
Załqcznik nr ] do ucĺrwały nr ]00 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26'05'202] r.

Załqcznik nr 71 do Księgi Jokości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDIOW

Nazwa pľogramu stuđiów (kierunku studiów) ..'.... TURYSTYKÁ I REKREACJA.....

Nazwa v,rydziału Wychowania FĘcznego i Fizjoteľapii......

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisterskie)

ł stopnia

pľofi 1 studiów (o gólno akademi cki l pr akty czny)

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne

pľogľam studiów obowiązuje od roku
akademickiego

2021120Ż2

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
pľogľam studiów

data i numer uchwały Senatu pľzyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się Uchwała Senatu w . ..325 '.. .... z đnia Ż9.05 '2019.r

przyporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

D zieđzina nauk społecznych
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dziedzina nauk humanistycznych
Dzíedzina nauk ścisłych i pľzyľodniczych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w pľzypadku kilku wskazać _
podkľeślić - dyscyplinę wiodącą do któľej
odnosi się minimum 50Yo efektów uczenia się)

1. ekonomia i finanse
2. historia
3. nauki o kultuľze flzycznei (dvscvplina
wiodąca)
4' nauki o zarządzaniu ijakości
5. nauki o Zięmi i środowisku

czas tľwania (w semestrach) 6

liczbapunktów ECTS 180

tyttil zawodowy otrzymywany przez absolwenta licencjat

klasyÍikacia ISCE'D 1015 Turystyka i wypoczynek

zwíązek z misją uczelni i jej strategią ľozwoju Zgodnie z założeniami str'ategii ľozwoju uczelni'
progľam kształcenia na kierunku Turystyka i

Rekľeacj a ľealizuj e współczesny mode l inte gracj i
nauki, dydaktyki i praktyki zawodowej. Zajęcia
realizowane są w nowoczesnych sa|ach z
wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Podczas
zajęć pľowadzonyclr w ramach bloków
specj alności owych szcze gőlna uwaga zwľacana j est
na analizę pľaktycznyclr aspektów przy szłej pracy
zawodowej i rozstrzygatlie związanych z nią
dylematów. Realizację potrzeb edukacyjnych
studentów zapewnia swobodny dostęp do obiektów
spoľtowyclr, elektľon i cz ny ch baz l iteľatuľowych i
księgozbioľów bibliotek Politeclĺliki opolskiej a
także stały kontakt z nauczy cielaĺn i akadem ickimi.



cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Kierunek prąugotowuje do pľowadzenia własnej
działalności gospodarczej i do pľacy w: hotelach,
obiektach gastronomic znych, ośrodkach
wypoczynkowych, rekreacyj nych, admini stracj i
rządowej i samorządowej, innych obiektach, których
działalnośó związana jest z turysĘką i rekreacją.
Pľzygotowuje do właściwego oľganizowania pľacy
oraz podejmowania pľzedsięwzięó w sfeľze turystyki
i ľekreacj i, przygotowywania ofeľty turysĘcznej
rekľeacyjnej' komunikowania się i kierowania
zasobami ludzkimi.

wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje
kandydata (szczegőlnie w pľzypadku studiów
drugiego stopnia)

wyniki matuľalne z pľzedmiotów: biologia,
geografia' histoľia, jęryk polski

zasady ľekľutacj i (zgodne z uchw ał.ą

rekľutacyjną)
podstawę do pľąyjęcia stanowią wybrane wyniki
egzaminu maturalnego, który jest waľunkiem
koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów,
gdzie decydującym kľýerium o pľzyjęciu na studia
stanowi wartośó wskaźnika ľankingoweso (R).

rőŻnice w stosunku do innych pľogramów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uazenia się pľowadzoĺych w Politechnice
Opolskiej

Brak takich programów

spo soby weryfi kacj i zakładany ch efektów
uczenia się

Szczegółowe metody i formy weryfikacji
zakJadanych efektów kształcenia dla każdego
pľzedmiotu na kieľunku turystyka i rekreacja'
zawartę są w kartach opisu przedmiotu i obejmują
one między innymi:

egzamin pisemny lub ustny,
zalĺczenie pisemne lub ustne,
na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi
ustnych lub pisemnych
na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi
pisemnych,
pľaca kontľolna'
ocena ze sptawozdan,
ocena z przebiegtl ówiczeíl,
ocena zprrygotowania do ćwiczeń,
o c en a z pr zebie gu r e alizacjí, p i semnej r e alizacji,
obrony projektu,
ocena foľmy pr ezentacji,
ocena treści prezentacj i,
obserwacj a aktywności na zajęciach,
obserwacj a systematyczności,

zr ealizow anię i za|iczenie praktyk zawodowych.

