Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza

im. Wincentego Pola
w Lublinie

Wydział Nauk Społecznych
kierunek: Turystyka i rekreacja

studia I stopnia
Tab. 1
Ogólna charakterystyka modułu
Nr modułu:
B.II.7

Nazwa modułu (przedmiotu):

Krajoznawstwo i elementy kartografii
turystycznej
Rok: I
Semestr: 2
Rodzaj zajęć
Studia stacjonarne
Wykład
30
Ćwiczenia
15
Liczba punktów ECTS
4

Rodzaj modułu:

kierunkowy
E
Studia niestacjonarne

Sposób zaliczenia:

Tab. 2
1.
2.
3.

Cel modułu
Wykorzystanie wiedzy krajoznawczej w turystyce i rekreacji.
Wykorzystanie wiedzy krajoznawczej w przygotowaniu produktów turystycznych.
Przedstawienie roli, funkcji i zadań współczesnego krajoznawstwa.

Tab3
1.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Wiedza ogólna (na poziomie szkoły średniej) z zakresu geografii i historii.
Podstawowe umiejętności korzystania ze źródeł informacji, w tym informacji
elektronicznej.

Tab. 4
Efekty kształcenia

1

W1
W2
W3
W4
U1
U2

K1

K2

Wiedza
Zna historię rozwoju krajoznawstwa oraz form i
kierunków działalności krajoznawczej.
Zna podstawowy aparat pojęciowy w zakresie
krajoznawstwa oraz nauk przyrodniczych i społecznych
przydatny na gruncie krajoznawstwa i turystyki.
Zna różnorodne źródła wiedzy krajoznawczej.
Zna zadania krajowych organizacji i stowarzyszeń
krajoznawczych i regionalnych.
Umiejętności
Korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy krajoznawczej,
w tym ze źródeł pisanych i elektronicznych, ocenia ich
wiarygodność i przydatność do określonych celów.
Ocenia obiekty i walory krajoznawcze dla tworzenia
różnorodnych produktów turystycznych w odniesieniu
do określonych grup odbiorców.
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich
kompetencji personalnych i zawodowych oraz jest
przygotowany do udziału w różnych formach
doskonalenia zawodowego.
Współpracuje w grupie, realizując różne role i zadania

Odniesienie do charakterystyki Polskiej
Ramy Kwalifikacji

Odniesienie do efektów kierunkowych

Odniesienie do charakterystyki Polskiej
Ramy Kwalifikacji

Odniesienie do efektów kierunkowych

Zamierzone efekty kształcenia student, który zaliczył moduł:

Wykład

Ćwiczenia

K_W02+++
P6S_WG
K_W03+++
P6S_WG

K_W03+++
P6S_WG

K_W06+++
P6S_WG
K_W16+++
P6S_WG

K_W06++
P6S_WG

K_U01+++
P6S_UW

K_U01+++
P6S_UW
K_U07++
P6S_UO

K_K01++
K_K02++
P6S_WG
P6S_KK

K_K01+++
K_K02+++
P6S_WG
P6S_KK
K_K05++
P6S_KO
P6S_KR

Tab. 5
Treści programowe modułu
Forma zajęć – wykłady
Treści programowe

2

Rozwój aktywności i działalności krajoznawczej.
Rola krajoznawstwa we współczesnym społeczeństwie.
Związki krajoznawstwa z turystyką.
Formy i kierunki rozwoju krajoznawstwa.
Krajoznawstwo turystyczne. Regionalizm krajoznawczy.
Metody i środki popularyzacji krajoznawstwa i wiedzy krajoznawczej.
Kształtowanie potrzeb i zainteresowań krajoznawczych.
Czynniki determinujące percepcję wiedzy krajoznawczej.
Inwentaryzacja krajoznawcza.
Organizacja i programowanie krajoznawstwa turystycznego.
Dobór treści krajoznawczych dla różnych rodzajów turystyki.
Walory krajoznawcze – rola w programowaniu turystyki.
Rola interpretacji w udostępnianiu walorów krajoznawczych. Zasady interpretacji
krajoznawczej.
Zasady prowadzenia imprez turystycznych przez pilotów wycieczek i przewodników.
Forma zajęć – ćwiczenia
Treści programowe
Wykorzystanie wiedzy krajoznawczej w przygotowywaniu produktów oraz w
programowaniu imprez turystycznych.
Klasyfikacja walorów krajoznawczych w tworzeniu karty inwentaryzacji krajoznawczej.
Popularne szlaki i trasy turystyczne Płaskowyżu Nałęczowskiego i Małopolskiego Przełomu
Wisły.

Tab. 6
1.
2.
3.
4.

Metody dydaktyczne
Wykład multimedialny (z projekcją filmów krajoznawczych)
Wykład z dyskusją
Metoda projektu (przygotowanie kart inwentaryzacji krajoznawczej)
Pokaz

Tab. 7
W1
W2
W3
W4
U1
U2
K1

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia
Wykłady – egzamin pisemny (test)
Wykłady – egzamin pisemny (test) Ćwiczenia – ocena projektu (karty inwentar.)
Wykłady – egzamin pisemny (test) Ćwiczenia – ocena projektu (karty inwentar.)
Wykłady – egzamin pisemny (test)
Wykłady – egzamin pisemny (test) Ćwiczenia – ocena projektu (karty inwentar.)
Ćwiczenia – ocena projektu (karty inwentar.)
Wykłady – egzamin pisemny (test) +frekwencja i aktywność na zajęciach
Ćwiczenia – ocena projektu (karty inwentar.)
3

K2

Ćwiczenia – ocena projektu (karty inwentar.)

Tab. 8
Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności
Liczba godzin –
Liczba godzin –
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego):
Wykład
30
Ćwiczenia (laboratorium, projekt)
15
Konsultacje (egzamin)
10
Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad.
55
Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:
2
Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):
Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)
10
wykonanie sprawozdania z laboratorium
Studiowanie literatury
30
Przygotowanie się do egzaminu
10
Łączna liczba godzin nie kontaktowych
50
Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych
2
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
4
Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS
(50) 2
z zajęć praktycznych):
Tab. 9
1.
2.
1.
2.
3.

Literatura
Literatura podstawowa
Kruczek Z., Kurek M. Nowacki M., Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia,
Kraków 2010.
Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła
Ekonomiczna, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca
Łobożewicz T. (red.), Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1990.
Kruczek A., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2008.
Stasiak A. (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń
krajoznawczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Tab. 10
Prowadzący moduł:
Adres e-mail:
Jednostka organizacyjna:

dr Andrzej Pawłowski
andrzej-pawlow@o2.pl
Wydział Nauk Społecznych

4

