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Kierunek  lub kierunki studiów OG, specjalność ekoturystyka 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Zwierzęta jako atrakcja turystyczna 

Animals as a tourist attraction 

Język wykładowy j. polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultet 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,2/0,8) 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Bożena Łagowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Entomologii 

 Cel modułu przedmiot obejmuje przegląd zwierząt hodowlanych i 

towarzyszących obecnych w gospodarstwach 

prowadzących działalność turystyczną. Przedstawiony jest 

też wpływ zwierząt na stan emocjonalny człowieka i inne 

korzyści wynikające z  obcowania ze zwierzętami  z 

uwzględnieniem ich właściwości terapeutycznych.   

Wskazanie atrakcyjności turystycznej zwierząt oraz 

sposobów ich wykorzystania w gospodarstwach 

prowadzących działalność turystyczną. 
 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Korzyści dla człowieka płynące z posiadania zwierząt.  

Wpływ zwierząt na stan emocjonalny człowieka i jakość 

wypoczynku. Przegląd zwierząt i sposoby ich 

wykorzystania w turystyce wiejskiej: koniowate, 

jeleniowate, hodowla drobiu ozdobnego, ryby i inne 

zwierzęta. Wykorzystanie owadów w turystyce; 

apiturystyka i gospodarstwa apiturystyczne w Polsce, 

Ogrody dla motyli i ich atrakcyjność turystyczna. 

Możliwości wykorzystania zwierząt żyjących na wolności. 

Zwierzęta jako produkt turystyczny, wykorzystanie 

wizerunku zwierząt do celów marketingowych. 

Terapeutyczne właściwości zwierząt i możliwości ich 

wykorzystania w turystyce. Regulacje prawne w zakresie 

wykorzystania zwierząt w turystyce. Standardy pracy ze 

zwierzętami, bezpieczeństwo zwierząt i turysty. Zwierzęta 

w ofertach internetowych gospodarstw prowadzących 

działalność turystyczną. 
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Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych.  

Projektowe prace zespołowe, dyskusja. 

 


