
SPECJALNOŚĆ KRAJOZNAWSTWO I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 

 

P l a n   s t u d i ó w  realizowany w roku akademickim 2017/18 
 

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:  Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 
Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 180  

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1808 

 

 
 
III semestr 

* 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-ANDTIR-2-S1 Andragogika* wykład 15 2 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 30 3 

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 30 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 obcy  ćwiczenia 60 2 zal. na ocenę 

- Zajęcia ogólnouniwersyteckie nie 
związane z kierunkiem studiów* wykład 15 2 

zal. na ocenę 

5700-ALL Wychowanie fizyczne  ćwiczenia 30 1 zal. bez oceny 
Razem:  345 30  



 
IV semestr 

* przedmioty realizujące treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych 
 

 
Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. Plan studiów został 
uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 18 marca 2016 r.  
 
 
 
 

Kod przedmiotu w 
systemie USOS 

 
Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

2200-ORTTIR-2-S1 Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji wykład 30 2 egzamin 
2200-ORTTIR-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 obcy ćwiczenia  60 3 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-PHSTTIR-2-S1 Historia architektury i sztuki  wykład 15 1 zal. na ocenę 
2200-PHSTTIR-2-S1 Historia architektury i sztuki ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 
2200-KTRTIR-2-S1 Krajoznawstwo w turystyce i rekreacji wykład 15 2 egzamin 
2200-KTRTIR-2-S1 Krajoznawstwo w turystyce i rekreacji ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 
2200-MBTIR-2-S1 Metody badań w turystyce wykład 15 1 zal. na ocenę 
2200-MBTIR-2-S1 Metody badań w turystyce ćwiczenia 15 1 zal. na ocenę 

2200-MRUTTIR-2-S1 Międzynarodowy rynek usług 
turystycznych wykład 15 2 

zal. na ocenę 

2200-MRUTTIR-2-S1 Międzynarodowy rynek usług 
turystycznych zaj. teren. 24 1 

zal. na ocenę 

2200-PTWTIR-2-S1 Podstawy turystyki wodnej wykład 15 1 zal. na ocenę 
2200-PTWTIR-2-S1 Podstawy turystyki wodnej zaj. teren. 15 1 zal. na ocenę 
2200-RTSTIR-2-S1 Regiony turystyczne świata (do wyboru) wykład 15  2 zal. na ocenę 

Razem:  414 30  


