
 

UCHWAŁA NR 61/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 25 maja 2022 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Geoturystyka 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Geoturystyka od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 25 maja 2022 r. 

 
 

PROGRAM 
Studiów Podyplomowych Geoturystyka 

 
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godziny zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 39  

 
 
Semestr I 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Podstawy geologii 18 wykład zaliczenie 
na ocenę 4 

2. Geomorfologia 6 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

3. Przewodnictwo i pilotaż 4 
4 

wykład 
 ćw. terenowe

zaliczenie 
na ocenę 2 

4. Minerały i skały 8 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Wody i obiekty hydrotechniczne 8 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

6. Geoparki 12 wykład zaliczenie 
na ocenę 3 

7. Geoturystyka w terenie I: geologia 
miejska 8 ćw. terenowe zaliczenie 

na ocenę 2 

8. Historia geologii i górnictwa 6 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

9. Regiony geoturystyczne Polski 6 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

10. Wulkany i produkty wulkaniczne 6 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

11. Bursztyn, węgle, ropa naftowa 6 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

Razem  20  

 

Semestr II 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Aspekty prawne w geoturystyce 8 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

2. Zarządzanie geoturystyką 6 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

3. Turystyka górnicza 8 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

4. Regiony geoturystyczne Dolnego Śląska 8 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Geoturystyka na świecie 10 wykład zaliczenie 
na ocenę 2 

6. Edukacja geologiczna 10 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

7. Planowanie tras i ekspozycji 
geoturystycznych 10 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 2 

8. Produkt geoturystyczny 8 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

9. Geologia a winiarstwo 4 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 
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10. Geoturystyka w terenie II: obiekty 
geologiczne 6 ćwiczenia 

terenowe 
zaliczenie 
na ocenę 1 

11. Dziedzictwo epoki lodowej w 
geoturystyce 6 wykład zaliczenie 

na ocenę 1 

12. Geologia w samorządach 4 wykład zaliczenie 
na ocenę 1 

Razem  19  
 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów zgodnie 
z programem i semestralnym planem studiów. Program studiów nie przewiduje egzaminów.  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
Studia Podyplomowe Geoturystyka 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych  

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 Posiada wiedzę w zakresie geologii i geoturystyki, w tym 
wiedzę z zakresu aspektów regionalnych. P7S_WG 

SP_W02 
Zna miejsce geoturystyki i jej znaczenie w branży 
turystycznej, w tym uwarunkowania prawne działalności 
geoturystycznej. 

P7S_WK 

SP_W03 Zna trendy rozwoju geoturystyki w Polsce i na świecie 
w odniesieniu do nowych odkryć naukowych w geologii P7S_WG 

SP_W04 Dostrzega potrzebę zastosowania najnowszej wiedzy 
geologicznej w branży turystycznej. P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Potrafi wykorzystać szerokie aspekty geoturystyki 
w tworzeniu wartości w turystyce oraz projektów 
geoturystycznych. 

P7S_UW 

SP_U02 
Potrafi przekazać wiedzę z zakresu różnych dziedzin 
geologii oraz geomorfologii szerokiemu kręgowi 
odbiorców. 

P7S_UK 

SP_U03 
Dokonuje krytycznej oceny wyników badań naukowych 
i potrafi zastosować je na potrzeby prowadzenia 
przedsięwzięć geoturystycznych. 

P7S_UW 
 

SP_U04 Posiada umiejętność planowania zajęć oraz pracy 
z grupą używając w tym celu nowoczesnych narzędzi  P7S_UO 

SP_U05 
Posiada umiejętność motywowania siebie i innych do 
poszerzania wiedzy niezbędnej w działalności 
geoturystycznej. 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Jest gotów do inicjowania działań w zakresie promocji 
wiedzy geologicznej w środowisku lokalnym. P7S_KO 

SP_K02 
Planuje działania w zakresie geoturystyki w sposób 
odpowiedzialny, uwzględniający potrzebę ochrony 
stanowisk przyrody nieożywionej. 

P7S_KR 

SP_K03 Jest gotów do przedsiębiorczego wykorzystania wiedzy 
geologicznej w turystyce. P7S_KO 

SP_K04 
Krytycznie podchodzi do treści naukowych 
przekazywanych przez media i docenia znaczenie 
ekspertów w branży geoturystycznej. 

P7S_KK 

 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 


