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Admission requirements
Prerequisites and additional requirements:
Ukończone studia I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja lub na kierunkach pokrewnych
Admission requirements:
Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH - w sprawie warunków i
trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim
2015/2016
Minimum limit of students:
25

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk przyrodniczych, Nauk społecznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
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Fields of science relating to expected learning outcomes:
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
Field of study relationship with university development strategy and mission:
Specialty name:
Ecotourism
Rules for study structure (study requirements)
Admissible ECTS credit deficit:
10
Control semesters:
second
Requirements for semester registration:
Szczegółowe warunki otrzymania wpisu na kolejny semestr reguluje paragraf 17 Regulaminu
Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica. Dodatkowo, warunkiem wpisu na
semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej.
Individual degree programmes:
Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH
Rules of determining the final grade:
Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona: a/ oceny pracy dyplomowej, będącej
średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2), b/
średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6), c/
oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią
arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy
dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).
Other comments:
Diploma procedure requirements:
Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH
Additional information:
-

GGiOŚ - Tourism and Recreation - opis kierunku

3/4

Curriculum for degree programme:
General information connected with curriculum for degree programme (general education aims
and employment opportunities, typical jobs and opportunities for continuing education for
graduates):
Turystyka i Rekreacja realizowana jako międzyobszarowy kierunek kształcenia, obejmujący
wybrane elementy z obszaru nauk przyrodniczych i społecznych. Takie oparcie studiów
pozwala na zrealizowanie zasadniczych aspektów kształcenia obejmującego szeroki i
różnorodny zakres potrzeb społecznych oraz struktury różnorodnych usług z wykorzystaniem
środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej, które składają się na współczesny kształt
podróży turystycznych. Zasadnicze cele kształcenia obejmują: -kształcenie
wysokokwalifikowanych kadr dla potrzeb szeroko rozumianej branży turystycznej, dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych absolwenta do zmiennych potrzeb rynku,
uwzględniając najnowsze trendy związane z rozwojem ruchu turystycznego i podróżniczego, uwzględnienie potrzeb zawodowych i akademickich związanych z interdyscyplinarnością
turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego. -znajomość języków obcych w celu swobodnej
komunikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej Efekty kształcenia powinny obejmować: interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych w zastosowaniu do ruchu
turystyczno-podróżniczego, -interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk społecznych w
zastosowaniu do ruchu turystycznego -podstawowe wykształcenie z zakresu nauk
ekonomicznych, -elementy interdyscyplinarnego wykształcenia z zakresu nauk
humanistycznych, -wykształcenie specjalistyczne z zakresu szeroko rozumianej turystyki i
rekreacji, -podstawy prawa z zastosowaniu do turystyki i podróży, -podstawy informatyki w
zastosowaniu do potrzeb przemysłu turystycznego, -znajomość języków obcych, w tym
obowiązkowo znajomość języka angielskiego na poziomie B2 systemu europejskiego.
Wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych ma umożliwić zrozumienie najważniejszych
procesów zachodzących w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej, zależności pomiędzy
człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem naturalnym i skutków rozwoju cywilizacji dla
środowiska. Cechą wyróżniającą proponowane studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i
Ochrony Środowiska AGH będzie uzyskanie przez absolwentów szerokiej wiedzy z zakresu nauk
o Ziemi i środowisku naturalnym (geografii, geologii, mineralogii i petrografii, kartografii,
ochrony środowiska, ochrony przyrody, bio- i georóżnorodności), dającej umiejętność
przygotowania produktów turystycznych uwzględniających obiekty przyrody nieożywionej i
dziedzictwa górniczego, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych do tych obiektów,
objaśnienia ich uczestnikom procesów geologicznych zachodzących na powierzchni i pod
powierzchnią Ziemi, a także procesów degradacji środowiska naturalnego, wreszcie
propagowanie konieczności jego ochrony. Wykształcenie w zakresie nauk ekonomicznych ma
umożliwić absolwentowi zrozumienie i stosowanie w praktyce zasad organizacji, zarządzania i
funkcjonowania przedsiębiorstwa i, szerzej, przemysłu turystycznego, a, w konsekwencji, ma
pozwolić na założenie i prowadzenie własnej firmy. Interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu
nauk humanistycznych obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu historii, architektury i
sztuki, a także psychologii i socjologii. Umożliwi to organizowanie i prowadzenie imprez
turystycznych w różnych krajach, z uwzględnieniem ich dziedzictwa kulturowego i
różnorodności, ułatwi nawiązywanie kontaktów i pracę z grupami o różnym poziomie wiedzy i
wykształcenia, a także posługiwanie się środkami multimedialnymi w promocji przemysłu
turystycznego. Wykształcenie specjalistyczne z zakresu szeroko rozumianej turystyki i rekreacji
stanowi zasadniczą część przygotowania zawodowego, umożliwiającą pracę w przemyśle
turystycznym. Podstawy prawa mają zaznajomić absolwenta z zasadami funkcjonowania
państwa i społeczeństwa prawa oraz z podstawowymi przepisami regulującymi działalność w
przemyśle turystycznym w Polsce i na świecie. Podstawy informatyki pozwolą absolwentowi
posługiwać się biegle nowoczesnymi technikami informatycznymi, służącymi do
komunikowania się oraz do wyszukiwania, przetwarzania i magazynowania danych, a także
przygotowywania różnych form promocji turystyki i geoturystyki oraz materiałów
edukacyjnych. Znajomość języków obcych, w tym obowiązkowo znajomość języka angielskiego
na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się i prowadzenie korespondencji,
jest niezbędna we wszelkich formach działalności w przemyśle turystycznym. Zgodnie z
zasadami przyjętymi przez Senat AGH, absolwent będzie miał możliwość studiowania dwóch
języków obcych. Efekty kształcenia powinny obejmować przede wszystkim umiejętności: -
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organizowania pracy -podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców -obsługi ruchu
turystycznego, -nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku
obcym. Efekty kształcenia powinny przygotowywać absolwenta do: -prowadzenia własnej
działalności gospodarczej w przemyśle turystycznym, -pracy w: -biurach podróży; -hotelach;
ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, -uzdrowiskach, centrach rekreacji i
odnowy biologicznej, -geoparkach i parkach narodowych, -gospodarstwach agroturystycznych i
ekoturystycznych, -ośrodkach doradztwa turystycznego, -jednostkach administracji rządowej i
samorządowej zajmujących się promocją, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem
ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach związanych z turystyką i innymi
formami wypoczynku, -szkołach średnich i wyższych, prowadzących nauczanie i kształcenie w
zakresie turystyki i rekreacji, -jednostkach badawczych, prowadzących badania naukowe, także
interdyscyplinarne, w różnych dziedzinach związanych z turystyką i innymi formami
zagospodarowania czasu wolnego.

