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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ukształtowania terenu, krain
geograficznych oraz przyrody i działalności człowieka na terytorium Włoch. Wskazanie różnic pomiędzy
poszczególnymi regionami Włoch, ich klimatem i walorami krajobrazowymi. Ukazanie dziedzictwa w
zakresie kultury materialnej poszczególnych regionów włoskich oraz ich walorów turystycznych.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów związanych z geografią fizyczną i społeczną (na poziomie szkoły
średniej) oraz podstawowa znajomość mapy Włoch.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. nazywa i definiuje podstawowe procesy przyrodnicze
kształtujące krajobraz Włoch
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

H1A_W04,

K_U04

H1A_U02,

K_U10

H1A_U06,

K_K03

H1A_K03,
H1A_K04,

2. wymienia i charakteryzuje poszczególne regiony fizycznogeograficzne oraz administracyjne Włoch
3. rozróżnia cechy charakterystyczne krajobrazu regionu
śródziemnomorskiego w porównaniu do innych regionów
Europy
4. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów natury geograficznej i turystycznej pojawiających
się w pracy zawodowej

Umiejętności

5. umiejętnie klasyfikuje różnorodne zjawiska i procesy
geograficzne przy planowaniu, projektowaniu lub działaniu w
zakresie przestrzeni geograficznej Włoch
6. samodzielnie określa priorytety służące realizacji
określonego zadania w zakresie planowania przestrzeni
geograficznej i turystycznej Włoch

K_K04

H1A_K05,

Kompetencje społeczne

7. jest zorientowany w działaniach na rzecz ochrony środowiska
i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu Włoch
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Zagadnienia wstępne

2

2. Geografia fizyczna Włoch

6

3. Geografia społeczno-ekonomiczna Włoch (humanistyczna)

8

4. Regiony Republiki Włoskiej - ze szczególnym uwzględnieniem geografii turystycznej

14

Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

wykład informujący połączony z prezentacją multimedialną
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin ustny
Testowy egzamin ustny obejmujący wiedzę z wykładów.

1,2,3,4,5,6,7,

Literatura podstawowa

Lanza C., Ortona S., Segre A., Tarallo P. (1986): Il disegno della terra. Geografia generale e Italia. Cusano Milanino: Markes
Borsari L. (2010): La Patria. Geografia dell’ Italia. Introduzione generale. Roma
Płatek K., Szyma M., Bilczyński P. (1999): Włochy, tom 1-2. Bielsko-Biała: Pascal
Flis J. (1965): Włochy, w: Geografia powszechna, t. 3. Warszawa: PWN
Hatchwell E. (2005): Italy. Insight Guides. Apa Publications
Literatura uzupełniająca

Jepson T. (2002): Włochy. Warszawa: National Geographic Polska
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

30

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

22

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

