
Załącznik do Uchwały Nr 22/2022 Senatu UKSW  

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Chrześcijańska turystyka religijna I st., profil ogólnoakademicki 
 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne 100 

 
2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki 

drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

Kierunek chrześcijańska turystyka religijna charakteryzuje koncentracja na wiedzy, 

umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu nauk teologicznych, ale 

wyspecjalizowanych w unikatowy sposób – tak, by student mógł równocześnie wykorzystywać 

zdobytą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w praktyce zawodowej związanej z 

turystyką. Turystyka jako taka nie jest przypisana do konkretnej dziedziny i dyscypliny nauki, 

ponieważ stanowi element bardzo wielu dziedzin i dyscyplin. Różne kierunki kształcenia w 

zakresie turystyki odwołują się do różnych jej aspektów, uwypuklając charakterystyczne jej 

wymiary. Pośród ważnych i popularnych w Polsce aspektów uprawiania turystyki istnieje także 

to, co nazywane jest turystyką religijną, szczególnie w wymiarze chrześcijańskim. By dobrze 

tego typu turystykę organizować, ważne jest, by posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje 

z zakresu obsługi ruchu turystycznego i wszystkiego, co z tym związane (od aspektów 

prawnych po aspekty psychologiczne), ale jednocześnie odwoływać się do solidnej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji z zakresu nauk teologicznych, które umożliwiają prowadzenie tego 

typu działalności w oparciu o fundament wiedzy o chrześcijaństwie, szczególnie jego 

podstawach biblijnych i umocowaniu teologicznym, a także wiedzy o innych religiach. To 

dlatego kierunek chrześcijańska turystyka religijna zakłada unikatowy zestaw efektów uczenia 

się, a program studiów w zakresie nauk teologicznych został wzbogacony o wykłady z zakresu 

szeroko rozumianego kulturoznawstwa oraz etycznych i prawnych zasad regulujących zawody 

związane z chrześcijańską turystyką religijną, mające pogłębić rozumienie człowieka i 

otoczenia społeczno-kulturowego, w którym turystyka religijna jest uprawiana. 

Kształcenie na kierunku chrześcijańska turystyka religijna dostarcza studentom wiedzy i 

kompetencji do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat i jego pytania o 

chrześcijaństwo, Kościół, i społeczną mobilność, wraz z ich rolą w społeczeństwie. 



Przygotowuje ich do roli społecznych liderów, wyposażonych w kluczowe kompetencje 

przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji. 

Absolwenci kierunku chrześcijańska turystyka religijna będą mogli podjąć pracę jako, 

między innymi, pracownicy biur podróży i biur organizujących szeroko rozumianą turystykę 

religijną, pracownicy instytucji związanych z pielgrzymowaniem (np. domów pielgrzyma i 

domów rekolekcyjnych), piloci grup turystycznych, piloci chrześcijańskich grup 

pielgrzymkowych, pracownicy instytucji promocji dziedzictwa chrześcijańskiego i ochrony 

zabytków chrześcijańskich oraz pracownicy chrześcijańskich instytucji kultury. 

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy 

jako dobrze przygotowanych do działalności w zakresie szeroko rozumianej turystyki religijnej 

i pielgrzymkowej, z możliwością uzyskania kwalifikacji pilota wycieczek, potwierdzonej 

certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w ćwiczeniach terenowych. Ta 

część kształcenia obejmująca kwalifikacje pilota wycieczek została opracowana zgodnie z 

wymogami ustawy o Usługach Turystycznych i przepisami zawartymi w rozporządzeniu: 

Dziennik Ustaw RP Warszawa, 18 marca 2011, nr 60. Rozporządzenie Ministra Sportu i 

Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

poz. 302, załącznik nr 10. W oparciu o to rozporządzenie został opracowany zespół wykładów 

i ćwiczeń stanowiących autorskie przygotowanie zawodowe pilotów wycieczek. Pomimo  

zniesionego  obowiązku zaliczenia egzaminu Państwowego, szkolenie obejmuje wymagany 

przed nowelizacją blok tematyczny w zakresie części teoretycznej i praktycznej. Dzięki 

staraniom pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie został 27 marca 2012 roku wpisany do Rejestru Organizatorów 

Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek Województwa 

Mazowieckiego (pod numerem 15), co umożliwia prowadzenie szkoleń w tym zakresie.  

