
Studia: niestacjonarne 2022/2023 Part time 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 pierwszego stopnia Studies of first degree

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki Education profile: general academic

Liczba semestrów: 6 Number of semesters: 6

Liczba wymaganych punktów ECTS: 180 Number of score reqired ECTS: 180

Tytuł zawodowy absolwenta: l icencjat turystyki i rekreacji Graduate's title: bachelor 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 I rok/I year

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental sciences
Architektura Architecture 15 — — zal. 3

Ekonomia Economics 15 15 C egz. 4

Fizjologia rekreacji Human physiology of recreation 15 — — egz. 2

Historia kultury i sztuki History of culture and fine arts 15 — — zal. 1

Hotelarstwo Hotel management 15 15 C egz. 5

Obsługa turystów z niepełnosprawnością Providing services for tourists with disabilities 15 15 C zal. 1

Podstawy rekreacji Basics of recreation 10 10 C egz. 4

Podstawy turystyki Basics of tourism 15 15 C egz. 6

Topografia w turystyce i rekreacji Topography in tourism and recreation 15 15 C zal. 3

Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi Tourist values of the Earth's surface relief 10 10 C egz. 2

Wprowadzenie do turystyki kulturowej Introduction to cultural tourism 15 15 C zal. 3

Język obcy (angielski) Foreign language (English) — 30 C zal. 4

Bezpieczeństwo i higiena pracy Occupational safety and health (OSH) 4 — — zal. 0
Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, 
topografii w turystyce i obóz sportowy (10 dni)

Field practice - natural and cultural tourist values, topography in tourism and 
sport camp (10 days) — 80 T zal. 3

Ćwiczenia terenowe regionalne - Wielkopolska (6 dni) Field practices – Tourist advantages of Wielkopolska Voivodehip (6 days) — 48 T zal. 2

Praktyka zawodowa w hotelach (14 dni) Apprenticeship in hotels (14 days) — 112 PRA zal. 3

Liczba godzin obowiązkowych Number of hours in semester 159 268 — — 46

Moduły kształcenia do wyboru Free-choice modules do wyboru 14 z 22 ECTS

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Natural processes in the environment 15 — — zal. 2

Geografia polityczna Political geography 10 — — zal. 2

Język migowy Polish Sign Language — 10 L zal. 2

Pedagogika czasu wolnego Leisure time pedagogy 10 — — zal. 2

Segmentacja rynku turystycznego Tourism market segmentation 15 — — zal. 2

Terroryzm a turystyka Modern conflicts and tourism 10 — — zal. 2

Turystyka a przemiany kulturowo-społeczne XXI wieku Tourism versus cultural and social changes of the 21st century 10 — — zal. 2

Turystyczne walory biosfery Tourist values of biosphere 10 — — zal. 2

Turystyczne walory klimatu Significance of climate for tourism 10 — — zal. 2

Turystyczne walory wód Tourism and recreation on water bodies 10 — — zal. 2

Język obcy: arabski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski*** Foreign language (German, Russian, Spanish, French, Italian, Arabic) — 20 C zal. 2

Wychowanie fizyczne z oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Physical education — 20 C zal. 0

Liczba godzin w semestrze do wyboru Number of hours in semester 0 0 — — 0

Liczba godzin w roku akademickim obowiązkowych Number of obligatory hours in academic year 159 268 427 — 46

Liczba godzin w roku akademickim do wyboru Number of optional hours in academic year 0 0 0 — 0

Liczba godzin w roku Number of hours in academic year 159 268 427 — 46

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

** egz. - egzamin, zal. - zaliczenie

*** Wybór jednego dodatkowego języka obcego jest obowiązkowy i skutkuje koniecznością kontynuacji nauki wybranego języka w następnym roku akademickim

*** Choosing an additional foreign language course determines the necessity of its continuation in following academic years



Studia: niestacjonarne 2022/2023 Part time 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 pierwszego stopnia Studies of first degree

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki Education profile: general academic

Liczba semestrów: 6 Number of semesters: 6

Liczba wymaganych punktów ECTS: 180 Number of score reqired ECTS: 180

Tytuł zawodowy absolwenta: l icencjat turystyki i rekreacji Graduate's title: bachelor 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 II rok/II year

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental sciences
Ekonomika turystyki i rekreacji The economics of tourism and recreation 10 10 C egz. 2

Geografia regionalna świata World regional geography 15 — — egz. 2

Krajoznawstwo Sightseeing 20 — — egz. 2

Marketing Marketing 15 15 C zal. 3

Obsługa ruchu turystycznego Tourism services 15 — — egz. 2

Organizacja i prowadzenie wycieczek Tour organisation and guiding 20 15 C egz. 4

Podstawy rachunkowości Basics of accountancy 10 10 C egz. 3

Prawo w turystyce i rekreacji Tourism and recreation law 15 — — zal. 2

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Management of tourism company 15 15 C egz. 3

Język obcy (angielski) Foreign language (English) — 40 C egz. 6

Ćwiczenia terenowe z pilotażu i przewodnictwa turystycznego (6 dni) Field practice - Tour guiding and tour leading (6 days) — 48 T zal. 3

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach turystycznych (14 dni) Apprenticeship in travel offices (14 days) — 112 PRA zal. 3

Liczba godzin obowiązkowych Number of hours in semester 135 153 — — 35

Moduły kształcenia do wyboru Free-choice modules do wyboru 25 z 42 ECTS

Geoekologia turystyki i wypoczynku Geoecology of tourism and leisure 20 10 C zal. 3

