
Załqcznik nr 2 do uchwały nr 100 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.2021 r.

Zołqcznik nr 77 do Księgi Jakości Ksztołcenĺa

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

Nazwa pľogľamu studiów (kierunku studiów) TURYSTYKA I REKREACJA

Nazwavĺyđziału WychowaniaFĘcznegoiFizjoterapii........

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia

II stopnia

prof,rl studi ów (o gólnoakađemi cki l pr akty czny)
ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne

program studiów obowiązuje od ľoku
akademickiego 2021lŻ022

đatai numeľ uchwały Senatu przyjmującej
pľogľam studiów

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się Uchwała Senatu w 352 z dnia29'05.Ż019 r

przyporuądkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

D zie dzina nauk sp ołe c zny cll
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
D zie dzina nauk humanistycznych
Dziedzina nauk ścisĘch i pľzyľodniczych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazai -
podkľeślić - dyscyplinę wiodącą do któľej
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

1. ekonomia i finanse
2. historia
3. nauki o kultuľze Íizycznei (dyscyplina
wiodaca)
4. nauki o zarządzaniu ijakości
5. nauki o Ziemi i środowisku

czas tľwania (w semestrach) 4

liczbapunktów ECTS 120

tyŤú zawodoovy otľzymywany pÍzez absolwenta magisteľ

a ISCED 1015 t

związek z mísją uczelni i jej stľategią rozwoju Program strrdiów II stopnia na kieľunku Turysýka i
Rekľeacj a oferuje wykształcenie wysoko
wykwalifikowanych specjalistów. Kształcenie
ľealizowane jest w zakľesie zdobywania potľzebnej
wiedzy i umiejętnoś ci orazkompetencji
społecznych pozw a|ających na spľawne poruszanie
się absolwentów na rynku pracy, działanie w sposób
przed s i ęb i or cąl i W e atyw ny . Z go dnie z zało żeniami
strategii ľozrvoju uczelni' pľogľam kształcenia na
kierunku Turystyka i Rekľeacja realizuje
współczesny model irrtegracji nauki i badań
naukowyclr, kształcenia i współpľacy z otoczeniem
społęczno_gospodarczym . Zajęcia ľealizowane są w
llowoczesnych salaclr z wykoľzystaniem sprzętu
multinredialnego. Podczas zajęć prowadzonych w "

ramach bloków alności lna



uwaga zwracana jest na analizę praktycznych
aspektów przyszłej pracy zawodowej i rozstrzygania
związanych z nią dylematów. Realizację potľzeb
edukacyjnych studentów zapewnia swobodny dostęp
do obiektów spoľtowych, elektroniczny ch baz
liteľaturowych i księgozbiorów bibliotek
Politechniki opolskiej atakże stĄ kontakt z
nauczycielami akademickimi.

cele kształcenia oraz możliwości zatrudnterua l
kontynuacji studiów

Kierunek prrygotowuje do pľowadzenia własnej
działalności gospodaľczej i do pľacy w: biurach
podľóĄl, hotelach' ośrodkach wypoczynkowych'
ľekľeacyjnych, administracj i ľządowej i
samorządowej. Pľzygotowuje do właściwego
organizowania pľacy oľaz podejmowania
przedsięwzięó w sfeľze turystyki i rekľeacji,
przygotowywania ofeĘ turysýcznej ľekľeacyjnej,
komunikowania się i kieľowania zasobami ludzkimi

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

II stopień _ posiada wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne zzakresu studiów
I stopnia kierunku 

',Turysýka 
i Rekľeacja''

lub kierunków pokľewnych

zasady ľekrutacj i (zgodne z uchwałą
ľekrutacyjną)

II stopień - kandydat powinien posiadać Ąrtuł
licencjata lub magistľa na ým samym lub
pokľewnym kierunku (spełniającym efekty uczenia
się wymagane do rozpoczęciazajęć, na studiach II

stopnia) kryterium decydującym o przyjęciu jest
wartośó wskaźnika ľankingowego, równa ocenie z
dyplomu ukończenia poprzednich studiów

rőŻnice w stosunku do innych pľogľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzony ch w Politechnice
Opolskiej

