PROGRAM KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW I STOPNIA
turystyka i rekreacja
nazwa kierunku studiów

profil: ogólnoakademicki

obowiązuje od roku akademickiego:
2015/2016

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi nr 60/2015 z dnia 23 września 2015 r. oraz
Uchwałą nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia z dnia 5 lipca 2012 r.

KLASYFIKACJA ISCED

1015

I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Nauk o Ziemi

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk o Ziemi

3

Nazwa kierunku studiów

turystyka i rekreacja
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Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej )

Obszary: obszar nauk społecznych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
Dziedziny: dziedzina nauk o Ziemi, dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina nauk o kulturze
fizycznej, dziedzina nauk ekonomicznych, dziedzina nauk biologicznych,
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu, geografia, ekonomia, ekologia, dziedzina nauk o zdrowiu,
dziedzina nauk o kulturze fizycznej,
Dyscyplina wiodąca: geografia
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Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych ( 34,17%), obszar nauk przyrodniczych ( 35,67%), obszar nauk
medycznych,i nauki o zdrowie oraz nauk o kulturze fizycznej ( 30,15%)
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Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta kierunku Turystyka i
rekreacja w wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk o zdrowiu
i kulturze fizycznej. Ponadto zaznajomienie z problematyką funkcjonowania gospodarki
turystycznej, wiedzą organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Absolwent będzie
przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Zdobędzie
kompetencje w zakresie zasad wdrażania turystyki zrównoważonej. Jego wiedza obejmie
również psychologiczne i socjologiczne podstawy rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich,
które znajdują odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej.
Przygotowanie organizacyjno-prawne absolwenta powiązane będzie z opanowaniem
praktycznych umiejętności, które zdobędzie podczas 4 tygodni praktyk zawodowych. Dzięki
temu absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a
także do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i
rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych.
Ukończenie studiów na kierunku Turystyka i rekreacja pozwala absolwentom na podjęcie
pracy na wielu stanowiskach w różnych sektorach gospodarki m.in. w jednostkach
administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
stowarzyszeniach, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym
w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może również
kontynuować naukę na studiach podyplomowych.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Kierunek Turystyka i rekreacja realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Szczecińskiego jest zgodny ze wszystkimi aspektami strategii Uniwersytetu zawartymi w
dokumencie „Strategia rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020”. Realizowany
program wpisuje się w określoną przez Uniwersytet misję, akcentującą jedność nauki i
kształcenia w duchu demokracji, tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej. Akcentuje
się przede wszystkim aspekt wolności badań naukowych i treści nauczania zgodnie z
wyzwaniami współczesności, wymogami oraz standardami europejskimi i światowymi.
Program kształcenia dla kierunku został opracowany z myślą o rozszerzeniu możliwości
wykorzystania dorobku naukowego pracowników Wydziału Nauk o Ziemi. Wzrost potencjału
kadrowego Wydziału w ostatnim czasie oraz zmiany organizacyjne umożliwiają
dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb współczesnej gospodarki. Turystyka jako
dynamicznie rozwijająca się dziedzina w skali regionu, kraju i świata potrzebuje
przygotowanych wszechstronnie fachowców, posiadających interdyscyplinarną wiedzę i
umiejętności, świadomych własnych zdolności, przygotowanych do pełnienia ról w życiu
intelektualnym, politycznym czy gospodarczym. Połączenie pracy zespołów badawczych z
zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej umożliwia
przygotowanie absolwentów, biorących pod uwagę problematykę zrównoważonego rozwoju,
zagadnienia rozwoju regionalnego, jak i potrzeby zdrowotne i społeczne jednostki oraz grup
społecznych.
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Wymagania wstępne:

Kandydat na studia pierwszego stopnia kierunku Turystyka i rekreacja posiada podstawową
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu geografii, historii, wiedzy o
społeczeństwie, matematyki i informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Posługuje
się językiem obcym nowożytnym na poziomie biegłości co najmniej B1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

