiczne we współczesnym hotelu 
Usługi towarzyszące działalności hotelarskiej: 
-zasady prowadzenia działalności gastronomicznej w hotelarstwie 
-Obsługa gości w gastronomii 
-Obsługa konferencji 
-Pion rekreacyjny, sportowy, zdrowotny w działalności współczesnego obiektu hotelarskiego 
-Rola personelu w działalności hotelowo-gastronomicznej 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady problemowe 
Prezentacje 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
-kolokwium na zakończenie semestru 
-obecność na zajęciach 
 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium (min. 60%) 
 
Literatura: 
1. Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007. 
2. Włodarczyk B., Milewska M., Hotelarstwo cz.1, Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, Wyd. WSTiH, Łódź 

2005. 
3. Wszędybył E., Borkowski S., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2007. 
4. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003. 
5. Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa, Wyd. Nauk UE Kraków, Kraków 2008. 
6. Błądek Z., Tulibacki T., 2003, Dzieje krajowego hotelarstwa – od zajazd do współczesności, Wydawnictwo Albus, 

Poznań 
7. Alejziak W., Marciniec T., 2003, Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wydawnictwo F.H-U Albis, Kraków 
8. Adamowicz J., Wolak G., 2004, Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków. Milewska M., Włodarczyk 

B., 2005, Hotelarstwo, cz. 1, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź 
9. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo, usługi-ekspolatacja-zarządzanie, PWN, Warszawa 2009 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  



74 
 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: PRAWO GOSPODARCZE 
Kod 

przedmiotu: 
K10 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 30 (E) - - - 2 

Studia niestacjonarne 18 18 (E)  - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Derlatka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z prawem gospodarczym i jego znaczenia w 
działalności turystycznej i rekreacyjnej.  
 
Cel przedmiotu: 
Rozumienie roli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych aktów prawnych w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w zakresie turystyki, znajomość zasad  podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zapoznanie z 
zasadami tworzenia izb gospodarczych i ich roli w dziadzienie turystyki. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
ogólna znajomość  podstaw i zasad stosowania prawa 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie gospodarczym i jego 
miejscu w systemie prawa danego państwa 

egzamin K_W24 

W02 
posiada wiedzę o normach prawnych dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
dziedzinie turystyki 

egzamin 
K_W07 
K_W24 

W03 
zna prawa i obowiązki podmiotów działalności 
gospodarczej w turystyce 

egzamin 
K_W07 
K_W24 

Umiejętności 

U01 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 
do analizy konkretnych zagadnień prawa 
gospodarczego w obrębie turystyki 

zadania praktyczne 
K_U02 
K_U22 

U02 
posługuje się normami i regułami prawnymi w 
obrębie prawa gospodarczego w dziedzinie 
turystyki 

zadania praktyczne K_U22 

U03 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk będących przedmiotem zainteresowania 
prawa gospodarczego 

zadania praktyczne K_U22 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej właściwej w sprawach turystyki 

zadania praktyczne K_K04 
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K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

zadania praktyczne K_K01 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania 

zadania praktyczne K_K03 

 
Treści programowe: 

˗ Pojęcie i zakres prawa gospodarczego. 
˗ Założenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
˗ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 
˗ Polska Izba Turystyki na tle ustawy o izbach gospodarczych.  
˗ Umowy w obrocie gospodarczym. 
˗ Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. 
˗ Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele. 
˗ Umowa przechowania. 
˗ Umowa przewozu w kodeksie cywilnym i w ustawie Prawo przewozowe.  
˗ Wybrane zagadnienia umowy sprzedaży. 
˗ Umowa zlecenia. 
˗ Umowa o dzieło. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa gospodarczego. W zależności od omawianego zagadnienia na 
wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
obecność na zajęciach 
odpowiedzi ustne 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu obejmuje ocenę z odpowiedzi ustnej.  
 
 
Literatura: 

 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2004. 

