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SYLABUS 
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA  2019/2020–2022/2023 

                                                                                                                    (skrajne daty) 
                     Rok akademicki   2021/2022 
 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module  

Nazwa przedmiotu Turystyka na Podkarpaciu 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Kierunek studiów Rolnictwo 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok III, semestr  6 

Rodzaj przedmiotu 
przedmiot specjalnościowy / przedmiot do wyboru I 
Rolnictwo ekologiczne z agrobiznesem 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr inż. Marta Pisarek 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr inż. Marta Pisarek 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt 
ECTS 

6    18     2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☐ zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu (z toku),  
         zaliczenie z oceną 

 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Przedmioty: Agroekoturystyka, Turystyka profilowana 

 
 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 

C1  
zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami i kierunkami rozwoju turystyki na 
Podkarpaciu ze szczególnym uwzględnieniu turystyki na obszarach wiejskich 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

EK ( efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 Absolwent zna i rozumie miejsce woj. podkarpackiego  

w krajowym ruchu turystycznym 

K_W05 

EK_02 Absolwent potrafi konstruować prognozy rozwoju turystyki 

na Podkarpaciu na podstawie materiałów źródłowych 

K_U01 

EK_03 Absolwent potrafi indywidualnie lub zespołowo 

konstruować programy wykorzystania obszarów wiejskich 

do celów nierolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

turystyki 

K_U10 

EK_04 Absolwent jest gotów do podjęcia działania służące do 

wdrażania nowych koncepcji funkcjonowania gospodarstw 

rolnych położonych na terenach atrakcyjnych turystycznie 

K_K04 

 
3.3 Treści programowe  

A. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 
praktycznych  

Treści merytoryczne 
Turystyka krajoznawcza na Podkarpaciu.  

Dwory, pałace, zamki na Podkarpaciu i otaczające ich ogrody. Architektura drewniana Podkarpacia. 

Zabytkowa architektura wsi i małych miasteczek, skanseny, muzea. 

Dziedzictwo artystyczne: malarstwo, ikonografia, muzyka, itp. 

Smaki Podkarpacia: żywność tradycyjna, żywność lokalna, enoturystyka 

Imprezy kulturowe i kulturalne. 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja. 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 

Metody oceny efektów uczenia się 
(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin 

pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja  
w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



EK_01 praca kontrolna semestralna z prezentacją, 

aktywny udział w dyskusji 

ćw. 

EK_02 praca kontrolna semestralna z prezentacją, 

aktywny udział w dyskusji 

ćw. 

EK_03 praca kontrolna semestralna z prezentacją, 

aktywny udział w dyskusji 

ćw. 

EK_04 praca kontrolna semestralna z prezentacją, 

aktywny udział w dyskusji 

ćw. 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie na ocenę. 
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie pracy kontrolnej z prezentacją, aktywny udział  
w dyskusji. 
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów (>50% maksymalnej 
liczby punktów): dst 51-60%, dst plus 61-70%, db 71-80%, db plus 81-90%, bdb 91-100%. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów  

18 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

2 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

30 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU  

 

wymiar godzinowy  

zasady i formy odbywania praktyk   

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
1. Obodyński K., Ďuričk M., Nizioł A., (red.). 2009. Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju 
turystyki w regionie Wyd. Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego; 
Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Rzeszów. 



Literatura uzupełniająca:  
1. Czasopismo Skarby Podkarpacia, Wyd. „ProCarpathia”, Rzeszów. 
2. Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia 2011. Wyd. „ProCarpathia”, 

Rzeszów. 
3. Piórecki N. 2011. Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie 

podkarpackim. Wyd. „ProCarpathia”, Rzeszów. 
4. 4. Piórecki J., 2008, Ogrody i parki dworskie województwa Podkarpackiego. Wyd. 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów. 

 
 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


