
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. Na przedmiocie technologie informacyjne będzie więcej grup 

laboratoryjnych. 
 

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

podstawowego (8 godzin wykładów zamieszczonych na platformie Moodle  

http://portal.umk.pl/web/studenci/bhp) oraz szkolenia rozszerzonego (1 godzina wykładu i 2 

godziny ćwiczeń praktycznych). Termin przeprowadzenia szkolenia rozszerzonego zostanie 

podany później. 
 

 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 obcy - oddzielna rejestracja poprzez USOS - szczegóły na stronie SPNJO ־

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

 .Wykład ogólnouniwersytecki - należy zarejestrować się na wykład z 4 punktami ECTS ־

Zachęcamy do wyboru wykładów oferowanych przez inne wydziały. Oferta wszystkich 

zajęć ogólnouniwersyteckich znajduje się na stronie:  

http://portal.umk.pl/web/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie 
 

 wychowanie fizyczne (pływanie) - zajęcia będą się odbywać na basenie Uniwersyteckiego ־

Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w 4 grupach, w następujących terminach: 
 grupa 1 -  godz. 9.30 - 11.00 ־

 grupa 2 - godz. 9.30 - 11.00 ־

 grupa 3 - godz. 11.00 - 12.30 ־

 grupa 4 - godz. 11.00 - 12.30 ־

Proszę zapisać się na te zajęcia poprzez stronę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego: 

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

Uwaga! 

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. 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 poprzez USOS do wybranego przez siebie ־

prowadzącego na podstawie własnych zainteresowań i zgłoszonych przez opiekunów 

tematów/zakresu prac licencjackich. Należy uwzględnić podział na specjalności z 

ubiegłego roku akademickiego! Liczba miejsc do danego opiekuna jest ograniczona. 

W przypadku braku miejsca należy poszukać innego prowadzącego. Po zapisach zostaną 

utworzone grupy seminaryjne (taki sam podział obowiązywał będzie na „laboratorium 

licencjackie”). 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 znajdują się na stronie: https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty  

 

Specjalność krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 
- Dyscyplina sportowa do wyboru (30 godz., 2 ECTS) – należy się zapisać do dowolnej sekcji w 

Uniwersyteckim Centrum Sportowym (wykaz sekcji jest dostępny na stronie 

http://www.ucs.umk.pl/sekcje/. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczenie do opiekuna 

roku zaświadczenia o uczestnictwie w co najmniej 30 godzinach zajęć w ramach sekcji. 

 

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 stronie 

http://www.ucs.umk.pl/sekcje/. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczenie do opiekuna 

roku zaświadczenia o uczestnictwie w co najmniej 30 godzinach zajęć w ramach sekcji. 
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