 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie turystyczne 
Kod 

przedmiotu: 
K11 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 15 (E) 15 - - 2 

Studia niestacjonarne 18 9 (E)  9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adam Nadolny 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu 
Opanowanie  wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu zagospodarowania turystycznego koniecznych do poprawnej analizy 
stanu i możliwości rozwoju bazy materialnej turystyki  zarówno pod względem jej   atrakcyjności  jak i techniczno-
organizacyjnym oraz  prawnym.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Znajomość podstaw turystyki, prawa i ekonomii 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

K_W01 
zna uwarunkowania techniczne, przyrodnicze i 
prawne związane z  budową  i rozbudową 
infrastruktury turystycznej 

dyskusja 
K_W05 
K_W13 

K_W02 
zna metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania 
informacji pozwalające opisywać stan 
zagospodarowania turystycznego 

dyskusja K_W11 

Umiejętności 

K_U01 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje umiejętności korzystając z różnych źródeł 
opisujących  problematykę zagospodarowania 
turystycznego  w tym  także potrafi korzystać z 
najnowszych technologii,   

dyskusja 
K_U04 
K_U06 

K_U02 
afi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk zachodzących 

w turystyce pod kątem jej  infrastruktury 
dyskusja 

K_U04 
K_U06 

K_U03 

K potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informacje z zakresu zagospodarowania 
turystycznego  z wykorzystaniem różnych źródeł i 
sposobów  

prezentacja K_U20 

K_U04 

potrafi w sposób zrozumiały i spójny wypowiadać się 
w mowie i piśmie  na tematy  dotyczące wybranych 
zagadnień z zakresu zagospodarowania 
turystycznego z wykorzystaniem różnych ujęć 
teoretycznych korzystając przy tym z dorobku 
naukowego turystyki oraz dziedzin pokrewnych, 

referat K_U23 



77 
 

Kompetencje społeczne 

K_K01 
ma świadomość  poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę systematycznego 

dokształcania się i rozwoju osobistego, 
dyskusja K_K01 

K_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 
niej różne role wynikające z przydzielonych zadań  z 
zakresu zagospodarowania turystycznego 
  

dyskusja K_K02 

K_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
związanego z zagospodarowaniem turystycznym 

prezentacja K_K03 

K_K04 

dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy, 
  

dyskusja K_K01 

K_K05 
potrafi myśleć i działać  w sposób przedsiębiorczy w 
sektorze turystyki 

dyskusja K_K09 

 
 
Treści programowe 
WYKŁADY 
 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego. 
2. Typologia walorów turystycznych i rekreacyjnych.  
3. Gospodarowanie walorami turystycznymi.  
4. Dostępność komunikacyjna. 
5. Klasyfikacja urządzeń turystycznych ze względu na różnorodne kryteria : znaczenia dla turystów, sposobu wykorzystania, 

położenia, czasu wykorzystania, dostępności,  własności, stopnia komercjalizacji, formy przestrzennej, zasięgu 
geograficznego. 

6. Zagospodarowanie turystyczne  a rodzaj urządzeń ( noclegowe, żywieniowe, transportowe, uzupełniające, paraturystyczne). 
7. Zagospodarowanie turystyczne  a formy turystyki  (wybrane  formy np. turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza, 

uzdrowiskowa itp.).  
8. Planowanie zagospodarowania turystycznego ( wybrane zagadnienia) 

 
ĆWICZENIA 
 
Zagospodarowanie turystyczne wybranych miejscowości lub obszarów woj. lubuskiego ( do ustalenia ze studentami). 
Studenci, pracując w grupach,  przeprowadzają samodzielnie inwentaryzację bazy turystycznej i paraturystycznej, analizują 
stopień  nasycenia danej miejscowości lub obszaru urządzeniami turystycznymi,  tworzą dokumentację fotograficzną. Wyniki 
pracy studenci  przedstawiają  na zajęciach w formie prezentacji i omówienia. 
 
