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Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Turystyka i rekreacja
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Turystyka zdrowotna i Spa
Studia stacjonarne
II

Nazwa przedmiotu

Turystyka uzdrowiskowa

Subject Title
Całk.

4

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Nauki podst. (T/N)

N

Health tourism
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8 Prakt.
Egzamin
TRS0025
Nazwy
przedmiotów
1. Znajomość etapów rozwoju turystyki zdrowotnej.
Wiedza
2.
…
Umiejetność posługiwania się podstawowymi metodami badawczymi
1.
stosowanymi w turystyce i rekreacji.
Umiejętności
2.
…
1. Rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego człowieka.
Kompetencje
2.
społeczne
…

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
30
15
Dr hab. Roman Nowacki, prof. PO
|
30
60
Dr hab. Roman Nowacki, prof. PO
|
|
|
|

Treści kształcenia
Wykład

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

Sposób realizacji wykład w sali dydaktycznej
Tematyka zajęć
Dawne i dzisiejsze kierunki rozwoju turystyki zdrowotnej, w tym uzdrowiskowej.
Czynniki warunkujące rozwój turystyki uzdrowiskowej.
Cele i zadania turystyki uzdrowiskowej.
Sposoby leczenia w uzdrowiskach.
Uzdrowiska europejskie - klimat, przyroda, baza lecznicza, zagospodarowanie
turystyczne.
Uzdrowiska polskie - klimat, przyroda, baza lecznicza, zagospodarowanie
turystyczne.

L. godz. pracy własnej studenta

15

L. godz. kontaktowych w sem.

Liczba godzin
1
2
2
2
4
4

15

Sposoby sprawdzenia zamierzonych Egzamin ustny z materiału przerobionego na wykładach.
efektów kształcenia
Ćwiczenia
Sposób realizacji ćwiczenia w sali dydaktycznej,
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
2
Pojęcia i zagadnienia związane z turystyką zdrowotną.
2.
Położenie geograficzne, klimat i przyroda uzdrowisk.
2
3.
Peloidy i wody mineralne.
4
4.
4
Zagospodarowanie przestrzenne, w tym turystyczne.
5.
Lecznictwo uzdrowiskowe - baza lecznicza.
4
6.
Funkcjonowanie uzdrowisk w wybranych krajach świata.
4
Funkcjonowanie uzdrowisk w Polsce.
2
7.
8.
Ruch turystyczny w uzdrowiskach.
4
9.
Preferowane sposoby spędzania czasu wolnego przez kuracjuszy.
2
10.
Współczesne bariery i perspektywy rozwoju uzdrowisk.
2
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Odpowiedź ustna w trakcie zajęć, prezentacja, kolokwium pisemne.
efektów kształcenia
Zna pojęcia i zagadnienia stosowane w turystyce zdrowotnej i
1. w pokrewnych dyscyplinach naukowych na poziomie
rozszerzonym - K_W02.
Zna zasady organizacji czasu wolnego w turystyce
Wiedza
2. uzdrowiskowej - K_W08.
3.
…

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Posiada pogłębione umiejętności badawcze umożliwiające
pełne zrozumienie problemów występujących w turystyce
1. zdrowotnej. Potrafi planować i programować ofertę wzakresie
turystyki zdrowotnej - K_U02.
Umiejętności

Posiada umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności
2. w zakresie turystyki zdrowotnej, zwłaszcza uzdrowiskowej K_U07.
3.
…
1.

Kompetencje
społeczne

2.
3.
…

Metody dydaktyczne:
Wykłady (wykład ustny z wykorzystaniem slajdów, ilustracji, tabel, map, wykresów, zagranicznych filmów
dokumentalnych. Ćwiczenia (dyskusja oraz pogadanka z wykorzystaniem slajdów, ilustracji, tabel, map,
wykresów).
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - pozytywna ocena z zaliczenia - odpowiedzi ustnej. Ćwiczenia - pozytywna ocena z przygotowania
i wygłoszenia referatu na zadany temat, udział w dyskusji, pozytywne oceny z przygotowania do
przerabianych tematów zajęć, ocena z kolokwium.
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