
Studia stacjonarne 2022/2023 Intramural studies  2022/2023 Załącznik nr 1a do uchwały nr 117/2020/2021 Senatu UAM
 

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Direction of studies:Tourism and recreation  z dnia 31 maja 2021 r.

Specjalność: Speciality: I rok / I year
Studia drugiego stopnia Studies of second degree

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki Education profile: general academic

Liczba semestrów: 4 Number of semesters:4

Liczba wymaganych punktów ECTS: 120 Number of score reqired ECTS:120

Tytuł zawodowy absolwenta: magister turystyki i rekreacji Graduate's title: master of tourism and recreation

Ćwicz./ Classes Forma  
zalicz.**

Punkty   
ECTS

Moduł/przedmiot Module/Subject Wykł. (godz) 
Lectures (h) Godz. (h) Typ zajęć* Form of 

credit**
ECTS 

Credits
I rok SEMESTR ZIMOWY I rok/I year

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental sciences

Metody badań geografii turyzmu Research methods in tourism geography 20 10 C egz. 3

Planowanie turystyczne Tourism planning 30 30 C egz. 5

Produkt turystyczny Tourism product 15 20 C egz. 3

Programowanie wycieczek zagranicznych Programming foreign trips ― 10 C zal. 2

Przedsiębiorczość w turystyce Entrepreneurship in tourism ― 15 C zal. 2

Regiony turystyczne wybranych państw Afryki Selected tourist regions of Africa 20 ― ― zal. 1

Socjologia podróży The sociology of tourism 30 ― ― egz. 3

Systemy rezerwacyjne usług turystycznych Reservation systems in tourism ― 30 L zal. 3

Język angielski w turystyce English in tourism ― 30 C zal. 2

Seminarium magisterskie Diploma seminar ― 30 Sm zal. 3

Laboratorium magisterskie Diploma workshop ― 30 L zal. 3

Bezpieczeństwo i higiena pracy Occupational safety and health (OSH) 4 — — zal. 0

Liczba godzin obowiązkowych w semestrze Number of hours in semester 119 205 ― ― 30

I rok SEMESTR LETNI

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental sciences

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing in Leisure and Tourism 15 15 C zal. 1

Metody prognozowania w turystyce Forecasting methods in tourism 15 30 C egz. 2

Regiony turystyczne Australii i Oceanii Tourist regions of Australia and Oceania 20 ― ― zal. 1

Regiony turystyczne wybranych państw Azji Selected tourist regions of Asia 20 ― ― zal. 1

Systemy Informacji Geograficznej w geografii turyzmu Geographic Information Systems in tourism ― 30 L zal. 2

Ubezpieczenia w turystyce Insurance in tourism 15 ― ― zal. 1

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Tourism and leisure facilities 15 15 L zal. 2

Język angielski w turystyce English in tourism ― 30 C egz. 2

Seminarium magisterskie Diploma seminar ― 30 Sm zal. 2

Laboratorium magisterskie Diploma workshop ― 30 L zal. 1

Liczba godzin obowiązkowych w semestrze Number of hours in semester 100 180 ― ― 15

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka i rekreacja Free-choice modules: Tourism and recreation

Architektura i projektowanie obiektów turystycznych Architecture and design of tourism facilities 15 15 C zal. 3

Kartografia w turystyce Cartography in tourism 10 15 L zal. 3

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych Compute supporting decision ― 30 L zal. 3

Turystyka kulturowa Cultural tourism 15 15 C zal. 3

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego (6 dni) Field practice - Tourism Services (6 days) ― 48 T zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 40 123 ― ― 15

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka międzynarodowa Free-choice modules: International tourism

Antropologia kulturowa Cultural anthropology 15 ― ― zal. 1

Międzynarodowe organizacje turystyczne International tourism organizations 10 ― ― zal. 1

Międzynarodowy rynek turystyki biznesowej International market of business tourism 10 10 C zal. 2

Międzynarodowy rynek usług turystycznych International market of tourist services 15 20 C zal. 3

