
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  METODYKA TURYSTYKI HISTORYCZNO-WOJSKOWEJ 

Nazwa w języku angielskim:  METODOLOGY OF HISTORICAL-MILITARY TOURISM 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO 

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Robert Piętek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr hab. Robert Piętek  

Założenia i cele przedmiotu 
Poznanie specyfiki turystyki historyczno-wojskowej i 

sposobów obsługi imprez turystycznych, których celem są 

miejsca i obiekty związane z historią wojskową. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student ma rozszerzoną wiedzę z historii wojskowej K_W01 

W_02 Student zna powiązania historii i geografii K_W15 

W_03 
Student posiada wiedzę o instytucjach działających w obszarze turystyki, upowszechniają-

cych i popularyzujących wiedzę historyczną 
K_W20 

W_04 
Student zna i wykorzystuje różnorodne metody upowszechniania wiedzy historycznej i 

wojskowej 
K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student wykorzystuje bazy danych, informatory, katalogi do zdobywania i systematyzo-

wania informacji prezentowanych w trakcie imprez turystycznych 
K_U08 

U_02 Student posługuje się profesjonalną terminologią nauk historyczno-wojskowych K_U17 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student dostrzega problemy etyczne związane z pracą historyka i organizatora imprez 

turystycznych 
K_K01 

K_02 
Student jest przygotowany do promowania dziedzictwa historycznego swojego regionu i 

kraju 
K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład (15 godzin), ćwiczenia (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza z zakresu geografii historycznej ziem dawnej Rzeczypospolitej 

Treści modułu kształcenia: 



Wykład: 

1. Istota turystyki historyczno-wojskowej, podobieństwa i różnice wobec turystyki krajoznawczo-przyrodniczej 

2. Podstawy prawne turystyki (w tym turystyki historyczno-wojskowej) w Polsce 

3. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki historyczno-wojskowej 

4. Źródła wiedzy historyczno-wojskowej 

5. Metody i środki popularyzacji turystyki  

6. Ogólne zasady organizowani i programowania turystyki  

7. Rodzaje i funkcje imprez turystycznych 

8. Czynniki determinujące program imprez turystycznych historyczno-wojskowych 

9. Dobór treści historyczno-wojskowych do różnych form imprez turystycznych 

10. Program i regulamin imprez turystycznych. 

11. Programowanie różnych form turystyki historyczno-wojskowej w różnych środowiskach i placówkach (3 godz.) 

12. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny 

Ćwiczenia: 

1. Organizacja turystyki historyczno-wojskowej w Polsce. 

2. Sylwetka opiekuna (przewodnika, animatora) i jego rola w turystyce historyczno-wojskowej (2 godz.). Kultura obsługi i etyka 

zawodu. 

3. Organizacja grupy turystycznej (2 godz.) 

4. Ocena przydatności walorów historyczno-wojskowych w programowaniu turystyki 

5. Programowanie imprez turystycznych - formy i metody zajęć: 

a) wycieczki jednodniowe 

b) wycieczki wielodniowe 

c) wycieczki piesze 

d) wycieczki autokarowe 

e) wycieczki szkolne 

f) wycieczki osób niepełnosprawnych 

g) kolonie 

h) obozowanie 

i) widowiska i rekonstrukcje historyczne 

j) prezentacje zabytków  

k) prezentacje muzealne 

l) prowadzenie grup w terenie zabudowanym 

m) prowadzenie grup w terenie otwartym 

n) turystyka archeologiczna 

Literatura podstawowa: 

Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Kraków 2009 

Gawlik S. T., Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Warszawa 2000 

Jędrusiak T., von Rohrscheidt A. M., Militarna turystyka kulturowa, Warszawa 2011 

Turystyka dla osób niepełnosprawnych: podręcznik dla organizatorów turystyki i animatorów czasu wolnego osób niepełno-

sprawnych, praca zbior. red. A. Borowicka, W. Heliński, Szczecin 2003  

Grabowski J., Milewska M., Stasiak A., Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Łódź 2007 9. Chudoba 

T., Teoria i metodyka turystyki, Warszawa 2008 

Literatura dodatkowa: 

Wysokiński J., Szlak T. Kościuszki w woj. siedleckim, Lublin 1989 

Domeracka, B., Jak organizować szkolną turystykę, Warszawa 2008  

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo - zarys teorii i metodyki, Kraków 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: Wykład tradycyjny z prezentacjami multimedialnymi. 

Ćwiczenia: prace pisemne, projekty, dyskusja, prezentacje multimedialne i interaktywne, 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy weryfikowane będą podczas egzaminu pisemnego (W_01, W_02, W_03), w trakcie dyskusji 

na zajęciach (W_02, W_03, W_04), na podstawie przygotowywanego projektu (W_02, W_03, W_04) i na podstawie przygoto-

wanego referatu (W_01); 

efekty kształcenia z zakresu umiejętności weryfikowane będą na podstawie przygotowywanych; projektu i referatu (U_01, 

U_02) oraz podczas egzaminu pisemnego i w trakcie dyskusji na zajęciach (U_01); 

efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych weryfikowane będą podczas dyskusji (K_01) oraz egzaminu pisemnego i 

przy przygotowywaniu referatu i projektu imprezy turystyczno-wojskowej (K_02). 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 



Wykład: egzamin pisemny w skali punktowo-procentowej: 50% i mniej – ndst.,  51-60% - dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 

81-90% - db plus, 91% - bdb..  

Ćwiczenia: max 30 pkt - bdb 27 pkt; db+ 25-26 pkt, db 21-24 pkt; dst+ 19-20 pkt; dst 15-18 pkt 

aktywność na zajęciach aktywność na zajęciach - max 12 pkt. (40% oceny): na każdych zajęciach można zdobyć od 0,5 do 1 pkt. 

przygotowanie i wygłoszenie referatu - max 9 pkt (30% oceny): bdb 9 pkt; db+ 8 pkt; db 7 pkt; dst+ 6 pkt, dst 4-5 pkt. 

przygotowanie projektu imprezy turystycznej historyczno-wojskowej - max 9 pkt (30% oceny): bdb 9 pkt; db+ 8 pkt; db 7 pkt; 

dst+ 6 pkt, dst 4-5 pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 45 

Przygotowanie referatu 5 

Przygotowanie projektu imprezy turystycznej historyczno-

wojskowej 
20 

Przygotowanie do zajęć 10 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


