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Program studiów 

Ogólna charakterystyka studiów 

Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Turystyki i Rekreacji 

Kierunek studiów: 

(nazwa kierunku musi być adekwatna do 
zawartości programu studiów, a zwłaszcza do 
zakładanych efektów uczenia się) 

Turystyka i rekreacja 

Poziom kwalifikacji, zgodnie z PRK: 

(poziom 6, poziom 7) 

7 

Poziom studiów: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite 

studia magisterskie) 

Studia drugiego stopnia 

Profil studiów: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Praktyczny 



Umiejscowienie kierunku dyscyplinie 

naukowej/dyscyplinach ze wskazaniem 

dyscypliny wiodącej (z uzasadnieniem)  
 

Dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze fizycznej (62%) 

Pozostałe dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości (17%), ekonomia i finanse (21%) 

Uzasadnienie: Kierunek „Turystyka i rekreacja” zakwalifikowano do dyscypliny nauk o 

kulturze fizycznej, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wynika to ze 

szczególnego zakresu zainteresowań – ruchliwości przestrzennej, aktywności ekonomicznej 

oraz aktywności fizycznej człowieka poszukującego interakcji i różnorodności, zarówno 

motywowanej kulturowo, jak również związanej z zachowaniem i poprawą jego zdrowia oraz 

kompensowaniem zagrożeń cywilizacyjnych. Oba aspekty stanowią ważny element gospodarki, 

a także indywidualnej działalności człowieka, czy to jako właściciela przedsiębiorstwa 

turystycznego bądź rekreacyjnego czy to jako pracownika takich jednostek. Kierunek ten 

korzysta z metodologii właściwej naukom ekonomicznym i finansowym oraz naukom o 

zarzadzaniu i jakości w zakresie relacji międzyludzkich i ekonomicznych charakterystycznych 

dla podróży i aktywności czasu wolnego, jak i metod oraz języka nauk o kulturze fizycznej, w 

zakresie następstw jakie dla zdrowia i samopoczucia jednostki niesie przyjęty styl życia i 

aktywność fizyczna. Dorobek dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk o zarządzaniu i jakości 

jest podporządkowany ujęciu kierunku Turystyka i Rekreacja jako zjawiska z punktu widzenia 

jednostki, jej potrzeb, zainteresowań i możliwości ujmowanych od strony nauk o kulturze 

fizycznej . 

 Forma studiów: 

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

120 

 

Łączna liczba godzin dydaktycznych (zajęć): 1877 



Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Specjalność: ND 

Ogólne cele kształcenia (typowe miejsce pracy – jeżeli 
można je wskazać) oraz możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

Absolwent powinien posiadać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową w zakresie turystyki i 

rekreacji umożliwiającą podejmowanie działalności zarządczej w pośrednich szczeblach 

kierowania, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Powinien charakteryzować się znajomością metod i technik badań z obszaru turystyki i rekreacji 

pozwalającą na projektowanie zadań badawczych i rozwiązywania nowych problemów. 

Powinien posiadać umiejętność wymiany poszczególnych typów informacji na zaawansowanym 

poziomie z różnymi specjalistami w tym z obszaru turystyki i rekreacji z wykorzystaniem 

wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, krytycznej 

analizy, syntezy i oceny problemów badawczych i zawodowych w wykonywanej profesji, 

planowania, podejmowania decyzji, realizowania i kontroli przedsięwzięć, kierowania zespołem 

pracowniczym, a także zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym.  

Absolwent powinien potrafić posługiwać się specjalistycznymi programami informatycznymi 

wspomagającymi prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, w tym programami wspierającymi 

e-biznes. Absolwent powinien posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami diagnostyki 

i monitoringu aktywności, sprawności i wydolności fizycznej, pozwalającymi oceniać wpływ 

aktywności rekreacyjnej na zdrowie człowieka.  