Brak takich programów

spo soby weryfikacj i za|<ładany ch efektów
uczenia się

Szczegółowe metody i formy weryfikacji
zakładanych efektów kształcenia dla każdego
pľzedmiotu na kieľunku turysýka i rekľeacja,
za-warte są w kaľtach opisu przedmiotu i obejmują
one międry innymi:

egzamin pisemny lub ustny,
zaliczenie pisemne lub ustne,
na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi
ustnych lub pisemnych
na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi
pisemnych,
praca kontrolna,
ocena ze sprawozdan,
ocena z przebiegu éwiczeń,
ocena zprzygotowania do éwiczeń,
o c ena z pr zebie gu r e alizacj i, p i s emnej r e alizacj i,
obrony projektu,
ocena fo'-y pľezentacj i,

ocena tľeści pľezentacji'
obserwacj a aktywności na zajęciach,
obserwacj a systematyczności,

zr ealizow anie i zaliczeni e prakWk zawo d owych.

sumaryczne wskaźniki
chaľakteryzujące
pľogram studiów, a w

łączna liczba punktów ECTS, któľą stuđent
uzyskuje w ramach zajęć, wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli

6I



tym akademickich

łączna |iczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęć, z zakĺesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okĺeślonego pľogramu
studiów' poziomu i pľofilu studiów

7

dla profilu praktyczne go łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęó
związaĺry ch z pr akty czny m pr zy Boto wani em
zawodowym,
dla pľofilu ogólnoakademickiego Łączna
liczba punktów ECTS pľzypisany ch ďo zajęő
z:wiązany ch z pr ow aďzonymi badani ami
naukowymiw dziedzinie nauki lub sztuki
związanei z kięľunkiem

Iiczbapunktów ECTS, któľą student must
uzyskai w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc zny ch lub nauk społecznych

Kieľunek turystyka i
ľekreacja jest

przyporządkowany do
kilku obszarów w Ęm do
obszaľów w zakľesie nauk
humanistycznych inauk

społecznych . Liczba
punktów ECTS w ramach

zajęc z Ęch obszaľów
przekracza 5 pkt ECTS na
studiach stacjonarnych i
niestacj onaľny ch (patľz

wieľsz poniżei)

w przypadku studiów stacjonaľnych I stopnia
lub jednolitych magisteľskich |iczba godzin
zai ęó z wvchowan ia ťĺzy cznego

n.d.

pľocentowy udział|iczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do
okľeślenia dla kaŻdej dyscypliny' w
pľzypadku pľogramu studiów
pr zy porządkowane go do więcej
niż jednej dyscypliny nauki (lub sztuki)

1. nauki o kultuľze
fizycznej (dyscyplina
wiodąca) _ 53'/.
2. ekonomia i finanse -
t0%
3. nauki o zarządzaniui
jakości -Ż3%
4. nauki o Ziemi i
śľodowisku - 70ń

5. historia - 7o/o

Program studiów zaopiniowany przęz oľgan samorządu stuđenckiego

ťb,łn Sú,n's-
podpis pľzedstawiciela

organu samoľządu studenckiego

2021 -0t- 2 3 dľ

data, po pieczątka dziekana



t\WyozIAŁ WycHoWANrł FrzYCZNEGo I

EtzJorERAPrI POTITECHNIKA

CPOLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY STUDIÓw
Srunv PIÁNs ÁND PRoGRAMĺ

KlnnUNEK SľuoIÓW - Frnrn oF STUDY

. TURYSTYIG I REKREACJA

. TOURISM AND RECREATION

StudÍa stacjonarne
drugiego stopnía
- wg specjalnoścÍ

Second Cycle Programme - FuII-TÍme Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t r.