  



Symbol 

efektu na 

kierunku 

Efekt uczenia się dla absolwenta 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się na poziomie  

6 PRK 

wiedza: 
absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fakty, teorie, metody i zależności między nimi 

oraz różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności zawodowej, w szczególności: 

CTR_W01 
specyfikę przedmiotową, terminologiczną i metodologiczną nauk 

teologicznych 
P6S_WG 

CTR_W02 
fenomen, dzieje i cele pielgrzymowania oraz jego kulturowe i 

społeczne uwarunkowania 
P6S_WG 

CTR_W03 

zagadnienia z zakresu nauk biblijnych, m.in. treści i charakteru 

poszczególnych zbiorów i ksiąg biblijnych oraz ich znaczenie dla 

chrześcijaństwa 

P6S_WG 

CTR_W04 
zagadnienia z zakresu wiedzy o religiach monoteistycznych 

(chrześcijaństwo, judaizm, islam) i zależnościach między nimi 
P6S_WG 

CTR_W05 
zagadnienia dotyczące historii biblijnego Izraela, a także jego 

instytucji religijnych i społecznych 
P6S_WG 

CTR_W06 
złożoność językową Pisma Świętego oraz Bliskiego Wschodu i 

regionu Śródziemnomorza 
P6S_WG 

CTR_W07 
złożoność dziejów chrześcijaństwa i kultury chrześcijańskiej, 

zwłaszcza w Ziemi Świętej i w Europie 
P6S_WG 

CTR_W08 
zagadnienia z zakresu historii, kultury, literatury, obyczajowości i 

archeologii Bliskiego Wschodu 
P6S_WG 

CTR_W09 

zagadnienia z zakresu historii, kultury, literatury, myśli, 
obyczajowości i archeologii Europy, z wyróżnieniem regionu 

Śródziemnomorza 

P6S_WG 

CTR_W10 zagadnienia z zakresu liturgii Kościoła Katolickiego P6S_WG 

CTR_W11 
pojęcia z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego i 

pielgrzymkowego 
P6S_WK 

CTR_W12 
współczesne procesy kulturowe związane z funkcjonowaniem religii 

w społeczeństwie i zależnościach pomiędzy nimi 
P6S_WK 

CTR_W13 
zagadnienia z zakresu historii sztuki i konieczność ich 

wykorzystywania w turystyce religijnej 
P6S_WK 

CTR_W14 
prawne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania 

funkcjonowania podmiotów turystycznych i pielgrzymkowych 
P6S_WK 

CTR_W15 przydatność przestrzeni kulturowej dla potrzeb turystyki religijnej P6S_WK 

CTR_W16 przydatność przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki religijnej P6S_WK 

CTR_W17 przydatność wiedzy antropologicznej dla potrzeb turystyki religijnej P6S_WK 

umiejętności:  
absolwent potrafi w  innowacyjny sposób wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach, planować samodzielnie własne 

uczenie się, komunikować się z otoczeniem i uzasadniać swoje stanowisko, w tym: 

CTR_U01 
twórczo stosować wiedzę z zakresu nauk teologicznych w 

organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i pielgrzymkowego 
P6S_UW 

CTR_U02 

twórczo stosować wiedzę z zakresu historii, kultury i myśli różnych 

regionów świata w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i 

pielgrzymkowego 

P6S_UW 

CTR_U03 
rozpoznawać współczesne kierunki i problemy w turystyce religijnej 

w Polsce i na świecie oraz reagować na nie 
P6S_UW 

CTR_U04 
rozpoznawać i formułować problemy z dziedziny komunikacji 

kulturowej 
P6S_UW 

CTR_U05 

samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje dotyczące ksiąg biblijnych i ich znaczenia dla 

chrześcijaństwa 

P6S_UW 

CTR_U06 

twórczo wykorzystywać wiedzę na temat historii, zwłaszcza dziejów 

biblijnych i dziejów chrześcijaństwa, oraz archeologii i liturgii dla 

funkcjonowania turystyki religijnej 

P6S_UW 



CTR_U07 

samodzielnie dobierać różne źródła oraz formułować na ich 

podstawie krytyczne sądy; a także wykorzystywać je, wykonując 

rozmaite zadania, w tym te z wykorzystaniem narzędzi badawczych 

P6S_UW 

CTR_U08 
interpretować zjawiska religijne, posługując się narzędziami 

badawczymi 
P6S_UW 

CTR_U09 
wykonywać zadania w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu 

turystycznego i pielgrzymkowego 
P6S_UW 

CTR_U10 
posługiwać się terminologią z zakresu nauk teologicznych, 

zwłaszcza z obszaru badań biblijnych, patrologii i historii Kościoła 
P6S_UK 

CTR_U11 
wziąć udział w debacie, a zwłaszcza przedstawiać i oceniać różne 

informacje, opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 
P6S_UK 

CTR_U12 
poprawnie posługiwać się głosem i odpowiednio wyrażać myśli 
podczas wystąpień publicznych 

