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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.  

 

 Ćwiczenia terenowe "Orientacja w terenie" (15 godz., 1 ECTS) odbędą się w czerwcu 

br. (szczegółowe uzgodnienia proszę poczynić z prowadzącymi zajęcia). Zostanie 

utworzonych 5 grup, student zapisuje się tylko do jednej grupy. 
 

 Regiony turystyczne Polski Północnej lub Południowej (48 godz.= 6 dni, 4 ECTS) - 

zostanie utworzonych 5 grup. Należy zapisać się tylko do jednej grupy.  

 Grupy 2 i grupa 5 pojadą jednym autokarem na północ Polski (grupy ־

poprowadzą:  2 - dr hab. I. Sobota, prof. UMK;   5 - dr hab. P. Hulisz, prof. 

UMK).  

 Grupy 1 oraz 3 i 4 pojadą drugim autokarem na południe Polski (grupy ־

poprowadzą: 1 - dr T. Karasiewicz, 3 - dr inż. I. Jamorska, 4 – dr B. Szyda).  

Szczegóły tras i inne informacje znajdują się w opisach przedmiotów w USOS-ie. Uwaga 

- studenci zobowiązani są pokryć dodatkowe koszty nie związane z procesem kształcenia, 

np. koszty transportu - wynajmu autokarów, noclegi, bilety wstępów itp. Szczegóły 

zostaną przekazane na spotkaniach informacyjnych w marcu br. 
 

Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych (Państwa wyjazd planowany jest w  terminie  

03-08.06.2019 r.) na WNoZi został zamieszczony pod adresem: 

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

terenowych zostanie Państwu przedstawiony na zebraniach z prowadzącymi 

poszczególne grupy ćwiczeniowe w marcu br. 
 

2 rok 
W semestrze letnim nastąpi podział studentów na dwie specjalności (zgodnie z dokonanym 

przez Was wyborem): 

1. Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego –  32 miejsca 

2. Animacja sportu i rekreacji – 15 miejsc 

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 
 

Uwaga: znaczna część zajęć będzie się odbywać w obiektach Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego UMK, przy ul. Św. Józefa oraz przy ul. Gagarina (szczegóły na planie zajęć). 
 

 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/ 

 Letni obóz sportowo-rekreacyjny (40 godz. – 5 dni, 3 ECTS) odbędzie się w  terminie  

03-08.06.2019 r., po zakończeniu semestru. Szczegółowe informacje podadzą 

prowadzący zajęcia (1 grupa ćwiczeniowa -  dr M. Ostrowska i dr M. Biczkowski).  
 



2 

 

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/ 

 Ćwiczenia terenowe „Międzynarodowy rynek usług turystycznych” (24 godz., 

1 ECTS). Zostaną uruchomione 2 grupy ćwiczeniowe:  1. Dr A. Dubownik,  2. Dr 

S. Środa-Murawska. W ramach zajęć studenci  wyjadą do Berlina (jeden autokar), 

gdzie m.in. będą uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Turystycznych (Targi 

odbywają się w dniach 08-10 marca br.). Dodatkowe koszty nie związane z procesem 

kształcenia (koszty transportu – autokar, noclegi, bilety wstępu) pokrywają studenci. 

Szczegóły zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia. 

 Ćwiczenia terenowe „Podstawy turystyki wodnej” (15 godz., 1 ECTS) odbędą się  po 

31 maja (do uzgodnienia z prowadzącymi, wstępnie planowany termin: 16-18.06.2019 

r.). Student zapisuje się tylko do jednej grupy. Szczegółowe informacje zostaną 

przekazane przez prowadzących ćwiczenia (dr M. Nowak, dr hab. I. Sobota, 

prof.UMK). 

 Przedmiot „Regiony turystyczne świata”(15 godz., 2 ECTS), należy zapisać się na 

jeden z dwóch zaproponowanych wykładów: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu godz. ECTS Prowadzący 

1 Turystyka w Ameryce Łacińskiej 15 2 dr hab. M. Jankowski, prof. UMK 

2 
Atrakcyjność turystyczna regionu Morza 

Śródziemnego 
15 2 dr A. Araźny 

 

Wstępny harmonogram ćwiczeń terenowych na WNoZi został zamieszczony pod 

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

Ostateczny harmonogram ćwiczeń terenowych zostanie Państwu przedstawiony na 

zebraniach z prowadzącymi poszczególne grupy ćwiczeniowe w marcu br. 

 

3 rok 

 
Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 

 

 Przedmiot  do wyboru (15 godz., 2 ECTS) - należy zapisać się na jeden z dwóch 

zaproponowanych wykładów: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu godz. ECTS Prowadzący 

1 Turystyka kulinarna 15 2 dr hab. P. Charzyński 

2 Etnoturystyka 15 2 dr A. Dubownik 

 

 

Plan zajęć na semestr letni 2018/2019 zamieszczony został na stronie:  

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


