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PROGRAM KSZTAŁCENIA  

NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA (I STOPIEŃ) 

 

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

 

a) Nazwa kierunku studiów: Turystyka i Rekreacja. 

b) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia. 

c) Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 

d) Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne. 

e) Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat. 

f) Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia:  

  obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 55% (z tego 54,55%  efektów 

kierunkowych z zakresu wiedzy i 52,38% z zakresu umiejętności), 

 obszar nauk społecznych 31% (z tego 27,27% efektów kierunkowych z zakresu 

wiedzy i 38,10%  z zakresu umiejętności) 

 obszar nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej 14% (z tego 

18,18%  efektów kierunkowych z zakresu wiedzy i 9,52% z zakresu umiejętności 

oraz 100,00% z zakresu kompetencji). 

g) Dziedziny i dyscypliny naukowe do których odnoszą się efekty kształcenia: 

dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska, 

technologia żywności i żywienia; dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o 

poznaniu i komunikacji społecznej, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: 

ekonomia, nauki o zarządzaniu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej. 

Międzyobszarowy charakter kierunku wpisuje się we współczesną potrzebę integracji 

wiedzy, wynikającej z upowszechniania się koncepcji zrównoważonego rozwoju.  

 

Turystyka i rekreacja są związane z rolnictwem szczególnie:  

 w obszarze rozwoju agroturystyki i racjonalnego gospodarowania na obszarach  

przyrodniczo cennych, 

 z naukami społecznymi w zakresie zarządzania i rozwoju przedsiębiorczości,  

 w ramach kreowania nowych produktów turystycznych, 

 w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej w zakresie 

szeroko rozumianej rekreacji i zdrowego stylu życia.  

h) Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:  

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja są zgodne z misją i strategią rozwoju Uczelni 

na lata 2013-2020 oraz misją i strategią rozwoju Wydziału Agrobioiżynierii na lata 

2013-2020. 

Kierunek Turystyka i Rekreacja  wpisuje się w ogólne ujęcie misji uczelni, Wydziału 

Agrobioinżynierii oraz kierunkowych celów strategicznych. Cel strategiczny numer 1, 

Uniwersytetu Przyrodniczego to zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, poprzez 

wzbogacenie i różnicowanie oferty dydaktycznej, wykorzystanie nowoczesnych metod 

i technologii w dydaktyce, wzmocnienie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu. 

Do kierunkowych celów strategicznych Uczelni należy m. in.: systematyczna poprawa 
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jakości i efektywności kształcenia poprzez koncentrację potencjału badawczego, 

wdrożeniowego, kształcenie kadr, rozwinięcie i poszerzenie oferty kształcenia 

w nawiązaniu do potrzeb gospodarki oraz rozwój współpracy z ośrodkami 

zagranicznymi. 

i) Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy i 

kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów): Absolwenci mogą 

podejmować pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, 

sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach 

agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i 

samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w 

szkolnictwie. Dalsze kształcenie mogą podejmować na studiach magisterskich z zakresu 

Turystyki i Rekreacji na studiach drugiego stopnia. 

j) Wymagania wstępne: pozytywny wynik egzaminu maturalnego, kompetencje zgodne 

z wymogami rekrutacyjnymi przedstawionymi w Uchwale Senatu UP w Lublinie. 

k) Zasady rekrutacji: zgodne z wymogami rekrutacyjnymi przedstawionymi w Uchwale 

Senatu UP w Lublinie. 

l) Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni: studia mają charakter 

interdyscyplinarny, a najbardziej zbliżonym kierunkiem realizowanym w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie jest „Ekonomia”. Należy podkreślić, że między tymi 

kierunkami występują znaczne różnice. Na kierunku „Turystyka i Rekreacja” 

absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego, geografii 

turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi oraz zasad kreowania 

produktu turystycznego.  

 

2. Opis efektów kształcenia dla kierunku 

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu 

uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 

i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla 

obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów 

(Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1594):  

a) Kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - załącznik 1 

 

3. Opis programu studiów 

 

a) Liczba punktów ECTS wymagana do uzyskania kwalifikacji:180. 

b) Liczba semestrów: studia stacjonarne – 6, studia niestacjonarne – 6. 
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c) Plan studiów z oznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta 

przedstawiono w złączniku nr 2. 

d) Struktura studiów: na kierunku turystka i rekreacja studenci mają do wyboru 

dwie specjalizacje: Marketing i Zarządzanie w Turystyce oraz Rekreacja i Odnowa 

Biologiczna. Wybór specjalizacji następuje po czwartym semestrze. 

e) Opisy modułów realizowanych w ramach programu kierunku wraz z przypisaniem do 

każdego modułu efektów kształcenia oraz treści programowych, form i metod 

kształcenia, zapewniających osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS, 

sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia 

(w trakcie opracowywania). 

f) Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych:  

Na kierunku Turystyka i Rekreacja obowiązuje praktyka zawodowa w wymiarze 4 

tygodni, którą student zobowiązany jest odbyć w przedsiębiorstwach turystycznych, 

hotelach, pensjonatach, fundacjach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach rekreacyjnych, 

gospodarstwach agroturystycznych lub innych podmiotach o profilu turystycznym – pkt 

ECTS 5. 

g) Matrycę pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty realizowane w 

ramach modułów przedstawiono w załączniku nr 3. Została ona skonstruowana 

zgodnie z wzorem zawartym w Uchwale Senatu UP w Lublinie. 

h) Wskaźniki charakteryzujące program studiów: 

   Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 90,5. 

