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Liczba punktów ECTS

Geoturystyka

30

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
Absolwenci specjalności Geoturystyka zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
obejmującą informacje o obiektach przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie, najciekawszych
z punktu widzenia turystycznego, a przy tym dowiedzą się o procesach prowadzących do ich
powstawania. Wiedza ta będzie dodatkowo wzbogacana o aspekty praktyczne w zakresie organizacji,
marketingu i obsługi ruchu turystycznego z wykorzystaniem systemów informatycznych. Nabyta wiedza
i umiejętności mogą zostać przez absolwentów specjalności wykorzystane w biurach podróży (jako
organizatorzy imprez turystycznych, piloci i rezydenci hoteli), w organach administracji państwowej (jako
pracownicy zajmujący się promocją turystyki i ochroną przyrody), a także w szkolnictwie na różnych
poziomach nauczania.

Efekty kształcenia dla modułu specjalności
WIEDZA
W01

Zna podstawowe zjawiska przyrody nieożywionej tworzące walory geoturystyczne

W02

Ma wiedzę o górnictwie, kamieniarstwie, architekturze w zakresie istotnym dla geoturystyki

W03

Zna podstawy prawne zbierania okazów i poruszania się w obszarach górniczych
UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi ocenić atrakcyjność turystyczną elementów środowiska naturalnego i kulturowego

U02

Umie rozpoznać potrzeby klientów i przedstawić odpowiednia ofertę geoturystyczną
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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K01

Potrafi przystępnie i interesująco przedstawić treści związane z przyrodą nieożywioną

K02

Aktywnie poszukuje nowej wiedzy użytecznej dla poszerzania ofert geoturystycznej

K03

Wprowadza aspekty geoturystyczne do innych działań turystycznych i rekreacyjnych

W01
W02
W03
U01
U02
K01

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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