P6S_UK 

CTR_U13 

posługiwać się językami starożytnymi w zakresie wystarczającym do 

prowadzenia podstawowego studium Pisma Świętego i innych 

tekstów antycznych 

P6S_UK 

CTR_U14 

posługiwać się językami obcymi w zakresie wystarczającym do 

prowadzenia aktywności w sferze chrześcijańskiej turystyki 

religijnej; jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

CTR_U15 

rozstrzygać dylematy zawodowe zgodnie z normami etyki 

zawodowej, przewidując skutki swoich działań w prawnym i 

etycznym aspekcie powierzanych zadań 
P6S_UO 

CTR_U16 

planować i organizować pracę indywidualną w zakresie 

chrześcijańskiej turystyki religijnej oraz pracę w zespole, rozumie 

swoją w nim rolę 
P6S_UO 

CTR_U17 
prowadzić dokumentację dotyczącą funkcjonowania jednostek i 

instytucji turystycznych i pielgrzymkowych 
P6S_UO 

CTR_U18 

planować własny rozwój i rozwój innych osób w zakresie organizacji 

i obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego; w tym dba o 

własne przygotowanie fizyczne i intelektualne do wykonywanych 

zadań 

P6S_UU 

kompetencje społeczne:  
absolwent jest gotów odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać w 

prowadzonej działalności wzory właściwego postepowania, uczestniczyć w promowaniu kultury 

projakościowej, kultury współpracy i zasad etyki zawodowej, w tym: 

CTR_K01 
krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i umiejętności oraz poprawnie 

je prezentować na forum publicznym 
P6S_KK 

CTR_K02 

rozpoznawać złożoności rzeczywistości i potrzeby 

interdyscyplinarnego podejścia naukowego do rozwiązywanych 

problemów 

P6S_KK 

CTR_K03 
zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 
P6S_KK 

CTR_K04 

inicjować działania na rzecz krzewienia kultury chrześcijańskiej we 

współczesnym świecie poprzez promocję turystyki religijnej i 

pielgrzymkowej 

P6S_KO 

CTR_K05 

dbać o tradycje zawodu oraz działać zgodnie z zasadami etycznymi 

wykonywanej działalności w zakresie turystyki religijnej i wymagać 
tych zasad od członków swojego środowiska 

P6S_KR 

 

  



3.1 Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0221 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 
2185 

(w tym 160h praktyk) 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 186 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
99 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć związanych 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
141 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach modułów 

realizowanych w formie zajęć do wyboru 
82 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
6 

Liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać realizując zajęcia z zakresu 

nauk społecznych 
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy  

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 
1. przedmioty obligatoryjne 126 ECTS;  

2. przedmioty do wyboru 54 ECTS 

3. lektorat języka nowożytnego 10 ECTS; 

4. zajęcia z wychowania fizycznego;  

5. wykłady monograficzne za min. 9 ECTS;  

6. zajęcia z zakresu nauk społecznych za 5 ECTS (dedykowane dla kierunku chrześcijańska turystyka 

religijna);  

7. praktyki zawodowe; za zrealizowanie praktyk, zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk, 

student otrzymuje 6 punktów ECTS 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na przedmiot 

Język polski akademicki dla cudzoziemców 

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku 

chrześcijańska turystyka religijna na poziomie I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Przewidziano 

realizację praktyk dla studentów w wymiarze 160 godzin w czwartym i piątym semestrze studiów. 

Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. 

Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich 

UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do planu studiów. 



3.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 
studenta w trakcie całego cyklu kształcenia STUDIÓW STACJONARNYCH 

 

N
r sem

estru
 

nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 
język 

wykładowy 

Symbole efektów 

uczenia się 
(należy podać 

wszystkie EUs, jakie 

student uzyska po 

zaliczeniu przedmiotu) 

Forma zajęć (wykład, 

ćwiczenia, 

konwersatorium) 

Sposób weryfikacji  

efektów uczenia się 
(zaliczenie na ocenę, bez 

oceny, egzamin) 
L

iczb
a g

o
d
zin

 

L
iczb

a E
C

T
S

 

Przedmioty obligatoryjne   

1 
Ogólne zagadnienia dotyczące 

turystyki w Polsce i na świecie 
polski 

CTR_W11 

CTR_W14 

CTR_U03 

CTR_U17 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Obsługa ruchu turystycznego polski 

CTR_W11 

CTR_W14 

CTR_U09 

CTR_U17 

CTR_K05 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Przepisy prawne w turystyce polski 