łączna Iíczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, vĺymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

100

łączĺa liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ľamach zajęĆ, z zakĺesu nauk
podstawowych' do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego pľogramu
studiów omu I u studiów

30

Sumaryczne wskaźniki
chaľakteryzujące
pľogram stuđiów' a w
tym:



dla profilu praktyczne go łączna liczb a
punktów ECTS pľzypisanych do zajęó
zw iązany ch z pr akty czny m pÍ zy goto wani em
zawodowym,
dla profi lu ogólnoakademickiego łączna
Iiczbapunktów ECTS pľzypisanych do zajęć
związany ch z pt ow adzonym i b adani ami
naukowymiw dziedzinie nauki lub sztuki
związanei z kierunkiem

Kieľunek turystyka i
ľekreacjajest
prryporządkowany do
kilku obszarów w tym do
obszaľów w zakresie nauk
humanistycznych i nauk
społecznych . Liczba
punktów ECTS w ľamach
zajęć z ých obszarów
przekracza 5 pkt ECTS na
studiach stacjonarnych i
n ie stacj onarn y ch (p atr z
wiersz ooniżei)

liczbapunktów ECTS, którą student musi
uzyskaó w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc znych lub nauk społecznych

w pľzypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
zai ę ć z wycho wan ia ťĺzy cznę go

60

1. nauki o kultuľze
ťlrycznej (dyscyplĺna
wiodąca) _ sto/o
2. ekonomia i finanse -
t6%
3. nauki o zarządzaniui
jakości _ I0%
4. nauki o Ziemi i
śľodowisku - 14%

5. historia - 9%

pľocentowy udziałliczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),'i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do
okľeślenia dla każdej dyscypliny, w
przypadku pľogľamu studiów
pr zyp orząđkowane go do więcej
niż jednej dyscypliny nauki (lub sztuki)

Progľam studiów zaopiniowany pÍzęz oľgan samoľządu studenckiego.

ľfrÄ" #iĺ*
podpis pľzedstawiciela

organu studenckiego

2021 -0l,- 23 cIľ Bĺ1czkowicz

ďata, s, pieczątka dziekana



WynzIAŁ WycHoWAN ld' ElzYczNEGo I
FrzJoľERAPII POTITECHNIKA

OPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDrow
SrunY PIÁNs ÁND PRaGRAMĺ

KlnnUNEK SľuoIÓW _ Frnrn oF sTUDY

. TURYSTYKA I REKREACJA

- TOURISM AND RECREATION

Studia stacjonarne
píełwszego stopnía

- wg specjalności

First Cycle Programme - FuII-TÍme Studies

Polĺtechnĺka opolska, 2o2! t.



Polit€chnika opolska
Wydzial Wychowanla Flzycznsgo i Fizjotorapii Kierunek studiów: TURYSTYI(A l REKREACJA

Field of study: TOURISM AND RECREATTON

CHARAKTE RYSTYKA OGILNA

kierunek studiów; TuRYsĺyre l RexReecuł

specjalność; HoreuRsTwo ! GAsTRoNoMlA

profil : ocÓlľołKADEMlcKl

nazwa wydziału: Wvoanr WycľlowłNn FzYczNEGo l Fz.loleRłpll

:.i '.ł

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2021r.
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Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fżycznogo i Fizjot€rapii

Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of study: TOURISM AND RECREATION

PLAN STUDIIW. STUDY PLAN

Spec.lłl-l.loŚĆ _ sPEcl,ALlzATloNi

Hoľglłnsĺwo t GAsTRoNoMłA
- Hoĺel lNo cłĺenlruo lxousrRv

SEMESTR: í (1"t Semester) Liczba godzin zajęć w semestĺze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practĺcal
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Zarządzanie

15 30 4 P
Management

1.2
Biologiczne podstawy aktywności ftzycznĄ

30 2 K
Bĺological Basics of Physical Activity

í.3 Podstawy turystyki
30E 3 K

Basics of Tourism

1.4
Podstawy rekreacji

30E 3 K
Basics of Recreation

1.5
Podstawy geografii Íizycznej Polski

30E í5 4 K
Basics of Physical Geography of Poland

1.6
Kształtowanie środowiska i ochrony przyrodv

30 2 KEnvironmental lmprovement and Nature
Conservation

1.7
Podstawy marketingu

30 3 K
lntroduction to Marketing

1.8

Pzedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
ĺ5 í5 3 KBasics of Economic Activity in the Tourism and

