Tuchola, 16.03.2016
KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
EKOTURYSTYKA ZDROWOTNA
Poziom VI Polskiej Ramy Kwalifikacji – studia I stopnia o profilu praktycznym

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi kończą się
tytułem zawodowym licencjat. Obejmują sześć semestrów zajęć dydaktycznych, w tym 12
tygodni praktyk zawodowych we wskazanych instytucjach i przedsiębiorstwach.
Polskie Ramy Kwalifikacji zakładają dla uczących się, że będą wsparciem dla wybrania
własnej ścieżki kariery i zaplanowania osobistego rozwoju zawodowego. Pozwolą na
uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć na różnych poziomach uczenia się i zachęcą do
uczenia się przez całe życie.
Wśród dodatkowych korzyści wynikających z Polskich Ram Kwalifikacji należy wskazać
na porównywanie kwalifikacji na polskim i europejskim rynku pracy, lepszą informację o
kompetencjach absolwentów oraz możliwość uznawania kompetencji spoza edukacji
formalnej
Nadrzędnym celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy i
umiejętności i kompetencji społecznych dla organizatora, animatora ekoturystyki
zdrowotnej. Kierunek umiejscowiony jest w pięciu obszarach nauk, a mianowicie:
medycznych, o zdrowiu, kulturze fizycznej, społecznych i przyrodniczych. Kształcenie
odbywać się będzie według profilu praktycznego.
Podjęcie starań przez Uczelnię o utworzenie tego kierunku poprzedzone zostało
głęboką analizą struktury socjoekonomicznej mieszkańców województwa KujawskoPomorskiego oraz Pomorskiego, a także rynku pracy tych województw. Prowadzone były
szeroko zakrojone konsultacje z władzami samorządowymi województwa, które ostatecznie
umieściły ten projekt w strategii rozwoju województwa na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę
możliwości rozwoju regionu, potencjał leżący w jego infrastrukturze, położeniu
geograficznym, historii i zapleczu środowiskowym, pragniemy uzupełnić lukę w szkolnictwie
wyższym regionu, tworząc kierunek unikatowy jakim jest ekoturystyka zdrowotna.
Wierzymy, że działalność gospodarcza naszych absolwentów może stać się priorytetowym
produktem marketingowym skierowanym do turystów w różnym wieku nie tylko z Polski ale
i zagranicy.
W efektach kształcenia wynikających z zakresu wiedzy w kontekście głębi i kontekście
zakresu, szczególną uwagę zwróci się na zbudowanie następujących kwalifikacji
zawodowych:
Absolwent rozumie i ma uporządkowaną wiedzę merytoryczną w zakresie
ekoturystyki terapeutycznej oraz podstaw genetyki, anatomii i fizjologii człowieka.
Zna zasady prozdrowotnego trybu życia i podstawowe mechanizmy psychospołeczne
związane ze zdrowiem i jego ochroną.

Potrafi interpretować w stopniu podstawowym mechanizmy działania określonych
zabiegów opiekuńczych, rekreacyjnych i fizjoterapeutycznych.
Zna sposoby oceny sprawności i wydolności fizycznej na potrzeby opieki
środowiskowej.
Absolwenci studiów o profilu praktycznym po kierunku ekoturystyka zdrowotna
wykazywać będą podstawową wiedzę z zakresu turystyki, nauk o zdrowiu,
przedsiębiorczości oraz przyrodniczą i ekologiczną. Wiedza ta pozwoli im na rozwój
kariery zawodowej w sektorze usług turystycznych oraz prowadzenie działalności
ekoturystycznej. Ponadto będą posiadali określoną wiedzę na temat prawidłowej
organizacji wypoczynku w środowisku wiejskim.
Zna zasady i metody promocji zdrowia i zdrowego stylu wżycia oraz zagrożeń
zdrowotnych współczesnego społeczeństwa
Wykazuje znajomość zasad podejmowania działalności gospodarczej w sektorze
turystyki oraz umiejętność sporządzania i analizy umów o świadczeni usług
turystycznych i rekreacyjnych.
W efektach kształcenia w zakresie umiejętności najważniejsze problemy w procesie
edukacji studentów WSZŚ to:
Umiejętność identyfikacji potrzeb człowieka w zakresie opieki środowiskowej w wielu
jej aspektach, a mianowicie: zdrowotnych społecznych, ekonomicznych
przyrodniczych, kulturowych i żywieniowych.
Projektowanie przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów funkcjonowania
przedsiębiorstwa turystycznego, wdrożenia projakościowej koncepcji zarządzania
oraz planowania rozwoju.
Potrafi analizować . interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić
uwarunkowania ekonomiczno-finansowe organizacji gospodarczych działających w
turystyce.
Posiada umiejętność kreowania nowych przedsięwzięć biznesowych dotyczących
ekspansji przedsiębiorstwa turystycznego i jego wizerunku, trafnie określając ich cel,
ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych.
Duże znaczenie dla kształtowania odpowiednich umiejętność będzie miał wybór
określonego modułu specjalizacyjnego i przedmiotów fakultatywnych. Program
studiów przewiduje ponad 30% takich zajęć.
W efektach kształcenia w zakresie kompetencji społecznych absolwent WSZŚ będzie
posiadał następujące cechy:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych;
umiejętności współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując
różne zadania do wykonania;
będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób
z otoczenia zawodowego, a także będzie właściwie postępował w stanach zagrożenia;
-

-

będzie potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełniał warunki społecznej
odpowiedzialności oraz etyki zawodowej i życiowej.