V\łdział \^/vchowania Fizycznego i Fizjoterapii

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: Tunysĺvrn l RexneAcJA

specjalność: Eveur Młľłcenĺeľľ

profil : ocÓlľonKADEMlcKl

nazwa wydziału: WyozIłr WycnowłľĺlR FzvczNEGo l Fz.loleRnpll

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2021r,

Field of study: TOURISM AND RECREATION

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2A21t2022

foľma studiów (stacjonarne / niestacjonaľne) stacjonarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) Il-go stopnia

czas trwania (w sem.) 4

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta magisteľ

liczba punktów EcTs 120



Field of study: TouRlsM AND RECREATION
VWdział VWchowania Fizycznego i Fizjoterapii

PLAN STUDIOW - STUDY PLAN

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND

PHYSIOTHERAPY

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ WYcHoWANlA FIzYczNEGo l

IZJOTERAPII
Field of studY:

TOURISM AND RECREATION
Kierunek studiów:

TURYSTYKA I REKREACJA
oNARNE DRueleoo Sľoptĺll - MeclsľeRsxleSruon Srec.t

(MasterFuu-TruE of SclenceSĺuolesPRoeRnuueCvcleSEcoľo

_ Specnlvaĺloľ
Eveľĺ MeHecerĺeľľ

_ Evpľĺľ MeľncEnĺEľr

SEMESTR: I (1"' Semester)
Liczba godzin zĄęć, w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semeste E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Statystyka 15 2 P
Statistics

1.2
Religie świata 30 3 K
World Religions

1.3
rośrodowiskowa 30 3 K

roenvironmental Education

1.4
Polityka i planowanie turystycznę- í5E 15 3 K
ounsm & Tourism Planni

1.5
Produkt turystYcznY 1sE 30 4 K

ourist Product

1.6

Zaządzanie przed
rekreacyjnym

siębiorstwem turystycznym i

15E 15 3 K

M a Tourism and Recreation Enterprise

1.7
lywienie człowieka 30E 3 K

Human Nutrition

,ĺQ
N owoczesne narzędzia marketing u

społecznościowego 30 3 K

Modern Social Marketing Tools

í.9

organizacja i fu nkcjonowanie jednostek obsłu g

ruchu turystYcznego 15 15 3 K
organization and operation of Tourist Servĺces
Organisations

1.10
Historia kultury 30 3 K

of Culture

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a

semester)
í50 't50

30
Razem godzin/ECTS w semestze fl-otal hours/ECTS in a

semester)
300

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

ECTS TYP

Nr

Pzedmiot W c L P s

Subject unit - semester curľiculaľ (Lecture)
(Pľactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Metodologia badań naukowych 15 2 P
Methodology of Scientific Research



VWdział \^/ychowania F jzycznego ĺ Fizjoterapĺi Fĺeld of study: ToURĺsM AND RECREAT|oN

2.2
Język obcy

(E) 30 3 P
Foreign Language

2.3
Wybrane formy rekreacji plenerowej

30 3 K
Selected Forms of Outdoor Recreation

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

22

2.4

PDW 1 - Narciarstwo rekreacyjne
30 (s) W

PDW'ĺ - Recreatĺonal Skiing
PDW 1 - Pilates

30 (3) WPDW'l - Pilates

2.5
Planowanie ĺ organĺzac.ja eventów í5 ĺ5 (3) W
Events Plannĺng and organization

2.6
Ekoturystyka i agroturystyka

30 (3) W
Ecotourism and Agritourism

2.7

Nauka o pzedsiębiorstwie turystycznym i

rekreacyjnym
15E 't5 (4) W

Basic Knowledge about the Tourism and
Recreational Enteprise

2.8
Zarządzanie turystyką na obszarze recepcji
turystycznej í5E 30 (5) W
Tourism Management in the Tourist Destination

2.9

Zaządzanie strateg iczne w pzed siębi orstwie
turystycznym i rekreacyjnym

15E 15 (4) W
Strategic Management in the Tourist and
Recreational Enterpńse

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 60 210 (w tym 135 godz. obieralne)

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 270

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unĺt - semester cuľricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminaľ)