Recreation Services

1.9
Turystyka piesza

6 24 2 K
Hiking

1-ĺ0
Technologia informacyjna

30 2 K
lnformation Technology

1.11
Psvcholooia

30 2 KO
Psychology

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

246 84 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 360

SEMESTR: 2 (2"d Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes)
(Project) (Seminar)

2.1
Język obcy l

30 2 P
Foreĺgn Language l

3

POLITECHNIKA OPOLSKA
wYDzlAŁ WYGHoWAN lA.FEíczN EGo l
FlzJoTERAPll řł:]#ď*ł,

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND

PHYSIOTHERAPY
Kierunek studiów:

TURYSWKA l REKREAąIA
Field of study:

TOURISM AND RECREATION
Sĺuoll Sľłc.lotlłnľE PlERwszEGo sToPNrA - Lrceľc;ecxle

Flnsr Cycue Pnoonłĺĺnĺe - Full-Tlľĺe Sruoles (Bacheĺor's degree}



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of study: TOURISM AND RECREATION

2.2

organizacja, bezpieczeństwo, higiena pracy i

ergonomia í5 1 P
Organization, Safety, Occupational Health and
Ergonomics

2.3
Historia architektury i sztuki

30E 30 5 P
History of Architecture and Art

2.4
Ekonomia

15E 30 4 P
Economics

2.5
Aktywne formy rekreacji

30 2 K
Active Forms oí Recreation

2.6
obsługa ruchu turystycznego

30E 30 5 K
Tourist Services

2.7
Podstawy hotelarstwa

30E 15 4 K
Basics of Hospitality

2.8

Walory przyrodnicze i kulturowe Opolszczyzny -
zajęcia terenowe

15 1 K
Natural and Cultural Values of the Opole Region -

Field Activities

o

t,:

25i;::''.

. '.t.,

t:: ,' i. 
_:;

-, (3I ,

:.::
do wyboru 1 _ Turystyka roweľowa , ', ' .... 1', 25'' (3! -, ,w... ':.

i taníec : ]:],:.

Dance, '

' ,' r,,.

'' (3)'rr.

nikĺ , 30rt

Liczba godzin w semestÍze (Number oÍ hours in a
semester)

125 235 (w tym 55 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

360

SEMESTR: 3 (3'd Semester) Liczba godzin zĄęćw semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.í
Język obcy ll

30 2 P
Foreign Language ll

3.2
Systemy lT w turystyce i rekreacji

30 3 P
lT Svstems in Tourism and Recreation

3.3
GeograÍia turystyczna

30E í5 4 K
Tourism Geography

3.4
Prawo w turystyce

30E 3 K
Law in Tourism

3.5
Pilotaż ipzewodnictwo

30 3 K
Guide and City Guide

3.6
Historia turystyki i rekreacji

30 2 K
History of Tourism and Recreation

3.7
Podstawy komunikowania się i negocjacje

30 2 K
Basics of Social Communication and Negotiations

3.8
Pierwsza pomoc pzedmedyczna

15 1 K
First Aid

3.9
Filozofia z elementami etyki

30E 3 KO
Philosophy with Elements of Ethics

4



Politechnika Opolska
Wydzĺał Wychowania Fizycznego ĺ Fizjoterapii

Kierunek studĺóW: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of study: TOURTSM AND RECREATTON

bio eralnePzedmĺoty liczba ECTSwymagana semestrzep.
units ECTS an 7

czasuPzedmiot do wyboru 3 - Ani
Elective couľse 3 Anim ation Freeof meTi 30 (3) W

doPrzedmiot 3wyboru Rekreacyjne 9rerformy3.í0

couElective Jrse Recreational ormsF Sof poľts 30 W

le 13.'t'l
Physical Education 1 30 (0) W

zawodowePraktyki ktachobie noclegowych po
sem.czenłu 2 sem J3.12

Professional Practice Acco ationmod Facilities
60 (41 W

n w semestrze (Number of hours in aLiczba godzi
semester) 150 240 (w tym 120 godz. obieralne)
Razem godziniECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

390
30

SEMESTR: 4 (4th Semester)
ri

Liczba n wgodzi semestrzezajęć E e tngzam
rkinWo tim e ho!t aurs) semeste E Exam

Przedmiot W c L P sNr
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Pľactical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) minar)

