
Turystyka i rekreacja - studia I stopnia 
 

Proszę się zapoznać z ogłoszeniem o rejestracji na zajęcia. Każdy student zobowiązany jest do 

zarejestrowania się na wszystkie przedmioty ujęte w Planie studiów dla danego kierunku/specjalności 

- https://www.geo.umk.pl/student/pep/turystyka-i-rekreacja 

Po wyznaczonym okresie rejestracji nie będzie możliwości zapisywania się na przedmioty! 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1 rok 

 proszę zapisać się na wszystkie wykłady oraz ćwiczenia w semestrze zimowym. W przypadku  ־

ćwiczeń należy zapisać się do tej samej grupy na wszystkie zajęcia (np. grupy 1), inaczej nastąpi 

konflikt w planie zajęć.  

 przedmiot "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia" - przedmiot składa się ze szkolenia ־

podstawowego (8 godzin wykładów zamieszczonych na platformie Moodle  

https://moodle.umk.pl/BHP/ ) oraz szkolenia rozszerzonego (1 godzina wykładu i 2 godziny 

ćwiczeń praktycznych). Termin przeprowadzenia szkolenia rozszerzonego został zamieszczony na 

planie zajęć - https://www.geo.umk.pl/panel/wp-content/uploads/tir_1s1r_planzajec_zima.pdf 

 Szkolenie biblioteczne - obligatoryjne dla wszystkich studentów 1 roku poprzez platformę Moodle ־

- szczegóły na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne 

 

2 rok 

 proszę zapisać się na wszystkie wykłady oraz ćwiczenia ujęte w planie studiów w semestrze  ־

zimowym. W przypadku ćwiczeń należy zapisać się do tej samej grupy na wszystkie zajęcia (np. 

grupy 1), inaczej nastąpi konflikt w planie zajęć. 

 język angielski - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie SPNJO ־

http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/ 

 

 wychowanie fizyczne (pływanie). Proszę zapisać się na te zajęcia poprzez stronę Uniwersyteckiego ־

Centrum Sportowego: http://www.ucs.umk.pl/rejestracja/ 

 

Po 3 semestrze nastąpi podział studentów na dwie specjalności: „Animacja sportu i rekreacji” oraz 

„Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego”. Wybór specjalności nastąpi pod koniec semestru 

zimowego. Zapisy wraz z Państwa deklaracjami odbędą się u opiekuna roku w listopadzie br. 

Szczegółowe zasady wyboru zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

3 rok 

 proszę zapisać się na wszystkie wykłady oraz ćwiczenia ujęte w planie studiów w semestrze ־

zimowym. W przypadku ćwiczeń należy zapisać się do tej samej grupy ćwiczeniowej, inaczej 

nastąpi konflikt w planie zajęć 

 seminarium – student zapisuje się (kolejność wyboru na podstawie średniej ocen ze studiów) na ־

zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się w formie zdalnej na początku października i 

będzie przeprowadzone przez opiekuna roku i prodziekana. Na pierwszych zajęciach zostanie 

wypracowany harmonogram spotkań oraz uściślone zostaną tematy prac licencjackich. Student 

może zgłosić własną propozycję tematu pracy licencjackiej (temat należy uzgodnić z 

opiekunem). Szczegółowe informacje, wraz z wstępnie proponowanymi tematami 

(zagadnieniami) prac licencjackich znajdą Państwo po 30 września br. na stronie: 

https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty 

-  Należy uwzględnić podział na specjalności z ubiegłego roku akademickiego. Po zapisach 

zostaną utworzone grupy seminaryjne – student zostanie przypisany automatycznie przez 

Dziekanat. 

 

 ,.Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych do wyboru. Student wybiera 1 przedmiot (15 godz ־

1  ECTS), z dwóch zaproponowanych.   

 

https://moodle.umk.pl/BHP/
http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne
http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/
https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty


Lp. Nazwa godz. ECTS prowadzący 

1 Komunikacja perswazyjna 15 1 dr K. Bojałkowska 

2 Język w kampaniach medialnych i 

marketingowych 

15 1 dr Sebastian Żurowski 

 

 Zajęcia komputerowe do wyboru (laboratorium). Student wybiera 1 przedmiot z 3 (30 godz, 3 ־

ECTS) 

 

Lp. Nazwa godz. ECTS 

1 Trójwymiarowa wizualizacja obiektów w 

oprogramowaniu inżynierskim SketchUp 

30 3 

2 Praktyczne wykorzystanie odbiorników GPS wraz z 

obsługą wielkoformatowych urządzeń 

peryferyjnych 

30 3 

3 Narzędzia do ilościowej analizy danych społeczno-

ekonomicznych z zastosowaniem oprogramowania 

IBM SPSS 

30 3 

 

Specjalność animacja sportu i rekreacji 
- Dyscyplina sportowa do wyboru (30 godz., 2 ECTS) – należy się zapisać do dowolnej sekcji w 

Uniwersyteckim Centrum Sportowym - wykaz sekcji jest dostępny na planie zajęć oraz na stronie 

http://www.ucs.umk.pl/sekcje/. 

 

1.  aqua fitness (15 osób) - mgr Hanna Szewczyk 

2.  badminton (16 osób) - mgr Piotr Dobrolubow 

3.  tenis stołowy (16 osób) - mgr Wojciech Barczak 

http://www.ucs.umk.pl/sekcje/

