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Opis kursu (cele kształcenia)

Zaznajomienie studentów z regionalnym zróżnicowaniem świata, którego źródłem są cechy  
cywilizacyjne społeczności zamieszkujących poszczególne obszary, utrwalone w toku 
historycznych dziejów. Celem kursu jest ułatwienie słuchaczom zrozumienia związków między 
obserwowanymi krajobrazami kulturowymi, ich egzotyką, a także pojedynczymi obiektami o 
znaczeniu turystycznym, a cechami cywilizacji, istniejących lub dawnych,  w warunkach których 
krajobrazy te zostały ukształtowane. 

Warunki wstępne

Wiedza

Student posiada wiedzę dotyczącą geografii świata, z zakresu turystyki 
kulturowej i historii świata od czasów starożytnych do współczesnych oraz ma 
podstawowe informacje dotyczące historii sztuki europejskiej.

Umiejętności

Student opanował podstawowe umiejętności związane z gromadzeniem i 
przetwarzaniem informacji pozyskiwanych ze źródeł i literatury przedmiotu 
(poszukiwanie, organizacja, selekcja, analiza, krytyka i interpretacja 
zawartych w nich informacji). Zgromadzone informacje potrafi selekcjonować 
i przedstawić́ stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji.

Kursy
Student w trakcie studiów I stopnia zaliczył kursy obowiązkowe.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01: Student posiada zaawansowaną wiedzę ogólną 
z zakresu objętej kursem tematyki turystyki 
kulturowej regionów geograficznych świata, w której 
za punkt wyjścia przyjąć́ należy ogólną̨ wiedzę 
historyczną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz wcześniejszych etapów studiów oraz z 
dziedziny historii sztuki.

W02: Student zna regiony świata, na terenie których 
rozwinęły się̨ poszczególne cywilizacje.

W03: Student zna historię cywilizacji.

W04: Student zna najważniejsze osiągnięcia 
poszczególnych cywilizacji istotne z turystycznego 
punktu widzenia (obiekty architektoniczne 
wybranych miast, muzykę, literaturę, wyróżniające 
się tradycje i zwyczaje).

K_W04, K_W05, 
K_W08.

K_W01, K_W05

K_W05

K_W03, K_W05, 
K_W10

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01: Student samodzielnie zdobywa i utrwala 
wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny, 
przy zastosowaniu nowoczesnych technik 
pozyskiwania, organizacji, selekcji, analizy, krytyki 
i interpretacji informacji, na przykładzie objętych 
kursem tematów z historii i kultury regionów. 
Potrafi przygotować́ i zredagować́ prezentację, z 
wykorzystaniem szczegółowych ujęć́ naukowych.

U02: definiuje i poprawnie stosuje pojęcia 
stosowane do objaśnienia wybranych zagadnień́ z 
turystyki kulturowej oraz potrafi opisać́ rozwój 
wybranej cywilizacji.

U03: rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje wybrane 
źródła statystyczne, ikonograficzne, prasowe 
dotyczące historii i kultury rozwoju turystyki w 
poszczególnych regionach. Potrafi uzyskane 
informacje zorganizować, streścić i umieścić w 
kontekście historycznym.

K_U01, K_U02, 
K_U07 

K_U01, K_U02, 
K_U07

K_U01, K_U02, 
K_U07
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Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01: Rozumie konieczność przestrzegania norm 
etycznych w pracy touroperatora i pilota oraz 
popularyzacji wiedzy historycznej.

K02: Wykazuje odpowiedzialność i odwagę̨ cywilną 
w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem 
wiedzy historycznej obrazu dziejów i w 
sprzeciwianiu się̨ instrumentalizacji historii przez 
grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

K03: Wykazuje niezależność i samodzielność 
myślenia i oceniania rzeczywistości, szanując 
jednocześnie prawo innych osób do wykazywania 
tych samych cech. 

K04: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla 
świata wartości i postaw ludzi w rożnych okresach i 
kontekstach historycznych.

K_K04, K_K06, 
K_K08.

K_K04, K_K06, 
K_K08

K_K04, K_K06 

K_K04, K_K08

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

egz

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu konwersatoryjnego. Przez cały semestr studenci 
pracują̨ nad projektem pozwalającym kształtować́ i rozwijać́ umiejętności warsztatowe i 
retoryczne. Wykłady odbywają się on-line na platformie MS Teams.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x
W02 x x
W03 x x
W04 x x
U01 x x
U02 x x
U03 x x
K01 x x
K02 x x
K03 x x
K04 x x

Kryteria oceny

 

ocena uzależniona jest od wyniku kolokwium pisemnego; a także od  
aktywności podczas kolejnych wykładów, która jest odzwierciedleniem stopnia 
przygotowania studentów.

Warunkiem zaliczenia są następujące aktywności studenta, podlegające 
bieżącej ocenie: 1) obecność na zajęciach, 2) aktywny w nich udział 
wynikający z uprzedniego przygotowania, 3) znajomość wskazanych lektur; 4) 
pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego. 

Uwagi

Wykłady odbywają się w sposób zdalny na platformie MS Teams, natomiast 
kolokwium zaliczeniowe (ustne bądź pisemne) planowane jest w trybie 
stacjonarnym, w Instytucie Geografii UP

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Zróżnicowanie cywilizacyjne świata
2. Cywilizacja łacińska: spuścizna kulturowa Grecji i Rzymu, dorobek średniowiecznej 

cywilizacji europejskiej, nowożytne osiągnięcia cywilizacyjne Zachodu.
3. Cywilizacja islamska, jej antyczne źródła, dorobek średniowiecznej kultury arabskiej, 

współczesne oblicze Islamu
4. Cywilizacja indyjska, jej starożytne dziedzictwo, wpływy i współczesność
5. Cywilizacja konfucjańska: osiągnięcia kulturowe Chińczyków i ich wpływy w regionie Azji 

Wschodniej
6. Specyfika cywilizacyjna Azji Południowo-Wschodniej
7. Cechy kulturowe regionów Nowego Świata: Ameryk, Australii i Afryki Subsaharyjskiej.
8. Przykłady popularnych okręgów turystycznych zlokalizowanych w poszczególnych 
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regionach świata i ich znaczenie dla gospodarek państw. 

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Civilizations, cultural diversity, cultural landscapes, cultural traits, history of art, international 
tourism, pilgrimage, regions, tourist districts 

Wykaz literatury podstawowej

Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony 
turystyczne, Warszawa 2018.
Rohrscheidt A.M. von, Historia w turystyce kulturowej, Warszawa 2018.
Wilczyński W, Regiony świata. Geografia i geopolityka, Kraków 2021.

Wykaz literatury uzupełniającej

Benedict R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa 2016.
Ceram C.W., Bogowie, groby, uczeni. Tajemnice archeologii, Warszawa 2011
Gordon A., Nowoczesna historia Japonii, Warszawa 2010.
Koneczny F., O wielości cywilizacji, Komorów 1994.
Plebaniak P., Zrozumieć imperium, Warszawa 2018.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 50

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

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

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Ogółem bilans czasu pracy 110

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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