Powinien wykazywać postawę: odpowiedzialności za pracę własną i innych, świadomości 

prozdrowotnych i kulturowych walorów turystyki i rekreacji, stosowania zasad etyki zawodowej, 

kreatywności i aktywności w pracy zawodowej, świadomości kształcenia ustawicznego.  

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i 

rekreacyjnych oraz administracji, szczególnie samorządowej, między innymi na stanowiskach 

kierowniczych. 



Wskazanie związku programu studiów z misją i strategią 
Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w 
Warszawie 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako nowoczesna i 

odwołująca się do swojej tradycji Uczelnia pełni misję odkrywania prawdy i przekazywania 

wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów, stanowiąc integralną część 

narodowego i europejskiego systemu edukacji i nauki oraz przygotowuje swoich absolwentów do 

współtworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Kształcenie obejmie szeroki wachlarz kierunków 

wzbogaconych o nowe wartościowe i utylitarne treści kształcenia przekazywane innowacyjnymi 

metodami nauczania oraz przygotuje studentów do uczestniczenia w systemie kształcenia 

ustawicznego. Badania naukowe realizowane są zaawansowanymi metodami i obejmą nowe 

obszary tematyczne, odpowiadające współczesnym potrzebom nauk o kulturze fizycznej, nauk o 

zdrowiu, nauk społecznych i zarządzania tymi obszarami. Wzmacnianie potencjału rzeczowego 

i kapitału intelektualnego Akademii będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych 

powiązań z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

Akademia definiując swoje zadania naukowe i dydaktyczne uwzględnia przede wszystkim:  

 działania zmierzające do uzyskania najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji absolwentów Uczelni, 

 formy aktywnego wypoczynku wspierające aktywne postawy człowieka w ciągu całego 

życia i w jego wszystkich rolach. 

 

 
Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów uczenia 
się oraz w procesie przygotowania i udoskonalania 
programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy. w 
tym w szczególności studentów, absolwentów, 
pracodawców: 

W definiowaniu efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uczestniczyli oraz uczestniczą na bieżąco interesariusze zewnętrzni, w tym m.in. 

studenci.   

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje 

kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego 

stopnia: 

Ukończone studia licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja bądź innym 

Zasady rekrutacji 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów 

I stopnia kierunku turystyka i rekreacja. 

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów 

egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego 

egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia. 

  

 

 



Grupy zajęć  z zakładanymi efektami uczenia się 

Grupy zajęć Przedmioty 

Liczba 

punktó

w 

ECTS 

Charakter zajęć 

obligatoryjny/fakultat

ywny 

Przynależność 

do dyscypliny 

naukowej (w 

przypadku 

przyporządkow

ania kierunku 

do więcej niż 

jednej 

dyscypliny) 

Zakładane 

efekty uczenia 

się 

Sposoby 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

kształcenia 

osiąganych 

przez studenta 

Grupa zajęć I 
Lektorat 

Język obcy  6 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej, nauki o 

zarządzaniu i 

jakości, ekonomia 

i finanse  

Szczegółowa 

informacja na 

temat efektów 

uczenia się 

znajduje się w 

opisach 

przedmiotów 

(kartach 

przedmiotów) 

Szczegółowa 

informacja na 

temat sposobów 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się znajduje się 

w opisach 

przedmiotów 

(kartach 

przedmiotów) 

Grupa zajęć II 

Przedmioty ogólne 

i podstawowe 

Wiedza o kulturze 5 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Socjologia czasu wolnego 1 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Regiony turystyczne 4 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposoby finansowania działalności w TiR 5 obligatoryjny ekonomia i finanse 

Podstawy statystyki 3 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Mediacje 3 obligatoryjny 

nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

Wychowanie  zdrowotne i promocja zdrowia 3 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Elementy przyrodoznawstwa w TiR 1 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Relacje kulturowe w turystyce 1 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Informatyka w turystyce i rekreacji 4 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 



