
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc Termin Przedmiot Grupa 

Fizjologia  człowieka z elementami pierwszej 

pomocy przedmedycznej*
gr 1, gr. 2 

Podstawy turystyki ** gr 1

Fizjologia  człowieka z elementami pierwszej 

pomocy przedmedycznej*
gr. 1b, gr, 1a

Podstawy turystyki ** gr 1

*Fizjologia  człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej- przedmiot realizowany w małych grupach 

**Podstawy turystyki- przedmiot realizowany w dużej grupie 

W szczególnych przypadkach terminy zajęć mogą ulec zmianie 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH, I ROK/I STOPNIA - KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

październik 26.10.2020-30.10.2020

listopad 2.11.2020-6.11.2020

ROK AKADEMICKI 2020/2021

październik 19.10.2020-23.10.2020
Fizjologia  człowieka z elementami pierwszej 

pomocy przedmedycznej*
gr. 1b, gr, 1a



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc Termin Przedmiot Grupa 

październik 5.10.2020 r.-8.10.2020r.
Systemy informacji przestrzennej z elementami 

kartografii*
gr. 1a

październik 12.10.2020r.-15.10.2020r.
Systemy informacji przestrzennej z elementami 

kartografii*
gr. 1b 

październik 19.10.2020r.-22.10.2020
Systemy informacji przestrzennej z elementami 

kartografii*
gr. 2a 

październik 26.10.2020-29.10.2020r.
Systemy informacji przestrzennej z elementami 

kartografii*
gr. 2b 

Obsługa ruchu turystycznego *
gr. 1a, gr. 1b , gr. 2a. gr 2b, gr. 3a. gr. 3b, grupa 

powtarzająca 

Gry i zabawy rekreacyjne ** gr. 1, gr. 2 

Obsługa ruchu turystycznego *
gr. 1a, gr. 1b , gr. 2a. gr 2b, gr. 3a. gr. 3b, grupa 

powtarzająca 

Gry i zabawy rekreacyjne ** gr. 1, gr. 2 

Obsługa ruchu turystycznego *
gr. 1a, gr. 1b , gr. 2a. gr 2b, gr. 3a. gr. 3b, grupa 

powtarzająca 

Gry i zabawy rekreacyjne ** gr. 1, gr. 2 

Obsługa ruchu turystycznego **
gr. 1a, gr. 1b , gr. 2a. gr 2b, gr. 3a. gr. 3b, grupa 

powtarzająca 

Gry i zabawy rekreacyjne ** gr. 1, gr. 2 

Obsługa ruchu turystycznego *
gr. 1a, gr. 1b , gr. 2a. gr 2b, gr. 3a. gr. 3b, grupa 

powtarzająca 

Gry i zabawy rekreacyjne ** gr. 1, gr. 2 

* Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii, Obsługa ruchu turystycznego - przedmiot realizowany w małych grupach 

**Odnowa biologiczna, Gry i zabawy rekreacyjne  - przedmiot realizowany w dużychj grupach 

W szczególnych przypadkach terminy zajęć mogą ulec zmianie 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH, II ROK/I STOPNIA - KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

grudzień 

grudzień 

7.12.2020 -11.12.2020 

14.12.2020  -18.12.2020 

23.11.2020-27.11.2020

30.11.2020-4.12.2020

listopad 16.11.2020-20.11.2020

listopad

listopad/grudzień 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

październik 29.10.2020 Odnowa biologiczna ** gr. 1, gr. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc Termin Przedmiot Grupa 

październik 12.10.2020-16.10.2020 Turystyka ekstremalna** gr.1, gr.2, gr.3

październik 12.10.2020-16.10.2020
Kreowanie wsi tematycznych (przedmiot do 

wyboru)**
gr. 3.

Technologia żywności* gr.1a, gr. 1b, gr 2a, gr 2b, gr. 3a, gr. 3b

 Mikrobiologia sanitarna w turystyce * gr.1a, gr. 1b, gr 2a, gr 2b, gr. 3a, gr. 3b

 Bezpieczeństwo sanitarne żywności w turystyce (  

przedmiot do wyboru)
gr. 2 ab

Technologia żywności* gr.1a, gr. 1b, gr 2a, gr 2b, gr. 3a, gr. 3b

 Mikrobiologia sanitarna w turystyce * gr.1a, gr. 1b, gr 2a, gr 2b, gr. 3a, gr. 3b

 Bezpieczeństwo sanitarne żywności w turystyce (  

przedmiot do wyboru)
gr. 2ab

Korekcja wad postawy ** gr.1, gr.2, gr.3

Technologia żywności* gr.1a, gr. 1b, gr 2a, gr 2b, gr. 3a, gr. 3b

 Mikrobiologia sanitarna w turystyce * gr.1a, gr. 1b, gr 2a, gr 2b, gr. 3a, gr. 3b

 Bezpieczeństwo sanitarne żywności w turystyce ( 

przedmiot  do wyboru)
gr. 2ab

Korekcja wad postawy ** gr.1, gr.2, gr.3

*Technologia żywności,  Mikrobiologia sanitarna w turystyce,    - przedmiot realizowany w małych grupach 

** Turystyka ekstremalna,Kreowanie wsi tematycznych,  Korekacja wad postawy -  przemiot realizowany w dużych  grupach  

W szczególnych przypadkach terminy zajęć mogą ulec zmianie 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH, III ROK/I STOPNIA - KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

7.12.2020-11.12.2020grudzień

grudzień 14.12.2020-18.12.2020

grudzień 1.12.2020 -4.12.2020



 

 

 

 

Miesiąc Termin Przedmiot Grupa 

W szczególnych przypadkach terminy zajęć mogą ulec zmianie 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH, I ROK/II STOPNIA - KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

październik 19.10.2020 - 23.10.2020 Zespołowe gry rekreacyjne- koszykówka gr. 1

Miesiąc Termin Przedmiot Grupa 

Rekreacyjne zagospodarowanie lasu* gr. 1

Pies w hodowli i rekreacji * gr. 1

Funkcja turystyczna i rekreacyjna na terenach 

poprzemysłowych 
gr. 1a, gr. 1b 

Planowanie turystyczne ** gr. 1a, gr. 1b 

Finess i rekreacja w wodzie ** gr. 1a, gr. 1b 

Planowanie turystyczne ** gr. 1a, gr. 1b 

Finess i rekreacja w wodzie ** gr. 1a, gr. 1b 

Planowanie turystyczne ** gr. 1a, gr. 1b 

2021-01-25 Finess i rekreacja w wodzie ** gr. 1a, gr. 1b 

Planowanie turystyczne ** gr. 1a, gr. 1b 

Funkcja turystyczna i rekreacyjna na terenach 

poprzemysłowych 
gr. 1a, gr. 1b 

*Rekreacyjne zagospodarowanie lasu, Pies w hodowli i rekreacji - przedmiot realizowany w dużej grupie 

W szczególnych przypadkach terminy zajęć mogą ulec zmianie 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH, II ROK/II STOPNIA - KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

** Planowanie turystyczne,  Finess i rekreacja w wodzie, Funkcja turystyczna i rekreacyjna na terenach poprzemysłowych - 

przedmiot realizowany w małych grupach 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

styczeń 

25.01.2021-29.01.2021

październik

18.01.2021-22.01.2021

11.01.2021-15.01.2021

4.01.2021-8.01.2021styczeń 

styczeń 

styczeń 

19.10.2020-23.10.2020