3.í
Trening zdrowotny

ĺ5E 15 4 K
Health Traĺning

.rą
ocena iwykozystanie zasobów kulturowych w
turystyce

30E 3 K
Evaluatĺon and Use of Cultural Resources in
Tourism

3.3

Praktyki zawodowe w podmiotach gospodarki
turystycznej, jednostkach samorządu terytorialnego
po sem. 2 (wpis w sem. 3) 90 6 PZ

Professional Practice in Tourism Business
Przedmioty obĺeralne _ Wymagana ĺiczba p. ECTS w semest:ze

(optional units - compuĺsory ECTS in a semester) 't7

3.4

PDW2 - Media masowe i multimedia wturystyce
30 (3) W

PDW 2 - Mass Media and Multimedia in Tourism
PDW2 - Podróże kulturowe

30 (3) W
PDW2 - CulturaĺTravel

3.5
Seminarium magisterskie I í5 (í)
Master's Thesis Seminar I

3.6
lnwestycje w turystyce

15 30 (4t W
lnvestment in Tourism

3.7

Finanse ĺ rachunkowo ść zarządcza w
przedsiębiorstwie tu rystycznym i rekreacyj nym í5E 30 (5) W
Financial and Management Accounting in Tourist
and Recreational Enterprise



3.8
Gry integracyjne

15 (í) W
lntegration Games

3.9

Zarządzanie zasoba m i ludzki mi w pzedsiębiorstwie
turystycznym i rekreacyjnym ĺ5 15 (3) W
Human Resources Management in Tourist and
Recreational Enterprise

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

90 240 (w tym í35 godz. obieraIne)
30

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

330

\^/ydział \^,ychowania Fizycznego ĺ Fizjoterapii Field of study: TOURISM AND RECREATION

Program kształcenĺa dostosowany do wydziałowych efektiw uczenia się dla kierunku studiów TURYSTYKA l

REKREACJA (studia drugiego stopn ia)

Plan i program studiów:

- uchwalony pzez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany przez samoaąd studencki.

Polĺtechnika opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Opole 2021 r.

SEMESTR: 4 (4'h Semester)
Liczba godzin zajęó w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.1
Doradztwo turystyczne

15E 'ĺ5 4 K
Travel Consultancy

4.2
Turystyka jako forma psycho- i socjoterapii

15 1 K
Tourism as a Form of Psycho- and Sociotherapy

Przedmioty obieralne - Wymagana liczba p. ECTS w semestŻe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

25

4.3
Seminarium magisterskie ll í5 (í) W
Masteťs Thesis Seminar ll

4.4
Praca magisterska

E -godziny niekontaktowe (un-contact hours) (20) W
Master's Thesis

4.5
Zaządani e proj e ktem eve ntowym í5 15 (3) W
Managing an Event Project

4.6
Współczesne trendy w turystyce

15 (1) W
Contemporary Trends in Tourism

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

60 45 (w tym 30 godz. obieralne)
30

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

105

PLAN STUDI RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiÓw í005 '120
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA P RoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS ľazem wg planu udział

P Podstawowe 7 5.83 %

K Kierunkowe 43 35.83 %

W Do wyboru 64 53.33 %

PZ Praktyki zawodowe 6 5.00 %

Łącznie:. 120 100.00 %

dľ Rqczkowicz



t\WyozIAŁ WycHoWANrł FrzYcZNEGo I

Fz;oľERAPII POLITECHNIKA

CPCLSKA

PrłľĺY I PRoGRAMY sTUDIow
SruoY PlÁnrs ÁlvD PRoGRAMMEs

KrnnUNEK SľuorÓw - FIELD oF sTUDY

. TURYSTYKA I REKREACJA

- TOURISM AND RECREATION

StudÍa stacjonarne
drugíego stopnía
- wg specjalnoścí

Second Cycle Programme - FuII-Tíme Studíes

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t t,



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 202'l r.