Grupa zajęć III 

Przedmioty 

kierunkowe 

Regionalne strategie turystyczne 3 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Marketing usług turyst. i rekreacyjnych 5 obligatoryjny 

nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

Turystyka kwalifikowana i alternatywna 3 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Fizjologia wysiłku 4 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Medycyna w turystyce 2 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Biznes w TiR 4 obligatoryjny ekonomia i finanse 

Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych 1 do wyboru 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Turystyka międzynarodowa - uwar. Ekonomiczne 2 obligatoryjny 

ekonomia i 

finanse, nauki o 

kulturze fizycznej 

Planowanie przestrzeni tir 2 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Animacja w "wellness i SPA" 1 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Do wyboru: Turystyka / Rekreacja ON 2 obligatoryjny 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Grupa zajęć IV 

Przedmioty do 

wyboru 

Praktyki zawodowe 9 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej, nauki o 

zarządzaniu i 

jakości, ekonomia 

i finanse  

Odnowa biologiczna/Uzdrowiska polskie 3 do wyboru 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Specjalizacja  15 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej, nauki o 

zarządzaniu i 

jakości, ekonomia 

i finanse  



Wybrane zagad. teorii rekreacji/turystyki 3 do wyboru 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Praca magisterska 10 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej, nauki o 

zarządzaniu i 

jakości, ekonomia 

i finanse  

Seminarium magisterskie 8 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej, nauki o 

zarządzaniu i 

jakości, ekonomia 

i finanse  

Grupa zajęć V 

Przedmioty 

wychowania 

fizycznego 

Wybrane formy plenerowej rekreacji przygodowej 

(outdoor) 
3 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej 

Drużynowe gry polskie /Trening funkcjonalny 1 do wyboru 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Siatkówka plażowa/Badminton 1 do wyboru 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Relaksacja i taneczne formy wypoczynku/ Drużynowe 

