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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Dostarczenie informacji na temat specyfiki turystyki aktywnej, jej rodzajów oraz prozdrowotnej i prospołecznej roli w życiu człowieka. 
Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do budowy programów wyjazdów oraz produktów turystycznych uwzględniających formy turystyki 
aktywnej. 

dyskusja

projekt badawczy

a4) ćwiczenia terenowe

indywidualne projekty studenckie
Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

studium przypadku

rozwiązywanie problemu

inne …

eksperyment

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Ćwiczenia projektowe obejmują wykonanie projektu wyjazdu turystyki aktywnej: określenie docelowej grupy uczestników, budowę programu
wyjazdu, zaplanowanie trasy wyjazdu z użyciem mapy, wykonanie opisu topograficznego trasy do materiałów informacyjnych, kalkulację
kosztów. Podczas ćwiczeń terenowych studenci wykonują zadanie terenowe, którego realizacja wymaga osobistego uczestnictwa w turystyce
aktywnej oraz umiejętności i wiedzy z zakresu: przygotowania do wyjazdu, uwzględnienia zasad etyki i bezpieczeństwa, poruszania się w
terenie z wykorzystaniem mapy oraz zaplanowania strategii pokonania trasy. 

Pełny opis przedmiotu15):

Definicja turystyki aktywnej, jej rodzaje i formy uprawiania, rys historyczny. Nowe trendy w zakresie turystyki aktywnej w Polsce i na Świecie.
Aktywny styl życia i funkcje turystyki aktywnej. Grupy uczestników i ich charakterystyka, oraz popyt na turystykę aktywną. Organizacje
turystyczne i ich znaczenie w promowaniu uprawiania turystyki aktywnej. Infrastruktura turystyki aktywnej i praktyczne aspekty jej
wykorzystania. Specyfika organizacji wyjazdów turystyki aktywnej w stosunku do innych wyjazdów turystycznych. Przewodnictwo i system
uprawnień w turystyce aktywnej oraz wymagania dotyczące realizacji wyjazdu. Etyka i zasady bezpieczeństwa w uprawianiu turystyki
aktywnej. Przygotowanie uczestnika do wyjazdu turystyki aktywnej: psychofizyczne, programowe i sprzętowe. 

Założenia wstępne17):
Fizjologia człowieka, Psychologia, Ekologia i ochrona środowiska, Prawo, Ekonomia, Turystyka, Geografia turystyczna, Krajoznawstwo,
Przedmioty podstawowe z zakresu obsługi ruchu turystycznego, Pedagogika czasu wolnego, Podstawy użytkowania map w turystyce.

projekt inne …

A.     wykłady

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia projektowe

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

6

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

wykład

Cykl dydaktyczny10): 
6 polski

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

konsultacje zadanie terenowe

16

Status przedmiotu9): 

Jednostka realizująca7): Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu

5

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

a) przedmiot

podstawowy

Koordynator przedmiotu5): dr Joanna Adamczyk

Nazwa przedmiotu1): Turystyka kwalifikowana

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Numer katalogowy: TOL601

Prowadzący zajęcia6): dr Joanna Adamczyk

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Active tourism

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja
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UWAGI24):

imienne karty oceny studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

egzamin pisemny

egzamin ustny

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne..

inne…

4. Adamczyk, J. 2011. Od turystyki aktywnej do ekstremalnej, czyli miejsce turystyki kwalifikowanej na współczesnym rynku. [w:] Ozimek, I. red. Trendy w turystyce i rekreacji. Wyd. SGGW, 
Warszawa, 

3. Adamczyk, J. 2011. Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 3 (28), 

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test

złożone projekty

1. Łobożewicz, T. i in. 1997. Turystyka kwalifikowana. Wyd. Roltur. Warszawa,

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

egzamin ustny

inne…

inne..

Element oceny

złożone prezentacje komputerowe

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

egzamin pisemny

ewidencja wykonania zadania terenowego wraz z oceną

03 - Potrafi zidentyfikować grupę docelową oraz zaprojektuje 
dla niej odpowiedni wyjazd turystyki aktywnej. Potrafi określić 
warunki realizacji wyjazdu. 

06 - Zna normy przyjęte przy organizowaniu imprez turystyki aktywnej oraz jej 
uprawianiu, według których powinien się zachować i kształtować postawy 
turystów. Współpracuje w grupie w warunkach terenowych. 

07 - Rozpoznaje znaczenie profesjonalizmu w organizacji oraz realizacji 
wyjazdu turystyki aktywnej, posiada potrzebę ciągłego doskonalenia się w tym 
zakresie.

02 - Rozpoznaje specyfikę turystyki aktywnej w stosunku do 
innych rodzajów turystyki. 

04 - Posiada praktykę w zakresie turystyki aktywnej, a 
szczególnie: potrafi przygotować się do wycieczki 
turystycznej oraz posiada umiejętność poruszania się w 
terenie niezurbanizowanym w małej grupie w warunkach 
samodzielności.

5. Andrejuk, A. 1998. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna. Biuro Menedżerów Marek Turystyki Polskiej . Wyd. KENGRAF, Warszawa, 

6. Gołaszewski, J.; Paterka S.; Wieczorek A. 2000. Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe.  Nr 138. Skrypty/ Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań,

7. Kresek, Z. 1977. Organizacja wycieczek i imprez turystycznych. Zeszyty Szkoleniowe PTTK, nr 9, Warszawa,

8. Kruczek, Z. Zdebski, J. 1980. Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich. Zeszyty Szkoleniowe PTTK, nr 11, Warszawa, 

11. Walas, B. 1984. Metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek turystycznych. Wyd. skrypt. AWF nr 66, Kraków. 

9. Smoleński, P.; Łobożewicz, T.  1993. Turystyka kwalifikowana w świecie, Roczniki naukowe AWF w Warszawie,

10. Tertelis, M. 1999. Podręcznik turystyki górskiej. Wyd. Pelta, Warszawa, 

inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

05 - Jest świadom korzyści wynikających z aktywnego trybu życia. 

01 - Posiada wiedzę w zakresie turystyki aktywnej 
wystarczającą do podjęcia pracy związanej z 
opracowywaniem ofert imprez oraz budowaniem produktów 
turystycznych, skierowanych do odbiorcy krajowego lub 
zagranicznego. 

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

2. Łobożewicz, T.; Kogut, R.; Szmytke, R. 1996. Poradnik organizatora imprez turystyczno – rekreacyjnych. Wyd.  ZK ZMW, Warszawa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

wykonanie zadania terenowego