Międzynarodowe sieci hotelowe International hotel chains 15 ― ― zal. 1

Negocjacje i protokół dyplomatyczny Negotiations and diplomatic protocol 10 10 C zal. 2

Polityka Unii Europejskiej w zakresie turystyki Tourism policy of the European Union 15 ― ― zal. 2

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego (6 dni) Field practice - Tourism Services (6 days) ― 48 T zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 90 88 ― ― 15

Moduły kształcenia do wyboru: zarządzanie w turystyce Free-choice modules: Tourism Management

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych Compute supporting decision ― 30 L zal. 3

Koncepcje zarządzania Management concepts 15 ― ― zal. 1

Marketing bezpośredni i interaktywny Direct and Interactive Marketing ― 10 C zal. 2

Negocjacje i protokół dyplomatyczny Negotiations and diplomatic protocol 10 10 C zal. 2

Zarządzanie jakością w turystyce Quality management in tourism 10 15 C zal. 2

Zarządzanie organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych Management and security of mass events 10 ― ― zal. 1

Zarządzanie turystyką w organizacjach i administracji publicznej Tourism management in public organizations and administration ― 15 C zal. 1

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego (6 dni) Field practice - Tourism Services (6 days) ― 48 T zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 45 128 ― ― 15
Moduły kształcenia do wyboru: technologie informacyjne i 
komunikacyjne (ICT) w turystyce

Free-choice modules: Information and Communication Technologies 
(ICT) in tourism

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Information Systems Security 15 ― ― zal. 3

Grafika w Internecie Graphic design websites 15 15 L zal. 3

Koncepcje zarządzania Management concepts 15 ― ― zal. 1

Projektowanie stron internetowych Web design 15 30 L zal. 3

System informacji i promocji turystycznej Promotion and Tourism Information System 15 ― ― zal. 1

Zarządzanie turystyką w organizacjach i administracji publicznej Tourism management in public organizations and administration ― 15 C zal. 1

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego (6 dni)*** Field practice - Tourism Services (6 days) ― 48 T zal. 3
Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach i instytucjach z zakresu promocji i
informacji turystycznej (14 dni)*** Apprenticeship in ITC in tourism sector ― 112 PRA zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 75 108 ― ― 15

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka dostępna Free-choice modules: Accessible Tourism

Język migowy w turystyce i rekreacji - część 1 Sign language in tourism and recreation part 1 ― 15 L zal. 2

Koncepcje zarządzania Management Concepts 15 ― ― zal. 1

System informacji i promocji turystycznej Promotion and Tourism Information System 10 ― ― zal. 2

Turystyka i rekreacja seniorów Senior tourism and leisure 15 15 C zal. 3

Uwarunkowania prawne turystyki dostępnej Legal aspects of accessible tourism 15 ― ― zal. 2

Zarządzanie turystyką w organizacjach i administracji publicznej Tourism management in public organizations and administration ― 15 C zal. 1

Żywienie człowieka Human nutrition 20 ― ― zal. 1

Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego (6 dni) Field practice - Tourism Services (6 days) ― 48 T zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 75 93 ― ― 15

Moduły kształcenia do wyboru: tourism in english Free-choice modules: Tourism in English

Restoration of river valleys: implications for development of tourism #ADR! 10 ― ― zal. 1

Coastal hazards - a challenge for coastal zone management and tourism #ADR! 15 ― ― zal. 2

Geotourism #ADR! 10 ― ― zal. 1

Geography of Sustainable Fashion #ADR! 10 15 C zal. 4

Biodiversity conservation in tourism #ADR! ― 15 L zal. 2

Geodiversity for geotourism #ADR! ― 15 L zal. 1

Tourism in the Polish mountains #ADR! 10 ― ― zal. 1
Field practice: Coastal hazards - a challenge for coastal zone management and
tourism or: Tourism in the Polish montains (6 days) #ADR! ― 48 T zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 55 93 ― ― 15

I rok PODSUMOWANIE W C razem

Liczba godzin w roku akademickim obowiązkowych (dla wszystkich specjalności) Number of obligatory hours in academic year 219 385 604 ― 45

