
TURYSTYKA I REKREACJA - studia II stopnia 

(semestr zimowy) 
 
 

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 

 

1 rok 

 proszę zapisać się na wszystkie wykłady oraz ćwiczenia. W przypadku ćwiczeń należy zapisać się ־

do tej samej grupy na wszystkie zajęcia (np. grupy 1), inaczej nastąpi konflikt w planie zajęć 

 

 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 zostanie zamieszczony na planie zajęć 

https://www.geo.umk.pl/panel/wp-content/uploads/tir_2s1r_planzajec_zima.pd 

Ze szkolenia może być zwolniony student, który odbył już szkolenie w UMK w wymaganym 

wymiarze, a od jego zaliczenia nie upłynęło więcej niż 5 lat. 

 Szkolenie biblioteczne - obligatoryjne dla wszystkich studentów 1 roku (którzy nie studiowali na ־

UMK) poprzez platformę Moodle - szczegóły na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej 

http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne 

 Seminarium magisterskie - student zapisuje się do wybranego przez siebie prowadzącego na ־

podstawie własnych zainteresowań i zgłoszonych przez opiekunów tematów/zakresu prac 

magisterskich oraz w oparciu o wysokość średniej ocen na pierwszym stopniu studiów. Liczba 

miejsc do danego opiekuna jest ograniczona. Student zapisuje się 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 (15 godzin zajęć) oraz uściślone zostaną tematy prac. Student może zgłosić własną 

propozycję tematu pracy magisterskiej.  

 grupy przedmiotów do wyboru - każdy student w semestrze I realizuje 1 z 3 dostępnych grup ־

przedmiotów: Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness; Organizacja turystyki międzynarodowej; 

ICT w informacji i promocji turystycznej. UWAGA:  Grupy te będą także dostępne do wyboru w 

III semestrze (wówczas wybrana grupa przedmiotów nie może być powtórzeniem z semestru I). 

Zapisy do poszczególnych grup przedmiotów odbędą się na zebraniu organizacyjnym na początku 

października u opiekuna roku. 

- grupa przedmiotów ogólnych do wyboru – student wybiera 4  regiony turystyczne Polski z 6 

(40 godz, 4 ECTS) -  (regiony do wyboru: kujawsko-pomorski, Karpaty, Pobrzeże Bałtyku, Śląsk, 

Tatry i Pieniny, Wyspa Wolin) 

 

2 rok 

 proszę zapisać się na wszystkie wykłady oraz ćwiczenia. W przypadku ćwiczeń należy zapisać się ־

do tej samej grupy na wszystkie zajęcia (np. grupy 1), inaczej nastąpi konflikt w planie zajęć. 

 seminarium magisterskie zgodnie z wyborem studenta - tak jak na I roku (proszę zapisać się do ־

wybranego wówczas promotora). Terminy zajęć zostaną uzgodnione z koordynatorem danej grupy 

seminaryjnej.  

 grupy przedmiotów do wyboru - każdy student w semestrze III realizuje 1 z 3 dostępnych grup ־

przedmiotów: Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness; Organizacja turystyki międzynarodowej; 

ICT w informacji i promocji turystycznej. UWAGA:  Grupy te były także dostępne do wyboru w I 

semestrze (wybrana grupa przedmiotów nie może być powtórzeniem z semestru I). 

https://www.geo.umk.pl/student/pep/turystyka-i-rekreacja
https://moodle.umk.pl/BHP/
https://www.geo.umk.pl/panel/wp-content/uploads/tir_2s1r_planzajec_zima.pd
http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne


Zapisy do poszczególnych grup przedmiotów odbędą się w porozumieniu starosty roku z Panią M. 

Andrzejewską, pok. 114 do 8 października 2020 r.  

  

- grupa przedmiotów ogólnych do wyboru – student wybiera 4  regiony turystyczne świata z 8 (40 

godz, 4 ECTS) -  regiony do wyboru: Afryka Subsaharyjska, Bałkany, Islandia, Wyspy Morza 

Śródziemnego, Nowa Zelandia, Skandynawia, Sąsiedzi Polski, Stany Zjednoczone Ameryki. 

 

 Plan zajęć na semestr zimowy 2020/2021 zamieszczony zostanie w systemie USOS  oraz na ־

stronie: https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/  

 

https://www.geo.umk.pl/student/plany-zajec/