CTR_W11 

CTR_W14 

CTR_U15 

CTR_U17 

CTR_K03 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 2 

1 Wprowadzenie do teologii polski 
CTR_W01 

CTR_U10 
wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Wprowadzenie do Pisma Świętego polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

1 

Stary Testament – Pięcioksiąg i 

deuteronomistyczne dzieło 

historyczne 

polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

1 
Nowy Testament – Ewangelie 

synoptyczne 
polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

1 
Nowy Testament – Pisma Janowe i 

listy katolickie 
polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

  



1 Translatorium języka włoskiego polski 

CTR_W06 

CTR_W09 

CTR_U14 

translatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Hebrajski biblijny polski 
CTR_W6 

CTR_U13 
lektorat zaliczenie na ocenę 30 1 

1 Lektorat języka nowożytnego język obcy CTR_U14 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Kultura i technika studiowania polski 

CTR_W01 

CTR_U07 

CTR_U11 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 

2 Archeologia biblijna polski 

CTR_W05 

CTR_W08 

CTR_W09 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

2 
Geografia, historia i kultura krajów 

biblijnych: Grecja i Azja Mniejsza 
polski 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

2 
Geografia, historia i kultura krajów 

pielgrzymkowych: Italia 
polski 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

2 
Stary Testament – późne księgi 

historyczne 
polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

2 
Kultura chrześcijańska w 

starożytności (patrologia) 
polski 

CTR_W07 

CTR_U06 

CTR_U10 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Wprowadzenie do historii Kościoła polski 
CTR_W07 

CTR_U10 
wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Wprowadzenie do liturgii polski 
CTR_W10 

CTR_U06 
wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Emisja głosu polski 
CTR_U12 

CTR_K01 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 1 

2 Język łaciński polski 
CTR_W6 

CTR_U13 
lektorat zaliczenie na ocenę 30 1 

2 Translatorium języka włoskiego polski 

CTR_W06 

CTR_W09 

CTR_U14 

translatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Lektorat języka nowożytnego język obcy CTR_U14 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 
 Łącznie na I roku 660 52 



3 
Geografia, historia i kultura krajów 

biblijnych: Syropalestyna 
polski 

CTR_W05 

CTR_W08 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

3 
Geografia, historia i kultura krajów 

biblijnych: Egipt i Mezopotamia 
polski 

CTR_W08 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

3 Wprowadzenie do judaizmu polski 
CTR_W04 

CTR_U08 
wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Stary Testament – księgi prorockie polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

3 
Stary Testament – Psalmy i Księgi 

mądrościowe 
polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

3 
Nowy Testament – Dzieje 

Apostolskie i listy Pawłowe 
polski 

CTR_W03 

CTR_U05 

CTR_U10 

wykład egzamin 30 3 

3 Antropologia filozoficzna polski 

CTR_W09 

CTR_W17 

CTR_U02 

wykład egzamin 30 3 

3 Translatorium języka włoskiego polski 

CTR_W06 

CTR_W09 

CTR_U14 

translatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Greka biblijna polski 
CTR_W06 

CTR_U13 
lektorat zaliczenie na ocenę 30 1 

3 Lektorat języka nowożytnego język obcy CTR_U14 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Wychowanie fizyczne polski CTR_U18  ćwiczenia zaliczenie 30 0 

4 
Historia chrześcijaństwa w Ziemi 

Świętej 
polski 

CTR_W07 

CTR_U06 
wykład egzamin 30 3 

4 Biblijny Izrael polski 

CTR_W04 

CTR_W05 

CTR_W08 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

  