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Turystyka i Rekreacja Number of optional hours in academic year: Tourism and recreation 40 123 163 ― 15

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Turystyka Międzynarodowa Number of optional hours in academic year: International tourism 90 88 178 ― 15

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Zarządzanie w turystyce Number of optional hours in academic year: Tourism Management 45 128 173 ― 15

Liczba godzin do wyboruw roku akademickim: Technologie informacyjne i 
komuniacyjne (ICT) w turystyce

Number of optional hours in academic year: Information and Communication 
Technologies (ICT) in tourism 75 108 183 ― 15

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Turystyka dostępna Number of optional hours in academic year: Accessible Tourism 75 93 168 ― 15

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Tourism in english Number of optional hours in academic year: Tourism in english 55 93 148 15

Liczba godzin w roku akademickim: Turystyka i Rekreacja Number of hours in academic year: Tourism and recreation 40 123 163 ― 15

Liczba godzin w roku akademickim: Turystyka Międzynarodowa Number of hours in academic year: International tourism 90 88 178 ― 15

Liczba godzin w roku akademickim: Zarządzanie w turystyce Number of hours in academic year: Tourism Management 45 128 173 ― 15
Liczba godzin w roku akademickim: Technologie informacyjne i komuniacyjne 
(ICT) w turystyce

Number of hours in academic year: Information and Communication 
Technologies (ICT) in tourism 75 108 183 ― 15

Liczba godzin w roku akademickim: Turystyka dostępna Number of hours in academic year: Accessible Tourism 75 93 168 ― 15

Liczba godzin w roku akademickim: Tourism in english Number of hours in academic year: Tourism in english 55 93 148 ― 15

* C - ćwiczenia, L - laboratorium, PRA - praktyka zawodowa, Sl - seminarium, T - ćwiczenia terenowe

** egz. - egzamin, zal. - zaliczenie

*** do wyboru ćwiczenia terenowe lub praktyka zawodowa
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https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjritrVx4jLAhXJbRQKHTz_D4MQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.managementconcepts.com%2FAll-Courses&usg=AFQjCNG1wA1buD5cl3F-v8BmRR1QLHC4IQ
http://scholar.google.pl/scholar?q=Quality+management+in+tourism&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjt25CEyIjLAhWKbxQKHdwwDdoQgQMIGTAA
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIL0lofLAhVD9HIKHSQ4BccQFghSMAc&url=http%3A%2F%2Funex.uci.edu%2Fareas%2Fit%2Fsystems_security%2F&usg=AFQjCNFZdWfoLHfS9l7QV4wPCO0m2XY7Pw&bvm=bv.114733917,d.bGQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjritrVx4jLAhXJbRQKHTz_D4MQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.managementconcepts.com%2FAll-Courses&usg=AFQjCNG1wA1buD5cl3F-v8BmRR1QLHC4IQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjritrVx4jLAhXJbRQKHTz_D4MQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.managementconcepts.com%2FAll-Courses&usg=AFQjCNG1wA1buD5cl3F-v8BmRR1QLHC4IQ


Studia stacjonarne 2022/2023 Intramural studies  2022/2023 Załącznik nr 1a do uchwały nr 117/2020/2021 Senatu UAM
 

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Direction of studies:Tourism and recreation  z dnia 31 maja 2021 r.

Specjalność: Speciality: II rok / II year
Studia drugiego stopnia Studies of second degree

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki Education profile: general academic

Liczba semestrów: 4 Number of semesters:4

Liczba wymaganych punktów ECTS: 120 Number of score reqired ECTS:120

Tytuł zawodowy absolwenta: magister turystyki i rekreacji Graduate's title: master of tourism and recreation

Ćwicz./ Classes Forma  
zalicz.**

Punkty   
ECTS

Moduł/przedmiot Module/Subject Wykł. (godz) 
Lectures (h) Godz. (h) Typ zajęć* Form of 

credit**
ECTS 

Credits
II rok SEMESTR ZIMOWY II rok/II year

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental science
Kreatywne myślenie Creative thinking ― 10 C zal. 1