ECTS TYP

lil
4.1

illF 30 2 P
własności intelektualne4.2

ntellectual Pro Protection 15
1 P

ikwalifikowanaTu
4.3

and Qualifĺed Tourism 15 í5 3 K

4.4
ightseein 30E 30 5 K

Ekonomika i rekreacji4.5 í5E 30 4 Kof Tourism and Recreation
lmprez ire4.6
ofation TOrganis ourist and Recreationa Events

15 30 4 K
nie wizerunku Íirmy w medĺachKreowa

4.7
the lma in Social Median

15 1 K

mowanie ruchowych4.8
of Physical Activities 15

1 K
Pzed m obie ra lneĺoty a liczbawymaga n semp. estrzeECTS

na units com rnECTS a
Przedmiot do ru 4 Tuwybo narystyka obszarach

Elective Course 4 T lnounsm AreasProtected
W

do wyboru 4 -

4.9

Elective Course 4 - e Tourism (3) W
karstwoPrzedmiot do wyboru 5 -

Elective Course 5 - 5 25 (3)

Pzedmĺot do 5- larstwo
4.10

Elective Course 5 - Sailin 5 25 (3) W
do wyboru 6 - Dziedzictwo kulturowe

świata

Elective Course 6 - Cultural He of the World
(3) W

wyboru 6 - Dziedzictwo UNESCO wPzedmiot do
Europie

4.',t1

Elective Course 6
Europe

- The UNESCO Heritage in (3)

5



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizyczn6go i Fizjoterapii

I

Kierunek studiów: TURYswKA l REKREACJA
Field of study: TOURISM AND RECREATTON

4.12
Wychowanie fłzyczne 2

(0)P Education 2
Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 125 250 (w tym 85 godz. obieratne)

30Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 375

SEMESTR: 5 (Sth Semester) Liczba godzin zajęc w semestrze; E egzami n
time (hours asemester; E-Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

5.í obcy lV
(E) 30 3 PForeign Language lV

5.2
arowanie turystyczne i rekreacyjne

1sE 30 4 KTourism Planning and Development

5.3 ębiorstw i rachunkowoŚci
30 3 KFinance and Basic

5.4
ologia

30E 3 KOSociology

Pzedmioty obieralne wymagana liczba p. ECTS w mestze
units - ECTS ĺn a

5.5
Seminarium

Seminar 1

17

5.6
Praktyki zawodowe w biurach pod rÓży po

sem.4 w sem
WProfessional Practice - Travel

5.7
hotelarskich ĺ

1 5E (3) WOrganization of Hotel and Catering Servĺces

5.8
w hotelarstwie i gastronomil

30 (3) WGuest Service in Hotels and Restaurants

5.9
spa iwellness w obiektach hotelarskich

Wand Wellness Services ĺn Hotel Facilities

5.10

Nowoczesne
hotelarstwie i

metody oraz techniki zarządzania

Mode rn Man agement and Techniques
Hotel and

W

5.1'l
Enoturystyka

WEnotouńsm
Liczba godzĺn w semestrze (Number of hours in a
semester) 75 285 (w tym 195 godz. obieralne)

30Razem godz
semester)

in/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
360

SEMESTR: 6 (6th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
time (hours asemester; E-Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Pľoject) (Seminar)

6.1
Regiony świata

30 3 PTourist Regions of the World

6.2
zrównoważona

30E 3 KSustainable Tourism

6.3
Podstawy pisania rela clt z

15 ,l KThe Basics of Writing Travel Reports
obieralne liczba p. ECTS semestrze

Seminarium
6.4

Di oma Seminar 2

units
Výymagana

ECTS semester)

(1) W

n



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of srudy: TouRtsM AND RECREATTON

6.5
Praca dyplomowa
Dĺploma Thesis

hotelu
negocjacJl bizn esowych w

meetings
, r: '.t!

Hotela

Hotels and Restaurants in Ruľal

6.8
Yield ement i w hotelu
Manag nting , Yield Management and
Budgeting at the Hotel

6.9
oí Events

L iczba godzin W semestrze (Number oÍ hours in a
semester) '120 90 (w tym 75 godz. obieralne)

3oRazem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 210

RAZEM (TOTAL STUDY PPLAN STUD ECTS
kontaktowych/ECTS w planie studiówcznie godzin

Total contact hours/ECTS in study plan 2055 't80

STATYSTYKA PROGRA UM AŁKSZT Ec N IA
Tvp Przedmioty - p. ECT$ Íazem wg planu udział
P Podstawowe 30 16.67 %
K runkowe BO 44.44 0/o

KO Kształcenia ego I 4.44 %
W Do wyboru 62 34.44 %

Łącznie 180 'ĺ00.00 %

Program kształcenia dostosowany do wydzĺałowych
REKREACJA (studia pierwszego stopnia)
Plan i program studiów:

efektów Uczenia się dla kierunku studiów TURYSTYKA l

- uchwalony pzez Senat pO w dniu nie podano daty
_ zaopiniowany przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2021 r.

