
SPECJALNOŚĆ ANIMACJA SPORTU I REKREACJI 

 

P l a n   s t u d i ó w   realizowany w roku akademickim 2018/19 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Ziemi 

Kierunek studiów: 
 

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. 

 

 

 

III semestr (od roku akad. 2017/2018) 

  

 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma 

zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-ANDTIR-2-S1 Andragogika* wykład 15 3 egzamin 

2200-ANDTIR-2-S1 Andragogika* ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-BUTDTIR-2-S1 
Biometeorologiczne 

uwarunkowania turystyki i rekreacji wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-BUTDTIR-2-S1 
Biometeorologiczne 

uwarunkowania turystyki i rekreacji ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-EUTTIR-2-S1 
Ekonomika usług turystycznych i 

rekreacyjnych* wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-EUTTIR-2-S1 
Ekonomika usług turystycznych i 

rekreacyjnych* ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-GTSTIR-2-S1 Geografia turystyczna świata wykład 30 4 egzamin 

2200-GTSTIR-2-S1 Geografia turystyczna świata ćwiczenia 30 3 zal. na ocenę 

2200-MUTRTIR-2-S1 
Marketing usług turystycznych i 

rekreacyjnych* wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-MUTRTIR-2-S1 
Marketing usług turystycznych i 

rekreacyjnych* ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-PSTIR-2-S1 
Podstawy statystyki w turystyce i 

rekreacji wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-PSTIR-2-S1 
Podstawy statystyki w turystyce i 

rekreacji ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-PZTIR-2-S1 Pedagogika zdrowia*  wykład 15  2 zal. na ocenę 

4100-ALL Język angielski lektorat 60 2 zal. na ocenę 

WNoZi, w j. angielskim  Zajęcia ogólnouniwersyteckie  wykład 15 2 zal. na ocenę 

5700-ALL Wychowanie fizyczne  ćwiczenia 30 1 zal.bez oceny 

Razem:  330 30  



 

 

IV semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

*przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 

 

 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma 

zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-ORTRTIR-2-S1 
Obsługa ruchu turystycznego i 

rekreacji wykład 30 2 

egzamin 

2200-ORTRTIR-2-S1 
Obsługa ruchu turystycznego i 

rekreacji ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-PHTTIR-2-S1 Podstawy hotelarstwa wykład 15 1 egzamin 

2200-PHTTIR-2-S1 Podstawy hotelarstwa ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-TMPTIR-2-S1 Technika i metodyka pływania ćwiczenia  30 2 zal. na ocenę 

5700-ALL Wychowanie fizyczne 
ćwiczenia 30 1 

zal. bez 

oceny 

4100-ALL 
Język angielski lektorat 60 3 

zal. na ocenę 

i egzamin 

2200-TATIR-2-S1 Turystyka aktywna wykład 15 2 zal. na ocenę 

2200-TATIR-2-S1 Turystyka aktywna ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-FRPTTIR-2-S1 
Finanse i rachunkowość w 

przedsiębiorstwie turystycznym*   ćwiczenia 15 2 

zal. na ocenę 

2200-LOSTIR-2-S1 Letni obóz sportowo-rekreacyjny ćw. teren. 40 3 zal. na ocenę  

2200-MBRTIR-2-S1 Metody badań w rekreacji ćwiczenia 15 2 zal. na ocenę  

2200-MRRTIR-2-S1 Metodyka rekreacji ruchowej  wykład 15 1 Egzamin 

2200-MRRTIR-2-S1 Metodyka rekreacji ruchowej ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę 

2200-MZGTIR-2-S1 Metodyka zabaw i gier ruchowych  ćwiczenia 30 2 zal. na ocenę  

2200-TMGTIR-2-S1 
Teoria i  metodyka gier 

zespołowych    ćwiczenia 45 4   zal. na ocenę 

Razem:  415 30  