4 

Wstęp do historii sztuki 

*zajęcia z zakresu nauk 

humanistycznych dedykowane dla 

kierunku chrześcijańska turystyka 

religijna 

polski 

CTR_W13 

CTR_W15 

CTR_U02 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

4 Translatorium języka włoskiego polski 

CTR_W06 

CTR_W09 

CTR_U14 

translatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

4 
Podstawy języka arabskiego i 

kultura islamu 
polski 

CTR_W04 

CTR_W06 

CTR_U08 

CTR_U13 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

4 Ochrona własności intelektualnej polski CTR_U15 konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 

4 Lektorat języka nowożytnego język obcy CTR_U14 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

4 Seminarium dyplomowe polski 

CTR_W01 

CTR_U07 

CTR_U08 

CTR_U10 

CTR_U11 

CTR_K02 

CTR_K03 

seminarium zaliczenie na ocenę 30 6 

4 Wychowanie fizyczne polski CTR_U18 ćwiczenia zaliczenie 30 0 

4 
Egzamin z języka nowożytnego 

(zdawany po 4 semestrze) 
język obcy - egzamin egzamin - 2 

4 Praktyki zawodowe polski 

CTR_U02 

CTR_U09 

CTR_U12 

CTR_U15 

CTR_U16 

CTR_U17 

CTR_U18 

CTR_K01 

CTR_K03 

CTR_K04 

CTR_K05 

praktyki zaliczenie na ocenę 80 3 

 Łącznie na II roku 665 52 
  



5 Sanktuaria maryjne Europy polski 

CTR_W02 

CTR_W07 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

5 
Dziedzictwo i krajobraz kulturowy 

Europy 
polski 

CTR_W09 

CTR_W12 

CTR_U02 

CTR_K04 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

5 Seminarium dyplomowe polski 

CTR_W01 

CTR_U07 

CTR_U08 

CTR_U10 

CTR_U11 

CTR_K02 

CTR_K03 

seminarium zaliczenie na ocenę 30 6 

5 Praktyki zawodowe polski 

CTR_U02 

CTR_U09 

CTR_U12 

CTR_U15 

CTR_U16 

CTR_U17 

CTR_U18 

CTR_K01 

CTR_K03 

CTR_K04 

CTR_K05 

praktyki zaliczenie na ocenę 80 3 

6 
Geografia turystyczna Polski i 

Europy 
polski 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U02 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 

Geografia, historia i kultura krajów 

pielgrzymkowych: Francja i 

Hiszpania 

polski 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U06 

wykład egzamin 30 3 

6 

Komunikacja kulturowa 

*zajęcia z zakresu nauk 

humanistycznych dedykowane dla 

kierunku chrześcijańska turystyka 

religijna 

polski 

CTR_W12 

CTR_U04 

CTR_U02 

CTR_K02 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

  



6 Seminarium dyplomowe polski 

CTR_W01 

CTR_U07 

CTR_U08 

CTR_U10 

CTR_U11 

CTR_K02 

CTR_K03 

seminarium zaliczenie na ocenę 30 6 

 Łącznie na III roku 290 28 
Zajęcia do wyboru przez studenta 

*) obowiązkowy tylko dla studentów cudzoziemców 

**) wykaz przedmiotów corocznie podawany przez Dziekana 

1+2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców* 
polski CTR_U14 konwersatorium zaliczenie na ocenę 60 6 

1-6 
Wykład monograficzny z zakresu 

turystyki** 
polski 

wg. karty 

przedmiotu 
wykład egzamin 30 3 

1-6 
Wykład monograficzny z zakresu 

turystyki** 
polski 

wg. karty 

przedmiotu 
wykład egzamin 30 3 

1-6 
Wykład monograficzny z zakresu 

teologii pielgrzymowania** 
polski 

wg. karty 

przedmiotu 
wykład egzamin 30 3 

1-6 
Wykład monograficzny z zakresu 

teologii pielgrzymowania** 
polski 

wg. karty 

przedmiotu 
wykład egzamin 30 3 

1-6 
Wykład monograficzny z zakresu 

teologii/ biblistyki** 
polski 

wg. karty 

przedmiotu 
wykład egzamin 30 3 

1-6 
Wykład monograficzny z zakresu 

teologii/ biblistyki** 
polski 

wg. karty 

przedmiotu 
wykład egzamin 30 3 

1 Topografia Rzymu polski 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U01 

CTR_U02 

CTR_U06 

CTR_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

1 Topografia Aten, Efezu i Koryntu polski 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U01 

CTR_U02 

CTR_U06 

CTR_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 



1 

Przygotowanie do wyprawy – 

Miechów („Polska Jerozolima”) i 

Rzym 

polski 
CTR_U16 

CTR_K05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

2 Pielgrzymowanie w Biblii polski 

CTR_W02 

CTR_U05 

CTR_U06 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

2 
Pielgrzymki papieskie do krajów 

biblijnych 
polski 

CTR_W02 

CTR_W07 

CTR_U03 

CTR_U06 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Topografia Jerozolimy polski 

