
TURYSTYKA PRZYGODOWA 

oraz 

OUTDOOR  PROJECT MANAGEMENT 

nowe specjalności na studiach I i II stopnia 

kierunku Turystyka i Rekreacja AWF Kraków 

 

W obliczu przemian współczesnego świata, 

rosnącej świadomości ekologicznej i antropologicznej 

refleksji, twarda turystyka masowa staje się coraz 

mniej „sexy”. Konsekwencją przemian społeczno-kulturowych jest zmiana preferencji 

turystycznych. Wyjazdy typu 3S (Sun, Sea, Sand) ustępują miejsca podróżom typu  

3E (Entertainment, Excitement, Education), w czasie których szczególnej wartości nabierają 

przeżycia (ekscytacja, emocje) towarzyszące nauce i rozrywce. Turystyka przygodowa, 

której idea wiąże się z wychowaniem przez przygodę, sięga początków zorganizowanego 

wychowania i edukacji, a obecnie jest wyrazem powrotu do prostoty i skuteczności nauczania 

przez przeżywanie; przeżywanie świata i siebie, siebie w świecie… i świata w sobie. Tym 

właśnie zajmuje się pedagogika przeżyć, której zastosowanie nie ogranicza się do 

nauczania dzieci i młodzieży – uczymy się przecież przez całe życie! Stąd też wzrastające 

zainteresowanie wykorzystaniem niestandardowych metod inicjowania pozytywnej zmiany, 

nie tylko w pedagogice, ale i dla potrzeb biznesu. Pojęcia event i incentive stały się 

nieodłącznymi elementami spójnej polityki marketingowej i motywacyjnej firm, są doceniane  

i wykorzystywane nie tylko jako formy nagrodowe, w tworzeniu systemów wsparcia 

sprzedaży, ale również w czasie szkoleń, budowaniu zespołów i lojalności, wzmacnianiu marki 

i pozytywnego PR firmy. Dla realizacji tych celów coraz częściej wykorzystuje się 

niestandardową przestrzeń, przestrzeń natury, szeroko pojmowany outdoor, tworząc projekty 

przygotowywane „na miarę”, uzależnione od potrzeb i możliwości klientów. Dowodem na 

wzrost zainteresowania wykorzystaniem przestrzeni „spoza drzwi” w tych działaniach, może 

być powstanie w ubiegłym roku Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor.  

W szkolnictwie wyższym w naszym kraju jako pierwsi wychodzimy naprzeciw 

tym wyzwaniom i przemianom zachodzącym w branży turystycznej. Od dwóch lat 

studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą podejmować studia na specjalności Turystyka 

Przygodowa. Obecnie specjalność ta została przeniesiona na studia licencjackie  

i uzupełniona o specjalność Outdoor Project Management na studiach magisterskich. 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków stał się w ten sposób pierwszą w Polsce 

uczelnią posiadającą w swojej ofercie pełny, dwustopniowy program studiów 

profilowany w kierunku realnego zapotrzebowania na specjalistów z zakresu 

Turystyki Przygodowej oraz Zarządzania Projektami Outdoor.  



 

SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA PRZYGODOWA - I stopień (3 letnie studia licencjackie).  

Cechą wyróżniającą tą specjalność jest bogata oferta zajęć terenowych realizowana zgodnie  

z ideologicznymi założeniami pedagogiki przeżyć, uzupełniająca oraz weryfikująca wiedzę 

teoretyczną przekazywaną w oparciu o przedmioty poruszające zagadnienia z zakresu; wiedzy 

o plenerowych formach aktywności ruchowej, pedagogiki turystyki przygodowej, metodyki  

i bezpieczeństwa prowadzenia zajęć w plenerze oraz podstaw zarządzania tym obszarem. 

Więcej informacji: http://tp.awf.krakow.pl/index.php/hjkghfhgh/poznaj-nas 

 

 

 

Uroczystym finałem dla każdego rocznika specjalności jest wiosenny Bieg Turystyki 

Przygodowej Koniczynka Trail Marathon przygotowywany przez studentów specjalności 

pod opieką dr Wojciecha Swędzioła. Wymiar dydaktyczny 

tego przedsięwzięcia opiera się na idei społecznej 

odpowiedzialności (CSR) oraz na założeniach Service 

Learning (uczenia się w służbie społecznej). Jest to 

impreza, która ma już ustaloną pozycję wśród biegów 

górskich organizowanych w naszym kraju i corocznie 

gromadzi w Dolinie Prądnika wielu miłośników biegania, 

również spoza granic Polski. W ubiegłym roku, zwycięzcą 

biegu i dotychczasowym rekordzistą trasy na dystansie 

42 km (1300 m podbiegów tyle samo zbiegów!) był Grinius Gediminas z czasem 03:29:34. 

