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Rok akademicki: Grupa przedmiotów

ECTS 2) 3

b) stopień c) rok

I 3

30

T

T
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Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Numer katalogowy: TOL604

Jednostka realizująca7):
Pracownicy poszczególnych Katedr reprezentujących Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Leśny, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zwierzętach

Koordynator przedmiotu5): 

Nazwa przedmiotu1): Seminarium

Prowadzący zajęcia6): Wyznaczeni pracownicy SGGW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Seminar

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8): Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot

kierunkowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Wyposażenie studenta w wiedzę pogłębiającą problematykę z zakresu turystyki i rekreacji. Zapoznanie studenta z podstawami 
prowadzenia badań, możliwościami wykorzystania elektronicznych pełnotekstowych baz danych.

Rozwinięcie umiejętności analizy problematyki badawczej. 

Zdobycie przez studenta umiejętności logicznego myślenia, zasad pisemnego precyzowania swych myśli oraz prezentacji ustnej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a1) wykład

letni polski

27

a3) ćwiczenia laboratoryjne

b) liczba godzin (stacjonarne i niestacjonarne)a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne

inne… inne …

inne …

Metody dydaktyczne14):

rozwiązywanie problemu

a4) ćwiczenia seminaryjne

indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

Prezentacja wybranych problemów badawczych związanych z problematyką turystyki i rekreacji. Omawianie zasad pisemnej prezentacji.
Omawianie zasad ustnej prezentacji. Prezentacja rodzajów źródeł wtórnych, które mogą być wykorzystywane w rozwiązywaniu problemu
badawczego. Dokonanie przez studentów przeglądu dostępnej literatury (polskiej i obcojęzycznej), pomocnej w analizie wybranej
problematyki badawczej, pogłębiającej wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji. Opracowywanie zagadnień pogłębiających wiedzę z zakresu
turystyki i rekreacji. Prezentacja rezultatów realizowanych zadań w formie pisemnej i ustnej. Dyskutowanie nad poszczególnymi
prezentacjami.

B.     Ćwiczenia

studium przypadku

gry symulacyjne

dyskusja

projekt badawczy

Pełny opis przedmiotu15):

eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

inne…

A.     wykłady

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
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01, 02 01, 04

03, 04 01, 04

T T

Waga w % Waga w %

60% 10%

20% 10%

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

04 - Umiejętność pisemnej i słownej prezentacji wyników prac, 
jak również umiejętność podejmowania merytorycznej dyskusji w 
zakresie analizowanej problematyki. 

06 -

ocena wykonania zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

02 -Swobodne posługiwanie się literaturą przedmiotu, 
umiejętność jej odnajdywania i analizowania. 

01 - Umiejętność prowadzenia logicznej analizy zjawisk, 
wyszukiwania problemów badawczych. 

08 -

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

07 -
03 -Umiejętność analizy materiału badawczego i umiejętność 
pisemnej prezentacji przeanalizowanych zjawisk. 

Założenia wstępne17):

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

inne..

Element oceny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

inne… inne..

egzamin ustny

imienne karty oceny studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):
złożone projekty

inne…

inne…

okresowe prace pisemne

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

test komputerowy 

ocena wykonania zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

test

Zapoznanie studenta z podstawami prowadzenia badań, możliwościami wykorzystania elektronicznych pełnotekstowych baz danych.
Rozwinięcie umiejętności analizy problematyki badawczej. Zdobycie przez studenta umiejętności logicznego myślenia, zasad pisemnego
precyzowania myśli oraz prezentacji ustnej. 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

05 -

Element oceny

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne..

egzamin pisemny

egzamin ustny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala wykładowa

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):
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3.

4.

5.

6.

7.

UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25)

2.

8.

1. Podręczniki dotyczące metod badawczych, elektroniczne pełnotekstowe bazy danych literaturowych.
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