CTR_W08 

CTR_W15 

CTR_W16 

CTR_U01 

CTR_U02 

CTR_U06 

CTR_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

3 
Kuchnia biblijna i 

śródziemnomorska 
polski 

CTR_W08 

CTR_W09 

CTR_W15 

CTR_U02 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

3 
Przygotowanie do wyprawy – Izrael 

i Jordania 
polski 

CTR_U16 

CTR_K05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

4 Historia wypraw krzyżowych polski 

CTR_W07 

CTR_W08 

CTR_U06 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

4 Sanktuaria Ziemi Świętej polski 

CTR_W02 

CTR_W07 

CTR_U06 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

4 
Chrześcijańska literatura 

podróżnicza 
polski 

CTR_W02 

CTR_U06 
wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

4 Kościoły Wschodu polski 

CTR_W04 

CTR_W07 

CTR_U06 

wykład zaliczenie na ocenę 15 2 

4 Sztuka wystąpień publicznych polski 

CTR_U11 

CTR_U12 

CTR_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 

5 Podróże świętego Pawła polski 

CTR_W08 

CTR_W09 

CTR_U05 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 



CTR_U06 

5 Pielgrzymowanie w religiach świata polski 

CTR_W02 

CTR_W04 

CTR_U08 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

6 
Promocja i informacja w ruchu 

turystycznym i pielgrzymkowym 
polski 

CTR_W11 

CTR_W14 

CTR_U01 

CTR_U03 

CTR_K04 

CTR_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

6 Zarządzenie w ruchu turystycznym polski 

CTR_W11 

CTR_W14 

CTR_U15 

CTR_U16 

CTR_K05 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 2 

6 Szlaki jakubowe w Europie polski 

CTR_W02 

CTR_W07 

CTR_U02 

wykład zaliczenie na ocenę 15 2 

 

 



Załącznik do Programu studiów 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

KIERUNEK: Chrześcijańska turystyka religijna, studia I stopnia 

PROFIL: ogólnoakademicki 

 
I. Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku 

chrześcijańska turystyka religijna na poziomie I stopnia o profilu ogólnoakademickim.  

2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów oraz rozwijaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z 

potencjalnym pracodawcą, a zwłaszcza zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania 

miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.  Zdobycie doświadczenia służy zarazem 

doskonaleniu samooceny studenta w celu zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku 

pracy. 

 

Studia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna dają możliwość przygotowania studentów m.in. 

do roli przyszłych pilotów, przewodników oraz organizatorów chrześcijańskiego ruchu turystycznego i 

pielgrzymkowego. Praktyki w stosownych instytucjach służą temu celowi.  

 

II. Zasady organizacji praktyk  

§ 2  

1. Praktyki w ramach kierunku chrześcijańska turystyka religijna muszą trwać minimum jeden miesiąc, 

obejmując 160 godzin pracy. Praktyki muszą trwać nieprzerwanie w jednej instytucji (nieprzerwana 

ciągłość miesięczna praktyk jest wymogiem do ich zaliczenia), dlatego zaleca się, by praktyki odbywały 

się w okresie wakacji (lipiec-sierpień-wrzesień). 

2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana, w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Praktyk, można 

odbyć praktyki także w ciągu roku akademickiego, tak jednak, by nie kolidowały z programem 

nauczania i jeśli nie utrudni to przebiegu studiów; wówczas student musi odbyć min. 160 godzin praktyk 

w jednej instytucji, poza godzinami zajęć akademickich. 

3. Jeśli praktyka odbywana jest w formie zorganizowanego wyjazdu lub pielgrzymki, podczas których 

student zdobywa umiejętności i kompetencje związane z pracą pilota wycieczek, czas trwania praktyki 

może zostać dostosowany indywidualnie, w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Praktyk. 

4. Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyki, jednak o 

ostatecznym miejscu decyduje Pełnomocnik (zgodnie z regulaminem praktyk UKSW). 

5. Wybór miejsca praktyki powinien być związany z charakterem studiów i umożliwiać realizację 

zakładanych efektów uczenia się.  

6. Praktyki mogą się odbywać w wybranych instytucjach takich, jak: 



− biura podróży; 

− biura pielgrzymkowe; 

− redakcje prasy, radia, telewizji, portali internetowych – zajmujące się tematyką turystyczną, 

podróżniczą, pielgrzymkową oraz misyjną; 

− wydawnictwa, w których potrzebna jest wiedza z zakresu turystyki chrześcijańskiej i ruchu 

pielgrzymkowego oraz te, które podejmują tematykę podróży; 

− domy rekolekcyjne i pielgrzymkowe; 

− zorganizowane wyjazdy oraz pielgrzymki, podczas których student może zdobyć umiejętności i 

kompetencje związane z pracą pilota/przewodnika; 

− inne instytucje związane z turystyką chrześcijańską, wybrane przez studenta w porozumieniu z 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk. 

 
III. Szczegółowe cele i efekty praktyki  

 

§ 4 

1. Student kierunku chrześcijańska turystyka religijna powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać 

zakładane umiejętności i kompetencje zgodne z opisem efektów uczenia się. W szczególności praktyki 

mają przygotować studenta do: pracy pilota wycieczek i grup pielgrzymkowych, pracy w biurach 

podróży i pielgrzymkowych oraz w szeroko rozumianym obszarze organizacji i obsługi ruchu 

pielgrzymkowego i turystycznego.  