 

Specjalność Turystyka Przygodowa 
- przedmioty specjalnościowe - 

 

37 Pedagogika turystyki przygodowej 

wykłady i ćwiczenia: dr Marek Czyż 

30 15 15 1 1 4       E4 4 

38 Metodyka i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć w plenerze 

wykłady i ćwiczenia: dr Tomasz Ręgwelski 

30 15 15    1 1 3    E5 3 

39 Zarządzanie w turystyce przygodowej 

wykłady i ćwiczenia: dr Ewa Roszkowska, dr Anna Wilkońska 

30 15 15       1 1 4 E6 4 

40 Podstawy wiedzy o plenerowych formach aktywności 
ruchowej 

wykłady i ćwiczenia: dr Wojciech Swędzioł 

30 15 15 1 1 4       E4 4 

41 Plenerowe formy aktywności ruchowej – jesień i zima (L) 
ćwiczenia terenowe: dr Wojciech Swędzioł, dr Marek Czyż,  
dr Tomasz Ręgwelski, dr Robert Rokowski, dr Ewa Roszkowska 

60 0 60      4    ZO5 4 

42 Plenerowe formy aktywności ruchowej – wiosna i lato (L) 
ćwiczenia terenowe: dr Wojciech Swędzioł, dr Marek Czyż,  
dr Tomasz Ręgwelski, dr Robert Rokowski, dr Ewa Roszkowska 

90 0 90         7 ZO6 7 

43 Praktyka specjalnościowa 160 0 160      6    ZO5 6 

 Specjalność razem 430 60 370   8   13   11  32 

 OGÓŁEM – przedmioty wspólne i specjalnościowe 2336 605 1731 7 16  5 11  3 7    

 ECTS      30   30   30  180 

http://tp.awf.krakow.pl/index.php/hjkghfhgh/poznaj-nas


 

SPECJALNOŚĆ OUTDOOR PROJECT MANAGEMENT - II stopień (2 letnie studia 

magisterskie). Nazwa specjalności jest podana w języku angielskim, co będzie dotyczyło 

również dyplomu magisterskiego, potwierdzającego uzyskanie coraz bardziej liczącego się na 

rynku pracy tytułu Project Managera. Specjalność jest otwarta dla wszystkich 

zainteresowanych, również dla absolwentów innych uczelni, kierunków i specjalności, zaś 

absolwentom Turystyki Przygodowej umożliwi kontynuację studiów w obszarze ich 

zainteresowań. Grono wykładowców to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, pracownicy 

naukowo-dydaktyczni Wydziałów TiR i WF oraz osoby spoza Akademii Wychowania 

Fizycznego, którzy będą dzielić się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem składającymi 

się na kompetencje Project Managera z zakresu; psychologii, prakseologii, zarządzania 

projektami i zarządzania ryzykiem, aspektów prawnych, przyrodniczych i środowiskowych 

oraz relacji międzykulturowych i problemów medycyny podróży w prowadzeniu projektów 

Outdoor. Zajęcia teoretyczne uzupełni blok praktyczny o nazwie Realizacja Projektów 

Outdoor, który przewiduje 60 godzin zajęć w terenie.  

 

O co chodzi z tymi projektami ??? 

Projekty były realizowane od czasów starożytnych. Budowa piramid może być 

spektakularnym przykładem szeroko zakrojonych projektów na ogromną skalę. Również 

ozdobienie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej przez Michała Anioła, było wielkim 

przedsięwzięciem – projektem. Podobnie wyprawa, która pod dowództwem Ferdynanda 

Magellana opłynęła ziemię, ale także egzotyczny wyjazd lojalnościowy dla klientów małej 

rodzinnej firmy z branży spożywczej. Projektem było również powołanie do życia specjalności 

Outdoor Project Management … bowiem projekty mogą być różne, duże, małe, na ogół jednak 

ich cele spełniają cechy SMART - są Specyficzne, Mierzalne, Ambitne, Realne i Terminowe. 