   Liczbę 5 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów 

nauk humanistycznych lub nauk społecznych: student uzyskuje liczbę 5 ECTS z 

obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych (Psychologia – 3 ECTS, 

Przedmiot humanistyczny do wyboru I i II – 4 ECTS, Historia architektury i sztuki  

- 4 ECTS)  

i) Wykaz przedmiotów do wyboru pozwalających na stwierdzenie, że program kształcenia 

umożliwia studentowi wybór modułów zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 30% 

liczby punktów ECTS 

 Język obcy pierwszy: 8 ECTS 

 Język obcy drugi: 4ECTS 

 Przedmioty do wyboru: 10 ECTS 

 Przedmioty Specjalizacyjne: 33 ECTS 

Łącznie: 55 ECTS tj. 30,5% 

j) Należy udokumentować, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana 

w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego – 

dotyczy studiów stacjonarnych. 

Student ma zdobyć min. 90 ECTS w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą, a 

zdobywa: 

    specjalizacja marketing i zarządzanie w turystyce: 91,65 ECTS  

    specjalizacja rekreacja i odnowa biologiczna: 93,65 ESCTS 
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k) Należy udokumentować, że program studiów dla kierunku o profilu 

ogólnoakademickim  obejmuje moduły zajęć związane z prowadzonymi badaniami 

naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, którym 

przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS 

służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia 

badań naukowych: student zdobywa 90 punktów ECTS. 

 

4. Warunki realizacji programu 

 

Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe dla kierunku Turystyka i 

Rekreacja na studiach pierwszego stopnia 

   wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku I 

stopnia studiów (załącznik nr 5) 

   proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do 

liczby studiujących wynosi 6,09. 

 

5. Wykaz dokumentów dotyczący zapewnienia jakości na Wydziale 

Agrobioinżynierii uwzględniający specyfikę realizowanych kierunku 

studiów:  

 

 

Jakość kształcenia jest zgodna z: 

 Wewnętrznym Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia, Wydziałowym 

systemem jakości oraz księgą jakości.  

 Uchwałą 43/2012-2013 Senatu UP w Lublinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie. 

 Zarządzeniem nr 23 Rektora UP w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzania procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania 

jakością kształcenia. 

Prowadzone są działania nieustannego doskonalenia jakości kształcenia. Narzędziami do 

badania jakości są m.in: ankiety studenta, arkusze hospitacji nauczyciela akademickiego, 

protokoły zaliczeń i egzaminów, ankiety dyplomanta itp.  

 

Dodatkowe informacje: 

 

   Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: wzorowano się na ramach 

kwalifikacji opracowanych w Eszterházy College Károly w Egerze. Ponadto 

zaadaptowano niektóre moduły stosowane w Eszterházy College Károly w Egerze. 

   Uwzględnienie zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku pracy: 

konsultacje z potencjalnymi pracodawcami oraz interesariuszami  dołączono 

opinie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Lubelskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej, Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Hotelu Europa i Biura 

Podróży „AGAT” w Kraśniku. 
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   Sposoby uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów: dane są 

uwzględniane w modyfikacji i dostosowaniu programu studiów do potrzeb rynku 

pracy. 

   Osoby spoza Wydziału Agrobioinżynierii biorące udział w pracach nad 

programem: mgr Maria Bigos – dyrektor Hotelu Europa, mgr Mariusz Kowalczyk 

– właściciel Hotelu Luksor, mgr Bogusław Misiak – właściciel Biura Turystki 

Travels, mgr Roma  Przyłuska – właściciel Biura Turystyki GALA Travel 

 Dysponowanie infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację efektów 

kształcenia: Uniwersytet dysponuje Ośrodkiem Rekreacyjnym w Piasecznie, 

Ośrodkiem Sportowym, ul. Głęboka oraz salami dydaktycznymi i informatycznymi, 

ul. Akademicka.  

 Zapewnienie możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych obejmujących 

literaturę zalecaną na tym kierunku studiów oraz z elektronicznych zasobów wiedzy 

w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz księgozbiorem 

w Katedrze Turystyki i Rekreacji. 

 

6. Warunki realizacji programu studiów. 

 

 Określenie proporcji liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum 

kadrowe do liczby studiujących: 6,09. 

 Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji nauczycieli 

akademickich stanowiących minimum kadrowe (załącznik nr 6). 

 Kopie porozumień z pracodawcami albo ich deklaracji w sprawie przyjęcia 

określonej liczby studentów na praktyki ( załącznik nr 4). 

 