,ij' )ir:!., ĺ;lĺ .'iĺoll'iĺ':
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WynzIAŁ WycrĺowANrł FrzYczNEGo I
Frz;oľERAPII POTITECHNIKA

OPCLSKA

t

Pu'ľĺY I PRoGRAMY STUDIÓw
Srunv PIÁNs ÁND PRaGRAMĺ

KlnnUNEK Sľuolow _ Frnrn oF sTUDY

- TURYSTYIG I REKREACJA

. TOURISM AND RECREATION

Studía stacjonarne
pierwszego stopnÍa

- wg specjalnoścÍ

First Cycle Programme - FuII-Tíme Studies

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t r.



Polit€chnika opolska
Wydzial Wychowania Fizycznogo i Fizjotorapil

Kierunek studiów: TURYSTYI(A l REKREAoJA
Fisld of study: TOURISM AND RECREATION

C HARAKTERYSTYKA OGI LNA

kierunek studiów: TuRYsľvxł ! REKREAcJA

specialnośó: TneľeR zDRoWEGo STYLU żvcn

profil : ocllľołKADEMlcKl

nazwa wydziału: Wvozllł. WvcľlowRľn FzvczNEGo I Fz..loĺeRapll

Politechnika OPolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Opole 2021r.

2



PoLĺTECHNIKA oPoLsKA
WYDzlAŁ WYcHoWANlA FläczNEGo l

FIZJOTERAPII

I opOIe UNvERSITY OF TECHNOLOGY
I rłcul_w oF PHYslcAL EDUcATloN AND
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Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznąo i Fiziotorapii

Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of study: TOURISM AND RECREATION

PLAN sTuDóW - sTuDY PLAN

Speclll-lĺoŚĆ - sPEctALtzATloN :

TneĺĺeR zDRoWEGo sTYLu ärcĺA
- Hełlĺxv LresrYle cołcx

SEMESTR: í (1" Semester)
Lĺczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Zaządzanie

15 30 4 P
N4anagement

1.2
Biologiczne podstawy aktywności flzycznei

30 2 K
Biological Basĺcs of Physical Activity

1.3
Podstawy turystyki

30E 3 K
Basics of Tourism

1.4
Podstawy rekreacji

30E 3 K
Basics of Recreation

í.5
Podstawy geografi i fizycznej Polski

30E í5 4 K
Basics oí Physical Geoqraphv of Poland

1.6
Kształtowanie środowiska i ochrony pęyrody

30 2 KEnvironmental lmprovement and Nature
Conservation

1.7
Podstawy marketingu

30 3 K
lntroduction to Marketing

í.8
Przedsiębiorczość w turystvce i rekreacii

15 í5 3 KBasics of Economic Activity in the Tourism and
Recreation Services

1.9
Turystyka piesza

6 24 2 K
Hikins

1.10
Technologia informacyjna

30 2 K
lnformation Technology

1.11
Psychologia

30 2 KO
Psychology

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

246 84 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

360

SEMESTR: 2 (2"d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Język obcy l

30 2 P
Foreiqn Language I

3



Polilechnika Opolska
Wydział Wychowanĺa Fizycznégo i Fizjot€rapii

Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of study: TOURISM AND RECREATION

organizacja, bezpieczeństwo, higiena pracy i

ergonomia ĺ5 1 P2.2
Organization, Safety, Occupational Health and
Ergonomics
Historia architektury i sztuki

30E 30 P2.3
History of Aľchitecture and Art

Ekonomia í5E 4 P2.4
Economics

30

Aktywne formy rekreacii
2 K2.5

Active Forms oí Recreation
30

obsłuqa ruchu turystycznego
5 K2.6

Tourist Services
30E 30

Podstawv hotelarstwa
2.7

Basics of Hospitality
30E í5 4 K

Walory pzyrodnicze i kulturowe Opolszczyzny -
zajęcia terenowe

2.8
Natural and Cultural Values of the Opole Region -
Fĺeld Activities

í5 1 K

Lĺczba godzin w semestrze (Number oÍ hours in a
semester)