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

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kierunek studiów: TuRysryxA l REKREAcJA

specjal n ość: ooHowA B|oLoGlc zNA z ELEMENTAM! DIETETYKI

profi l : ooolľĺołxADEMlcK!

nazwa wydziału: WYozlłr WycHowaNlA FlzYczNEGo l FlzJoTERAPIl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

202',112022

foľma studiów (stacjonaľne / niestacjonarne) stacjonarne

poziom studiów (! stopnia / Ilstopnia) ll-go stopnia

czas tnvania (w sem.) 4

tytuł zawodowy otľzymywany pľzez absolwenta magister

liczba punktów EcTs 120

2



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

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

PLAN sTUDlÓW - STUDY PLAN

SEMESTR: ĺ (1"t Semester)
Liczba godzln zajęć w semestfze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmlot W c L P s

Subject unit - sem€ster curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Statystyka 15 2 P
Statistics

1.2
Religie świata 30 3 K
World Religions

1.3
Edukacja prośrodowiskowa

30 3 K
Proenvironmental Education

1.4
Polityka i planowanie turystYczne

15E 15 3 K
Tourism Policy & Tourism Planning

í.5
Produkt turystyczny 15E 30 4 K
Tourist Product

ĺ.6
Zarządzanie pzedsiębiorstwem turystycznym i

rekreacyjnym í5E 15 3 K

Manaqing a Tourism and Recreation Enterprise

1.7
Żywienie człowieka 30E 3 K
Human Nutrition

1.8
Nowoczesne narzędzia marketingu
społecznościowego 30 3 K

Modern Social Marketing Tools

1.9

organ izacja i fu nkcjonowanie jednostek obsługi
ruchu turystycznego

15 15 3 K
Organization and Operation of Tourist Services
Organisations

1.10
Historia kultury

30 3 K
History of Culture

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

150 150
30

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

300

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 curriculaľ (Lecture)
(Pľactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Metodologia badań naukowych

15 2 P
Methodology of Scientific Research

3



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

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

2.2
Język obcy

(E) 30 3 P
Foreiqn Lanquaqe

2.3
Wybrane formy rekreacji plenerowej

30 3 K
Selected Forms of Outdoor Recreation

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

22

2.4

PDW 1 - Narciarstwo rekreacyjne
30 (3) W

PDW 1 - Recreatĺonal Skiing
PDW 1 - Pilates

30 (3) W
PDW 1 - Pilates

2.5
Anatomĺa z biomechaniką

30E '15 (5) W
Anatomv and Biomechanics

2.6

Wybrane metody íizjoterapeutyczne W odnowie
biologicznej

15 (1) W
Selected Physiotherapy Methods in Biological
Regeneration

2.7
Dietetyka i żywĺenie w odnowie biologicznej

15E 30 (5) W
Dietetics and Nutrition in Biological Regeneration

2.8
Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej

15E 't5 (4) W
Physiological Basics of Biological Regeneration

2.9
Zioław odnowie biologicznej i dietetyce

15 ( 1 ) W
Herbs in Wellness and Dietetics

2.10
Biochemia żywienia

30 (3) W
Biochemistry of Nutrition

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

105 180 (w tym 105 godz. obieľalne)
30

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

285

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

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W G L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Trening zdrowotny

15E 15 4 K
Health Training

3.2

ocena i wykorzystanie zasobów kulturowych w
IurystVce

30E 3 K
Evaluation and Use of Cultural Resources in
Tourism

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(optional units - compulsory ECTS ĺn a semester)

23

3.3

PDW 2 - Media masowe i multimedĺa W turystyce
30 (3) W

PDW 2 - Mass Media and Multimedia in Tourism

PDW 2 _ PodróŹe kulturowe
30 (3) W

PDW2-Cultural Travel

3.4
Seminarium magisterskie I

't5 (1) W
Masteťs Thesis Seminar l

3.5

Praktyka zawodowa w w instytucji działającej w
sferze odnowy biologĺcznej' dietetyki po sem. 2
(wpis w sem. 3) 90 (6) W