Metody / techniki dydaktyczne 
 

 Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe, 

  dyskusja, pokaz, projekt/prezentacja – realizacja jednego indywidualnego  projektu semestralnego  i grupowe 
przygotowanie prezentacji 
 

Sposób zaliczenia 
 
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie  oceny uzyskanej z egzaminu oraz ćwiczeń  Minimalna ilość punktów dająca 
zaliczenie treści wykładowych wynosi 16, maksymalnie student może otrzymać 30 punktów. Zaliczenie przedmiotu jest 
możliwe tylko w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu oraz pozytywnie zaliczonych ćwiczeń (50%/50%). 
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Literatura podstawowa  
1. Derek M., Kowalczyk A., Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa 2010. 
2. Pawlikowska-Piechotka A., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Warszawa 2009. 
3. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa 1976. 
Literatura uzupełniająca 
1. J. Płocka, Wybrane zagadnienia z  zagospodarowania turystycznego, cz. I i II, Toruń 2002. 
2. J. Warszyńska, Geografia turystyczna świata, Warszawa 2000. 
3. T. Lijewski, B.. Miłkowski, Geografia turystyczna Polski (rozdział dotyczący zagospodarowania turystycznego Polski), 

Warszawa 2000.  
4. Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. Grzegorza Gołembskiego, Warszawa- Poznań 2002. 
5. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Warszawa 2000. 
6. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, pod red. G. Gołembskiego,  rozdz. 2, 6, Warszawa – Poznań 1999. 
 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Regionalistyka 
Kod 

przedmiotu: 
K12 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 60 30 15 - 15 4 

Studia niestacjonarne 36 18 9 - 9 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Pola Kuleczka, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu regionalizmu oraz wiedzy o regionie, niezbędnych w uprawianiu turystyki i 
krajoznawstwa oraz popularyzowaniu wiedzy o kraju, jak i własnym regionie. 
 
Cel przedmiotu: 
Umiejętność definiowania pojęć: region, regionalizm, lokalizm, „mała Ojczyzna”; 
Wiedza nt. historii i rozwoju regionalizmu w Europie oraz w Polsce;  
Ogólna wiedza nt. regionów Polski; 
Wiedza nt. własnego regionu; 
Znajomość dziedzictwa kulturowego regionu lubuskiego; 
Wiedza oraz umiejętności z zakresu popularyzowania edukacji regionalnej. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ogólna wiedza o regionie, zawarta w programach szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę o turystyce, jej miejscu w 
systemie nauk i relacjach do innych nauk 

Kolokwium 
 

K_W04 
 

W02 
zna  cechy charakterystyczne dla kultury własnego 
regionu; centra kultury regionalnej 

kolokwium K_W17 

Umiejętności 

U01 
ma umiejętność podstawowej analizy wydarzeń 
zachodzących w Polsce i na świecie 

Kolokwium  
 

K_U01 

U02 
umie samodzielnie ocenić wypływ turystyki na 
środowiska ją otaczające: technologiczne, 
przyrodnicze czy kulturowe 

kolokwium K_U04 

U03 
umie ocenić  atrakcyjność środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego 

Prezentacja 
podczas ćwiczeń; 

kolokwium 
K_U14 

U04 
potrafi rozpoznać i nazwać specyficzne cechy 
kultury poszczególnych regionów Polski 

Prezentacja 
podczas ćwiczeń, 

kolokwium 
K_U17 

U05 potrafi wykorzystać różnorodność kulturową Prezentacja K_U19 
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poszczególnych regionów Polski do tworzenia 
produktu turystycznego 

podczas ćwiczeń 

U06 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień 
szczegółowych (np. regionów turystycznych, 
przestrzeni turystycznej itp.) 

Prezentacja 
podczas ćwiczeń 

K_U23 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 

potrafi współdziałać  i pracować w grupie, 

przejmując w niej różne role społeczne  i 

zawodowe 

Prezentacja 
wyników 

K_K02 

K02 

potrafi określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
Prezentacja 

wyników 
K_K03 

K03 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
i upowszechnianie w działalności turystycznej 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Kolokwium K_K05 

K04 
rozumie i dostrzega znaczenie więzi z regionem, 
ma poczucie przynależności regionalnej 

Kolokwium K_K07 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 

- Region – regionalizm – dziedzictwo kulturowe – propozycje zdefiniowania i usystematyzowania pojęć. 
- Dzieje regionalizmu w Europie (geneza, rozwój, charakterystyka). 
- Regionalizm w Polsce – historia i współczesność. 
- Regionalizm jako ruch społeczny. 
- Dziedzictwo kulturowe a regionalizm. 
- Z niej wyrośliśmy – „mała ojczyzna”, „ojczyzna prywatna”, „ojczyzna lokalna”. 
- Rodzina a kultura narodowa. 

