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Bezpieczeństwo w turystyce

ORT_MKPR_7
ORT_MKPR_NST_7

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
Studia stacjonarne - 60 godzin wykładów
•
•

wykłady
inne formy

Studia niestacjonarne - 30 godzin wykładów
Studia stacjonarne – prezentacja
Studia niestacjonarne - prezentacja

Cele kształcenia:

− Nabycie umiejętności przydatnych w procesie definiowania i
rozwiązywania problemów w turystyce i rekreacji,
− Nabycie umiejętności przydatnych do podjęcia własnej działalności
gospodarczej
− Nabycie umiejętności przydatnych w pracy w hotelach, ośrodkach
wypoczynkowych, gospodarstwach
agroturystycznych, administracji
rządowej i samorządowej w kraju i zagranicą

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

W zakresie wiedzy
W01

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie terminologii
związanej z kierunkiem turystyki i rekreacji

K_W01

P7S_WG

W02

Potrafi analizować i ocenić zjawiska społeczne
zachodzące w sferze czasu wolnego, podczas obsługi
ruchu turystycznego oraz w obszarach gastronomii

K_W06

P7S_WK

W03

Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i
prawne uwarunkowania obszaru działań związane z
turystyką i rekreacją

K_W10

P7S_WK
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W zakresie umiejętności
U01

samodzielnie planować i realizować przedsięwzięcia w
zakresie turystyki i rekreacji

K_U07

P7S_UU

U02

właściwie ocenić procesy zachodzące w warunkach
gospodarki rynkowej

K_U09

P7S_UW

U03

poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy
społeczne wpływające i odzwierciedlające się w turystyce
i rekreacji

K_U04

P7S_UW

wykorzystać mechanizmy typowe dla gospodarki
rynkowej w zakresie turystyki i rekreacji

K_U09

P7S_UW

swobodnie nawiązywać kontakty z ludźmi oparte na
nowoczesnych środkach komunikowania się w
przekazywaniu informacji

K_U04
K_U09

P7S_UW
P7S_UW

U04

U05

W zakresie kompetencji
K01

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
i osobistych w stosunku do siebie i innych

K_K01

P7S_KR

K02

Ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej
odpowiedzialności za prowadzone działanie na
stanowiskach pracy

K_K02

P7S_KR

K03

Potrafi określić i rozwiązać problemy związane z
wykorzystaniem zawodu

K_K04

P7S_KO

K04

Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i otoczenia w
każdym aspekcie podjętych działań

K_K05

P7S_KR

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych
efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt kształcenia
W01

x

Zaliczenie przedmiotu /
Egzamin
x

W02

x

x

W03

x

x

U01

x

x

x

U02

x

x

x

U03

x

x

U04

x

x

U05

x

x

K01

x
x

x
x

Wykład

K02

Prezentacja
multimedialna

Praca pisemna

K03

x

x

K04

x

x
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Numer treści

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Wykłady

1.

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa związanego z ruchem
turystycznym

2.

Czynniki wpływające na działalność turystyczną w zakresie
bezpieczeństwa

3.

Różne obszary zagrożeń bezpieczeństwa osobowego
u obywatela i konsumenta turystycznego

4.

Poczucie bezpieczeństwa współczesnego społeczeństwa w epoce
globalizacji

5.

Bezpieczeństwo w miastach odgrywających istotną rolę w turystyce (na
przykładzie miast wojewódzkich w Polsce)

Nowe środki bezpieczeństwa w ruchu turystycznym

6.

7.

Zagrożenia zdrowia turystów w krajach basenu Morza Śródziemnego ze
szczególnym uwzględnieniem odmiennego środowiska geograficznego, w
tym klimatu

Przyrodnicze zagrożenia dla turysty – wybrane zagadnienia
8.

K_W01
K_W06
K_W10
K_U07
K_U09
K_K01
K_W01
K_W06
K_W10
K_U07
K_U09
K_K01
K_K02
K_K04
K_K05
K_W01
K_W06
K_W10
K_U04
K_U07
K_K01
K_K02
K_K04
K_K05
K_W01
K_W06
K_W10
K_U09
K_K01
K_W01
K_W06
K_W10
K_U07
K_K01
K_K02
K_W01
K_W06
K_W10
K_U09
K_K01
K_K02
K_K04
K_K05
K_W01
K_W06
K_W10
K_U07
K_U09
K_K01
K_W01
K_W06
K_W10
K_U07
K_K01
K_K02
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K_K04
Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu

9.

Bezpieczeństwo a skodyfikowane prawa człowieka

10.

Bezpieczeństwo a jakość produktu turystycznego
11.

