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Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Turystyka i rekreacja
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Turystyka zdrowotna i Spa
Studia stacjonarne
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Nazwa przedmiotu

specyfika pracy w obiektach Spa i wellness

Subject Title
Całk.

2

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Nauki podst. (T/N)

Organization of Spa and wellness resort.
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
Nazwy
Obsługa ruchu turystycznego
przedmiotów
1.
Wiedza
2.
…
1.
Umiejętności
2.
…
1.
Kompetencje
2.
społeczne
…

N

Kod przedmiotu
TRS0031

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
|
45
15
dr Monika Błaszczyszyn
|
|
|
|

Treści kształcenia
Sposób realizacji
Sposób realizacji ćwiczenia w sali dydaktycznej
Tematyka zajęć
Rodzaje obiektów typu spa i wellness.
Charakterystyka wybranych obiektów do analizy.
Działalność i organizacja placówek spa i wellness.
Baza turystyczna w obiektach spa i wellness.
Rola specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji w obiektach spa i wellness.
Planowanie i programowanie oferty.
Charakterystyka klienta.
Wykład
Ćwiczenia

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

L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych kolokwium pisemne
efektów kształcenia

Liczba godzin
2
2
2
3
2
2
2

15

1.
Wiedza

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Stosuje terminologię związaną z naukami o zdrowiu- K_W02

2. Zna specyfikę pracy w obiektach spa i wellness - K_W04
3.
…
Potrafi realizować zadania w zależności od charakteru pracy 1.
K_U02
Posiada umiejętności związane z prowadzeniem działalności
2. turystycznej i rekreacyjnej w placówkach uzdrowiskowych K_U05
3.
…
1.
2.
3.
…

Metody dydaktyczne:
prezentacja multimedialna, pokaz, studium przypadku

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
kolokwium pisemne, aktywny udział w zajęciach

Literatura podstawowa:
Polskie uzdrowiska : kurorty, sanatoria, spa, centra odnowy biologicznej, red. Ewa Ressel. Bielsko[1] Biała : Pascal, 2006
Błaszczyk E. Podróże po zdrowie i urodę : 130 uzdrowisk, ośrodków wellness i SPA [Sanus Per Aquam]
[2] w Polsce i za granicą Bronowska i in. Chorzów : Videograf II Sp., cop. 2008.
Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, red. nauk. Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek, Poznań
[3] : Akademia Wychowania Fizycznego, 2004.
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Literatura uzupełniająca:
Sallmann N. Megatrend wellness & spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku.
[1] Kraków : PAG [Polska Akademia Gościnności], 2010.
Obsługa ruchu turystycznego : teoria i praktyka : podręcznik do nauki zawodu technik obsługi
[2] turystycznej. red. nauk. Zygmunt Kruczek. Kraków : Prokesnia, 2011.
[3] Obsługa ruchu turystycznego. red. nauk. Beata Meyer .Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
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