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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

studium przypadku

a) forma dydaktyczna

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

18

eksperyment

Ruch turystyczny na świecie - projekt indywidualny. Walory turystyczne poszczególnych kontynentów – projekty zespołowe wg zagadnień
(Projekt szlaku turystycznego ukazującego zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, Projekt trasy morskiej wzdłuż wybrzeża
kontynentu z odwiedzinami na lądzie, Atrakcyjność turystyczna wysp/ gór/ wybrzeży, Projekt szlaku pielgrzymkowego lub tematycznego,
Projekt szlaku obrazującego rozwój architektury, Śladami starożytnych cywilizacji).

indywidualne projekty studenckie

inne… inne …

a1) wykład

konsultacje zespołowe projekty studenckie

wykład inne …

dyskusja

projekt badawczy

rozwiązywanie problemu

Warunki rozwoju turystyki. Miejsce Europy w turystyce światowej. Uwarunkowania rozwoju turystyki: kulturowe, społeczne, ekonomiczne i
polityczne. Działalność UNWTO. Środowisko geograficzne Europy jako determinanta rozwoju turystyki. Podstawy społeczno - gospodarcze i
polityczne rozwoju turystyki w Europie. Rozmieszczenie ludności w Europie. Zróżnicowanie struktury demograficznej, narodowościowej i
językowej. Rozwój osadnictwa w Europie, urbanizacja wg krajów i regionów Europy. Czynniki decydujące o rozwoju poszczególnych sektorów
gospodarki i ich wpływ na rozwój turystyki. Zróżnicowanie sytuacji politycznej krajów Europy i jego wpływ na ruch turystyczny. Wybrane
elementy infrastruktury turystycznej Europy. Struktura sieci komunikacyjnej w Europie, jej zróżnicowanie i znaczenie w poszczególnych
częściach Europy. Baza noclegowa. Regionalizacja turystyczna Europy. Przegląd regionalizacji turystycznych Europy: regionalizacja wg WTO
Bajcara, Kurka, Molendy, Kruczka. Ruch turystyczny na wybrzeżach Europy. Linia brzegowa Europy. Typy wybrzeży, możliwości ich
wykorzystania. Zanieczyszczenie wód głównych mórz, degradacja wybrzeży. Charakterystyka wybranych mórz, wybrzeża na których
koncentruje się ruch turystyczny, główne destynacje. Ruch turystyczny w górach Europy. Budowa geologiczna i rzeźba obszarów górskich,
dostępność komunikacyjna gór. Wykorzystanie turystyczne wybranych obszarów górskich, główne ośrodki turystyki górskiej. Turystyka
pielgrzymkowa i inne rodzaje turystyki w Europie: Główne centra i szlaki pielgrzymkowe, znaczenie turystyki religijnej i pielgrzymkowej w
Europie. Izrael - jako szczególne miejsce pielgrzymek. Uzdrowiska europejskie, parki rozrywki, obiekty i miejscowości kongresowe. Lista
Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury  UNESCO.
Atrakcyjność turystyczna wybranych obiektów przyrodniczych świata: Rozmieszczenie wybranych obiektów przyrodniczych na świecie ze
szczególnym uwzględnieniem Europy. Obszary przyrodnicze charakteryzujące się intensywnym ruchem turystycznym. Zagrożenia środowiska
przyrodniczego w warunkach silnej antropopresji. Atrakcyjność turystyczna wybranych obiektów kulturowych :Rozmieszczenie wybranych
obiektów kulturowych Europy, reprezentujących poszczególne etapy rozwoju architektury. Szlaki kulturowe Europy. Główne galerie sztuki i
muzea. Wybrane obiekty kulturowe na świecie. Tradycje w wybranych krajach świata: Święta i tradycje w Europie, festiwale i imprezy
kulturalne, sportowe i in. charakterystyczne dla wybranych krajów. Najciekawsze tradycje i festiwale na pozostałych kontynentach. Stolice
jako centra turystyczne – na przykładzie wybranych stolic Europy.

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia projektowe

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a2) ćwiczenia audytoryjneFormy dydaktyczne, liczba godzin13):

a4) ćwiczenia terenowe

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem fizycznogeograficznym, społeczno – gospodarczym oraz kulturowym 
poszczególnych kontynentów. Dokonanie oceny środowiska geograficznego pod kątem rozwoju turystyki. Charakterystyka głównych 
kierunków ruchu turystycznego oraz zagospodarowania turystycznego.

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 
zimowy polski

a) przedmiot

kierunkowy

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Tourism  geography of selected countries in the world

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Jednostka realizująca7): Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu

Koordynator przedmiotu5): dr Longina Chojnacka – Ożga

Numer katalogowy: TOL502

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Nazwa przedmiotu1): Geografia turystyczna wybranych krajów świata

Prowadzący zajęcia6): dr Longina Chojnacka-Ożga, dr Wojciech Ożga, pracownicy Wydziału
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inne…

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

egzamin ustny

inne..

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

inne..

sprawdzian z orientacji na mapie świata inne..

treść pytań egzaminacyjnych z ocenązłożone projekty

inne…

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

03 - formułuje wnioski dotyczące ruchu turystycznego na 
podstawie materiałów statystycznych

06 - 

test komputerowy 

Element oceny

egzamin pisemny

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

imienne karty oceny studenta

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin ustny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

07 - 

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

02 - projektuje tematyczne szlaki turystyczne

01 - posiada orientację na mapie świata, zna uwarunkowania 
rozwoju turystyki w wybranych regionach świata

04 - umie przygotować opracowanie dotyczące warunków 
rozwoju turystyki w wybranych krajach świata

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Geografia turystyczna Polski

08 - 

05 - pracuje w zespole przygotowując projekt szlaku i uwarunkowań rozwoju 
turystyki
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