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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu student rozumie prozdrowotną i prospołeczną rolę turystyki kwalifikowanej i aktywnej 
w  życiu  człowieka  oraz  posiada  specjalistyczną  wiedzę  w  rozumieniu  teoretycznym,  metodycznym  
i praktycznym pozwalającą na organizowanie produktów przestrzennych imprez o tym charakterze

Warunki wstępne

Wiedza
Znajomość zagadnień dotyczących turystyki i rekreacji, krajoznawstwa oraz obsługi 
ruchu turystycznego.

Umiejętności
Stosowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej turystyki oraz organizowania imprez 
turystycznych. 

Kursy Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Obsługa ruchu turystycznego.

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01   Zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu 
turystyki kwalifikowanej i aktywnej oraz identyfikuje ich 
związki z kulturą fizyczną, rekreacją i krajoznawstwem.

W02  Rozumie rolę turystyki kwalifikowanej i aktywnej w 
zwalczaniu chorób cywilizacyjnych oraz wpływ uprawiania 
turystyki kwalifikowanej i aktywnej na sprawność 
motoryczną człowieka.
 
W03  Rozumie znaczenie ochrony środowiska 
przyrodniczego i odpowiedzialnej turystyki w odniesieniu 
do organizacji turystki kwalifikowanej i aktywnej.

K_W01

K_W09 

K_W10
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Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Umie wykorzystać wiedzę interdyscyplinarną  w 
samodzielnym tworzeniu oraz realizacji imprezy  
turystycznej i rekreacyjnej o charakterze kwalifikowanym 
lub aktywnym.

K_U04
K_U10 
K_U11

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01  Ma świadomość konieczności permanentnego 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz 
dbania o dobrą kondycję fizyczną.

K02  Ma świadomość konieczności propagowania 
prozdrowotnego stylu życia w oparciu o różnorodne 
formy turystyki kwalifikowanej i aktywnej. 

K_K03

K_K05

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (online) z wykorzystaniem technik multimedialnych i metod 
aktywizujących  słuchaczy  oraz  ćwiczeń,  których  finałem  są  projekty  grupowe.  Zajęcia  odbywają  się
w salach dydaktycznych oraz w terenie, a także podczas imprez o charakterze kwalifikowanym.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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... + +  

Kryteria oceny  Zaliczenie  kursu  uzyskuje  student,  który  wykazał  się  aktywnością  indywidualną 
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podczas dyskusji, poprawnie przygotował i zrealizował projekt grupowy, uczestniczył 
w wyznaczonym zadaniu oraz uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego.

Zaliczenie ćwiczeń: ocena wynika z poprawności przygotowania każdego z 7 etapów 
zadania (50% oceny) oraz finalnej prezentacji przygotowanego posteru (50% oceny).

Zaleczenie wykładów: pozytywna ocena z pisemnego egzaminu.

Ocena  końcowa:  stanowi  średnią  z  ocen  cząstkowych,  tj.  ćwiczeń  i  egzaminu 
pisemnego. Jednakże, zaliczenie każdego z powyższych elementów jest warunkiem 
koniecznym  uzyskania  zaliczenia  i  wpływa  na  końcową  ocenę  w  takim  samym 
stopniu.

Koordynator  kursu  dopuszcza  możliwość  zwolnienia  z  egzaminu  najlepszych 
studentów, rekomendowanych przez osobę prowadzącą ćwiczenia. W tym przypadku 
oceną końcową jest ocena z ćwiczeń.

Uwagi

W ramach ćwiczeń wymagana jest 100% frekwencja. Każda nieobecność musi być 
odpracowana – indywidualne zadania zostaną przydzielone przez prowadzącego 
ćwiczenia. Absencja na zajęciach w wymiarze równym lub większym od 3 skutkuje 
niezaliczeniem przedmiotu.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Program wykładów:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki kwalifikowanej i aktywnej oraz ich związki z kulturą 

fizyczną, rekreacją i krajoznawstwem.
2. Gospodarcza i społeczna rola turystyki kwalifikowanej.
3. Dyscypliny turystyki kwalifikowanej i aktywnej oraz ogólna charakterystyka i specyfika uprawiania.
4. Ekstremalne formy turystyki kwalifikowanej.
5. Zagospodarowanie turystyczne w zakresie turystyki kwalifikowanej w Polsce i na świecie.
6. Rola turystyki kwalifikowanej i aktywnej w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych.
7. Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej na sprawność motoryczną człowieka.
8. Trendy w rozwoju współczesnych form turystyki kwalifikowanej.
9. Kreowanie produktów turystyki kwalifikowanej, potrzeby uprawiających

