WSHiG
Karta przedmiotu/sylabus
KIERUNEK

Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii,
turystyce i rekreacji, Obsługa ruchu turystycznego

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

I,II / II stopnia

Nazwa przedmiotu

Regiony turystyczne

HG_MKP_S_2
HG_MKP_NST_2
ZM_MKP_S_2
ZM_MKP_NST_2
ORT_MKP_S_2
ORT_MKP_NST_2

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
•

wykłady

Studia stacjonarne – 60
Studia niestacjonarne -----

•

ćwiczenia

Studia stacjonarne – 90 godz.
Studia niestacjonarne – 67 godz.

Cele kształcenia:

 Poszerzenie wiedzy i terminologii z zakresu geografii, dziejów i dziedzictwa
kulturowego oraz głównych obiektów turystycznych poszczególnych krajów
(Włoch, Brazylii, Tajlandii, Meksyku, Tunezji, RPA, Etiopii, Islandii, Wysp
Zielonego Przylądka, CHile, Peru i Boliwii).
 Wykształcenie umiejętności pracy z materiałami źródłowymi (monografie,
przewodniki, materiały statystyczne, mapy i atlasy i inne) oraz umiejętności
analizy regionalnej na podstawie literatury, źródeł statystycznych, zestawień
porównawczych, analizy przypadków, itp.
 Umiejętność transferu wiedzy międzyprzedmiotowej,
wykształcenie
umiejętności czerpania z zasobów wiedzy nabytej w latach poprzednich, a w
szczególności w ramach zajęć geografii turystycznej, oraz historii kultury.
 Uświadomienie użyteczności przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki
oraz kompetencji w wykorzystaniu wiedzy geograficznej do tworzenia
produktu turystycznego.
 Uczenie się selekcjonowania danych wykorzystywanych w tworzeniu
informatorów turystycznych
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Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Numer

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

W zakresie wiedzy
W01

Ma poszerzoną wiedzę w zakresie regionów turystycznych

K_W01

P7S_WG

W02

Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i
prawne uwarunkowania obszarów określonych w
treściach programowych

K_W10

P7S_WK

W zakresie umiejętności
U01

Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami
informatycznymi w zakresie turystyki i rekreacji.

K_U02

P7S_UW

U02

Potrafi określić i dokona oceny zjawisk społecznych, oraz
wykazuje otwartość na multikulturowość.

K_U04

P7S_UW

U03

Posiada umiejętność przygotowania i opracowań i
prezentacji na temat regionów turystycznych w
kontekście kierunku Turystyka i rekreacja.

K_U10

P7S_UW

U04

Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji działań
badawczych w zakresie turystyki i rekreacji.

K_U11

P7S_UU

U05

Posiada umiejętność komunikacji językowej w zakresie
Regionów turystycznych w kontekście turystyki i
rekreacji.

K_U16

P7S_UK

W zakresie kompetencji
K01

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

K_K01

P7S_UW

K02

Jest aktywny w uczestnictwie w pracach w grupy
przyjmując różne role

K_K03

P7S_KO

K03

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

ćwiczenia i
ćwiczenia
terenowe

Wykład z
dyskusją

W01

x

x

x

W02

x

x

x

U01

x

x

x

U02

x

x

x

U03

x

x

x

U04

x

x

x

U05

x

x

x

K01

x

x

x

Prezentacja
multimedialna

Praca
pisemna

Zaliczenie
przedmiotu /
Egzamin

2

K02

x

x

x

K03

x

x

x

Numer treści

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia do
przedmiotu

Wykłady/Ćwiczenia
Pojęcie regionu turystycznego. Typy regionów turystycznych. Regiony
turystyczne świata według podziału Światowej Organizacji Turystycznej
(UNWTO)
Włochy. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i stanowisk
UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5.
System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch turystyczny
Brazylia. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i stanowisk
UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5.
System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch turystyczny
Tajlandia. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna
terytorium kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze
warunki rozwoju turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne,
hydrografia, szata roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i
walory kulturowe kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe,
Główne obiekty kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
i stanowisk UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju –
charakterystyka. 5. System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch
turystyczny
Meksyk. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i stanowisk
UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5.
System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch turystyczny
Tunezja. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i stanowisk
UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5.
System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch turystyczny
Republika Południowej Afryki. 1. Informacje ogólne: położenie, struktura
przestrzenna terytorium kraju, stosunki demograficzne i społeczne. 2.
Przyrodnicze warunki rozwoju turystyki: rzeźba i geologia, warunki
klimatyczne, hydrografia, szata roślinna i świat zwierzęcy, ochrona
przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe kraju: zarys dziejów kraju,
dziedzictwo kulturowe, główne obiekty kulturowe kraju ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów i stanowisk UNESCO. Główne ośrodki i regiony