2. W toku odbywania praktyk student poszerza i stosuje w praktyce zdobytą na studiach wiedzę, kształtuje 

umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej oraz podnosi kwalifikacje zawodowe, w celu 

zwiększenia możliwości skutecznego konkurowania na rynku pracy.  

3. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub 

organizacji. Integralną częścią praktyk jest udział studenta w realizacji powierzonych mu zadań w danej 

jednostce oraz nauka brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

§ 5 

1. Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanych  umiejętności i kompetencji 

społecznych.  

2. Po ukończeniu praktyk w ramach kierunku chrześcijańska turystyka religijna student osiągnie 

następujące efekty uczenia się: 

 
  



Efekty uczenia się dla praktyk zawodowych na kierunku 

chrześcijańska turystyka religijna 

Odniesienie do efektów 

uczenia się kierunkowych 

Weryfikacja 

osiągniętych 

efektów 

Przygotowanie do roli przyszłych pilotów wycieczek: 

Ocena 

Pełnomocnika 

ds. praktyk na 

podstawie 

rozmowy ze 

studentem 

oraz karty 

kompetencji 

praktykanta i 

dziennika 

praktyk 

POTRAFI:  
- przygotowywać i realizować programy zwiedzania typowych 

atrakcji turystycznych wybranego obszaru lub obiektu 

turystycznego lub wybranej miejscowości   

- przekazywać turystom podstawowe informacje na temat 

najważniejszych atrakcji turystycznych wybranego obszaru lub 

obiektu turystycznego i/lub wybranej miejscowości   

- przekazywać turystom informacje organizacyjne, istotne dla 

przebiegu imprezy turystycznej lub innej formy turystyki, w tym 

m.in. informacje o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w miejscu 

realizacji usługi, a także o procedurach reklamacyjnych, zgodnie 

z obowiązującymi standardami  

- kontrolować zgodność przebiegu imprezy turystycznej z 

przyjętym planem i harmonogramem   

- porozumiewać się z grupą turystów, przy zastosowaniu 

prostych narzędzi komunikacji i motywacji   

- posługiwać się typowymi dokumentami dotyczącymi 

wykonywania zadań zawodowych związanych ze świadczeniem 

usług z zakresu pilotażu, w tym m.in. programami imprez, 

voucherami, dokumentacją finansową, teczkami 

pilota/przewodnika, sprawozdaniami 

- wyszukiwać, porównywać, oceniać i analizować informacje 

potrzebne do wykonywania zadań zawodowych, związanych ze 

świadczeniem usług z zakresu pilotażu, przewodnictwa 

 - przygotowywać i korygować stosownie do okoliczności plan 

wykonywania zadań zawodowych  rozwiązywać proste 

problemy pojawiające się w trakcie wykonywania zadań 
zawodowych związanych ze świadczeniem usług z zakresu 

pilotażu, przewodnictwa oraz – w razie potrzeby – informować 
organizatora imprezy turystycznej o problemach, które pojawiły 

się w trakcie jej realizacji  

- stosować się do podstawowych, wynikających z przepisów 

prawnych oraz postanowień umownych, procedur 

reklamacyjnych oraz procedur mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa turystom   

JEST GOTÓW DO:  
- komunikowania się i działania we współpracy z turystami, 

organizatorami turystyki i wytwórcami usług turystycznych w 

celu realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i 

realizacją programów zwiedzania typowych atrakcji 

turystycznych  

- nawiązywania i utrzymywania kontaktów z turystami, 

organizatorami turystyki i wytwórcami usług turystycznych  

- rzetelnego wykonywania powierzonych zadań zawodowych 

związanych ze świadczeniem usług z zakresu pilotażu, 

CTR_U02 

CTR_U09 

CTR_U12 

CTR_U15 

CTR_U16 

CTR_U18 

CTR_K01 

CTR_K03 

CTR_K04 

CTR_K05 



przewodnictwa oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne 

samodzielnie podejmowane decyzje oraz rezultaty 

wykonywanych działań  
- brania pod uwagę odroczonych w czasie skutków 

podejmowanych decyzji związanych ze świadczeniem usług z 

zakresu udzielania informacji turystycznej, pilotażu, 

przewodnictwa 

 - dokonywania samooceny pracy własnej oraz przyjmowania 

krytycznych uwag płynących z otoczenia  bycia dyspozycyjnym 

w zakresie wykonywania zadań zawodowych związanych ze 

świadczeniem usług z zakresu udzielania informacji 

turystycznej, pilotażu, przewodnictwa  

- dotrzymywania uzgodnień z turystami, organizatorami 

turystyki i wytwórcami usług turystycznych dotyczących 

realizacji powierzonych zadań zawodowych  

- zachowywania najbardziej podstawowych standardów 

etycznych w środowisku zawodowym  stosowania zasad kultury 

osobistej przy wykonywaniu zadań zawodowych 

- inicjowania działań na rzecz krzewienia kultury 

chrześcijańskiej we współczesnym świecie poprzez promocję 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej 