125 235 (w ým 55 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestľze (Total hourslECTS in a
semester)

360

ffiWW í'Ę:Ęffi
'Ťťť.ľł-ś
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SEMESTR: 3 (3d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestľzg; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmlot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(ProJect) (Seminar)

3.í
Język obcy ll

30 2 P
Foreign Language ll

3.2
Svstemv lT w turystyce i rekreacii

30 3 P
lT Systems in Tourĺsm and Recreation

3.3
Geografia turystyczna

30E 15 4 K
Tourism Geooraphy

3.4
Prawo w turystyce

30E 3 K
Law in Tourism

3.5
Pilotaż ipzewodnictwo

30 3 K
Guide and Cĺty Guide

3.6
Historia turystyki i rekreacii

30 2 K
History of Tourism and Recľeation

3.7
Podstawy komunikowania się i negocjacje

30 2 K
Basics oí Social Communĺcation and Negotiations

3.8
Pierwsza pomoc pzedmedyczna í5 1 K
First Aid

3.9
FilozoÍia z elementami etyki

30E 3 KO
Philosophy with Elements of Ethics

4



Politechnika Opolska
Wydziat Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studióW: TURYSTYKA l REKREACJA
Field of study: TOURISM AND RECREATION

Przedmioý obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester) 7

3.10

Przedmiot do wyboru 3 - Animacja czasu wolnego
30 (3) WElective couľse 3 _ Animation oÍ Free Time

Przedmiot do wyboru 3 - Rekreacyjne formy gier
spońowych

30 (3) WElective course 3 -, Recreational Forms of Sports
Games 1

3.11
Wychowanie fizyczne 1

30 (0) WPhysical Education 1

3.12
Prakýki zawodowe w obiektach noclegowych po
zakończeniu sem. 2 (wpis w sem. 3) 60 (4) W
Professional Practice - Accomodation Facilities

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 150 240 (w tym 120 godz. obieralne)

30Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 390

SEMESTR: 4 (4t" Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(Laboratory

classes) (Project) (Seminar)

4.1
obcy lll

30 2 PForeign Language lll

4.2
ochrona własności intelektualnej

15 1 Plntellectual Pľoperty Proteciion

4.3
a i kwalifikowana

15 15 3 KActive and Qualifĺed Tourism

4.4
Krajoznawstwo

30E 30 5 KSightseeing

4.5
Ekonomika tu i rekreacji

15E 30 4 KEconomics of Tourisnr and Recreation

4.6
Organ izacig i mprez tu rystycznych i rekreacyj nych

15 30 4 KOrganisation of Tourist and Recreational Events

4.7
wizerunku firmy w mediach

15 1 K
Creating the Company's lmage in Social Media

4.8
mowante ruchowych

15 1 KProgramming of Physical Activities
Pzedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestŻe

(Optional units - compulsory ECTS ĺn a semester)

4.9

Pzedmiot do wyboľu 4 - Turystyka na obszarach
chronionych

Elective Course 4 - Tourism in Protected Areas
Przedmiot do wyboru 4 -
Elective Course 4 - Pilgrimage Tourism

30 (3) W

4.10

Przedmĺot do 5- akarstwo
5 25 (3) WElective Course 5 - Canoeing

ŻeglarstwoPzedmiot do wyboru 5 -
25 (3) WElective Course 5 - Sailing

4.11

Pzedmiot do wyboru 6 - Dziedzictwo kulturowe
świata (3) W
Elective Course 6 - Cultural Herita ge of the World
Przedmiot do wyboru 6 - Dziedzictuvo UNESCO w
Europie

(3) WElective Course 6 - The UNESCO Heritage in
Europe



Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA

Fi"lo of 
"tudy, 

TOURISM AND RECREATIONPolitechnika OPolska

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizloterapii

tnEsemestrze egzamwn zajęćLiczba godzi
E ExamsemesterahourstimeWorkĺngSEMESTR: 6 (6'h Semester)

sPLcWPrzedmiot
TYPECTS

(LaboratorY
classes

(Practica
classes)(Lecture)Subiect unit - semester curricularNr

Świata P3
30

6.'l of the WorldTourist
zróWnoWażona

K3
30E

le Tourism6.2

pisania zPod
K115

e Basics of Writin Travel6.3

Praca mowa W

ma ThesisDi
6.4

4.12

250 (w tYm 85 godz. obieralne)'125iczba godzin w semestrze (Numbeĺ of hours in a

semeste
30

375godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

nEsew mestrze egzamlLiczba za'ęcgodzin
ExamEsemesteaurstimeWorkingSEMESTR: 5 (Sth Semester)

sPLcWPrzedmiot
TYPECTS

(Seminar)Project)
classes)

