
P l a n   s t u d i ó w  obowiązujący od roku akademickiego 2018/19 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów:  Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia:  

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Specjalność:  Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 

Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 180  

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1888 
 

 

I semestr (od roku akad. 2018/2019)  

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 

 

 

Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

 

Forma zajęć 

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-BPRCTIR-1-S1 
Biomedyczne podstawy rozwoju 

człowieka* 
wykład 30 2 zal. na ocenę 

2200-BPRCTIR-1-S1 
Biomedyczne podstawy rozwoju 

człowieka* 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-EPUTIR-1-S1 
Elementy prawa i ubezpieczeń w 

turystyce i sporcie* 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-PSCLTIR-1-S1 Podstawy socjologii* wykład 15 1 zal. na ocenę 
2200-PTTIR-1-S1 Podstawy turystyki  wykład 15 2 egzamin 
2200-PTTIR-1-S1 Podstawy turystyki ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 
2200-PRTIR-1-S1 Podstawy  rekreacji wykład 15 2 egzamin 
2200-PRTIR-1-S1 Podstawy  rekreacji ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-SEUTIR-1-S1 
Społeczno-ekonomiczne 

uwarunkowania turystyki i rekreacji 
wykład 30 2 zal. na ocenę 

2200-SEUTIR-1-S1 
Społeczno-ekonomiczne 

uwarunkowania turystyki i rekreacji 
laboratorium 15 2 zal. na ocenę 

2200-PPTIR-1-S1 Podstawy pedagogiki* wykład 30 4 egzamin 

9001-eEBHP 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia (podstawowe) 
wykład 8 0 zal. bez oceny 

9001-BHP-R-3 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia (rozszerzone) 

wykład 1 
0 zal. bez oceny 

ćwiczenia 2 

2200-PKKZTIR-1-S1 
Procesy kształtujące krajobrazy 

Ziemi 
wykład 30 2 zal. na ocenę 

2200-PKKZTIR-1-S1 
Procesy kształtujące krajobrazy 

Ziemi 
laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2200-OWITIR-1-S1 Ochrona własności intelektualnej* wykład 15 1 zal. na ocenę 
2200-PEKTIR-1-S1 Podstawy ekonomii wykład 30 4 egzamin 
2200-PEKTIR-1-S1 Podstawy ekonomii ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

Razem:  341 30  



II semestr (od roku akad. 2018/2019) 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 
 

  

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-GTPTIR-1-S1 Geografia turystyczna Polski wykład 30 4 egzamin 

2200-GTPTIR-1-S1 Geografia turystyczna Polski ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-OWTTIR-1-S1 Orientacja w terenie wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-OWTTIR-1-S1 Orientacja w terenie ćw. teren. 15 1 zal. na ocenę 

2200-PCWTIR-1-S1 Pedagogika  czasu wolnego* wykład 30 2 zal. na ocenę 

2200-EWBTIR-1-S1 Etykieta w biznesie* wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-EWBTIR-1-S1 Etykieta w biznesie* ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PAFTIR-1-S1 
Psychopedagogiczne podstawy 

aktywności fizycznej* 
wykład 30 4 egzamin 

2200-RTPTIR-1-S1 
Regiony turystyczne Polski Północnej 

lub Południowej 
ćw.teren. 48 3 zal. na ocenę 

2200-TITIR-1-S1 Technologie informacyjne  laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2200-ZTRTIR-1-S1 
Zagospodarowanie turystyczne i 

rekreacyjne 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-ZTRTIR-1-S1 
Zagospodarowanie turystyczne i 

rekreacyjne 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-GTTIR-1-S1 Gospodarka turystyczna wykład 30 4 egzamin 

2200-GTTIR-1-S1 Gospodarka turystyczna ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

Razem:  348 30  



 

 

 

III semestr (od roku akad. 2019/2020) 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 

** przedmioty do wyboru (student wybiera 2 przedmioty rozszerzające wiedzę po 15 godzin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-PEOSTIR-2-S1 
Podstawy ekologii i ochrony 

środowiska 
wykład  30 2 zal. na ocenę 

2200-PEOSTIR-2-S1 
Podstawy ekologii i ochrony 

środowiska 
laboratorium 15 2 zal. na ocenę 

2200-WKRTTIR-2-S1 
Walory klimatyczne regionów 

turystycznych Polski i świata 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-ORTTIR-2-S1 
Obsługa ruchu turystycznego i 

rekreacji 
wykład 30 4 egzamin 

2200-ORTTIR-2-S1 
Obsługa ruchu turystycznego i 

rekreacji 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-GTSTIR-2-S1 Geografia turystyczna świata wykład 30 4 egzamin 

2200-GTSTIR-2-S1 Geografia turystyczna świata ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-MUTRTIR-2-S1 
Marketing usług turystycznych i 

rekreacyjnych* 
wykład 30 4 egzamin 

2200-MUTRTIR-2-S1 
Marketing usług turystycznych i 

rekreacyjnych* 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PSTIR-2-S1 
Podstawy statystyki w turystyce i 

rekreacji 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-PSTIR-2-S1 
Podstawy statystyki w turystyce i 

rekreacji 
laboratorium 15 2 zal. na ocenę 

- Język angielski w turystyce ćwiczenia 60 2 zal. na ocenę 

- Przedmioty do wyboru**  wykład 30 2 zal. na ocenę 

5700-ALL Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 2 zal. bez oceny 

Razem:  360 30  



 