K_W01
K_W10
K_U02
K_U04
K_U10
K_U11
K_U16
K_K01
K_K03
K_K05
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turystyczne kraju – charakterystyka. 5. System turystyczny kraju. 6.
Międzynarodowy ruch turystyczny

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Etiopia. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i stanowisk
UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5.
System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch turystyczny
Islandia. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i stanowisk
UNESCO. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5.
System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch turystyczny
Wyspy Zielonego Przylądka. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura
przestrzenna terytorium kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2.
Przyrodnicze warunki rozwoju turystyki. Rzeźba i geologia, warunki
klimatyczne, hydrografia, szata roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona
przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe kraju. Zarys dziejów kraju,
dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty kulturowe kraju. Główne ośrodki i
regiony turystyczne kraju – charakterystyka. 5. System turystyczny kraju. 6.
Międzynarodowy ruch turystyczny
Chile. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju –
charakterystyka. 5. System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch
turystyczny
Peru. 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju –
charakterystyka. 5. System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch
turystyczny
Boliwia 1. Informacje ogólne. Położenie, struktura przestrzenna terytorium
kraju, stosunki demograficzne, społeczne). 2. Przyrodnicze warunki rozwoju
turystyki. Rzeźba i geologia, warunki klimatyczne, hydrografia, szata
roślinna i świat zwierzęcy, Ochrona przyrody. 3. Zasoby i walory kulturowe
kraju. Zarys dziejów kraju, dziedzictwo kulturowe, Główne obiekty
kulturowe kraju. Główne ośrodki i regiony turystyczne kraju –
charakterystyka. 5. System turystyczny kraju. 6. Międzynarodowy ruch
turystyczny
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Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć
Efekt
kształcenia
W01

x

ćwiczenia i
ćwiczenia
terenowe
x

W02

x

x

W03

x

x

U01

x

x

U02

x

x

U03

x

x

U04

x

x

U05

x

x

K01

x

x

K02

x

x

K03

x

x

Wykład

Wykład z dyskusją

Seminarium

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia

W01-W02

U1-U5

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Nie ma poszerzonej
wiedzy w zakresie
terminologii
związanej
z
kierunkiem turystyki i
rekreacji.
Nie zna i nie rozumie
społecznych,
ekonomicznych,
gospodarczych
i
prawnych
uwarunkowań
obszaru
działań
związanych
z
turystyką i rekreacją.

Ma dostatecznie
poszerzoną wiedzę w
zakresie terminologii
związanej z kierunkiem
turystyki i rekreacji.
Zna i rozumie w
dostatecznym stopniu
społeczne, ekonomiczne,
gospodarcze i prawne
uwarunkowania obszaru
działań związane z
turystyką i rekreacją.

Ma dobrze
poszerzoną wiedzę
w zakresie
terminologii
związanej z
kierunkiem turystyki
i rekreacji.
Zna i rozumie
dobrze społeczne,
ekonomiczne,
gospodarcze i
prawne
uwarunkowania
obszaru działań
związane z turystyką
i rekreacją.

Ma bardzo dobrze
poszerzoną wiedzę w
zakresie terminologii
związanej z kierunkiem
turystyki i rekreacji.
Zna i rozumie bardzo
dobrze społeczne,
ekonomiczne,
gospodarcze i prawne
uwarunkowania
obszaru działań
związane z turystyką i
rekreacją.