Ćwiczenia: 
- Twórcy polskiego regionalizmu. 
- Prasa regionalna. 
- Stowarzyszenia społeczne i ich rola w popularyzowaniu walorów i dorobku „małych ojczyzn”. 
- Edukacja regionalna: 

- Program Regionalizmu Polskiego, 
- Karta Regionalizmu Polskiego, 
- Dziedzictwo kulturowe w regionie, 
- Znaczenie i istota popularyzowania regionalizmu wśród młodego pokolenia. 

- Pogranicze polsko-niemieckie, Środkowe Nadodrze – problemy kulturowe. 
Ćwiczenia terenowe: 
- spotkanie z redaktorami prasy regionalnej w siedzibie wydawnictwa 
- spotkania z członkami stowarzyszenia promującego walory regionu 
- wycieczka do miejsca charakterystycznego dla kultury regionu 
 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
(Podział metod oraz ich charakterystyka w załączniku.) 
Wykład, dyskusja, praca z książką; 
Klasyczna metoda problemowa, burza mózgów; 
Metoda realizacji zadań. 
 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
(Przedstawiając w opisie przedmiotu  sposoby sprawdzania efektów kształcenia, należy określić, czy student osiągnął 
zamierzone efekty kształcenia, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  
• egzamin: część pisemna; 
• kolokwia w trakcie semestru 
• prezentacje wyników podczas ćwiczeń 
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Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń oraz kolokwium końcowego 
 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 

1. Brencz Andrzej, Oswajanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Z badań etnologicznych na Środkowym Nadodrzu, 
[w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Praca zbiorowa pod red. 
Zbigniewa Mazura, Poznań 1997, Instytut Zachodni, s. 191-216. 

2. Damrosz Jerzy, Obszary etnokulturowe a granice państw i regionów, [w:] Czym jest regionalizm? VI Kongres 
Regionalnych Towarzystw Kultury. Radom, 23-26 września 1998. Pod red. Stefana Bednarka, Aleksandra 
Kociszewskiego, Anatola Jana Omelaniuka, Krzysztofa Orzechowskiego, Stanisława Słowika, Jana Wojtasia, 
Andrzeja Zielińskiego, Wrocław-Ciechanów 1998, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 16-30. 

3. Damrosz Jerzy, Region i regionalizm. Studium interdyscyplinarne, Warszawa 1987, Instytut Kultury. 
4. Jastrzębski Jerzy, Kultura i regionalizm, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Pod red. Teresy 

Smolińskiej, Opole 1999, Uniwersytet Opolski, s. 351-359. 
5. Kaczmarek Urszula, Młodzież – regionalizm – kultura, [w:] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce. Pod red. 

Aleksandra Kociszewskiego, Anatola Jana Omelaniuka, Krzysztofa Orzechowskiego, Krajowy Ośrodek Dokumentacji 
Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 146-153. 

6. Kostarczyk Artur, Dziedzictwo kulturowe regionów Polski, [w:] Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji 
Polski. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Wysockiej i Marka Konopki, Ciechanów 1977, Rada Krajowa Regionalnych 
Towarzystw Kultury, s. 21-25. 

7. Kwaśniewski Krzysztof, Elementy teorii regionalizmu, [w:] Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór 
studiów. Pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 1993, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 75-85. 

8. Omelaniuk Anatol Jan, Z regionalizmem w XXI wiek. Referat programowy na VI Kongres Regionalnych Towarzystw 
Kultury. Wrocław-Ciechanów 1998, Wydawnictwo i Drukarnia DTSK „Silesia”. 

