
P l a n   s t u d i ó w 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości 

programu kształcenia  a zwłaszcza do zakładanych 

efektów kształcenia)  

Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Specjalność:  Animacja sportu i rekreacji 

Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 180 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1809 godz. 
 

 

SPECJALNOŚĆ ANIMACJA SPORTU I REKREACJI 

I semestr (od roku akad. 2016-2017) 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 

  

Kod przedmiotu w 
systemie USOS 

 
Nazwa modułu/przedmiotu  

 
Forma zajęć 

 
Liczba 
godzin 

 
Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

2200-BPRCTIR-1-S1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka* wykład 30 3 zal. na ocenę 
2200-BPRCTIR-1-S1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka* ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-EPUTIR-1-S1 
Elementy prawa i ubezpieczeń w turystyce i 

sporcie* 
wykład  15 2 zal. na ocenę 

2200-GTTIR-1-S1 Gospodarka turystyczna wykład 15 2 zal. na ocenę 
2200-GTTIR-1-S1 Gospodarka turystyczna ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PEOSTIR-1-S1 Podstawy ekologii i ochrony środowiska wykład 30 2 zal. na ocenę 
2200-PEOSTIR-1-S1 Podstawy ekologii i ochrony środowiska ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PTTIR-1-S1 Podstawy turystyki  wykład 15 2 egzamin 
2200-PTTIR-1-S1 Podstawy turystyki ćwiczenia 15 2 zal. na ocenę 
2200-PRTIR-1-S1 Podstawy  rekreacji wykład 15 2 egzamin 
2200-PRTIR-1-S1 Podstawy  rekreacji ćwiczenia 15 2 zal. na ocenę 

2200-UGTTIR-1-S1 Uwarunkowania geopolityczne turystyki wykład 15 2 zal. na ocenę 
2200-UGTTIR-1-S1 Uwarunkowania geopolityczne turystyki ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 
2200-PPTIR-1-S1 Podstawy pedagogiki* wykład  30 4 egzamin 

9001-eEBHP 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia (podstawowe) 
wykład 8 0 

zal. bez oceny 

9001-BHP-R-3 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia (rozszerzone) 
wykład 1 

0 
zal. bez oceny 

ćwiczenia 2 
2200-OWITIR-1-S1 Ochrona własności intelektualnej* wykład  15 1 zal. na ocenę 

2200-TITIR-1-S1 Technologie informacyjne ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 
Razem:  310 30  



II semestr (od roku akad. 2016-2017) 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 

 

Kod przedmiotu w 
systemie USOS 

 
Nazwa modułu/przedmiotu  

 
Forma zajęć 

 
Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

2200-GTPTIR-1-S1 Geografia turystyczna Polski wykład 30 3 egzamin 

2200-GTPTIR-1-S1 Geografia turystyczna Polski ćwiczenia 30 3 zal. na ocenę 

2200-OWTTIR-1-S1 Orientacja w terenie wykład 15 2 zal. na ocenę 

2200-OWTTIR-1-S1 Orientacja w terenie zaj.teren. 15 1 zal. na ocenę 

2200-PCWTIR-1-S1 Pedagogika  czasu wolnego* wykład  30 3 egzamin 

2200-EWBTIR-1-S1 Etykieta w biznesie* wykład 15 2 zal. na ocenę 

2200-EWBTIR-1-S1 Etykieta w biznesie* ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-PAFTIR-1-S1 Psychopedagogiczne podstawy aktywności 

fizycznej* wykład 30  4 
egzamin 

2200-RTPTIR-1-S1 Regiony turystyczne Polski Północnej lub 

Południowej  zaj.teren. 48 4 
zal. na ocenę 

2200-SCLTIR-1-S1 Wprowadzenie do socjologii* wykład  15 2 zal. na ocenę 

2200-ZTRTIR-1-S1 Zagospodarowanie turystyczne i 
rekreacyjne wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-ZTRTIR-1-S1 Zagospodarowanie turystyczne i 
rekreacyjne ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

 
Zajęcia ogólnouniwersyteckie nie 

związane z kierunkiem studiów* wykład 15  2 
zal. na ocenę 

Razem:  288 30  


