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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 Programie i planie studiów dla danego 

kierunku/specjalności - https://www.geo.umk.pl/student/pep/  
 

1 rok 
Student zapisuje się na wszystkie wykłady i ćwiczenia ujęte w Planie studiów.  
 

2 rok 
 
W semestrze letnim nastąpi podział studentów na dwie specjalności (zgodnie z dokonanym 
przez Was wyborem): 

1. Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego  
2. Animacja sportu i rekreacji  

Proszę zapisać się poprzez system USOS na wybraną specjalność.  
Studenci realizują przedmioty wspólne dla obydwu specjalności oraz przedmioty 
specjalnościowe ujęte w Planie studiów (proszę odpowiednio wybierać grupy ćwiczeniowe). 
 

Specjalność: Animacja sportu i rekreacji 
 

• Zapisy na język obcy odbywają się na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych: http://www.spnjo.umk.pl/index.php   

• Wychowanie fizyczne - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie UCS 
http://www.ucs.umk.pl/rejestracja/  

• Warsztaty terenowe do wyboru (16 godz., 1 ECTS), student wybiera jedną grupę 
spośród wymienionych:  

L.p. Nazwa przedmiotu godz. ECTS Prowadzący 

1 
Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki 
kulinarnej 

16    1 prof. P. Charzyński 

2 
Specjalistyczne warsztaty zawodowe 
kajakarstwo turystyczne 

16 1 dr A. Dubownik 

3 Warsztaty geoekologiczne 16 1 prof. M. Świtoniak  

4 Warsztaty geoturystyczne 16 1 dr inż. I. Jamorska 

  

 
Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 

 
• Zapisy na język obcy odbywają się na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych: http://www.spnjo.umk.pl/index.php  

• Wychowanie fizyczne - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie 

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

• Warsztaty terenowe do wyboru (16 godz., 1 ECTS), student wybiera jedną grupę 

spośród wymienionych:  
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L.p. Nazwa przedmiotu godz. ECTS Prowadzący 

1 
Waloryzacja przestrzeni dla potrzeb turystyki 
kulinarnej 

16    1 prof. P. Charzyński 

2 
Specjalistyczne warsztaty zawodowe 
kajakarstwo turystyczne 

16 1 dr A. Dubownik 

3 Warsztaty geoekologiczne 16 1 prof. M. Świtoniak  

4 Warsztaty geoturystyczne 16 1 dr inż. I. Jamorska 

 

• Przedmiot „Regiony turystyczne świata”(15 godz., 1 ECTS), należy zapisać się na jeden 
z dwóch zaproponowanych wykładów: 
 

L.p. Nazwa przedmiotu godz. ECTS Prowadzący 

1 Turystyka w Ameryce Łacińskiej 15 1 prof. M. Jankowski 

2 
Atrakcyjność turystyczna regionu Morza 
Śródziemnego 

15 1 prof.  A. Araźny 

 

3 rok 

Proszę zapisać się poprzez system USOS na wybraną specjalność.  

Studenci realizują przedmioty wspólne dla obydwu specjalności oraz przedmioty 

specjalnościowe ujęte w Planie studiów (proszę odpowiednio wybierać grupy ćwiczeniowe). 

 

 

Plan zajęć na semestr letni 2020/2021 zamieszczony został na stronie:  

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

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