Coraz więcej firm realizuje projekty i coraz więcej struktur organizacyjnych bazuje na pracy 

zespołów projektowych. Project Manager stał się wymagającym, ale i pożądanym zawodem 

oraz tytułem nadawanym w firmach osobom, które zdobyły kwalifikacje umożliwiające 

samodzielne przeprowadzenie poważnych przedsięwzięć. Kompetentnego Project Managera 

cechuje umiejętność planowania, przewodzenia i organizowania pracy zespołu, wszechstronne 

postrzeganie sytuacji firmy i dziedziny w której realizuje się projekt. Do najwyżej cenionych 

kompetencji menedżerskich zalicza się umiejętność zarządzania czasem, co wynika z faktu, 

że projekty mają na ogół bardzo ścisłe harmonogramy i nieprzekraczalne terminy. 

Szczególnie cenioną kompetencją jest umiejętność zarządzania zespołem, jego budowanie  

i motywowanie do wspólnego wysiłku, co nieodłącznie wiąże się z rolą lidera. Umiejętność 

zarządzania kosztami projektu (kontrola i planowanie budżetu) oraz świadomość potrzeb 

klienta są nie mniej istotne.  



W strukturach Polskich firm w branży turystycznej tytuł Project Managera jest nadawany po 

zdobyciu koniecznego doświadczenia, wiąże się z awansem, wzrostem odpowiedzialności i jest 

nadrzędny w stosunku do tytułu Event Managera odpowiedzialnego za poszczególne 

„wydarzenia”, które mogą składać się na większy projekt. Absolwenci specjalności Outdoor 

Project Management otrzymują możliwość uzyskania tego awansu już w postaci dyplomu. 

Wierzymy, że zgromadzona kadra oraz przekazywana przez tę kadrę wiedza, umożliwią 

Państwu zdobycie wszechstronnego przygotowania do podjęcia kariery zawodowej oraz do 

dalszej pracy nad osobistym rozwojem.  

Wojciech Swędzioł, dr 

Specjalność  Outdoor Project Management   (Zarządzanie Projektami Outdoor) 

- przedmioty specjalnościowe - 

18 Prakseologia i zarządzanie projektami /  

Praxeology and Project Management 

wykłady: dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło 
ćwiczenia: mgr Tomasz Dutkiewicz 

45 15 30       1 2 4    ZO3 La 4 2 

19 Psychologia w pracy Projekt Managera /  

Application of Psychology in Project Manager Job (L) 

ćwiczenia: mgr Marzanna Herzig 

30 0 30       0 2 3    ZO3 La 3 1,5 

20 Medycyna podróży / Travel Medicine 

wykłady: dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Szyguła 
ćwiczenia: lek. med. Stanisław Kita 

45 15 30       1 2 3    ZO3 La 3 2 

21 Planowanie i zarządzanie ryzykiem w projektach Outdoor / 
Planning and Risk Management in Outdoor Projects 

wykłady i ćwiczenia: dr Wojciech Swędzioł 

45 15 30       1 2 4    E3 La 4 2 

22 Prawne aspekty zarządzania projektami Outdoor /  

Legal Aspects of Outdoor Projects 

wykłady i ćwiczenia: dr Jerzy Raciborski 

30 15 15       1 1 2    ZO3 La 2 1,5 

23 Relacje międzykulturowe w projektach Outdoor /  

Intercultural  Relations in Outdoor Projects 

wykłady: dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło 
ćwiczenia: dr Katarzyna Myśliwska,  
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann 

45 15 30       1 1 4    E4 La 4 2 

24 Przyrodnicze i środowiskowe uwarunkowania projektów 
Outdoor /  

Natural and Environmental Determinants of Outdoor Projects 

wykłady i ćwiczenia: dr Szymon Ciapała 

45 15 30          1 2 4 E4 La 4 2 

25 Realizacja projektów Outodoor /  

Outdoor Projects Implementation 

ćwiczenia terenowe: dr Wojciech Swędzioł (30 godz.),  
dr Mikołaj Bielański (30 godz.) 

60 0 60            5 ZO4 La 5 2,5 

26 Praktyka specjalnościowa 160 0 160            7 ZO4 La 7 7 

 Razem specjalność 505 90 415       2 8 20 3 5 16   36 22,5 

 OGÓŁEM – wspólne i specjalnościowe 1375 390 985       4 14 30 3 10 30     

 ECTS      30   30   30   36   120  