K_W01
K_W06
K_W10
K_U04
K_U09
K_K01
K_K05
K_W01
K_W06
K_W10
K_U07
K_K01
K_K02
K_K04
K_K05
K_W01
K_W06
K_W10
K_K01
K_K04
K_K05

Formy prowadzenia zajęć
Efekt
kształcenia

Formy zajęć
Wykład

Wykład z dyskusją

Seminarium

Inna

W01

x

W02

x

W03

x

U01

x

x

U02

x

x

U03

x

U04

x

U05

x

K01

x

K02

x

K03

x

x

K04

x

x
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Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia

W01 ÷ W03

U01÷ U05

K01÷K04

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Student nie posiada
nawet
podstawowej
wiedzy w zakresie
bezpieczeństwa w
turystyce

Student posiada
podstawową wiedzę w
zakresie współczesnych
tendencji w

Student posiada
dobrą wiedzę w
zakresie
bezpieczeństwa w
turystyce interesuje
się tematyką
podejmowaną na
zajęciach

Nie potrafi
określić i dokonać
oceny zjawisk
społecznych oraz
nie wykazuje
otwartości na
multikulturowość.
Nie potrafi
analizować
zjawiska społeczne
,ekonomiczne i
przyrodnicze w
zakresie turystyki i
rekreacji.

Potrafi określić w
sposób dostateczny
oceny zjawisk
społecznych oraz nie
wykazuje otwartości na
multikulturowość.
Potrafi analizować
zjawiska społeczne
,ekonomiczne i
przyrodnicze w zakresie
turystyki i rekreacji.

Potrafi określić w
sposób dobry oceny
zjawisk społecznych
oraz wykazuje
otwartości na
multikulturowość.
Potrafi analizować
zjawiska społeczne
,ekonomiczne i
przyrodnicze w
zakresie turystyki i
rekreacji.

Brak obecności na
wykładach, brak
pracy pisemnej,
brak prezentacji
multimedialnej,
brak udziału w
konsultacjach, brak
obecności na
zaliczeniu w formie
testu

Student nie rozumie
potrzeby
podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych, nie
potrafi określić i
rozwiązywać
problemy związane
z wykorzystaniem

Obecność na wykładach,
podstawowe treści
przedmiotowe zawarte w
pracy pisemnej,
podstawowe treści
zawarte w prezentacji
multimedialnej, udział w
konsultacjach, minimum
50% +1 prawidłowych
odpowiedzi na zaliczeniu
w formie testu

Student zaledwie
rozróżnia potrzeby
podnoszenia kompetencji
zawodowych i
osobistych nie potrafi
określić i rozwiązywać
problemy związane z
wykorzystaniem zawodu

Na ocenę 5
Student posiada
zaawansowaną wiedzę
w zakresie
bezpieczeństwa w
turystyce, interesuje się
tematyką
podejmowaną na
zajęciach. Jest aktywny
w zakresie poszerzenia
wiedzy z przedmiotu.
Potrafi bardzo dobrze
dokonać oceny
zjawisk społecznych
oraz wykazuje
otwartości na
multikulturowość.
Potrafi świetnie
analizować zjawiska
społeczne
,ekonomiczne i
przyrodnicze w
zakresie turystyki i
rekreacji.

Obecność na
wykładach,
zasadnicze treści
przedmiotowe
zawarte w pracy
pisemnej, zasadnicze
treści zawarte w
prezentacji
multimedialnej,
udział w
konsultacjach,
minimum 65% +1
prawidłowych
odpowiedzi na
zaliczeniu w formie
testu

Obecność na
wykładach,
wyróżniające treści
przedmiotowe zawarte
w pracy pisemnej,
wyróżniające treści
przedmiotowe zawarte
w prezentacji
multimedialnej, udział
w konsultacjach,
minimum 90% +1
prawidłowych
odpowiedzi na
zaliczeniu w formie
testu

Student radzi
sobie w stopniu
dobrym ze
zrozumieniem
potrzeb podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych, potrafi
prawidłowo określić
i rozwiązywać

Student znakomicie
rozumie potrzeby
podnoszenia
kompetencji
zawodowych w
stosunku do siebie,
świetnie potrafi
określić i rozwiązywać
problemy związane z
wykorzystaniem
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problemy związane
z wykorzystaniem
zawodu

zawodu

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

zawodu

5 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach: …………………………….......60 godz.,
- udział w konsultacjach...........................................10 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
.................................................................................55 godz.
Łączny nakład pracy studenta
125 godz.
Liczba punktów ECTS
5 punkty ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
dla studiów
niestacjonarnych
- udział w wykładach: …………………………….......8 godz.,
- przygotowanie do udziału w wykładach……………30 godz.,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej: ….........4 godz.,
- udział w konsultacjach............................................10 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
...................................................................................73 godz..
Łączny nakład pracy studenta
125 godz.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Bezpieczeństwo w turystyce.
2009

Wybrane zagadnienia, red. S. Sacha, Kraków

Zdrowie i bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji, red. A. Bernaciak, Poznań 2014
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