gry rekreacyjne 
2 do wyboru 

nauki o kulturze 

fizycznej 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

Grupy zajęć Przedmioty 

Liczba punktów ECTS, którą 

student uzyskuje na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów, 

którą student 

uzyskuje w 

ramach zajęć o 

charakterze 

praktycznym, w 

tym zajęć 

laboratoryjnych i 

projektowych 

Liczba 

punktów 

ECTS, którą 

student musi 

uzyskać w 

ramach zajęć 

związanych z 

prowadzoną w 

uczelni 

działalnością 

naukową w 

dyscyplinie [-

ach], do której 

przyporządkow

any jest 

Liczba 

punktów 

ECTS, którą 

student musi 

uzyskać w 

ramach zajęć 

z dziedziny 

nauk 

humanistyczn

ych lub 

społecznych 



kierunek 

studiów 

Grupa zajęć I 
Lektorat 

Język obcy /do wyboru/ 4,6 3  6 3 

Grupa zajęć II 

Przedmioty ogólne 

i podstawowe 

Wiedza o kulturze 3  1,6 5 5 

Socjologia czasu wolnego 0,8 0,4  1 1 

Regiony turystyczne 2,6  1,2 4 0 

Sposoby finansowania działalności w TiR 2,2  2 5 5 

Podstawy statystyki 1,5  2 3 0 

Mediacje 1,5  2 3 3 

Wych. zdrowotne i promocja zdrowia 1,5 0,5  3 0 

Elementy przyrodoznawstwa w TiR 0,8  1 1 0 

Relacje kulturowe w turystyce 0,8  0,3 1 1 

Grupa zajęć III 

Przedmioty 

kierunkowe 

Informatyka w turystyce i rekr. 1,5  3 4 0 

Regionalne strategie turystyczne 1,5 3  3 0 

Marketing usług turyst. i rekr. 2,2  0,8 5 5 

Turystyka aktywna i kwalifikowana 1,5  0,8 3 0 

Fizjologia wysiłku 1,5  0,5 4 0 

Medycyna w turystyce i rekreacji 1,5  0,5 2 0 



Biznes w TiR 2,2 2  4 4 

Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych 0,8  0,9 1 0 

Turystyka międzynarodowa - uwar. Ekonomiczne 0,8  2 2 2 

Planowanie przestrzeni tir 1,5  1,4 2 0 

Animacja w "wellness i SPA" 0,8  0,5 1 0 

Do wyboru: Turystyka / Rekreacja ON 1,5 3/1  2 0 

Grupa zajęć IV 

Przedmioty do 

wyboru 

PRAKTYKI po 1,2,3 sem 3  9 9 9 

Do wyboru: Odnowa biologiczna / Uzdrowiska polskie 1,5 0,5/1,2  3 0 

Specjalizacja (wybór) 7,7 6/10/3/7,5/3/9,5 15 5 

Do wyboru: Wybrane zagadnienia teorii rekreacji / 

turystyki 
1,5 1,5/0,8  3 0 

Seminarium magisterskie (wybór) 3 2  8 3 

Praca magisterska 1,2 1  10 3 

Grupa zajęć V 

Przedmioty 

wychowania 

fizycznego 

Wybrane formy plenerowej rekreacji przygodowej 

(outdoor) 
1,5 1,5  3 0 

Drużynowe gry polskie /Trening funkcjonalny 1 0,7/0,8  1 0 

Siatkówka plażowa / Badminton 1  1/1 1 0 

Relaksacja i taneczne formy wypoczynku/ Drużynowe 

gry rekreacyjne 
1,5  2/2 2 0 

  Razem: 60,2 59,6-65,5  120 49 

Wymiar % 

punktów ECTS, 

którą student 

uzyskuje na 

skutek wyboru 

modułów 

kształcenia  

51% 

Wymiar % 

punktów ECTS, 

którą student 

uzyskuje w 

ramach zajęć 

praktycznych 

51%-55% 



(dla profilu 

praktycznego) 

Wymiar % 

punktów ECTS, 

którą student 

uzyskuje w 

ramach zajęć 

związanych z 

działalnością 

naukową uczelni, 

w dyscyplinie 

/dyscyplinach , 

do których 

przyporządkowa

ny jest kierunek 

studiów (dla 

profilu 

ogónoakademicki

ego) 

ND 

Wymiar % 

punktów ECTS  

dla każdej z 

dyscyplin 

naukowych, ze 

wskazaniem 

dyscypliny 

wiodącej (dla 

kierunku studiów  

przyporządkowan

ego do więcej niż 

jednej dyscypliny 

naukowej) 

Dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze fizycznej (62%) 

Pozostałe dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości (17%), ekonomia i finanse (21%) 



Wymiar % 

punktów ECTS, 

która student 

uzyskuje w 

ramach 

kształcenia z 

wykorzystaniem 

metod i technik 

kształcenia na 

odległość 

0% 

 

 

 

Program studiów obowiązuje od semestru  pierwszego 

roku akademickiego 2019/2020 

Progiem studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji                                 w dniu 16 kwietnia 2019 roku r. 

(nazwa wydziału) (data posiedzenia rady wydziału) 

 

 

 

 

                                                         ………..…….. …………………………… 

                                    (podpis Dziekana) 

 
* Liczba punktów ECTS uzyskiwanych - zgodnie z programem studiów - przez studenta za zaliczenie przedmiotu me jest suma kolumn: „Liczba punktów ECTS. która student uzyskuje na zajęciach, 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich”, „Liczba punktów ECTS. która student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i 
projektowych", „Liczba punktów ECTS. która student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu 
i profilu kształcenia''  
np. przedmiot „X” - przewidziany w programie studiów jako laboratorium w wymiarze 30 godzin, za zaliczenie którego student uzyskuje 2 pkt ECTS powinien zostać rozpisany : 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS. którą student uzyskuje :za zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich” - 1 ECTS. 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS. którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych” - 2 ECTS: 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS. którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty uczenia się dla określonego kierunku, poziomu 

i profilu kształcenia”' - 2 ECTS. 


