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Ogólna charakterystyka kierunku studiów  

obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

Nazwa kierunku studiów 
Aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Tytuł zawodowy Licencjat 

Język prowadzonych studiów Język polski  

Wskazanie dyscypliny naukowej, do której jest 

przyporządkowany kierunek studiów, a w 

przypadku przyporządkowania do więcej niż 

jednej dyscypliny wskazanie dyscypliny 

wiodącej, w ramach, której będzie uzyskiwana 

ponad połowa efektów uczenia się. Należy 

określić procentowy udział efektów uczenia się 

przypisanych do wskazanych dyscyplin w 

łącznej liczbie efektów uczenia się. 

Dyscyplina 

zootechnika i rybactwo – 60% 

nauki o kulturze fizycznej – 40% 

Koncepcja kształcenia, w tym wskazanie związku ze strategią Uczelni oraz potrzebami 

społeczno-gospodarczymi: 

Koncepcja kształcenia na kierunku Aktywność Fizyczna i Agroturystyka Kwalifikowana mieści się w 

dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo oraz nauki o kulturze fizycznej. 

Studia mają charakter praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej. 

Koncepcja i postawione cele kształcenia na kierunku studiów Aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana w pełni wpisują się w strategię rozwoju UP w Lublinie na lata 2019-2030 (Uchwała nr 

66/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 24 maja 2019) oraz w cele postawione w strategii 

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Strategia Rozwoju Wydziału Nauk i Zwierzętach i 

Biogospodarki na lata 2019-2030). Do zasadniczych celów UP w Lublinie należy prowadzenie 

działalności edukacyjnej zgodnej z potrzebami rynku, umożliwienie kształcenia na studiach 3-

stopniowych, współpraca krajowa i międzynarodowa w obszarze dydaktycznym oraz stałe 

doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Obszarem wspieranym przez 

Uniwersytet poprzez realizowane przez niego badania w zakresie oceny, adaptacji i zastosowania 

nowych technik oraz technologii jest również „uruchamianie nowych kierunków studiów zgodnych z 

misją Uczelni i aktualnymi potrzebami na rynku pracy”. Ponadto strategia Uczelni podporządkowana 

jest zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia, poprzez wzbogacenie i różnicowanie oferty 

dydaktycznej, wykorzystanie nowoczesnych metod, rozwiązań i technologii w dydaktyce oraz 

wzmocnienie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu. Do kierunkowych celów strategicznych 

Uczelni należy m. in.: „systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez 

koncentrację potencjału badawczego, wdrożeniowego, kształcenie kadr, rozwinięcie i poszerzenie 

oferty kształcenia w nawiązaniu do potrzeb gospodarki i administracji, rozwój współpracy z 

ośrodkami zagranicznymi”. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z interesariuszami, którzy m.in. 

wspomagają i wpływają na kształt oraz doskonalenie koncepcji praktycznego aspektu kształcenia na 

kierunku. Na tej podstawie określono cele kształcenia i sylwetkę absolwenta. 

Kierunek Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana profil praktyczny, jest 
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przyporządkowany do dwóch dyscyplin: zootechnika i rybactwo oraz nauk o kulturze fizycznej. Jest 

to, zatem kierunek zintegrowany, wymagający zaangażowania pracowników z różnych obszarów i o 

różnych kwalifikacjach. Wzrost zainteresowania społecznego aktywnością fizyczną, sportem i 

agroturystyka kwalifikowaną tworzy dodatkowe potrzeby na rynku pracy, a proponowany kierunek 

wychodzi im naprzeciw. Misja Uniwersytetu w rozdziale „Zdrowie i zdrowy styl życia” głosi, że: „w 

nowoczesnych społeczeństwach sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych wpływających na 

zdrowie człowieka, stanowiąc bodziec rozwoju wielu gałęzi gospodarki. W gospodarce opartej na 

wiedzy nowego znaczenia nabiera człowiek oraz jego prawo do swobodnego wykorzystania czasu 

wolnego, w tym w zakresie kultury fizycznej. Jako czynnik kształtowania zdrowia i osobowości, sport 

jest wartościową formą spędzania wolnego czasu i winien stać się istotnym elementem w procesie 

edukacji i wychowania”. Proponowany kierunek jest, zatem krokiem naprzód w wypełnianiu tej misji. 

Dysponując nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym i zapleczem do agroturystyki i sportu 

jeździeckiego, Uczelnia jest przygotowana do realizacji tego zadania. Warto nadmienić, że dotychczas 

zakładano wypełnianie tej misji głównie wśród studentów i pracowników Uniwersytetu. Kierunek, 

poprzez kształcenie nauczycieli, szkoleniowców i animatorów wychowania fizycznego, znacznie 

zwiększy zakres społecznego oddziaływania Uniwersytetu, poszerzając tym samym założenia jego 

misji. 

