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Wymagania
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ECTS (pkt.)
Kod przedmiotu
Tryb zaliczenia przedmiotu
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
TRR/TRZ/TRS/OB02
Kont.
Nazwy
Wstęp do filozofii, Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Historia
przedmiotów
turystyki i rekreacji
1. definiuje filozofię jako naukę, wymienia główne okresy historii
Wiedza
2. definiuje pojęcie turystyki oraz rekreacji, charakteryzuje typologie
3. odtwarza oraz charakteryzuje główne etapy rozwoju turystyki
1. formułuje opinie w kwestiach światopoglądowych
Umiejętności
2. sprawnie posługuje się terminologią filozoficzną
3. troszczy się o poprawne i jednoznaczne formułowanie poglądów
1.
Kompetencje
2.
społeczne
…

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
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Treści kształcenia
Wykład

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sposób realizacji wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Elementy antropologii filozoficznej
2
Elementy antropologii kulturowej
2
Elementy antropologii społecznej
2
1
Turystyka źródło wiedzy o człowieku
Turystyka i codzienność człowieka
1
Kategorie przestrzeni, czasu i miejsca
1
Turystyka a socjalizacja
1
Turystyka a młode pokolenie
2
Turystyka a religia
1
2
Człowiek i społeczeństwo z perspektywy turystyki i rekreacji - próba podsumownia

L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Egzamin pisemny
efektów kształcenia

15

Ćwiczenia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sposób realizacji ćwiczenia w pom.dydaktycznych PO
Tematyka zajęć

Teorie kultury
Kultura a tożsamość narodowa
Turystyka - typologia i charakterystyka
Przedmiot i zakres socjologii turystyki
Człowiek jako istota społeczna
Turystyka a globalizacja
Teorie czasu a turystyka
Turysta edukacyjny
Turysta religijny
Turysta masowy i indywidualny
Turystyka a transgresja
Turystyka a konsumpcjonizm
Etyczne aspekty turystyki i rekreacji
Turystyka a integracja społeczna
Turysta - podmiot czy przedmiot

Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych kolokwium pisemne
efektów kształcenia
Zna terminologię stosowaną w turystyce i rekreacji, rozumie
1. jej źródła i zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach
naukowych na poziomie rozszerzonym(K_W01)
Wiedza

Ma wiedzę dotyczącą zróżnicowania stanów i trendów
2. występujących na rynkach turystycznych kraju i świata
(K_W02)
3.
4.

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy
1. ekonomicznej i menedżerskiej w procesach zarządzania
organizacjami turystycznymi (K_U08)

Umiejętności

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i oceny
2. zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze gospodarki
turystycznej (K_U11)
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w jednym z
3. nowożytnych języków obcych (K_U13)
…
Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy
1. etyczne związane z wykonywaną pracą (K_K04)

Kompetencje
społeczne

2.
3.
…

Metody dydaktyczne:
W: wykład informacyjny,Ć: prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
W: egzemin pisemny, ć: kolokwium pisemne
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