
P l a n   s t u d i ó w  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

V semestr (od roku akad. 2019/2020)
 

 

 

 

Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Liczba 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

2200-FUETIR-3-S1 
Fundusze UE i zarządzanie projektami 

w turystyce i rekreacji wykład 15 2 

egzamin 

2200-FUETIR-3-S1 
Fundusze UE i zarządzanie projektami 

w turystyce i rekreacji ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-SIWTTIR-3-

S1 Systemy informacyjne w turystyce wykład 15 1 
zal. na ocenę 

2200-SIWTTIR-3-
S1 Systemy informacyjne w turystyce laboratorium 15 2 

zal. na ocenę 

2200-SRIHTIR-3-
S1 Systemy rezerwacyjne i hotelarskie laboratorium 15 2 

zal. na ocenę 

2200-SEMLTIR-3-
S1 Seminarium licencjackie seminarium  15 2 

zal. na ocenę 

2200-PTIR-2-S1 Praktyka (4 tygodnie)  praktyki   5 zal. na ocenę 
2200-ANTTIR-3-S1 Antropomotoryka wykład  15 2 egzamin 

2200-ANTTIR-3-S1 Antropomotoryka ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-DDWTIR-3-
S1 

Dyscyplina do wyboru (w ramach 

istniejących sekcji)  ćwiczenia 30 3 zal. na ocenę 
2200-SRTIR-3-S1 Sporty rekreacyjne  ćwiczenia 30 3 zal. na ocenę 

2200-TSITIR-3-S1 
Teoria i metodyka sportów 

indywidualnych  ćwiczenia 30 4 zal. na ocenę 

2200-OZSRTIR-3-

S1 

Organizacja i zarządzanie w sporcie i 

rekreacji wykład 15  2 zal. na ocenę 

Razem:  225 30  



 

 

VI semestr (od roku akad. 2019/2020) 

 

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. Plan 

studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 21 kwietnia 

2017 r.   

 

 

 

 

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK 
…………………………………. 

(podpis Dziekana)   

 
 

 

 

Kod przedmiotu 

w systemie 

USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma 

zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 

zaliczenia 

2200-EZTIR-3-S1 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wykład 15 1 egzamin 

2200-EZTIR-3-S1 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-WTTRTIR-3-

S1 

Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji wykład 15 1 

zal. na ocenę 

2200-WTTRTIR-3-
S1 

Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-SEMLTIR-3-
S1 Seminarium licencjackie seminarium  30 3 

zal. na ocenę 

2200-HMSTIR-3-
S1 Higiena i medycyna sportu wykład  15 2 

zal. na ocenę 

2200-WZGTIR-3-
S1 Wybrane zagadnienia gerokinezjologii wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-WZGTIR-3-
S1 Wybrane zagadnienia gerokinezjologii ćwiczenia 15 1 

zal. na ocenę 

2200-SMTIR-3-S1 Sporty mentalne  ćwiczenia 30 3 zal. na ocenę 

2200-OSOTIR-3-S1 Olimpizm i sport olimpijski wykład 30  3 zal. na ocenę 

- Praca i egzamin licencjacki    12 egzamin 

Razem:  195 30  