IV semestr (od roku akad. 2019/2020) 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 

**np.: Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki kulinarnej; Specjalistyczne warsztaty zawodowe 

kajakarstwo turystyczne; Militarne dziedzictwo kulturowe regionu; Warsztaty geoekologiczne, Warsztaty 

geoturystyczne, 

 

  

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  
Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-PHTTIR-2-S1 Podstawy hotelarstwa wykład 15 2 egzamin 

2200-PHTTIR-2-S1 Podstawy hotelarstwa ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-TMPTIR-2-S1 Technika i metodyka pływania ćwiczenia  30 2 zal. na ocenę 

5700-ALL Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 2 zal. bez oceny 

- Język angielski w turystyce ćwiczenia  60 3 
zal. na ocenę i 

egzamin 

2200-FRPTTIR-2-S1 
Finanse i rachunkowość w 

przedsiębiorstwie turystycznym* 
laboratorium 15 2 zal. na ocenę 

2200-HASTIR-2-S1 Historia architektury i sztuki  wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-HASTIR-2-S1 Historia architektury i sztuki ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-MBTIR-2-S1 Metody badań w turystyce i rekreacji wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-MBTIR-2-S1 Metody badań w turystyce i rekreacji ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PPWTIR-2-S1 Pilotaż i przewodnictwo wycieczek wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-PPWTIR-2-S1 Pilotaż i przewodnictwo wycieczek ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PWCTERTIR-2-

S1 

Pilotaż i przewodnictwo wycieczek – 

ćwiczenia terenowe do wyboru 
ćw. teren. 48 3 zal. na ocenę 

 Warsztaty terenowe do wyboru**  ćw. teren. 16 1 zal. na ocenę 

2200-MRUTTIR-2-S1 
Międzynarodowy rynek usług 

turystycznych 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-MRUTTIR-2-S1 
Międzynarodowy rynek usług 

turystycznych 
ćw. teren. 25 2 zal. na ocenę 

2200-TATIR-2-S1 Turystyka aktywna wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-TATIR-2-S1 Turystyka aktywna ćw. teren. 45 3 zal. na ocenę 

- 
Regiony turystyczne świata (do 

wyboru) 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

Razem:  434 30  



V semestr(od roku akad. 2020/2021) 

* przedmioty do wyboru II - student wybiera 1 przedmiot (laboratorium), np.: Trójwymiarowa wizualizacja 

obiektów w oprogramowaniu inżynierskim SketchUp; Praktyczne wykorzystanie odbiorników GPS wraz z 

obsługą wielkoformatowych urządzeń peryferyjnych; Oprogramowanie GIS typu open-source  

**  przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, student wybiera 1 przedmiot 

rozszerzające wiedzę, np.: Komunikacja perswazyjna; Warsztaty stylistyczne; Etykieta językowa; Emisja 

głosu; Język w kampaniach medialnych i marketingowych; Adiustacja tekstów  (15 godzin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-PTIR-3-S1 
Praktyka (4 tygodnie)  praktyki  8 

zal. bez 

oceny 

2200-SRIHTIR-3-S1 Systemy rezerwacyjne i hotelarskie laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

 

Drugi język obcy (do wyboru: 

niemiecki/rosyjski/hiszpański od 

podstaw) 

ćwiczenia 60 4 zal. na ocenę 

2200-OPTTIR-3-S1 
Organizacja przedsiębiorstwa 

turystycznego 
wykład 15 2 egzamin 

2200-OPTTIR-3-S1 
Organizacja przedsiębiorstwa 

turystycznego 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-SEML1-TIR-3-

S1 
Seminarium licencjackie I 

seminarium 

dyplomowe 
15 2 zal. na ocenę 

 Zajęcia komputerowe do wyboru*  laboratorium 30 3 zal. na ocenę 

2200-TKULTIR-3-S1 Turystyka kulturowa wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-TKTIR-3-S1 
Turystyka kulturowa 1: turystyka 

kulinarna 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-ETNTIR-3-S1 Turystyka kulturowa 2: etnoturystyka ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

 2200-TMTIR-3-S1 
Turystyka kulturowa 3: turystyka 

miejska 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-TBTIR-3-S1 
Turystyka kulturowa 4: turystyka 

biznesowa 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-TUZTIR-3-S1 
Turystyka uzdrowiskowa, SPA i 

wellness 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

 
Warsztaty z kompetencji 

komunikacyjnych do wyboru** 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

Razem:  270 30  



VI semestr(od roku akad. 2020/2021) 

 

 

 

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019.  

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 20 kwietnia 2018r.  

 

 

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK 
…………………………………. 

(podpis Dziekana)   

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-EZTIR-3-S1 
Edukacja zdrowotna i promocja 

zdrowia 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-WTTRTIR-3-S1 
Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-WTTRTIR-3-S1 
Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

 

Drugi język obcy (do wyboru: 

niemiecki/rosyjski/hiszpański od 

podstaw) 

ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-SEML2-TIR-3-

S1 
Seminarium licencjackie II 

seminarium 

dyplomowe 
30 4 zal. na ocenę 

2200-ATTIR-3-S1 Agroturystyka wykład 15 1 zal. na ocenę 

2200-GTTIR-3-S1 Geoturystyka wykład 15 1 zal. na ocenę 

 Praca i egzamin licencjacki   19 egzamin 

Razem:  135 30  


