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Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza 

im. Wincentego Pola  

w Lublinie 
 

 

Wydział Nauk Społecznych 
kierunek: Turystyka i rekreacja 

studia I stopnia 
Tab. 1 

Ogólna charakterystyka modułu 

Nr modułu: 

B. I. 2.  

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Główne problemy współczesnego świata 
Rodzaj modułu: 

kierunkowy 

Rok:  I Semestr: 2 Sposób zaliczenia: zo 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia   

Liczba punktów ECTS 4  

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Poznanie najważniejszych problemów współczesnego świata oraz kształtowanie 

ciekawości i postawy nastawionej na poznawanie współczesnych problemów  

2 Uświadomienie konieczności podnoszenia swoich wiadomości na temat 

współczesnego świata 

3. Zwrócenie uwagi na ograniczenia w rozwoju światowej turystyki. 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Bez wymagań wstępnych 

2.  

 

Tab. 4 

Efekty kształcenia 

 Zamierzone efekty kształcenia  - 

student, który zaliczył moduł: 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia i 

stopień ich 

osiągania  

Odniesienie do 

charakterysty

ki II stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

  Wykład 

Wiedza 

W1 Zna współczesne zjawiska i procesy społeczno-kulturowe 

oraz przedstawia  związki pomiędzy nimi a rozwojem 

turystyki i rekreacji 

K_W09++ P6S_WG 

W2 Ma podstawową wiedzę o świecie, jego zróżnicowaniu i 

procesach kształtowania różnych kręgów cywilizacyjnych  

K_W10 +++ P6S_WG 

P6S_WK 

W.3 Rozumie procesy funkcjonowania człowieka jako K_W11 ++ P6S_WG 
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jednostki uczestniczącej w kształtowaniu zjawisk 

turystyczno-rekreacyjnych 

Umiejętności 

U1 Selekcjonuje i przetwarza pozyskane dane, wykorzystując 

podstawowe techniki informatyczne i metody statystyczne 

stosowane w ramach badań nad zjawiskami z zakresu 

turystyki i rekreacji 

K_U02 + P6S_UW 

U2 Analizuje przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów i 

zjawisk turystyczno-rekreacyjnych  w świetle różnych 

danych źródłowych 

K_U03 ++ P6S_UW 

U3 Formułuje wnioski uogólniające i oceniające o zjawiskach 

i procesach w zakresie turystyki i rekreacji na podstawie 

danych pochodzących z różnych źródeł 

K_U04 ++ P6S_UK 

Kompetencje społeczne 

K1 Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich 

kompetencji personalnych i zawodowych 

K_K01++ P6S_WG 

P6S_KK 

K2 Wykazuje otwartość na potrzeby różnych grup ludzi oraz 

tolerancję w stosunku do ich odmienności kulturowych 

K_K07+++ P6S_KR 

 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

Organizacja zajęć, określenie przedmiotu i zarys programu wykładu.  Zalecana literatura. 

Sposób zaliczenia zajęć. Podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu. 

Klasyfikacja  problemów globalnych i ich ogólna charakterystyka 

Wyścig zbrojeń, rozbrojenie, konflikty międzynarodowe 

Problemy demograficzne,  

Problemy ekologiczne  

Globalne problemy żywnościowe 

Problemy surowcowe i energetyczne  

Rozpiętość między bogatymi (Północą) i biednymi (Południem),  

Problemy zadłużenia,  

Problemy społeczne: choroby typu AIDS, narkomania, przestępczość międzynarodowa, 

terroryzm, bezrobocie   

Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia Ziemi 

Katastrofy naturalne i sztuczne 

 

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny (wykład z dyskusją) 

2. Grupowa analiza problemu 

3.  
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Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Test 

W2 Test 

W3 Test 

U1 Test 

U2 Test 

U3 Test 

K1 Test 

K2 Test 

 

Tab. 8 

Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin – 

studia stacjonarne 

Liczba godzin – 

studia niestacjonarne 

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego): 

Wykład 30  

Ćwiczenia (laboratorium, projekt)   

Konsultacje (egzamin)    

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 30  

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  1  

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do ćwiczeń     

Studiowanie literatury 40  

Przygotowanie się do egzaminu 35  

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 75  

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 3  

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  4  

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

0  

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Brown L., Kane H., Roodman D., 1994. Świat w którym żyjemy. Trendy 

kształtujące naszą przyszłość. Książka i Wiedza 

2. Godlewska-Lipowa W., Ostrowski J., 2000. Problemy światowej ekologii. Z czym 

wchodzimy w XXI wiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Olsztyn. 

3. Mannion A.M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN 

 Literatura uzupełniająca 

1. Wybrane artykuły w prasie 

2. Wybrane artykuły w Internecie 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Prof. dr hab. Bogusław M .Kaszewski 

Adres e-mail: boguslaw.kaszewski@umcs.lublin.pl 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 
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