„Strategia Rozwoju Uniwersytetu” zakłada, że absolwenci Uniwersytetu stanowią wysoko 

wykwalifikowane kadry pracowników sektora rolno-spożywczego, a wielu z nich pracuje poza 

rolnictwem. W tym świetle innowacyjne i skutkujące wzrostem konkurencyjności zawodowej, jest 

stworzenie dla nich dodatkowej szansy rozwijania kwalifikacji w zakresie aktywności fizycznej i 

agroturystyki kwalifikowanej na macierzystej Uczelni. W dużych ośrodkach miejskich dostęp do usług 

i kadry w zakresie sportu i rekreacji jest większy niż w środowisku wiejskim i małych miast. Działania 

w zakresie sportu i rekreacji prowadzone są często w agroekosystemach i środowiskach naturalnych, 

co nierzadko skutkuje ich dewastacją. Zasadne jest, zatem połączenie wiedzy o środowisku, 

szczególnie o środowisku wiejskim, z wiedzą o aktywności fizycznej i agroturystyce kwalifikowanej, 

co zaowocuje nowym typem animatora, a po zdobyciu dodatkowych kompetencji również nauczyciela 

czy instruktora wychowania fizycznego szczególnie w obszarach wiejskich. Zwiększy to szanse na 

eksploatowanie zasobów przyrodniczych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Podejście to jest w 

pełni zgodne z „Misją Uniwersytetu”, która głosi, że „Uczelnia zamierza zaspakajać popyt na wysoko 

kwalifikowane kadry w zakresie ochrony środowiska, - także w zakresie tworzenia odpowiednich 

warunków wypoczynku i dobrego funkcjonowania w czystym środowisku przyrodniczym, stawiając 

jako priorytet zdrowie i zdrowy styl życia”. 

Uzasadnienie utworzenia studiów i różnice w stosunku do innych programów studiów o 

podobnie zdefiniowanych efektach uczenia się prowadzonych w Uczelni i przyporządkowanych 

do tej samej dyscypliny: 

 

W Uczelni nie są realizowane kierunki studiów o podobnie zdefiniowanych efektach uczenia się 

przyporządkowane do tej samej dyscypliny. Doskonalenie programu studiów na kierunku Aktywność 

fizyczna i agroturystyka kwalifikowana przygotowano zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w 

Raporcie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej przesłanym z pismem 

ZR.410.2.2022 z dnia 3.06.2022 dla naboru rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 

2022/23. Proponowane zmiany mające na celu udoskonalenie programu kierunku zostały 

przedyskutowane z grupą interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych. Studia prowadzone będą 

na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (DZ. U. z 2018 r. poz. 

2218) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem Uchwały Senatu UP 

w Lublinie nr 13/2019-2020 w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania i doskonalenia 

programu studiów wyższych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Uchwały Senatu UP w 
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Lublinie nr 59/2020-21. 

Program studiów na ocenianym kierunku jest stale doskonalony w zakresie zarówno merytorycznym, 

jak i praktycznym, w oparciu o wyniki aktualnie prowadzonych badań oraz wciąż rozwijane 

doświadczenie praktyczne kadry, wynikające z jej wieloletniej współpracy z podmiotami branży 

rolniczo-sportowo-rekreacyjnej. Opracowany program studiów oraz efekty uczenia się są nowatorskie 

w edukacyjnej ofercie polskich uczelni przyrodniczych. Kształcenie w zakresie połączenia wiedzy i 

umiejętności praktycznych w sektorze aktywności fizycznej z możliwością jej wykorzystania w 

rekreacji w terenach wiejskich nie jest dostępne na żadnej innej uczelni w kraju i za granicą. Zbliżone 

programy studiów w wąskich zakresach, jak np.: Turystyka i Reakcja oferuje Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, czy też inne uczelnie w kraju, jak: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

(Agroturystyka), Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Turystyka i Rekreacja), Wyższa 

Szkoła Bankowa w Gdańsku (Turystyka i Rekreacja), Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Gdańsku (Turystyka i hotelarstwo od roku akademickiego 2022/23 oraz za granicą: University of 

Maryland Extension (Agrotourism), University of Minnesota (Agritourism), Colorado State University 

(Agritourism Management), University of Waterloo i Concordia University (Recreation and Leisure 

Studies), University of Sunshine Coast Australia (Recreation and Outdoor Environmental Studies). 