(Practical
classes)(Lecture)Subiect unit - semester curricularNr

IV
P330(E)

IV5.1

elrerowanle K43015E
5.2 DeveloandPlanningounsm

rachunkowościiorstw iFinanse
K33o

and Basic5.3

ta
KO3

30E
5.4

17wymagana ECTS semestzep.liczbaobieralnePrzedmioty
ln aECTSunits

W(1)

iploma Seminar 1
5.5

pozawodowePraktyki
w4il,t sem.5.6

PracticeProfessional

Wybĺane zagadnienia z Íizjologii wysiłkuanatomii i

Selected AsPects atomy and PhYsiologY ofof the An

Podstawy Żywienia i suplem entacji osób aktyw'rych

Basics of Nutrition and Supplementation for

Active

5.8

ne zagadnienia z odnowY W(1)

of WellnessSelected
5.9

W(4)

5.10

255 (w tYm 165 godz. obieralne)105iczba godzin w semestrze (Number oÍ hours in a

semester)
30

360m godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

6



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów Uczeńia się dla kierunku studiÓw TURYSTYKA l

REKREACJA (studia pierwszego stopnia)
Plan iprogram studióW:

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty
- zaopiniowany przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2021 r.

l }111'"l;ĺ,11'i1,;

Kierunek studiów: TURYSTYKA l REKREACJA
Fiéld of study: ToURlsM AND REcREATloN

6.5
Seminarium dyplomowe 2

Podstawy treningu spońowego, zdrowotnego i

funkcjonalnego 15

6.7
Fitness, ćwiczenia siłowe ', 

',

6.8 (3)

Formy akty\^/ności outdoorowej
Forms oÍ outdoor Activities

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 90 120 (w tym 105 godz. obieralne)

30
2',10

PLAN sTU D tÓW RAZE M (rOTAL STU DY PLA N ) ECTS
Łącznie godzin konta S w planie studiow

2055 180Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoG RAM U KszTAŁcENlA,
- p. ECTS razemPrzedm wg planu udział

W Do 62 34.44 o/o

P 30 16.67 o/o

K Kierunkowe BO 44.44 %
KO Kształcenia 8 4.44 o/o

nre: 180 100,00 %

7



Proręktor
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dr.4nidą Stanik-Y

Studia I stopnia

Kierunek studiów: Turystyka i Rekĺeacja

Wydział Wychowania F izy cznego i Fizj oteľapii

Sylwetka absolwenta kieľunku Turystyka i Rekreacja

Absolwęnt studiów pierwszego stopnia kierunku tuľystyka i rekľeacja otrzymuje tytuł
zawodowy licencjata. Specyfika kierunku wymaga opanowania przez absolwenta

wszechstronnej wiedzy w wielu ďziedzinach, w tym przyrodniczej, humanistycznej,

ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oľaz umiejętności praktycznych umożliwiających
đziałalno ść, z awo dową w br anŻy turystycznej i ľekľeac yj nej .

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę o człowieku w ujęciu ťllozoťĺcznym, etycznym,
psychologicznym, ekonomicznym, biologicznym, socjologicznym i pedagogicznym. Zna
rozmieszczenie, specyfikę i waloľy turystyczne regionów Polski i świata. Rozumie
podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku geograťlcznym i role jaką odgrywa w nich
człowiek. Ma podstawową wiedzę o typowych rođzajach, podmiotach i elementach rynku
tuľystycznego oraz wzajemnych relacjach zachoďzących na ľynku tuľystycznym oraz o ľoli
gospodaľki turystycznej w pľocesach ľozwoju społeczno-ękonomicznego. Posiada ogólną
wiedzę na temat uruchamiania oÍaz zarząđzaĺia przedsiębiorstwem turystycznym
i rekľeacyjnym. Zna znaczenie i sposoby pobudzania przedsiębiorczości w obszarze turystyki
i ľekľeacji. Posiada podstawowa wiedzę o wysiłku ťlzycznym oraz o metodach diagnozowania
i kształtowania zdolności motorycznych i umiejętności rucholvych. Ma wiedzę na temat

