
NABÓR 2017-2020 
ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 

TURYSTYKA RELIGIJNA ROK I 
I stopień, profil praktyczny 

 
przedmioty obowiązkowe 

 
semestr zimowy semestr letni 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

podstawy turystyki 
 

30   e 3 hotelarstwo i domy 
pielgrzyma 

  30 zo 3 

geografia 
 

30   e 3 organizacja ruchu 
turystycznego 

  30 zo 3 

turystyka religijna 
i pielgrzymowanie 

30   zo 3 kultura czasu 
wolnego 

15   zo 2 

architektura i sztuka 
sakralna 

  30 zo 3 architektura i sztuka 
sakralna 

  30 zo 3 

historia filozofii 
 

30   zo 3 historia filozofii 30   e 3 

historia Kościoła 
 

30   e 3 historia Kościoła 30   e 3 

wstęp do Pisma 
Świętego 

30   e 3 teologia 
fundamentalna – 

religie świata 

30   zo 3 

przedmiot 
fakultatywny I 

30   zo 2 przedmiot 
fakultatywny I 

(30)  (30) zo 2 

pierwsza pomoc 
 

  15 zo 1 język nowożytny I  30  zo 2 

retoryka i emisja 
głosu 

 15  z 1 język nowożytny II  30  zo 2 

język nowożytny I 
 

 30  zo 2 praktyki  60  z 3 

język nowożytny II 
 

 30  zo 2 ochrona własności 
intelektualnej 

10   zo 1 

metodyka pracy 
naukowej 

15   z 1 wychowanie fizyczne  30  z 0 

wychowanie 
fizyczne 

 30  z 0       

szkolenie BHP 
 

   z 0       

szkolenie 
biblioteczne 

   z 0       

szkolenie 
uniwersyteckie 

   z 0       

ogółem 225 105 45  30 ogółem 115(145) 150 90(120)  30 
 

przedmioty fakultatywne 
przedmioty teoretyczne                                                                                       przedmioty praktyczne 

 
semestr zimowy semestr letni 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

Kraków – miasto 
turystyki religijnej 

30   zo 2 Kraków – miasto 
turystyki religijnej 

  30 zo `2 

zabytki bliskiego 
Wschodu 

30   zo 2 archeologia biblijna 30   zo 2 

 
 
 
 
 



NABÓR 2017-2020 
ROK AKADEMICKI 2018 / 2019 

TURYSTYKA RELIGIJNA ROK II 
I stopień, profil praktyczny 

 
przedmioty obowiązkowe 

 
semestr zimowy semestr letni 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

geografia 
pielgrzymowania 

i turystyki 

30   zo 3 przewodniki 
turystyczne 

  30 zo 3 

kompetencje 
w turystyce 

  30 zo 3 szlaki religijne 
i kulturowe 

  30 zo 3 

informacja 
turystyczna 

  30 z 3 eklezjologia 
i ekumenizm 

30   zo 3 

Stary Testament 
 

30   e 3 Nowy Testament 30   e 3 

liturgika  
 

30  30 zo/z 2+1 etyka zawodowa   15 zo 1 

etyka 
 

30   e 3 przedmiot 
fakultatywny I 

30   zo 2 

przedmiot 
fakultatywny I 

(30)  (30) zo 2 przedmiot 
fakultatywny II 

(30)  (30) zo 2 

przedmiot 
fakultatywny II 

30   zo 2 przedmiot 
fakultatywny III 

  30 zo 2 

przedmiot 
fakultatywny III 

30   zo 2 język nowożytny I  30  zo/e 2+1 

język nowożytny I 
 

 30  zo 2 język nowożytny II  30  zo 2 

język nowożytny II 
 

 30  zo 2 praktyki  150  z 6 

język łaciński  
 

 30  zo 2       

ogółem 180(210) 90 90(120)  30 ogółem 90(120) 210 105(135)  30 
 
 

przedmioty fakultatywne 
przedmioty teoretyczne                                                                                       przedmioty praktyczne 

 
semestr zimowy semestr letni 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

okolice Krakowa – 
miejsca turystyki 

religijnej 

30   zo 2 okolice Krakowa – 
miejsca turystyki 

religijnej 

  30 zo 2 

duchowość 
sanktuariów 

  30 zo 2 transport w turystyce 
– systemy 

rezerwacyjne 

  30 zo 2 

patrologia 
 

30   zo 2 atrakcje turystyczne 
krajów 

śródziemnomorskich 

30   zo 2 

archeologia krajów 
śródziemnomorskich 

30   zo 2 turystyka zdrowotna 
 

30   zo 2 

 
 
 
 
 
 
 



NABÓR 2017-2020 
ROK AKADEMICKI 2019 / 2020 

TURYSTYKA RELIGIJNA ROK III 
I stopień, profil praktyczny 
przedmioty obowiązkowe 

 
semestr zimowy semestr letni 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

apostolstwo świeckich 
 

15   zo 1 judaica Krakowa 
 

30   zo 3 

doświadczenie religii 
i kultur w turystyce 

15   zo 1 formy 
pielgrzymowania 

30   zo 3 

prawo w turystyce 
 

30   e 3 przedmiot 
fakultatywny I 

  30 zo 2 

psychologia 
i socjologia grupy 

  15 zo 2 przedmiot 
fakultatywny II 

(30)  (30) zo 2 

zarządzanie grupą 
 

  30 zo 3 język nowożytny II  30  zo/e 2+1 

informatyka 
w turystyce 

30   zo 3 zajęcia terenowe   150 z 6 

religiologia 
 

30   zo 2 seminarium naukowe   30  z 2 

islam – historia 
i współczesne miejsca 

kultu 

30   zo 3 praca licencjacka 
 

   z 9 

przedmiot 
fakultatywny I 

30   zo 2       

przedmiot 
fakultatywny II 

30   zo 2       

język nowożytny II 
 

 30  zo 2       

praktyki 
 

 90  z 4       

seminarium naukowe 
 

 30  z 2       

ogółem 210 150 45  30 ogółem 60(90) 60 180(210)  30 
 

przedmioty fakultatywne 
przedmioty teoretyczne                                                                                       przedmioty praktyczne 

 
semestr zimowy semestr letni 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

nazwa przedmiotu liczba 
godzin 

wykładu 

liczba 
godzin 

ćwiczeń 

liczba 
godzin 

warsztat
ów 

forma 
zaliczenia 

 
ECTS 

miejsca 
pielgrzymkowe w 

Polsce 

30   zo 2 miejsca 
pielgrzymkowe w 

Polsce 

  30 zo 2 

szlak cysterski w 
Polsce 

30   zo 2 flora i fauna krajów 
biblijnych 

  30 zo 2 

archeologia krajów 
śródziemnomorskich 

30   zo 2 antropologia podróży 
i turystyki 

30   zo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


