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Ocena potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo
cennego
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Turystyka i Rekreacja
Geoturystyka
studia pierwszego stopnia
Stacjonarne
1

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł
zawodowy, imię i nazwisko
prowadzącego/ prowadzących
przedmiot
Liczba godzin dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
Opisywana forma zajęć
Rygor
Typ przedmiotu
Język wykładowy

15
Ćwiczenia w sali dydaktycznej
Zaliczenie na ocenę
przedmiot specjalizacyjny
język polski

Przedmioty wprowadzające i
wymagania wstępne

Założenia i cele przedmiotu (w
formie efektów kształcenia)

Po ukończeniu przedmiotu student:
- umie identyfikować, przedstawiać i charakteryzować różne
rodzaje i typy walorów turystycznych, w tym walory
krajobrazowe;
- umie korzystać z różnego rodzaju map w celu identyfikacji i
oceny poszczególnych walorów turystycznych;
- umie analizować i oceniać jakościowo i ilościowo walory
turystyczne (łącznie z krajobrazem) badanego obszaru;
- umie sporządzać mapy poszczególnych walorów obszaru
waloryzacji oraz integrującą mapę sumaryczną potencjału
turystycznego;
- umie korzystać z narzędzi GIS przy opracowaniu poszczególnych
i sumarycznych map potencjału turystycznego.

Treści programowe przedmiotu

Definicja oraz istota potencjału turystycznego, podejścia do jego
oceny. Walory turystyczne, ich typologia i klasyfikacja. Krajobraz
jako walor turystyczny. Analiza i ocena walorów turystycznych
(krajoznawczych, specjalistycznych) i krajobrazowych oraz ocena
historycznych, społecznych i ekonomicznych predyspozycji
rozwoju turystyki na obszarze przyrodniczo cennym.
Przedmiot przybliża szczegółowo istotę i znaczenie badań i oceny
potencjału turystycznego wybranego regionu poprzez zgłębienie i
ocenę jego poszcze-gólnych walorów turystycznych, zarówno
krajoznawczych, jaki i specjalis-tycznych, oraz krajobrazu jako
waloru szczególnego. W trakcie poszczególnych wykładów
studentom przybliża się zagadnienia: potencjału turystycznego
obszaru przyrodniczo cennego (OPC), podziału walorów
turystycznych OPC, identyfikacji i charakterystyki walorów
przyrodniczych, kulturowych i przyrodniczo-kulturowych OPC
oraz krajobrazu jako specyficznego waloru turystycznego, analizy
i
oceny
walorów
turystycznych,
krajobrazowych
i
specjalistycznych OPC, analizy historycznych, społecznych i
ekonomicznych predyspozycji rozwoju turystyki na OPC wraz z
ich oceną.
ĆWICZENIE 1. Mapa podstawowym źródłem informacji na
temat walorów turystycznych obszaru. Zapoznanie się z
rodzajami map (różnej skali, różnych regionów) pożytecznych w
pozyskiwaniu niezbędnych informacji na temat walorów
turystycznych.
ĆWICZENIE 2. Pozyskiwanie kartograficzne i opracowywanie
statystycz-ne danych dotyczących przyrodniczych walorów
wybranego obszaru przyrodniczo cennego.
ĆWICZENIE 3. Pozyskiwanie kartograficzne i opracowywanie
statystycz-ne danych dotyczących kulturowych walorów
wybranego obszaru.
ĆWICZENIE 4. Opracowywanie kartograficzne i statystyczne
wszystkich pozyskanych danych dotyczących poszczególnych
walorów w celu sporządzenia integralnej mapy natężenia
powierzchniowego walorów turystycznych. Przygotowanie mapy
w programie MapInfo.
ĆWICZENIE 5. Kartograficzne metody oceny specjalistycznych
walorów turystycznych wybranego obszaru.

Metody dydaktyczne

Przedmiot zaliczany jest na podstawie wykonania wszystkich
poszczególnych zadań praktycznych dotyczących określenia i
oceny potencjału turystycznego OPC

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu – wymagania i system
oceniania

Pozytywna ocena wszystkich oddanych zadań
praktycznych
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