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1. Nazwa kierunku: TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

2. Obszar/y kształcenia: obszar nauk humanistycznych. 

 

3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: nauki 

humanistyczne, nauki społeczne. 

 

4. Nazwa dyscyplin/y z udziałem procentowym: historia 95%, nauki o zarządzaniu 5%. 

 

5. Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe prowadzonego przez 

Instytut Historii i Archiwistyki posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne 

przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności 

gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i 

zagranicznych oraz organizowaniu imprez turystycznych związanych z promocją dziedzictwa 

kulturowego, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe. 

Posiadają także umiejętność przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup 

odbiorców. Dysponują poszerzoną oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie znajomości 

sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz 

kulturowego w skali Europy, Polski i regionu. Potrafią inspirować i animować różne formy 

działalności społeczności i organizacji lokalnych, w celu promocji regionu, Polski i Europy. 

Posiadają umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska 

wielokulturowego i wielonarodowego. Umieją koordynować współpracę z różnymi 

instytucjami kulturalnymi takimi, jak: muzea, galerie sztuki, skanseny, domy kultury. Są 

przygotowani do pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach 

pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz 

popularyzacji lokalnych badań historycznych.  

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie: 

 prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego, 

 oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, 

 pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych, 

 organizacji imprez turystycznych, 

 promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, 
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 krajoznawstwa i edukacji regionalnej. 

Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz 

podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na 

polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w administracji 

samorządowej lub państwowej (jako animatorzy kultury, eksperci od dziedzictwa 

kulturowego), firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach 

pamięci, instytucjach muzealnych – historycznych i etnograficznych, stowarzyszeniach 

regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach 

pozarządowych i Lokalnych Grupach Działania. 

 

6. Cel studiów 

Studia mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki 

związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. 

 Pozwolą nabyć wiedzę i kompetencje z zakresu planowania i obsługi ruchu turystycznego, 

organizacji imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, 

krajoznawstwa i edukacji regionalnej. 

 Wyposażą w umiejętności oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych, pilotażu 

wycieczek krajowych i zagranicznych. 

 Przygotowują do podjęcia pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i 

organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa 

kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych. 

 Dostarczą umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia samodzielnej działalności 

gospodarczej w branży turystycznej. 

 

7. Kierunkowe efekty uczenia się i ich odniesienie do efektów uczenia się dla obszaru/ów nauki 

(przygotowane zgodnie z poniższą tabelą) 
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Efekty uczenia się 

 

 

Symbol efektu 

kierunkowego 
Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do efektów 

kształcenia zgodnych  

z Polską Ramą 

Kwalifikacji 

Symbol 

charakteryst

yk 

uniwersalny

ch I stopnia 

Symbol 

charakteryst

yk II 

stopnia 

WIEDZA 

(Absolwent zna i rozumie) 

K_W01 Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej turystyki historycznej i 

dziedzictwa kulturowego. Zna wybrane 

zagadnienia turystyki historycznej i dziedzictwa 

kulturowego kierunki badań w tym zakresie. 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 Zna zróżnicowanie i zasoby dóbr kultury 

materialnej i duchowej Europy, Polski i regionu 

oraz wiedzę z zakresu ochrony i funkcjonowania 

poszczególnych sektorów kultury w jednostkach 

administracji państwowej i samorządowej, a także 

organizacjach pozarządowych. 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 Opanował przepisy prawne obowiązujące w 

turystyce i zasady organizacji ruchu turystycznego 

Zna zasady dotyczące ochrony własności 

intelektualnej. 

 P6U_W P6S_WG 

K_W04 Rozumie powiązania wydarzeń i procesów 

historycznych z rozwojem cywilizacyjnym, 

technicznym, duchowym i kulturowym człowieka. 

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy 

przeszłością a aktualnymi wydarzeniami w 

zakresie historii kultury, mentalności, obyczaju i 

życia codziennego.  

