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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział/y prowadzący/e studia

Wydział Nauk o Ziemi

2

Nazwa kierunku studiów

turystyka i rekreacja

3

Poziom kształcenia

studia I stopnia

4

Profil kształcenia

praktyczny

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 przyrodniczych, obszar nauk społecznych,obszar
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Dziedziny: dziedzina nauk o Ziemi, dziedzina nauk ekonomicznych,
dziedzina nauk o zdrowiu
Dyscypliny: geografia, ekonomia, nauki o zarządzaniu, dziedzina nauk o
zdrowiu
Dyscyplina wiodąca: geografia

7

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 przyrodniczych (81,1%), obszar nauk społecznych (14,2%),
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
(4,7%)

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

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

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w ramach
studiów pierwszego stopnia jest:
- wyposażenie studenta w podstawową wiedzę stosowaną z zakresu nauk
przyrodniczych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej umożliwiającą identyfikowanie,
inwentaryzowanie i waloryzowanie zasobów przyrodniczych i
antropogenicznych różnych obszarów pod względem ich przydatności dla
konkretnych form turystyki i rekreacji z uwzględnieniem potrzeb i
oczekiwań wielorakich grup użytkowników, oraz
- przygotowanie go do podjęcia działalności w sferze turystyki i rekreacji
poprzez opanowanie konkretnych umiejętności praktycznych i kompetencji
społecznych w zakresie kreowania właściwej oferty turystycznej i
rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, organizowania i obsługi ruchu
turystycznego i aktywności krajoznawczej, planowania i realizowania
przedsięwzięć
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9

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

turystycznych i rekreacyjnych oraz organizacji niezbędnego wsparcia
informacyjnego i marketingowego.
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
pozwala absolwentom na podjęcie pracy na wielu stanowiskach w różnych
sektorach gospodarki m.in. w:
- przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki
wczasowe lub wypoczynkowe i inne podmioty zbiorowego zakwaterowania,
obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne);
- przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu
turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centra konferencyjnobiznesowe, turystyczne przedsiębiorstwa transportowe i in.);
- ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa
& wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe,
siłownie itp.);
- jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych
realizujących zadania związane z turystyką i rekreacją (urzędy
marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz instytucje
podległe samorządom terytorialnym, np. OSiR, muzea, instytucje kultury
itp.; organizacje typu POT, ROT, LOT, PZH, PIT, PTTK, PTSM i in.).
Studia również przygotowują absolwentów do założenia i poprowadzenia
własnego przedsiębiorstwa.
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Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie
turystyki i rekreacji. Może również podjąć naukę na innych kierunkach
związanych z naukami przyrodniczymi, naukami społecznymi, naukami
medycznymi i naukami o zdrowiu oraz naukami o kulturze fizycznej lub na
studiach podyplomowych.
Realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi kierunek turystyka i rekreacja w
pełni wpisuje się w zaktualizowaną Strategię Rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego 2012-2020 oraz wytyczoną przez nią misję nadrzędną
akcentującą jedność nauki i kształcenia w duchu demokracji, dialogu i
tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej, a przede wszystkim
wolności badań naukowych i treści nauczania zgodnie z wyzwaniami
współczesności, wymogami oraz standardami europejskimi i światowymi.
Jest jednocześnie odpowiedzią na wyznaczoną w Strategicznych
Kierunkach Rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
w latach 2012-2020 misję Wydziału, upatrywaną w prowadzeniu
podstawowych badań naukowych, gromadzeniu i udostępnianiu wiedzy,
kształceniu kadry i studentów oraz wykonywaniu ekspertyz na potrzeby
gospodarki i społeczeństwa w dziedzinie podstawowych nauk o Ziemi
(geografia) oraz pokrewnych nauk stosowanych (geodezja i kartografia,
GIS, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja).
Program kształcenia dla kierunku został opracowany z myślą o jak
najpełniejszym wykorzystaniu w procesie dydaktycznym dorobku
naukowego pracowników oraz zaplecza infrastrukturalnego Wydziału Nauk
o Ziemi przy równoczesnej dbałości o przygotowanie fachowców
posiadających kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje
społeczne w studiowanym zakresie. Powinno to sprzyjać osiągnięciu
jednego z ważniejszych celów strategicznych Uczelni, a mianowicie
zapewnieniu wysokiego poziomu i jakości kształcenia, jak również
sprostaniu zasadniczemu celowi strategicznemu Wydziału, polegającemu
na wykreowaniu trwałej i ustawicznie doskonalonej oferty edukacyjnej w
dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinach pokrewnych, od których w dużej
mierze zależeć będzie przyszła pozycja absolwenta kierunku turystyka i
rekreacja na rynku pracy i w życiu publicznym.
Praktyczne ukierunkowanie studiów jest bezpośrednią odpowiedzią na
kolejny cel strategiczny Uczelni akcentujący efektywną współpracę z
otoczeniem, budowanie więzi z interesariuszami zewnętrznymi oraz
kontakty z różnorodnymi instytucjami i
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jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami Pomorza
Zachodniego. Jest także odpowiedzią na jedno z głównych zadań Wydziału
w sferze kształcenia, które ma polegać na elastycznym dostosowywaniu
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz innych uwarunkowań
zewnętrznych.
Kandydat na studia pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja
posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z
zakresu geografii, 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.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:
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Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata
ubiegającego się o przyjęcie na studia
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Uzasadnienie utworzenia kierunku studiów
(gdy dokumentacja wysyłana jest do MNiSW)

nie dotyczy

14

Kategoria naukowa podstawowej jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia (gdy
dokumentacja wysyłana jest do MNiSW)

nie dotyczy
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