Studia mają charakter interdyscyplinarny, a obecnie zarówno w Uczelni, jak i w Polsce nie ma 

kierunku studiów o tak sformułowanych celach i efektach uczenia się. Program studiów oraz efekty 

uczenia się na kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana konsultowano z 

przedstawicielami otoczenia gospodarczego zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi szeroko 

rozumianej aktywności fizycznej i agroturystyki kwalifikowanej. 

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 

Do wymagań wstępnych stawianych Kandydatom należy uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu 

maturalnego, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na 

kierunku oraz uzyskanie kompetencji zgodnych z wymogami rekrutacji przedstawionymi w Uchwale 

Senatu UP w Lublinie.  

 

Wymagania szczegółowe w postępowaniu rekrutacyjnym:  

zawarte są w Uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolite magisterskie w UP w Lublinie. Rekrutacja na studia odbywa się drogą 

elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na 

wybrany kierunek, a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku 

postępowania rekrutacyjnego. 

Studia pierwszego stopnia – wymagania szczegółowe dla kierunku Aktywność fizyczna i 

agroturystyka kwalifikowana.  

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo 

dojrzałości.  

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu 

maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z 

przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał 

egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny 

końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady 

uwzględnia się zasady preferencyjne. 

 przedmioty maturalne uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz 

jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia, wos. 
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W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych 

na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym zgodnie z tabelą: 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji 

Mnożnik 

poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

Przedmiot 

obowiązkowy 
język obcy nowożytny 1,3 2,0 

Jeden przedmiot do 

wyboru 

biologia, chemia, fizyka, informatyka, 

matematyka, geografia, wos 
2,0 4,0 

 

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia, możliwości zatrudnienia i 

kontynuacji studiów: 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana posiada zaawansowaną 

wiedzę z zakresu szeroko rozumianej aktywności fizycznej oraz zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów. Dysponuje również poszerzoną wiedzą 

z zakresu zasad organizowania i zapewnienia bezpieczeństwa wędrówek pieszych, rajdów, obozów 

sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, także z udziałem zwierząt. Jest 

merytorycznie przygotowany do uzyskania uprawnień instruktora sportu. Absolwent legitymuje się 

poszerzonymi umiejętności animowania aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i 

zawodowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Potrafi kompetentnie oddziaływać na 

wychowanków, wspomagać ich rozwój somatyczny i motoryczny, a także w perspektywie dorosłego 

życia kształtować nawyki prozdrowotnego stylu życia. Absolwent kierunku ma wiedzę i umiejętności 

pozwalające dopasować aktywność fizyczną do rodzaju i poziomu wysiłku/odpoczynku u człowieka. 

Absolwent potrafi w poszerzonym stopniu organizować zajęcia aktywności fizycznej w obiektach 

sportowych oraz w warunkach terenowych z lub bez udziału zwierząt, także przy ograniczonym 

dostępie do specjalistycznej infrastruktury sportowej w sferze agroturystyki i turystyki wiejskiej. Jest 

przygotowany do organizacji wypoczynku i rekreacji, a także doskonalenia sprawności ruchowej, 

wydolności fizycznej i zdrowia oraz potrafi zainteresować wszechstronnym poznaniem kraju. 

Absolwent kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana jest przygotowany do 

podjęcia obowiązków zawodowych zgodnie z panującymi trendami społeczno-gospodarczymi 

uwzględniającymi wzrost świadomości społecznej z zakresu wpływu aktywności fizycznej, w tym 

agroturystyki kwalifikowanej, na zdrowie i rozwój człowieka. Efektywnie propaguje aktywne postawy 

w zakresie zdrowego stylu życia oraz nawyki systematycznego uprawiania sportu, szczególnie w 

środowisku terenów wiejskich i nisko zurbanizowanych. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Absolwent kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana będzie przygotowany do 

pracy w ośrodkach sportu, w tym w klubach sportowych, w instytucjach samorządu terytorialnego, 

rekreacji i agroturystyki oraz w organizacjach non-profit, jako specjalista w zakresie organizacji i 

rozwoju kultury fizycznej. Będzie gotowy do pełnienia funkcji animatora czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, osób dorosłych oraz starszych zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, 

realizowanej m.in. na łonie natury oraz z lub bez udziału zwierząt.  

W ramach swej specjalności będzie wykonywał zadania zawodowe w ośrodkach jazdy konnej albo w 

ośrodkach sportów wodnych, przez co stworzy szansę atrakcyjnego wypoczynku nie tylko dla osób ze 

środowisk wiejskich, w tym dzieci i młodzieży. Będzie przygotowany do podjęcia studiów II
o
. 

 