Geografia turystyczna wybranych krajów: Basenu Morza Śródziemnego*** Tourism geography of selected countries: the Mediterranean region*** 15 — — zal. 3

Geografia turystyczna wybranych krajów: Francja, Belgia, Luksemburg*** Tourism grography of selected countries: France, Belgium, Luxemburg*** 15 — — zal. 3

Geografia turystyczna wybranych krajów: Kraje Skandynawskie, Holandia, 
Austria, Czechy, Słowacja***

Tourism geography of selected countries: Scandinavia, the Netherlands, 
Austria, Czech Republic, Slovakia*** 15 — — zal. 3

Geografia turystyczna wybranych krajów: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, 
Ukraina***

Tourism geography of selected countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, 
Ukraine*** 15 — — zal. 3

Geografia turystyczna wybranych krajów: Wielkia Brytania, Niemcy, Szwajcaria, 
Węgry***

Tourism geography of selected countries: United Kingdom, Germany, 
Switzerland, Hungary*** 15 — — zal. 3

Muzealnictwo Museology 10 — — zal. 2

Planowanie i projektowanie terenów zieleni Planning and design of green areas 15 15 C zal. 3

Podstawy statystyki w turystyce Basics of statistics in tourism 10 15 C zal. 3

Systemy rezerwacyjne imprez turystycznych Computer Reservation Systems (CRS) — 20 L zal. 3

Turystyka jaskiń Cave tourism 15 — — zal. 3

Turystyka kulinarna Culinary tourism 15 — — zal. 3

Turystyka zdrowotna Health  Tourism 15 — — zal. 3

Język obcy: arabski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski Foreign language (German, Russian, Spanish, French, Italian, Arabic) — 40 C zal. 4

Liczba godzin w semestrze do wyboru Number of hours in semester 0 0 — — 0

Liczba godzin w roku akademickim obowiązkowych Number of obligatory hours in academic year 135 153 288 — 35

Liczba godzin w roku akademickim do wyboru Number of optional hours in academic year 0 0 0 — 0

Liczba godzin w roku Number of hours in academic year 135 153 288 — 35

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

** egz. - egzamin, zal. - zaliczenie

*** konieczność wyboru minimum trzech modułów z zakresu: Geografia turystyczna wybranych krajów

*** it is necessary to choose at least three modules among the "Tourist geography of selected countries"



Studia: niestacjonarne 2022/2023 Part time studies  2022/2023 Uchwała nr 455/2019/2020 Senatu UAM z 25.05.2020

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Direction of studies: Tourism and recreation

Specjalność: Speciality: III rok / III year
Studia pierwszego stopnia Studies of first degree

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki Education profile: general academic

Liczba semestrów: 6 Number of semesters: 6

Liczba wymaganych punktów ECTS: 180 Number of score reqired ECTS: 180

Tytuł zawodowy absolwenta: l icencjat turystyki i rekreacji Graduate's title: bachelor 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

III rok III rok/III year

Moduły kształcenia z zakresu nauk podstawowych Learning modules in fundamental sciences
Etyka i ochrona własności intelektualnych Ethics and protection of intellectual property 10 — — zal. 1

Nowe technologie w turystyce New technologies in tourism — 20 L zal. 2

Ocena oddziaływania inwestycji turystyczno-rekreacyjnych na środowisko Environmental impact assessment of tourist and recreational investments 10 10 C zal. 2

Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska Protection of nature and environmental planning 20 10 C egz. 4

Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce Basics of Geographic Information Systems in tourism — 30 L zal. 4

Psychologia turystyki Psychology of tourism 15 — — zal. 2

Regiony i walory turystyczne Polski Tourist regions and attractions of Poland 20 10 C egz. 6

Turystyka w biznesie Tourism in business 10 10 C egz. 3

Seminarium licencjackie Bachelor seminar — 30 L zal. 10

Laboratorium licencjackie Bachelor workshop — 10 L zal. 6

Liczba godzin obowiązkowych Number of hours in semester 85 130 — — 40

Moduły kształcenia do wyboru Free-choice modules do wyboru 20 z 30 ECTS

Agroturystyka Agrotourism 15 — — zal. 3

Animacja czasu wolnego Animation of leisure time 10 15 C zal. 3

Geoturystyka Geotourism 15 — — zal. 3

Krajobraz turystyczny Tourist landscape 15 — — zal. 3

Mała przedsiębiorczość w turystyce Small business in tourism 10 10 C zal. 3

Osadnictwo turystyczne Tourist settlement 10 — — zal. 2

Polityka turystyczna Tourism policy 10 — — zal. 2

Rozwój i funkcjonowanie krajobrazu kulturowego The development and functioning of the cultural landscape 10 — — zal. 2

Wpływ turystyki na środowisko górskich obszarów chronionych Impact of tourism on the environment of protected mountain areas 15 — — zal. 3

Język angielski w turystyce i rekreacji English in tourism and recreation — 20 C zal. 3

Ćwiczenia terenowe z turystyki zimowej (6 dni) Winter camp — 48 T zal. 3

Liczba godzin w semestrze do wyboru Number of hours in semester 0 0 — — 0

Liczba godzin w roku akademickim obowiązkowych Number of obligatory hours in academic year 85 130 215 — 40

Liczba godzin w roku akademickim do wyboru Number of optional hours in academic year 0 0 0 — 0

Liczba godzin w roku Number of hours in academic year 85 130 215 — 40

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

** egz. - egzamin, zal. - zaliczenie
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