9. Patkowski Aleksander, W hołdzie ziemi rodzinnej. Wstępami poprzedzili: Stanisław Arnold i Piotr Banaczkowski, 
Warszawa 1958, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 

10. Petrykowski Piotr, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
11. Turowski Jan, Regiony – regionalizm – lokalizm, [w:] Czym jest regionalizm? VI Kongres Regionalnych Towarzystw 

Kultury. Radom, 23-26 września 1998. Pod red. Stefana Bednarka, Aleksandra Kociszewskiego, Anatola Jana 
Omelaniuka, Krzysztofa Orzechowskiego, Stanisława Słowika, Jana Wojtasia, Andrzeja Zielińskiego, Wrocław-
Ciechanów 1998, Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 100-106. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Dyczewski Leon, Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenieniu w kulturze narodowej, [w:] Rodzina – 
młodzież – regionalizm. Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Pod. red. 
Aleksandra Kociszewskiego, Anatola Jana Omelaniuka, Władysława Pilarczyka, Ciechanów 2000, Krajowy 
Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 19-35. 

2. Godula Róża, Węcławowicz Tomasz, Aspekty tożsamości kulturowej, [w:] Polskie regiony. Podstawy kulturowe 
regionalizacji Polski. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Wysockiej i Marka Konopki, Ciechanów 1977, Rada 
Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 27-32. 

3. Kaczmarek Urszula, Zderzenie i mieszanie się społeczności i kultur na pograniczu polsko-niemieckim – casus 
Szczecińskiego, [w:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Pod. red. Ireny 
Bukowskiej-Floreńskiej, Katowice 1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. II, s. 93-101. 

4. Samsonowicz Henryk, O większej i małej Ojczyźnie, [w:] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce. Pod 
red. Aleksandra Kociszewskiego, Anatola Jana Omelaniuka, Krzysztofa Orzechowskiego, Krajowy Ośrodek 
Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 57-61. 

5. Simonides Dorota, Więź regionalna a „mała ojczyzna”, [w:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a 
świadomość etniczna. Pod. red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej, Katowice 1991, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, t. II, s. 65-75. 

6. Szacki Jerzy, Tożsamość narodowa w obliczu otwartej przestrzeni europejskiej, [w:] Tożsamość narodowa a ruch 
regionalny w Polsce. Pod red. Aleksandra Kociszewskiego, Anatola Jana Omelaniuka, Krzysztofa 
Orzechowskiego, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, s. 62-68. 

 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Kultura kulinarna 
Kod 

przedmiotu: 
K13 

Rok II 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) - 30 - 3 

Studia niestacjonarne 27 9 (E)  - 18 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Peryt- Gierasimczuk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z kulturowym i społecznym kontekstem wytwarzania, dystrybucji, przetwarzania i konsumpcji żywności. 
Wprowadzenie w całościowe ujęcie zagadnienia, obejmujące aspekty socjologiczne, antropologiczne, historyczne oraz 
ekonomiczne i polityczne. 
 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza sposobów w jakie zbiorowości i społeczeństwa wchodzą w związki z żywnością w kontekście 
historycznym i kulturowym 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Podstawowa wiedza z 
zakresu socjologii i antropologii kulturowej. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna i rozumie kulturowe determinanty produkcji i konsumpcji 
żywności                                         

egzamin 

K_W20 

W02 
Posiada podstawowe wiadomości o historii kulinariów i 
gastronomii 

K_W21 

Umiejętności 

U01 
Potrafi zorganizować żywienie turysty a także ocenić jakość 
produktów spożywczych 

kolokwium K_U11 

U02 
Potrafi wykorzystać różnorodność kulturową (różne kuchnie 
regionalne) poszczególnych regionów Polski do tworzenia 
produktu turystycznego 

kolokwium 
K_U19 

U03  Potrafi sprawnie funkcjonować w pionie gastronomicznym hotelu      K_U31 

Kompetencje społeczne 

K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Sprawozdanie z 

ćwiczeń 

K_K01 

K02 
Potrafi współdziałać  i pracować w grupie, przejmując w niej różne 
role społeczne  i zawodowe 