 

Przygotowanie do roli przyszłych organizatorów chrześcijańskiego ruchu 
turystycznego i pielgrzymkowego 

Ocena 

Pełnomocnika 

ds. praktyk na 

podstawie 

rozmowy ze 

studentem 

oraz karty 

kompetencji 

praktykanta i 

dziennika 

praktyk 

POTRAFI:  
- przekazywać informacje o oferowanych imprezach i usługach 

turystycznych oraz zawierać z klientami typowe umowy 

sprzedaży imprez i usług   

- prowadzić działania wspierające sprzedaż 
-  posługiwać się typowymi dokumentami dotyczącymi 

wykonywania zadań zawodowych związanych z organizacją i 
sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym pośrednictwem 

turystycznym (m.in. katalogami, folderami, cennikami, 

ogólnymi warunkami uczestnictwa, typowymi umowami 

sprzedaży)  

- zbierać i przekazywać informacje istotne przy organizacji i 

sprzedaży imprez i usług turystycznych 

-  używać programów informatycznych – w szczególności 

informatycznych systemów rezerwacyjnych – 

wykorzystywanych na wybranym stanowisku pracy w biurze 

podróży   

- przekazywać klientom, w tym nabywcom instytucjonalnym, 

informacje o oferowanych imprezach i usługach, warunkach ich 

zakupu i uczestnictwa w nich oraz zagrożeniach związanych z 

korzystaniem z nabytych imprez i usług turystycznych  

- przekazywać klientom informacje o procedurach 

reklamacyjnych oraz przyjmować składane przez nich 

reklamacje  dokonywać rozliczeń z tytułu zrealizowanej 

CTR_U02 

CTR_U15 

CTR_U16 

CTR_U17 

CTR_U18 

CTR_K03 

CTR_K04 

CTR_K05 

 



sprzedaży imprez i usług turystycznych  rozwiązywać proste 

problemy pojawiające się w trakcie sprzedaży imprez i usług 

turystycznych  

- organizować stanowiska pracy, związane ze świadczeniem 

usługi sprzedaży imprez i usług turystycznych  

-  stosować się do podstawowych, wynikających z przepisów 

prawnych, procedur związanych z podpisywaniem umów 

sprzedaży imprez i usług turystycznych, procedur 

reklamacyjnych oraz procedur mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa klientom i turystom  

JEST GOTÓW DO:   
- komunikowania się w środowisku pracy w celu realizacji zadań 
zawodowych związanych ze sprzedażą imprez i usług 

turystycznych, w tym z pośrednictwem turystycznym  

- nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami  

działania zespołowego w zakresie realizacji zadań zawodowych 

związanych ze sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym z 

pośrednictwem turystycznym  

- rzetelnego wykonywania zleconych zadań zawodowych, w tym 

zadań związanych z przestrzeganiem procedur mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa turystom oraz przyjmowania 

odpowiedzialności za własne samodzielnie podejmowane 

decyzje oraz rezultaty wykonywanych zadań  
- brania pod uwagę odroczonych w czasie skutków 

podejmowanych decyzji związanych z świadczeniem usług dla 

turystów   

- dokonywania samooceny pracy własnej oraz przyjmowania 

krytycznych uwag płynących z otoczenia  bycia dyspozycyjnym 

w zakresie wykonywania typowych zadań zawodowych 

związanych ze sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym z 

pośrednictwem turystycznym  

- udzielania pełnych, prawdziwych i obiektywnych informacji o 

oferowanych imprezach i usługach turystycznych   

- zachowywania najbardziej podstawowych standardów 

etycznych w środowisku zawodowy 

- inicjowania działań na rzecz krzewienia kultury 

chrześcijańskiej we współczesnym świecie poprzez promocję 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej 

 

§ 6 
1. Zakres obowiązków studenta podczas praktyk uzależniony jest od profilu instytucji, w której są one 

realizowane. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków studenta podczas praktyk w konkretnej instytucji ustala, czuwający 

zarazem nad przebiegiem praktyk, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku chrześcijańska 

turystyka religijna. 

3. Za zrealizowanie praktyk zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk student otrzymuje 6 

punktów ECTS. 

 


