Zagadnienia obowiązujące do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia
na kierunku Turystyka i Rekreacja specjalność Turystyka regionalna
1. Scharakteryzuj strukturę organizacyjną turystyki w Polsce
2. Omów zadania administracji turystycznej na szczeblu wojewódzkim
3. Wskaż i omów pozytywne i negatywne aspekty rozwoju turystyki
4. Omów miastotwórczą funkcję turystyki
5. Scharakteryzuj turystykę kwalifikowaną
6. Dokonaj analizy turystyki jako zjawiska ekonomicznego
7. Wymień i opisz cechy charakteryzujące zjawisko turystyki
8. Omów czynniki rozwoju współczesnej turystyki
9. Omów podstawowe funkcje rekreacji
10. Wyjaśnij znaczenie aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia
11. Omów prakseologiczne uwarunkowania procesu rekreacji
12. Jakie rodzaje kompetencji powinien posiadać instruktor rekreacji
13. Jaka jest podstawowa rola dydaktycznych zasad w rekreacji
14. Omów rolę metod dydaktycznych w realizacji działalności rekreacyjnej
15. Na czym polega ocena skuteczności w działaniach rekreacyjnych
16. Dokonaj klasyfikacji walorów turystyczno-krajoznawczych
17. Omów turystyczne walory specjalistyczne Polski
18. Określ cechy walorów wypoczynkowych i omów obszary i miejscowości wypoczynkowe
Polski
19. Wyjaśnij na czym polega waloryzacja zasobów przyrodniczych środowiska
20. Na czym polega ruch turystyczny – typy i główne kierunki przemieszczeń
21. Omów przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki światowej
22. Scharakteryzuj regiony turystyczne świata
23. Omów negatywne zmiany w środowisku społecznym i przyrodniczym pod wpływem
turystyki
24. Scharakteryzuj sposoby popularyzacji krajoznawstwa
25. Omów rodzaje i oznakowanie szlaków turystycznych
26. Wskaż i omów tematyczne szlaki turystyczne przedstawiające dorobek kulturowy Polski
27. Omów dorobek i tradycje krajoznawstwa
28. Dokonaj charakterystyki form i kierunków działalności krajoznawczej
29. Dokonaj rankingu obiektów krajoznawczych (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Pomniki Historii, Rezerwaty Biosfery, Parki Narodowe)
30. Scharakteryzuj działalność biur podróży w zakresie organizacji i obsługi ruchu
turystycznego
31. Omów etapy programowania i kalkulacji imprez turystycznych
32. Omów etap kreowanie produktu turystycznego
33. Wskaż rolę transportu w obsłudze imprez turystycznych
34. Omów znaczenie bazy noclegowej dla rozwoju turystyki
35. Dokonaj analizy roli gastronomii w obsłudze ruchu turystycznego
36. Dokonaj klasyfikacji podmiotów na rynku usług turystycznych
37. Dokonaj analizy rynku usług turystycznych w ujęciu statystycznym
38. Wskaż korzyści i koszty rozwoju sektora turystyki
39. Scharakteryzuj formy spędzania czasu wolnego
40. Omów metody wychowawcze stosowane w pedagogice czasu wolnego
41. Wskaż i omów cele oraz formy ochrony przyrody w Polsce
42. Omów zasady tworzenia i stan aktualny sieci Natura 2000 w Polsce i Europie

43. Wskaż najważniejsze sprawy do rozwiązania w Polsce na styku turystyki z ochroną
przyrody
44. Omów główne zasady kształtowania krajobrazu w aspekcie ochrony wartości
przyrodniczych i struktury ekologicznej
45. Wyjaśnij potrzebę i zasady kształtowania oraz ochrony krajobrazu
46. Wyjaśnij pojęcie środowiska oraz potrzebę jego ochrony i kształtowania
47. Dokonaj charakterystyki zdolności motorycznych człowieka
48. Omów metody kształtowania zdolności motorycznych człowieka
49. Wyjaśnij znaczenie treningu zdrowotnego (rekreacyjnego) jako procesu adaptacji
fizjologicznej organizmu
50. Scharakteryzuj zróżnicowanie krajobrazowe Europy
51. Omów wpływ warunków naturalnych na rozwój osadnictwa (rozmieszczenie ludności
i cechy gospodarki)
52. Omów współczesne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne Europy na tle
środowiska przyrodniczego
53. Omów model rynku turystyki wypoczynkowej
54. Dokonaj charakterystyki rynku biur podróży w Polsce
55. Wyjaśnij zjawisko szoku kulturowego i wskaż jego symptomy i fazy
56. Wyjaśnij pojęcie kultury i wskaż jej cechy
57. Omów wymiary kultur narodowych wg Geert Hofstede’a
58. Dokonaj podziału i charakterystyki urządzeń turystycznych
59. Dokonaj podziału i ogólnej charakterystyki bazy materialnej turystyki

