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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
III

Nazwa przedmiotu

Spa i wellness

Subject Title
Całk.

4

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Nauki podst. (T/N)

N

Spa i wellness
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
TRS0026
Nazwy
przedmiotów
Klasyfikuje motywy wyjazdów turystów w celach zdrowotych i
1.
wypoczynkowych.
Wiedza
2.
…
1. Opisuje rodzaje infrastruktury uzdrowiskowej.
Umiejętności
2.
…
Rozpowszechnia wiedzę na temat turystyki uzdrowiskowej w swojej
1.
grupie społecznej.
Kompetencje
społeczne
2.
…

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 Monika Błaszczyszyn
|
60
30
dr Monika Błaszczyszyn
|
|
|
|

Treści kształcenia
Wykład

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sposób realizacji wykład w sali dydaktyczjej
Tematyka zajęć
Rys historyczny pojęcia wellness i Spa.
Definicje pojęć wellness i Spa oraz ich miejsce na rynku usług czasu wolnego.
Cele i zadania wellness i Spa.
Trzy tradycyjne systemy medyczne a wellness.
Pojęcie turystyki zdrowotnej i turystyki wellness.
Obszary usługowe wellness i Spa.
Najważniejsze potrzeby i trendy XXI w. wpływające na rozwój usług Spa i wellness.

Liczba godzin
2
2
2
2
2
3
2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta

15

L. godz. kontaktowych w sem.

15

Sposoby sprawdzenia zamierzonych kolokwium pisemne
efektów kształcenia
Ćwiczenia
Sposób realizacji ćwiczenia w sali dydaktycznej w formie 2 godzin tygodniowo
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Pojęcie zdrowia i choroby.
2
2.
Wellness a zdrowie.
2
3.
„Cztery kroki do wellness”.
2
4.
Rodzaje obiektów wellness i Spa.
2
5.
Hotele typu wellness i Spa.
2
6.
Kierunki rozwoju oferty usługowej hotelarstwa wellness i Spa.
2
Satysfakcja i motywacja wyboru obiektów Spa i wellness jako miejsca wypoczynku.
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wpływ zabiegów Spa i wellness na poprawę jakości życia.
Charakterystyka wybranych obiektów Spa i wellness w Polsce i na świecie.
Turystyka Spa i wellness jako forma wypoczynku i regeneracji sił psychofizycznych.
Możliwości rozwoju turystyki typu Spa i wellness w Polsce.
Marketing usług Spa i wellness.

2
8
2
2
2

L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych kolokwium pisemne
efektów kształcenia
11.
Rozumie i poddaje analizie procesy służące zdrowiu i
1.
dobremu -samopoczuciu - K_W01
Zna terminologię podstawowych pojęć z zakresu Spa i
wellness - K_W02
2. Ma wiedzę z zakresu podstaw klinicznych wybranych chorób
cywilizacyjnych, rozumie rolę aktywności fizycznej w
kształtowaniu zachowań prozdrowotnych człowieka - K_W03
Wiedza
Ma wiedzę z zakresu organizacji i działalności obiektów Spa i
wellness - K_W04
3.
Zna zasady organizacji aktywności fizycznej oparte na
dowodach naukowych - K_W07
Stosuje odpowiednie metody organizacji czasu wolnego w
Efekty kształcenia dla
4. celach poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia - K_W08
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
1. Potrafi promować zdrowy styl życia - K_U01
kształcenia
Posiada umiejętność kształtowania postaw prozdrowotnych
2.
służących zdrowiu i dobremu samopoczuciu - K_U04
Umiejętności
Posiada umiejętności związane z prowadzeniem działalności
3. turystycznej i rekreacyjnej w placówkach uzdrowiskowych K_U05
Potrafi umiejętnie wpływać na postawę prozdrowotną
1. otoczenia - K_K01
Kompetencje
społeczne

Rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie K_K04
3. Ukazuje postawę promującą zdrowy styl życia - K_K04
2.

Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja multimedialna - wykład
prezentacja, studium przypadku, pogadanka - ćwiczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

kolokwium pisemne - wykład
kolokwium pisemne, aktywny udział - ćwiczenia
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