
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. Na 

przedmiocie technologie informacyjne będzie więcej grup laboratoryjnych. 

 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 został 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. Liczba miejsc do danego opiekuna jest ograniczona. W przypadku braku miejsca 

należy poszukać innego prowadzącego. Po zapisach,  w dniach 4-9 października 2018 r.  u opiekuna 

roku (dr Czesław Adamiak) zostaną utworzone grupy seminaryjne. Na pierwszych zajęciach zostanie 

wypracowany harmonogram spotkań (15 godzin zajęć) oraz uściślone zostaną tematy prac 

magisterskich. Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy magisterskiej. Informacje, 

wraz z proponowanymi tematami prac magisterskich znajdują się w ogłoszeniach na stronie: 

https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty  

 .Z trzech ścieżek kształcenia student wybiera jedną i rejestruje się na niżej wymienione przedmioty ־

Kształcenie w ramach tej ścieżki należy kontynuować w kolejnych semestrach. 

 

UWAGA: ze względów organizacyjnych przedmiot „Zastosowanie technologii informacyjnych 

w TiR” (30 godzin, 2ECTS, semestr II) będzie realizowany w bieżącym semestrze (zimowym)  

 

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa 

Przedmiot Forma zajęć Godz. ECTS Zaliczenie 

Polityka turystyczna Unii Europejskiej Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

Współczesne problemy turystyki 

międzynarodowej 
Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

Ścieżka uzdrowiskowa, SPA i wellness 

SPA i wellness Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

Rynek usług turystyki zdrowotnej Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

Ścieżka sportowo-rekreacyjna 

Wschodnie sztuki walki z 

samoobroną/Hatha joga* 

Ćwiczenia 30 2 Zal. na ocenę 

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
https://www.geo.umk.pl/student/dokumenty


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). Funkcjonować będzie nowy podział na grupy seminaryjne 

(dostosowany do wymogów odpowiedniej liczby osób w grupie)  – 30 godzin zajęć (zajęcia 

rozpoczynają się od 4 października). Terminy wystąpień zostaną uzgodnione z koordynatorem danej 

grupy seminaryjnej  

 Student kontynuuje wybraną na 1 roku ścieżkę kształcenia i rejestruje się na niżej wymienione ־

przedmioty: 

 

 
Plan zajęć na semestr zimowy 2018/2019 zamieszczony został w systemie USOS  oraz na stronie: 

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

 

Kod 

przedmiotu 

w systemie 

USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

 

Forma zajęć  

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa* 

2200-TK-TIR-
2-S2 Turystyka kulturowa 

Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

Ćwiczenia 15 1 Zal. na ocenę 

Ścieżka uzdrowiskowa, SPA i wellness* 

2200-KLGU-

TIR-2-S2 Klimatoterapia i geologia uzdrowiskowa 
Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

Ćwiczenia 15 1 Zal. na ocenę 

Ścieżka sportowo-rekreacyjna* 
2200-EOP-

TIR-2-S2 Eksploracja obszarów polarnych Wykład 15 1 Zal. na ocenę 

2200-TZ-TIR-
2-S2 Turystyka zimowa Zajęcia teren. 24 1 Zal. na ocenę 

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

