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Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi

Powiązania z EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

M_W001

Wie na czym polega zrównoważony rozwój, czym
jest turystyka zrównoważona, turystyka
odpowiedzialna, przyrodnicza i inne formy
aktywności turystycznej z nią powiązane

TR2A_W06,
TR2A_W05

Kolokwium

M_W002

Zna wskaźniki oceny wpływu turystyki na
środowisko przyrodnicze

TR2A_W02,
TR2A_W05

Kolokwium

M_W003

Zna wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki

TR2A_W06,
TR2A_W05

Kolokwium

Umie wskazać przepisy prawne (krajowe i
międzynarodowe) dotyczące zasad
zrównoważonego rozwoju

TR2A_W12,
TR2A_W18

Kolokwium

Wiedza

Umiejętności
M_U001
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Student, który zaliczył moduł
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Ćwiczenia
laboratoryjne

Ćwiczenia
projektowe

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

Wie na czym polega
zrównoważony rozwój, czym
jest turystyka zrównoważona,
turystyka odpowiedzialna,
przyrodnicza i inne formy
aktywności turystycznej z nią
powiązane

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Zna wskaźniki oceny wpływu
turystyki na środowisko
przyrodnicze
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-

-

-

-
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Zna wskaźniki
zrównoważonego rozwoju
turystyki
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-

-

-

-

-
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Umie wskazać przepisy
prawne (krajowe i
międzynarodowe) dotyczące
zasad zrównoważonego
rozwoju

+
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-

-

-

-

-
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E-learning

Ćwiczenia
audytoryjne

M_W001

Inne

Wykład
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Wiedza

Umiejętności
M_U001

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

Podstawowe definicje i pojęcia związane z treścią przedmiotu.
Przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego
rozwoju turystyki.
Koncepcje zrównoważonego rozwoju w turystyce.
Wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania
turystyki na krajobraz i procesy zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialność
społeczna wobec środowiska.Ekologiczna pojemność turystyczna. Wskaźniki
zrównoważonego rozwoju turystyki.
Bariery i kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach cennych
przyrodniczo.
Zrównoważony rozwój turystyki w gminie i regionie.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego z treści przedstawionej na
wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
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Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe
Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku
kolokwium zaliczeniowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

30 godz

Udział w wykładach

28 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem

2 godz

Przygotowanie do zajęć

20 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

80 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS
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