P6U_W P6S_WG 

K_W05 Dysponuje wiedzą o sposobach promocji 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym ma 

P6U_W P6S_WG 
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wiedzę pozwalającą na zbieranie dokumentacji, 

analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz 

innych wytworów cywilizacji i kultury. 

K_W06 Zna zasady działania systemów instytucji branży 

turystycznej i kulturalnej i orientuje się w ich 

działalności oraz w aktualnej ofercie współcześnie 

działających instytucji kultury, zwłaszcza 

ośrodków upowszechniających i popularyzujących 

wiedzę historyczną i artystyczną. 

 P6U_W P6S_WG 

K_W07 Rozumie terminologię fachową z zakresu turystyki 

historycznej i dziedzictwa kulturowego w 

przynajmniej jednym języku nowożytnym oraz 

rozumie pojęcia w języku starożytnym (j. 

łacińskim) i/lub dawnym występujące w 

źródłach/obiektach dziedzictwa kulturowego. 

 P6U_W P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

(Absolwent potrafi) 

K_U01 Potrafi zarządzać i obsługiwać ruch turystyczny w 

zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

oraz ma umiejętności konieczne do prowadzenia 

samodzielnej działalności gospodarczej w branży 

turystycznej. 

P6U_W   

 

P6S_UW 

K_U02 Rozwiązuje problemy z zakresu turystyki 

historycznej i dziedzictwa kulturowego, analizuje, 

wdraża i prezentuje wyniki, stosując opracowane 

instrukcje i procedury. 

 P6U_U P6S_UW 

K_U03 Samodzielnie zdobywa i systematyzuje wiedzę w 

sposób uporządkowany przy zastosowaniu 

nowoczesnych technik pozyskiwania, 

klasyfikowania i analizowania informacji. 

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i 

w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe 

dla turystyki historycznej.   

 P6U_U P6S_UW 

K_U04 Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty 

historiograficzne, teksty źródłowe, teksty kultury 

oraz inne wytwory cywilizacji, kultury i sztuki. 

Prezentuje efekty swojej pracy w 

 P6U_U P6S_UW 
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usystematyzowanej formie z zastosowaniem 

różnorodnych, nowoczesnych metod i technik. 

K_U05 Pilotuje wycieczki krajowe i zagraniczne oraz 

organizuje imprezy turystyczne związane z 

promocją dziedzictwa kulturowego, w tym 

przekazuje i popularyzuje wiedzę o dziedzictwie 

historycznym i kulturowym Europy, Polski i 

regionu. Rozwiązuje problemy organizacyjne i 

kompetencyjne w ramach prowadzonej działalności 

turystycznej.  

P6U_U P6S_UW 

K_U06 Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym 

na poziomie B2 z zastosowaniem podstawowej 

terminologii właściwej dla nauk historycznych 

oraz branży turystycznej. Tłumaczy i objaśnia z 

wykorzystaniem słownika oraz tablic 

gramatycznych teksty źródłowe w języku 

łacińskim. 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 Korzysta z technologii informacyjnej, 

multimediów i zasobów Internetu oraz doskonali 

umiejętności w tym zakresie. Potrafi ocenić, 

opracować i zastosować uzyskane tą drogą 

informacje. 

P6U_U P6S_UW 

K_U08 Samodzielnie planuje poszerzanie kompetencji z 

zakresu turystyki, wprowadza innowacyjnie 

rozwiązania stawianych zadań.  

P6U_U P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

(Absolwent jest gotów) 

K_K01 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego 

wykonywania ról zawodowych, w tym do 

podnoszenia kompetencji i systematycznego 

dokształcania się oraz przestrzegania zasad etyki 

zawodu. 

P6U_K P6S_KR 

K_K02 Absolwent dąży do uczestniczenia w życiu 

kulturalnym oraz wykazuje społeczne 

zaangażowanie na rzecz aktywnej ochrony 

dziedzictwa kultury. 

P6U_K P6S_KR 
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K_K03 Absolwent jest gotów do szanowania i rozumienia 

różnic poglądów determinowanych 

zróżnicowanym podłożem narodowym, etnicznym 

i kulturowym 

P6U_K P6S_KR 

 