Program ćwiczeń:
1. Przygotowanie dwujęzycznego (jęz. polski i angielski) posteru zawierającego:

a) Kierunki wyjazdów – mapa świata z 10 miejscami do uprawiania wybranej formy
b) Najlepsze / wybrane miejsce destynacji – zwięzły opis wybranej destynacji
c) Dostępność wybranej formy (licencje, koszty pozwoleń, sprzętu, itp.)
d) Rodzaje formy / techniki / kluby/ odznaki
e) Ubiór i wyposażenie (sprzęt)
f)  Bezpieczeństwo i ograniczenia 
g) Degradacja środowiska

2. Podział na grupy (2 lub 3 osobowe), które opracują następujące formy turystyki kwalifikowanej:
a) Turystyka piesza (hiking, trekking)
b) Turystyka wodna (water-related tourism)
c) Turystyka narciarska (snow-related tourism)
d) Turystyka rowerowa (biking tourism)
e) Turystyka motorowa (motor tourism)
f) Turystyka jeździecka (horseback tourism)
g) Turystyka speleologiczna (speleological tourism)
h) Turystyka wspinaczkowa (climbing)
i) Turystyka lotnicza (wind/air-related tourism)
j) Nurkowanie (diving)

3. Debata oksfordzka – waga ryzyka?
4. Rola turystyki aktywnej w życiu osób niepełnosprawnych.
5. Zaliczenie = poster + zwięzła prezentacja
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Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Active Tourism is responsible travel to foreign areas requiring physical and mental participation 
from the tourist and following the maximes of sustainability, protection of Biodiversity and 
conservation of culture.
Adventure travel is personal accomplishment through the thrills of dominating dangerous 
environments.
Sports tourism refers to travel which involves either observing or participating in a sporting event 
while staying apart from the tourists' usual environment
Ski resort is a town or village with infrastructure for skiers.
Ski area is a complex of lifts and slopes under common management, where a combined ski 
ticket can be used.

Wykaz literatury podstawowej

1. Merski J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
2. Turystyka, 2007, W. Kurek (red.), PWN, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Pawłowicz M., Trybalski P., 2008, Podróże z adrenaliną, Wyd. Publicat, Poznań
2. Żemła M., 2000, Turystyka kwalifikowana w okresie transformacji w Polsce. W: Uwarunkowania 

środowiskowe strategii marketingowych w wybranych sektorach gospodarki. L. Żabiński (red.), AE, 
Katowice

3. Żemła M., 2004, Ośrodki narciarskie w Polsce i w Europie – wybrane dylematy i drogi rozwoju. 
Turyzm, Vol. 14

4. Apollo, M., & Rettinger, R. 2019, Mountaineering in Cuba: improvement of true accessibility as an 
opportunity for regional development of communities outside the tourism enclaves. Current Issues in 
Tourism, 22(15),

5. Apollo, M., 2017, The true accessibility of mountaineering: The case of the High Himalaya. Journal 
of Outdoor Recreation and Tourism, Vol. 17.

6. Apollo, M., 2014, Meteorologiczne determinanty klimatu górskiego a sezonowość wspinaczkowa 
szczytów Korony Ziemi. Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Vol. 23(2).

7. Bieńczyk G., 2007, Turystyka kwalifikowana w działalności PTTK w latach 1950-1990, Wyd. 
Almamer, Warszawa.

8. Łobożewicz T., Kogut R., 1999, Turystyka kwalifikowana, Wyd. Druk Tur, Warszawa

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 17

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Ogółem bilans czasu pracy 75
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Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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