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Punktacja ECTS* 3 

 

 

Opis kursu (cele kształcenia) 

 

Zdobycie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności organizowania i realizacji oraz uprawiania różnych 

rodzajów turystyki aktywnej i kwalifikowanej, m. in.: turystyki nizinnej i górskiej, kajakarstwa, jazdy 

konnej, wspinaczki górskiej, imprez na orientację, narciarstwa, boulderingu. 

 

Warunki wstępne 

 

Wiedza Zna aktualne trendy w rozwoju światowej i polskiej turystyki. 

Umiejętności 
Sprawność i wytrzymałość fizyczna oraz konkretne umiejętności umożliwiające 

uprawianie turystyki typu OUTDOOR & ADVENTURE. 

Kursy 
Pierwsza pomoc przed-medyczna, organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych, 

podstawy rekreacji, podstawy prawa. 
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Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Efekt kształcenia dla kursu 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

W01 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa turystów, 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z 

uczestnictwa w imprezach typu „przygodowego”. 

W02 Ma wiedzę na temat nowych trendów zachodzących 

w turystyce i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

turystyki przygodowej – imprez typu OUTDOOR & 

ADVENTURE. 

K_W02  

 

K_W01 

 

 

Umiejętności 

Efekt kształcenia dla kursu 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

U01 Umie wykorzystać zdobytą  wiedzę w samodzielnym 

planowaniu oraz realizacji imprez rekreacyjnych o 

charakterze OUTDOOR. 

U02 Samodzielnie ocenia ryzyko związane z 

poszczególnymi formami turystyki kwalifikowanej 

U03 Zdobywa podstawowe umiejętności sprawnościowe 

i organizacyjne z zakresu niektórych aktywności 

turystycznych zaliczanych do turystyki przygodowej  i 

rekreacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w 

zależności od warunków środowiskowych i 

klimatycznych. 

 

K_U02 

 

K_U02 K_U03 

 

K_U01 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

Efekt kształcenia dla kursu 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

K01 Ma świadomość konieczności permanentnego 

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w 

zakresie organizacji i realizacji imprez typu OUTDOOR.& 

ADVENTURE oraz dbania o dobrą kondycję fizyczną. 

K02 Ma świadomość konieczności propagowania 

prozdrowotnego stylu życia w oparciu o różnorodne 

K_K01 K_K02 
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formy rekreacji ruchowej .  

K_K02 

 

Org

aniz

acja 

 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E 

Liczba godzin            15    

razem 15 

 

 

Opis metod prowadzenia zajęć 

 

Zajęcia prowadzone  w formie ćwiczeń terenowych. 

 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia 

 

 

E – 

lear

ning 

Gry 

dyda

ktycz

ne 

Ćwic

zeni

a w 

szkol

e 

Zaję

cia 

tere

now

e 

Prac

a 

labo

rator

yjna 

Proj

ekt 

indy

widu

alny 

Proj

ekt 

grup

owy 

Udzi

ał w 

dysk

usji 

Ref

era

t 

Praca 

pisem

na 

(esej) 

Egza

min 

ustn

y 

Egza

min 

pise

mny 

Inne 

W01    X   X       

W02    X   X       

U01  X  X   X       
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U02  X  X   X       

U03  X  X   X       

K01    X   X       

K02    X   X       

 

 

 

Kryteria oceny 

Zaliczenie uzyskuje student, który zdobył podstawowe wiadomości i umiejętności z 

zakresu różnorodnych aktywności turystycznych zaliczanych do turystyki przygodowej 

oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa organizowania  takich imprez oraz ich 

planowania, rozliczania i  realizowania. 

Na ocenę składają się: obecność na zajęciach w terenie (60%), przygotowanie 

grupowego projektu imprezy typu OUTDOOR&ADVENTURE (40%). 

 

Uwagi 

Obecność na zajęciach terenowych obowiązkowa. 

 

 

Treści merytoryczne (wykaz tematów) 

 

1. Akty prawne regulujące wymagania formalne  oraz zasady bezpieczeństwa podczas organizacji 

imprez turystyki typu OUTDOOR & ADVENTURE. 

2.  Przypomnienie wiedzy z zakresu orientacji w terenie, organizowania i prowadzenia Imprez na 

Orientację. 

3. Organizacja imprez o charakterze outdoor z elementami pieszej turystyki górskiej. 

4. Organizacja imprez o charakterze outdoor z elementami wspinaczki i boulderingu. 

5. Organizacja imprez o charakterze outdoor z elementami turystyki narciarskiej. 

 

 

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 

recreation, activ recreation, outdoor, adventure, survival leader 
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Wykaz literatury podstawowej 

 

1.Global Adventure Tourism Market 2016-2020, http://www.technavio.com/report/global-media-and 

entertainment-services-global-adventure-tourism-market-2016-2020 

 2.Adventure Tourism Development Index, https://www.adventureindex.travel/docs/atdi_2015.pdf 

 Akty prawne: 

 1.Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 

(Dz.U 2013, poz. 829) 

 2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.) 

 3.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

2008r.Nr69, poz.415, ze zm.) 

4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014. 

poz.1145) 

 

Wykaz literatury uzupełniającej 

 

1.Grylls B. Przetrwać. Co zrobić gdy nic nie działa. Pascal 2017. 

2.Rich J. Surwiwal ekstremalny. 333 umiejętności, które ocalą ci życie. Bellona 2015. 

3.Mędrela – Kuder E., Kwiek M., 2007, Ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia elementy stylu 

życia gimnazjalistów, Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w 

różnych okresach życia. 

 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 

 

liczba godzin w kontakcie 

z prowadzącymi 

Wykład - 

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20 

liczba godzin pracy 

studenta bez kontaktu z 

prowadzącymi 

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10 

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 

zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 
10 

http://www.technavio.com/report/global-media-and%20entertainment-services-global-adventure-tourism-market-2016-2020
http://www.technavio.com/report/global-media-and%20entertainment-services-global-adventure-tourism-market-2016-2020
https://www.adventureindex.travel/docs/atdi_2015.pdf
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Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 

(praca w grupie) 
25 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10 

Ogółem bilans czasu pracy 90 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3 

 

 


