
       Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 20 kwietnia 2018 r., od 2018/2019 

 

 

P l a n   s t u d i ó w 

 

 

 

 

Kierunek:  Turystyka i Rekreacja 

Specjalność:  Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 
 

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; Narzędzia do ilościowej analizy danych społeczno-ekonomicznych z 

zastosowaniem oprogramowania IBM SPSS  

**  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 

2800-PTIR-3-S1 
Praktyka (4 tygodnie)  praktyki  8 

zal. bez 

oceny 

2800-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 

2800-OPTTIR-3-S1 
Organizacja przedsiębiorstwa 

turystycznego 
wykład 15 2 egzamin 

2800-OPTTIR-3-S1 
Organizacja przedsiębiorstwa 

turystycznego 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2800-SEML1-TIR-3-

S1 
Seminarium licencjackie I 

seminarium 

dyplomowe 
15 2 zal. na ocenę 

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

2800-TKULTIR-3-S1 Turystyka kulturowa wykład 15 1 zal. na ocenę 

2800-TKTIR-3-S1 
Turystyka kulturowa 1: turystyka 

kulinarna 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2800-ETNTIR-3-S1 Turystyka kulturowa 2: etnoturystyka ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

 2800-TMTIR-3-S1 
Turystyka kulturowa 3: turystyka 

miejska 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2800-TBTIR-3-S1 
Turystyka kulturowa 4: turystyka 

biznesowa 
ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2800-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 2018 r.  

 

 

 ………………………………………… 

       (podpis Dziekana) 

 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2800-EZTIR-3-S1 
Edukacja zdrowotna i promocja 

zdrowia 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2800-WTTRTIR-3-S1 
Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji 
wykład 15 1 zal. na ocenę 

2800-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 

2800-SEML2-TIR-3-

S1 
Seminarium licencjackie II 

seminarium 

dyplomowe 
30 4 zal. na ocenę 

2800-ATTIR-3-S1 Agroturystyka wykład 15 1 zal. na ocenę 

2800-GTTIR-3-S1 Geoturystyka wykład 15 1 zal. na ocenę 

 Praca i egzamin licencjacki   19 egzamin 

Razem:  135 30  