poszczegőlnych rodzajów i foľm tuľystyki i rekľeacji. Zna i rozumie istotę i znaczenie
rekĺeacji ľuchowej dla rőŻnych grup społecznych i w ńżnych okľesach Życía człowieka.
Rozumie cele, zadania, funkcje edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia i profilaktyce
choľób cyvvilizacyjnych. Zna metody oceny stanu psychoťlzycznego człowieka, w zakĺesie
niezbędnym dla oceny możliwości podejmowaniaptzez niego tuľystyki i rekľeacji

amiejętnoścí

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i ľealizację pľzedsięwzięć

w zakĺesie tuľystyki i rekľeacji, pľzygotowanie oferty turystycznej i ľekľeacyjnej dla ľőŻnych
gľup odbiorców, oraz nawięywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym
języku obcym. Absolwent jest przygotowany do pľowadzenia własnej działalności
gospodaľczej, a także do pľacy w sektoľze tuľystyki kľajowej i zagranicznej (hotele, domy
wypoczynkowe, ośrodki rekľeacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego),

w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rczwőj
tuľystyki i rekľeacji orazw organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Kompetencje społeczne



Potrafi współdziałać i pracowaó w grupie oraz pełnió w niej różnoľodne role. Potrafi
umiejętnie zarządzai czasem i pľiorýetami. Pľawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy
związaĺe z działa|ĺością zawodową w branŻy turystycznej i rekĺeacyjnej. Może uczestniczyó
w pľzygotowaniu pľostych opľacowań i projektów dotyczących turystyki i ľekĺeacji. Jest
pľopagatorem'prozđrowotnego stylu życia, dba o własne zdľowie i spľawnośi ťtzyczną.

Potrafi myśleć i ďziałać, w sposób pľzedsiębiorczy, zarőwno pełniąc rolę konsumenta lub
przedsiębiorcy turystycznego, jak i pľacownika przedsiębiorstwa turystycznego lub apaľatu

admini stľacj i turystycznej .

GRADUATE PRoF'ILE oF' ToURISM AND RECREATIoN IIIĺDERGRADUATE
PROGRAM

The ťrrst-cycle univeľsity studies lead to the pľofessional degree of ĺicencjat
lBachelor's titlel. The graduate has the theoretical and practical knowledge in natuľal

sciences, humanities, economics, management sciences and related sciences, as well as he/she

poSseSS practical skills to peľform pľofessional activities and manage the work in the field of
touľism and recreation.

Knowledge
The graduate has knowledge about a man in philosophical, ethical, psychological,

economic, biological, sociological and pedagogical terms. He knows the location, specificity
and tourist values of the ľegions of Poland and the woľld. Undeľstands the basic phenomena

occurľing in the geographical enviľonment and the role that people play in them. Has basic
knowledge of typical types, entities and elements of the tourism maľket as well as mutual

relations taking place on the touľist market and the role of the tourism economy in the

pľocesses of socio-economic development. Has geneľal knowledge about starting and

managing a touľist anđ recreational enterprise. He knows the impoľtance and ways of
stimulating entrepreneurship in the f,reld of tourism and ľecľeation. Has basic knowledge of
physical effoĺt and methods of diagnosing and shaping motor skills and motor skills. Has
knowledge about paľticular types and forms of tourism and recreation. He knows and

understands the essence and meaning of physical recreation for various social gľoups and in
different periods of human life. He undeľstands the goals, tasks, health education functions in
health pľomotion and prevention of civilization diseases. He knows the methods of assessing

the psychophysical state of man, to the extent nęcessaľy to assess the possibility of taking up

tourism and recreation

Skills

The gľaduate has the skills to plan and implement pľojects in the field of touľism and
recreation, to pľepare tourist and recľeational offer foľ various gľoups of recipients, and to
establish contacts and communicate in at least one foreign language. The graduate is prepared
to run his own business, as well as to woľk in the domestic and foľeign tourism sectoľ (hotels,
holiday homes, recreation and sports centers, tourist seľvice units), in government and selĹ



goveľnment administration, in positions ľesponsible foľ the development of touľism and
recreation and in social organizations, foundations and associations.

Social competence

He is able to interact and work in a gľoup and fulťrll various roles in it. He is able to

skillfully manage time and pľioľities. Correctly interpľets and resolves dilemmas ľelated to
professional activities in the touľism and ľecreation industry. He can participate in the

prepaľation of simple studies and pľojects on tourism and ľecreation. He is a promoter of a
healthy lifestyle, he takes caľe of his own health anđ physical fitness. He is able to think and

act in an entľepľeneurial way, both as a consumer oľ a tourist entľepľeneuľ, as well as an

employee of a tourist company oľ touľist administration apparatus.

dr Bqczkowicz