Nie potrafi
posługiwać się
nowoczesnymi
technologiami
informatycznymi w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Nie potrafi określać i
dokonywać oceny
zjawisk społecznych,
oraz wykazywać

Potrafi w dostatecznym
stopniu posługiwać się
nowoczesnymi
technologiami
informatycznymi w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Potrafi w dostatecznym
stopniu określić i
dokonać oceny zjawisk
społecznych, oraz

Potrafi dobrze
posługiwać się
nowoczesnymi
technologiami
informatycznymi w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Potrafi dobrze
określić i dokonać
oceny zjawisk
społecznych, oraz

Potrafi bardzo dobrze
posługiwać się
nowoczesnymi
technologiami
informatycznymi w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Potrafi bardzo dobrze
określić i dokonać
oceny zjawisk
społecznych, oraz
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K1-K3

otwartości na
multikulturowość.
Nie posiada
umiejętności
przygotowania i
opracowań i
prezentacji w
zakresie dyscypliny
naukowej właściwej
dla kierunku
Turystyka i rekreacja.
Nie potrafi
współdziałać w
planowaniu i
realizacji działań
badawczych w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Nie posiada
umiejętności
komunikacji
językowej w zakresie
dziedzin nauki i
dyscyplin
właściwych dla
turystyki i rekreacji.

wykazuje dostateczną
otwartość na
multikulturowość.
Umie w dostatecznym
stopniu przygotować i
opracować prezentacje w
zakresie dyscypliny
naukowej właściwej dla
kierunku Turystyka i
rekreacja.
Potrafi w dostatecznym
stopniu współdziałać w
planowaniu i realizacji
działań badawczych w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Posiada dostateczną
umiejętność komunikacji
językowej w zakresie
dziedzin nauki i
dyscyplin właściwych
dla turystyki i rekreacji.

wykazuje dużą
otwartość na
multikulturowość.
Umie dobrze
przygotować i
opracować
prezentacje w
zakresie dyscypliny
naukowej właściwej
dla kierunku
Turystyka i
rekreacja.
Potrafi dobrze
współdziałać w
planowaniu i
realizacji działań
badawczych w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Umie dobrze
komunikować w
zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin
właściwych dla
turystyki i rekreacji.

wykazuje bardzo dużą
otwartość na
multikulturowość.
Umie bardzo dobrze
przygotować i
opracować prezentacje
w zakresie dyscypliny
naukowej właściwej
dla kierunku Turystyka
i rekreacja.
Potrafi bardzo dobrze
współdziałać w
planowaniu i realizacji
działań badawczych w
zakresie turystyki i
rekreacji.
Umie bardzo dobrze
komunikować w
zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin właściwych
dla turystyki i
rekreacji.

Nie rozumie potrzeby
podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych w
stosunku do siebie i
innych.
Nie uczestniczy
aktywnie w pracach
w grupie. Nie potrafi
przyjmować
zróżnicowanych ról
społecznych.
Nie potrafi dbać o
bezpieczeństwo
własne i otoczenia w
każdym aspekcie
podjętych działań.

Rozumie w
dostatecznym stopniu
potrzebę podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych w stosunku
do siebie i innych.
Uczestniczy w miarę
aktywnie w pracach
grupy przyjmując różne
role
Potrafi w dostatecznym
stopniu zadbać o
bezpieczeństwo własne i
otoczenia w każdym
aspekcie podjętych
działań

Rozumie dobrze
potrzebę
podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych w
stosunku do siebie i
innych.
Uczestniczy dobrze
w pracach grupy
przyjmując różne
role
Potrafi dobrze
zadbać o
bezpieczeństwo
własne i otoczenia w
każdym aspekcie
podjętych działań

Rozumie bardzo
dobrze potrzebę
podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych w stosunku
do siebie i innych.
Uczestniczy nader
aktywnie w pracach
grupy przyjmując
wszelakie role
Potrafi bardzo dobrze
zadbać o
bezpieczeństwo własne
i otoczenia w każdym
aspekcie podjętych
działań.
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Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych
(jeden semestr)

8 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach: ……………………………......30 godz.
- udział w ćwiczeniach..................................................30 godz.
- udział w ćwiczeniach terenowych..............................15 godz.
- przygotowanie do udziału w wykładach…………....10 godz.,
- udział w konsultacjach........................................... ....5 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
.....................................................10 godz.
Łączny nakład pracy studenta
100 godz.
Liczba punktów ECTS
8 punkty ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
dla studiów
- udział w wykładach: ……………………………....... 0 godz.
niestacjonarnych
- udział w ćwiczeniach...................................................33 godz.
- udział w ćwiczeniach terenowych...............................17 godz.
- przygotowanie do udziału w wykładach………….....20 godz.,
- udział w konsultacjach................................................ .5 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
......................................................17 godz.
Łączny nakład pracy studenta

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

67 godz.

Warszyńska J. (red.), 2003. Geografia turystyczna świata. Wydawnictwo Naukowe
PWN
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