Professional Practice: Wellness, Dietetics

3.6
Suplementacia i wspomaganie

't5E í5 (4) W
Suplementation and Supportĺng

3.7
Teoľia i metodyka odnowy biologicznej

15E 30 (5) W
Theory and Methodology of Biological Regeneration

3.8
PR i budowanie wizerunku obiektów spa iwellness

15 (1) WPR and lmage Building of Spa and Wellness
Facilities

4



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

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

3.9
Masaż w odnowie biologicznej 1

30 (3) W
Massage in Biological Regeneration 1

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

75 240 (w tym 225 godz. obieralne)
30

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

31s

SEMESTR: 4 (4th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (houľs) 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.'.|
Doradztwo turystyczne

15E 15 4 K
Travel Consultancy

4.2
Turystyka iako Íorma psycho- i socjoterapii

15 1 K
Tourism as a Form of Psycho- and Sociotherapy

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optĺonal units - compulsory ECTS in a semester)

25

4.3
Praca magisterska

E -godziny niekontaktowe (un-contact hours) (2ol W
Masteťs Thesis

4.4
Seminarium magisterskie ll í5 (1) W
Masteťs Thesis Seminar ll

4.5
Masaż w odnowie bioloqicznei 2

30 (3) W
Massage in Biological Regeneration 2

4.6
Refleksoterapia

15 (1) W
Reflexotherapy

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

30 75 (w tym 60 godz. obieralne)
30

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

't05

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/ECTs w planie studiów 'ĺ005 '120
Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMu KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. EGTS razem wg planu udział
W Do wyboru 70 58.33 %

P Podstawowe 7 5.83 %

K Kierunkowe 43 35.83 %

Łącznie: 120 'ĺ00.00 %

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów TURYSTYKA l

REKREACJA (studia drugiego stopnia)
Plan i program studiów:

- uchwalony przez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopiniowany przez samorząd studencki.

Polĺtechnika opolska
Wydział Wychowanĺa Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2021 r.

Ä

łł'



Proľektor
cls. kształcenia i dvdakĺylĺi

1.-,ík,",íĺtr73ý",

Studia II st{nia

Kieľunek studiów: Turystyka i Rekĺeacja

W y dział Wychowan ia F izy cznego i Fizj oterapii

Sylwetka absolwenta kĺeľunku TurysĘka i Rekľeacja

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku tuľystyka i rekreacja otrzymuje tytuł
magistra. Specyťrka kierunku wymaga opanowaniaprzez absolwenta wszechstľonnej wiedzy
w wielu ďziedzinach, w tym pľzyrodniczej, humanistycznej' ekonomicznej i organizacyjno-
prawnej oľaz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność, zawodową w branŻy

turystycznej i rekreacyjnej.

Wiedza

Absolwent zna terminologię stosowaną w turystyce i rekľeacji, rozumie jej źrődła
i zastosowanie na poziomie rozszerzonym. Ma wiedzę ďotyczącą tľenđów występujących na

rynkach turystycznych kľaju i świata. Ma pogłębioną wiedzę ogólną o problemach, metodach,

technikach inarzędziach badawczych właściwych dla turystyki, ľekĺeacji otaz nauk

pokrewnych. Zna zasady tworzenia pľoduktów tuľystycznych, a takŻe podmioty, cele

i instrumenty polityki tuľystycznej. Ma wiedzę z zahesu zarządzania projektami oraz

organizacji imprez turystycznych i rekĺeacyjnych. Ma wiedzę na temat roli i znaczenia
kulturotwórczej działalności człowieka. Zna metody i środki minimalizowania negatywnych

skutków pracy zawodowej i ľozumie konieczność zarządzania zasobami w organizacji
turystycznej . Zna podstawowe suplementy oraz ich wpływ na otganizm człowieka, zasaďy

twoľzenia planów żywieniowych oraz podstawy dietetyki.