Regiony turystyczne Ameryki Południowej Tourist regions of South America 30 ― ― zal. 2

Regiony turystyczne Ameryki Północnej Tourist regions of North America 30 ― ― zal. 2

Zajęcia ogólnouniwersyteckie General university lectures 30 — — zal. 3

Seminarium magisterskie Diploma Seminar ― 30 Sm zal. 6

Laboratorium magisterskie Diploma Workshop ― 30 L zal. 6

Liczba godzin obowiązkowych w semestrze Number of hours in semester 90 70 ― ― 20

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka i rekreacja Free-choice modules: Tourism and recreation
Organizacja i prowadzenie imprez sportowych Organization of sport events 15 15 C egz. 4

Regionalna kultura ludowa Regional folk culture 15 ― ― zal. 2

Turystyka społeczna Social tourism 15 15 C egz. 4

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 45 30 ― ― 10

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka międzynarodowa Free-choice modules: International tourism

Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych na rynku międzynarodowym Tourist enterprises on the international market 10 10 C egz. 4

Prawo międzynarodowe w turystyce International tourism legislation 15 ― ― egz. 3

Urbanistyka i architektura obszarów pozaeuropejskich Urban planning and architecture of non-European areas 20 ― ― zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 45 10 ― ― 10

Moduły kształcenia do wyboru: zarządzanie w turystyce Free-choice modules: Tourism Management

Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych na rynku międzynarodowym Tourist enterprises on the international market 10 10 C egz. 4

Prawo międzynarodowe w turystyce International tourism legislation 15 ― ― egz. 3

Zarządzanie potencjałem ludzkim Human capacity management 15 15 C zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 40 25 ― ― 10
Moduły kształcenia do wyboru: technologie informacyjne i 
komunikacyjne (ICT) w turystyce

Free-choice modules:  Information and Communication Technologies 
(ICT) in tourism

Biznes turystyczny w Internecie Tourism business in the Internet 10 ― ― egz. 4

Podstawy tworzenia aplikacji mobilnych Basics of creating mobile applications 10 30 L egz. 6

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 20 30 ― ― 10

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka dostępna Free-choice modules: Accessible Tourism

Język migowy w turystyce i rekreacji - część 2 Sign language in tourism and recreation part 2 ― 20 L egz. 3

Turystyka społeczna Social tourism 15 15 C egz. 4

Zarządzanie potencjałem ludzkim Human capacity management 15 15 C zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 30 50 ― ― 10

Moduły kształcenia do wyboru: tourism in english Free-choice modules: Tourism in English
Emotional Landscape Geography of Sustainable Fashion 10 15 C egz. 3

History and culture of Poland. Tourist aspects History and culture of Poland. Tourist aspects 15 ― ― egz. 1

Geology of Europe and Poland Geology of Europe and Poland 10 15 C zal. 3

Tourist attractions of Northern Europe Tourist attractions of Northern Europe 10 15 C zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 45 45 ― ― 10

II rok SEMESTR LETNI 

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental science
Seminarium magisterskie Diploma seminar ― 30 Sm zal. 10

Laboratorium magisterskie Diploma Workshop ― 30 L zal. 9

Liczba godzin obowiązkowych w semestrze Number of hours in semester 0 60 ― ― 19

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka i rekreacja Free-choice modules: Tourism and recreation
Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Accessible tourism and leisure for people with disability 15 ― ― zal. 3

Turystyka lotnicza Air tourism 10 ― ― zal. 2

Turystyka pielgrzymkowa Pilgrimage tourism 15 ― ― zal. 2

Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich Project management and obtaining EU funds for projects 15 15 C egz. 4

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 55 15 ― ― 11

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka międzynarodowa Free-choice modules: International tourism 

Geografia współczesnych konfliktów międzynarodowych Geography of conterporary international conflicts 15 ― ― zal. 3

Public Relations Public Relations 10 10 C zal. 4

Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich Project management and obtaining EU funds for projects 15 15 C egz. 4

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 40 25 ― ― 11

Moduły kształcenia do wyboru: zarządzanie w turystyce Free-choice modules: Tourism Management