K_K02 
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Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rola żywienia w życiu człowieka. Rys historyczny 
2. Antropologia i socjologia kulinarna ( selekcja potraw jako jadalnych, sposób obróbki potraw, hierarchizacja potraw, 

sposoby spożywania potraw, społeczna i kulturowa rola kucharza i kucharki) 
3. Kulinarne ruchy społeczne; 
4. Prawo i etyka kulinarna 
5. Tradycje żywieniowe Polski i świata. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania 
6. Higiena i bezpieczeństwo żywności, jej przechowywanie. Zatrucia pokarmowe 
Ćwiczenia: 
1. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Zastosowanie programów 

komputerowych do oceny sposobu żywienia. Normy żywienia. 
2. Podstawy nauki o żywieniu człowieka - znakowanie żywności. Informacja żywieniowa 
3. Technologia bezpiecznego żywienia 
4. Obyczaje stołu w kulturze popularnej 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 egzamin część pisemna 

 3 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) 
 
Literatura: 
 
Literatura podstawowa: 
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L (red.).  Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu. PWN, Warszawa. 2010 . 
2. Hasik J., Gawęcki J. (red.).  Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa, 2010. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
2. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995. 
3. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – red. J. Biernat, WUP, 2009. 
 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
Kod 

przedmiotu: 
K14 

Rok I 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 - 30 - 15 2 

Studia niestacjonarne 27 - 18 - 9 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Jolanta Adach 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu:                                                                                                                                                                   

w formie ćwiczeń i warsztatów przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji wypoczynku, form pracy 

wychowawczo-opiekuńczej oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz  zdrowia uczestników. 

 Cel przedmiotu:                                                                                                                                                                      

przygotowanie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku kształcenia turystyka i rekreacja do organizowania i 

prowadzenia zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
przedmiot realizowany od podstaw 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna i rozumie psychologiczne mechanizmy 
czynności ludzkich, ma wiedzę o normach   i 
regułach moralnych i etycznych oraz ich źródłach i 
naturze   

zajęcia praktyczne 

K_W02 

W02 
posiada wiedzę o rodzajach przedsiębiorstw 
turystycznych, ich organizacji i sposobów 
zarządzania 

K_W07 

W03 
zna i rozumie powiązania ekologii i ochrony 
środowiska z turystyką i rekreacją 

K_W13 

W04 
zna metody i środki popularyzacji krajoznawstwa i 
wiedz krajoznawczej 

K_W16 

W05 
ma wiedzę o elementach środowiska 
geograficznego i ich wzajemnym powiązaniu 

K_W18 

Umiejętności 

U01 
umie samodzielnie ocenić wpływ turystyki na 
środowiska ją otaczające – technologiczne, 
przyrodnicze czy kulturowe  

 
 

Zajęcia praktyczne 
 
 
 
 

K_U04 

U02 
Potraf organizować imprezy turystyczne w sposób 
nie zagrażający środowisku  

K_U13 

U03 
potrafi kształtować w otoczeniu potrzeby i 
zainteresowania krajoznawcze 

K_U16 
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U04 potrafi dobrać właściwe formy rekreacji do 
indywidualnych potrzeb i możliwości człowieka 

 
zajęcia praktyczne 

K_U21 

U05 potrafi prowadzić działalność w zakresie turystyki i 
rekreacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 

K_U22 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role społeczne i zawodowe  

zajęcia praktyczne 

K_K02 

K02 
ma świadomość znaczenia rekreacji ruchowej w 
promocji zdrowia i profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych 

K_K08 

K03 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i 
jednocześnie przynoszący korzyści społeczne 

K_K09 

 
Treści programowe 
Ćwiczenia: 

ĆW1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - koordynacyjna rola władz oświatowych, formy 
wypoczynku, organizatorzy wypoczynku, podstawy prawne i obowiązujące przepisy (2h) 

ĆW2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku - struktura placówki, rada wychowawców, grupa 
jako zespół wychowawczy, organizacja życia, rozkład dnia, regulamin uczestnika (2h) 

ĆW3. Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej - opracowanie planu wychowawczego grupy, 
metody i formy realizacji planów wychowawczych, dokumentacja wychowawcy (4h) 

ĆW4. Obowiązki wychowawcy grupy – (2h) 
ĆW5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku - cele i zadania wychowania 

fizycznego, masowa nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z gier zespołowych, 
lekkoatletyka, olimpiady sportowe itp. (4h) 

ĆW6. Turystyka i krajoznawstwo - cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej 
placówek wypoczynku, organizacja wycieczek, organizacja biwaków, gry terenowe itp. (3h) 