Umiejętnoścí

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na analizowanie przyczyn i skutków
pľocesów zachodzących na współczesnych ľynkach turystycznych. Potľafi tworzyć strategie

ľozwoju tuľystyki dla jednostek samoľządu terytorialnego, a takŻe właściwie zaplaĺować
i przeprowadzić imprezę turystyczną. Potrafi posługiwać się odpowiednimi standardami

wpľocesach zarządzania organizacją turystyczną. Posiada umiejętnośi zarządzania
projektami (w tym euľopejskimi) w oľganizacji tuľystycznej. Potľafi pľzygotowaó ofertę

turystyczną i ľekľeacyjną dla rőŻnych grup odbiorców) oraz nawiązywaó kontakty

i komunikować się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent jest przygotowany đo

prowadzenia własnej działalności gospodaľczej, a także do pracy w sektoľze turystyki
kľajowej i zagranicznej (hotele' obiekty gastľonomiczne, ośrodki rekľeacyjne i spoľtowe,
jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na

stanowiskach odpowiedzialnych za rczwőj turystyki i ľekĺeacji oraz w oľganizacjach

społecznych, fundacj ach i stowaľzy szeniach.

Kompetencje społeczne



Potrafi pracowaó w gľupie oraz kieľować pracą zespołu. Potrafi umiejętnie zarządzać

czasem i stresem. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z działalĺością
zawodową w branży tuľystycznej i rekľeacyjnej. Potľafi pľzewiđywaó wielokierunkowe skutki
społeczne swojej działalności. Jest zdolny do uczestniczenia w inicjatywach społecznych.
Realizuje zađaria w sposób zapevłniający bezpieczeństwo własnę i otoczenia. Pogłębia
wieđzę i doskonali umiejętności zawođowe. Potrafi myśleó i đziałai w sposób zaaĺgaŻowany,
przedsiębioľczy, innowacyjny. Potrafi pľZepľowadzió poprawną meľytorycznie i logicznie
argumentację.

GRADUATE PROFILE OF TOURISM AND RECREATION PROGRAM

A gľaduate of the second-cycle studies in the field of tourism and ľecreation receives a

masteľ's degree. The specificity of the course requiľes the građuate to mastęľ compľehensive

knowledge in many aľeas' including natural, humanistic, economic and organizational-legal as

well as pľactical skills enabling pľofessional activities in the touľism and ľecreation industry.

Knowledge
The gľaduate knows the terminology used in tourism and recreation, understands its

Souľces and application at an extended level. Has knowledge of trends in the tourist markets

of thę countľy and the world. He has in-depth geneľal knowledge about problems, methods,

techniques and ľesearch tools appropriate foľ tourism, ľecreation and related sciences. He
knows the principles of cľeating touľist products, as well as subjects, goals and instruments of
tourism policy. Has knowledge of project managęment and organization of touľist and

recreational events. The gľaduate has knowledge about the ľole and impoľtance of cultuľe-

forming human activity. He knows the methods and means of minimizingthe negative effects

of work and undeľstands the need to manage resouľces in a touľist organization. He knows the

basic supplements and theiľ impact on the human body' the principles of creating nutritional
plans and the basics of dietetics.

Skills
The gľaduate has the skills to analyze the causes and effects ofprocesses occuľring in

contemporary touľism markets. He can create strategies for tourism development for local
government units, as well as pľoperly plan and conduct a touľist event. Is able to use

appropriate standaľds in the management processes of a tourist organization. Has the ability to

manage projects (including European ones) in a tourist organization. He can prepare a touľist
and ľecľeational offer for various groups of recipients, and make contacts and communicate in
at least one foľeign language. The gľaduate is pľepaľed to run his own business' as well as to

work in the domestic and foreign tourism sector (hotels, cateľing facilities' ľecreation and

spoľt centers, tourist seľvice units), in government and self-government administration, in
positions ľesponsible foľ tourism and recreation development and in social organizations,

foundations and associations.

Social competence



The gľaduate can work in a gľoup and manage the woľk of the team. He can skillfully
manage time and stress. Corľectly inteľprets and ľesolves dilemmas ľelated to professional

activities in the tourism and recľeation industľy. He can pľedict the multidirectional social
effects of his activity. He is able to paľticipate in social initiatives. He implements tasks in a
way that ensuľes his own safety and the enviľonment. Deepens knowledge and improves
professional skills. He can think and act in a committed, enteľprising and innovative way. Is

able to caľľy out correct substantive and logical aľgumentation.

Bqczkowicz