Kultura słowa Public speaking 10 ― ― zal. 1

Public Relations Public Relations 10 10 C zal. 4

Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich Project management and obtaining EU funds for projects 15 15 C zal. 4

Zarządzanie sprzedażą usług turystycznych Sales management of tourist services 5 10 C egz. 2

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 40 35 ― ― 11
Moduły kształcenia do wyboru:  technologie informacyjne i 
komunikacyjne (ICT) w turystyce

Free-choice modules:  Information and Communication Technologies 
(ICT) in tourism

Dostępność serwisów internetowych Web Accessibility 5 15 L zal. 4

Kultura słowa Public speaking 10 ― ― zal. 1

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona Virtual  (VR) and Augmented (AR) Reality 10 30 L egz. 6

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 25 45 ― ― 11

Moduły kształcenia do wyboru: turystyka dostępna Free-choice modules: Accessible Tourism
Dostępność serwisów internetowych Web Accessibility 5 15 L zal. 4

Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Accessible tourism and leisure for people with disability 15 ― ― zal. 3

Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich Project Management and Obtaining EU Funds for Projects 15 15 C egz. 4

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 35 30 ― ― 11

Moduły kształcenia do wyboru: tourism in english Free-choice modules: Tourism in English

Tourist attractions of China #ADR! 15 ― ― egz. 3

The world is a theatre. Performing arts tourism #ADR! 15 ― ― egz. 1

Birdwatching, tourism and health #ADR! 10 15 C zal. 4

Cave tourism #ADR! 10 ― ― zal. 3

Liczba godzin do wyboru w semestrze Number of hours in semester 50 15 ― ― 11

II rok PODSUMOWANIE W C razem
Liczba godzin w roku akademickim obowiązkowych (dla wszystkich 
specjalności) Number of obligatory hours in academic year 90 130 220 ― 39

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Turystyka i Rekreacja Number of optional hours in academic year: Tourism and recreation 100 45 145 ― 21

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Turystyka międzynarodowa Number of optional hours in academic year: International tourism 85 35 120 ― 21

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Zarządzanie w turystyce Number of optional hours in academic year: Tourism Management 80 60 140 ― 21

Liczba godzin do wyboruw roku akademickim: Technologie informacyjne i 
komuniacyjne (ICT) w turystyce

Number of optional hours in academic year: Information and Communication 
Technologies (ICT) in tourism 45 75 120 ― 21

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Turystyka dostępna Number of optional hours in academic year: Accessible Tourism 65 80 145 ― 21

Liczba godzin do wyboru w roku akademickim: Tourism in english Number of optional hours in academic year:  Tourism in english 95 60 155 ― 21

Liczba godzin w roku akademickim: Turystyka i Rekreacja Number of hours in academic year: Tourism and recreation 100 45 145 ― 21

Liczba godzin w roku akademickim: Turystyka międzynarodowa Number of hours in academic year: International tourism 85 35 120 ― 21

Liczba godzin w roku akademickim: Zarządzanie w turystyce Number of hours in academic year: Tourism Management 80 60 140 ― 21
Liczba godzin w roku akademickim: Technologie informacyjne i komuniacyjne 
(ICT) w turystyce

Number of hours in academic year: Information and Communication 
Technologies (ICT) in tourism 45 75 120 ― 21

Liczba godzin w roku akademickim: Turystyka dostępna Number of hours in academic year: Accessible Tourism 65 80 145 ― 21

Liczba godzin w roku akademickim:  Tourism in english Number of hours in academic year:  Tourism in english 95 60 155 ― 21

* C - ćwiczenia, L - laboratorium, PRA - praktyka zawodowa, Sl - seminarium, T - ćwiczenia terenowe

** egz. - egzamin, zal. - zaliczenie
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http://scholar.google.pl/scholar?q=human+capacity+management&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiy_sWozIjLAhVDRBQKHWgxCrsQgQMIGTAA
http://scholar.google.pl/scholar?q=human+capacity+management&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiy_sWozIjLAhVDRBQKHWgxCrsQgQMIGTAA

	DU-1
	DU-2

