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Turystyka i Rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Obsługa ruchu turystycznego

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

IV/II stopnia

Nazwa przedmiotu
Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
•
•

wykłady
projekt

Cele kształcenia:

Historia kultury Europy Środkowo-Wschodniej

ORT_MKPR_S_18
ORT_MKPR_NST_18

Studia stacjonarne – 60 godz
Studia niestacjonarne – 8 godz
Studia niestacjonarne – 4 godz
 umiejętność rozróżnienia obszarów kulturowych cywilizacji wschodniej i
zachodniej
 zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami kultury w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej (miasta, skanseny historyczne),
 umiejętność określenia zmian kulturowych na omawianym obszarze po 2004
roku

Efekty kształcenia do
przedmiotu

Numer

W01

W02

U01

K01
K02

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

W zakresie wiedzy
Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie terminologii
związanej z historią kulturową Europy środkowo wschodniej
Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i
prawne uwarunkowania obszaru działań związane z
turystyką i rekreacją
W zakresie umiejętności
Potrafi określić i dokonać oceny zjawisk społecznych oraz
wykazuje otwartość na multikulturowość
W zakresie Kompetencji
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
i osobistych w stosunku do siebie i innych
Ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej
odpowiedzialności za prowadzone działanie na
stanowiskach pracy

Odniesienie
efektów
kształcenia do
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

K_W01

P7S_WG

K_W10

P7S_WK

K_U04

P7S_UW

K_K01

P7S_KR

K_K02

P7S_KR

1

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

x

Zaliczenie przedmiotu /
Egzamin
x

W02
U01
K01
K02

x
x
x
x

x
x
x
x

Wykład

Numer treści

Prezentacja
multimedialna

Praca
pisemna

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia do
przedmiotu

Wykłady

1.

Pojęcie kultury w kontekście historycznym

2.

Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar kulturowy

3.

Cywilizacja Słowian Zachodnich jako obszar kulturowy

4.

Cywilizacja Słowian Wschodnich jako obszar kulturowy

5.

Zabytki kultury kręgu germańskiego
Zabytki kultury kręgu Słowian Wschodnich

6.
Wzorce kultury codziennej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
7.

8.

Zmiany kulturowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 2004
roku

K_W01
K_W10
K_U04
K_K01
K_K02
K_W01
K_W10
K_U04
K_K01
K_K02
K_W01
K_W10
K_U04
K_K01
K_K02
K_W01
K_W10
K_U04
K_K01
K_K02
K_W01
K_W10
K_W01
K_W10
K_U04
K_K01
K_K02
K_W01
K_W10
K_U04
K_K01
K_K02
K_W01
K_W10
K_U04

2

K_K01
K_K02

Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć

Efekt
kształcenia

Wykład

W01

x

W02

x

U01

x

K01

x

K02

x

Wykład z dyskusją

Seminarium

Inna

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia

Na ocenę 2

W01
W02

Student nie potrafi
wypowiedzieć się na
temat kultury Europy
środkowo wschodniej, student
nie posiada
umiejętności analizy
poszczególnych
zjawisk, mających
miejsce w kulturze
państw Europy
środkowo –
wschodniej.

Na ocenę 3
Student posiada
podstawową wiedzę w
zakresie kultury państw
Europy środkowo –
wschodniej.
Student potrafi
rozpoznawać zabytki,
państw Europy środkowo
– wschodniej.

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student posiada
dobrą wiedzę w
zakresie kultury
państw Europy
środkowo –
wschodniej.

Student posiada
zaawansowaną wiedzę
w zakresie kultury
państw Europy
środkowo –
wschodniej, interesuje
się tematyką
podejmowaną na
zajęciach. Jest aktywny
w zakresie poszerzenia
student potrafi
rozpoznawać zabytki, wiedzy z przedmiotu.
państw Europy
środkowo –
wschodniej.

Student nie posiada
nawet podstawowej
wiedzy w zakresie
kultury w państwach
Europy środkowo wschodniej
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U01

Nie potrafi określić i
dokonać identyfikacji
kulturowej związanej
z podejmowaną
aktywnością.w
zakresie turystyki i
rekreacji
student nie posiada
umiejętności
stosowania właściwej
terminologii z
zakresu państw
Europy środkowo wschodniej,

Brak obecności na
wykładach, brak
udziału w
konsultacjach, brak
obecności na
zaliczeniu.

Student nie posiada
jednak umiejętności
stosowania właściwej
terminologii z zakresu
państw Europy środkowo
– wschodniej.

Student nie posiada też
umiejętności analizy
poszczególnych zjawisk,
mających miejsce w
rozwoju historycznym i
wpływających na rozwój
architektury.

Obecność na wykładach,
udział w konsultacjach,
minimum 50% +1
prawidłowych
odpowiedzi na zaliczeniu

Student posiada
również umiejętność
stosowania właściwej
terminologii z
zakresu
państw Europy
środkowo –
wschodniej.
Student nie posiadł
jednak umiejętności
analizy
poszczególnych
zjawisk, mających
miejsce w rozwoju
historycznym.

Obecność na
wykładach, udział w
konsultacjach,
minimum 65% +1
prawidłowych
odpowiedzi na
zaliczeniu.

Student potrafi
rozpoznawać zabytki w
Europie środkowo wschodniej

Student ma doskonale
rozwinięte umiejętność
stosowania właściwej
terminologii z zakresu
kultury w Europie
środkowo - wschodniej
Student posiadł również
umiejętność analizy
poszczególnych
zjawisk, mających
miejsce w rozwoju
historycznym i
wpływających na
rozwój państw w
Europie środkowo –
wschodniej pod
względem kulturowym.
Obecność na
wykładach, udział w
konsultacjach,
minimum 90% +1
prawidłowych
odpowiedzi na
zaliczeniu.

K01
K02

Student nie rozumie
potrzeby podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych.

Student słabo rozróżnia i
rozumie potrzeby
podnoszenia kompetencji
zawodowych i
osobistych,

Student radzi sobie w
stopniu dobrym ze
zrozumieniem
potrzeb podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych,

Student znakomicie
rozumie potrzeby
podnoszenia
kompetencji
zawodowych w
stosunku do siebie,
świetnie potrafi
określić i rozwiązywać
problemy związane z
wykorzystaniem
zawodu
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Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

5 punkty ECTS
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach: …………………………….......60 godz.,
- udział w konsultacjach............................................... 35 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
..........................................................................................30 godz.

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

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

125 godz.

1. Historia Europy Środkowo-Wschodniej t.1
Pod red. J. Kłoczowskiego Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania: 2000
2. Anna Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w
procesie demokratyzacji
ISBN 83-85003-96-7, aneks streszczenia w jęz. niemieckim i angielskim,
3. Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2011) Innowacyjność i metropolizacja w
Europie Środkowo-Wschodniej [w:] Baczko Tadeusz (red.): Raport o
innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Warszawa: Instytut Nauk
Ekonomicznych PAN
1. Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S.
M. Nowinowskiego, J. Pomorskiego i R. Stobieckiego, Łódź 2008, s. 398
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