ĆW7. Zajęcia kulturalno – oświatowe - cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych, organizacja 
zajęć kulturalno oświatowych, elementy kulturalne zajęć w programie dnia, gry i zabawy świetlicowe, 
konkursy, wystawy, dyskusje, śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem, organizacja uroczystości, imprez, 
wieczornic, ognisk, prowadzenie kroniki (3h) 

ĆW8. Zajęcia praktyczno – techniczne - cele i zadania zajęć praktyczno – technicznych, formy i 
rodzaje zajęć praktyczno – technicznych, prace dekoracyjne i zdobnicze, indywidualne 
zainteresowania uczestników, rozwój zainteresowań uczestników (2h) 

ĆW9. Prace społecznie – użyteczne - cele i zadania prac społecznie użytecznych, wychowawcze 
znaczenie prac społecznie użytecznych, prace w zakresie samoobsługi, prace na rzecz placówki, 
prace na rzecz środowiska (2h) 

ĆW10.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku - przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa, przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku (6h) 

Warsztat: 
 

WA1.  Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej - opracowanie planu wychowawczego grupy, 
metody i formy realizacji planów wychowawczych, dokumentacja wychowawcy (1h) 

WA2.  Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku - cele i zadania wychowania fizycznego, 
masowa nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z gier zespołowych, lekkoatletyka, olimpiady 
sportowe itp. (4h) 

WA3.  Turystyka i krajoznawstwo - cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej 
placówek wypoczynku, organizacja wycieczek, organizacja biwaków, gry terenowe itp. (3h) 

WA4.  Zajęcia kulturalno – oświatowe - cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych, organizacja zajęć 
kulturalno oświatowych, elementy kulturalne zajęć w programie dnia, gry i zabawy świetlicowe, 
konkursy, wystawy, dyskusje, śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem, organizacja uroczystości, imprez, 
wieczornic, ognisk, prowadzenie kroniki (3h) 

WA5.  Zajęcia praktyczno – techniczne - cele i zadania zajęć praktyczno – technicznych, formy i rodzaje 
zajęć praktyczno – technicznych, prace dekoracyjne i zdobnicze, indywidualne zainteresowania 
uczestników, rozwój zainteresowań uczestników (2h) 

WA6.  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku - przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa, przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku (2h) 

 
Metody/ techniki dydaktyczne 

 Metody konwencjonalne lub problemowe. 
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 Zajęcia terenowe 

 Prezentacja treści z zastosowaniem środków audio-wizualnych (prezentacja multimedialna). 

 Działania własne studentów w formie zajęć praktycznych. 
 
Sposób zaliczenia 

 Frekwencja. 

 Pozytywna ocena z wykonanych prac 

 Przygotowanie i zaprezentowanie programu z elementami zajęć kulturalno - oświatowych 
 
Literatura podstawowa  
 

1. Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze 
z zastosowaniem opowieści wychowawczej, Zielona Góra 2004 

2. Nocuń A., Poradnik wychowawcy kolonijnego, Warszawa 1986 
3. Bondarowicz M., Zabawy w grach sportowych, Warszawa 199 
4. Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1995 

 
Literatura uzupełniająca 

1. John-Borys M., Dorastający w relacjach ze światem, Katowice 1994 
2. Kowalczyk G, Czas dorastania „nastolatek sam na sam z sobą”, Szczecin 2001 
3. Węgrzycka – Giluń J. (oprac.), ABC wiedzy o narkotykach dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wrocław 

1997 
4. Kruczek Z., Zdebski J., Organizacja prowadzenia górskich wycieczek oraz imprez turystycznych, Warszawa 1990 
5. Gajewski J. W., Vademecum turysty górskiego, Warszawa 1988 
6. Paterka S., Wieczorek A., Gołaszewski J., Organizacje wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych, 

Poznań 2000 
         7. Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Teoretyczno – metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii,      
Zielona Góra 2008 
         8. Gajewska G., Soliński A., Warsztat pracy pedagoga, Zielona Góra 1998 
         9.Gruszka J., Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie, Jelenia Góra 2002 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 
 
  
  
 
 
 
 
 


