
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 11/2014/2015 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia 
w Białej Podlaskiej 

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

 
KARTA PRZEDMIOTU 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. śeglarz jachtowy KOD 
TiR/II/st/28 

 

2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 

 

3. POZIOM  STUDIÓW1: II stopień – studia stacjonarne 

 

4. ROK/ SEMESTR  STUDIÓW: II rok/II-III semestr 

 

5. LICZBA  PUNKTÓW ECTS: 10 

 

6. LICZBA  GODZIN: 30/60 

 

7. TYP  PRZEDMIOTU2: fakultatywny 

 

8. JĘZYK WYKŁADOWY: polski 

 

9. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU3: wykłady na uczelni oraz w czasie rejsu 

szkoleniowego, ćwiczenia realizowane w czasie tygodniowego rejsu szkoleniowego 

 

                                                           
1 Stacjonarny, niestacjonarny, e-learning 
2 Obowiązkowy, fakultatywny. 
3 Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, warsztaty, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta. 



10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):  

- obóz letni 

 

11. CEL PRZEDMIOTU:  
• zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia jachtu Ŝaglowego i kierowania 

załogą w sposób bezpieczny i efektywny, 
• kształtowanie charakteru i poŜądanych postaw w działaniu indywidualnym i 

zespołowym, 
• przygotowanie do egzaminu na stopień Ŝeglarza jachtowego przed komisją PZś. 

 
12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA4 Odniesienie do 

kierunkowych 
efektów 

kształcenia 
(symbol) 

Odniesienie do 
obszarowych  

efektów 
kształcenia 
(symbol) 

P_W01. Posiada wiedzę z zakresu budowy, oraz 

uŜywania sprzętu Ŝeglarskiego i instalacji jachtowych.  

K_W12 M2_W04 

P_W02. Zna przepisy normujące ruch na akwenach 

wodnych.   

KW_07 M2_W12 

P_U01. Potrafi kierować załogą i manewrować 

jachtem w róŜnych warunkach pogodowych. 

K_U14 
 

M2_U11 
M2_U10 

P_U02. Potrafi przewidywać i unikać 

niebezpiecznych sytuacji na wodzie. 

K_U01 
K_U13 

 

M2_U08 
M2_U05 

 

P_U03. Potrafi posługiwać się specjalistycznym 

sprzętem na jachcie Ŝaglowym. 

K_U05 
 

M2_U02 
M2_U06 

 

P_K01. Okazuje szacunek wobec członków załogi 

oraz rozumie znaczenie odpowiedzialności za ich 

zdrowie i sprawność. 

K_K07 M2_K07 

P_K02. Potrafi współdziałać w zespole. K_K05 
K_K06 

 

M2_K04 
M2_K05 

 
 

 

 

 

 

                                                           
4 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_K). 



13. METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Metody (sposoby) oceny5 
 

Typ oceny6 Forma 
dokumentacji 

P_W01 ocenianie ciągłe formująca dziennik zajęć 

P_W02 ocenianie ciągłe formująca dziennik zajęć 

           P_U01 ocenianie ciągłe formująca dziennik zajęć 

P_U02 ocenianie ciągłe formująca konspekt zajęć 

P_U03 ocenianie ciągłe formująca dziennik zajęć 

P_K01 ocenianie ciągłe formująca dziennik zajęć 

P_K02 ocenianie ciągłe formująca dziennik zajęć 

 

 

14. TREŚCI PROGRAMOWE 

Treść zajęć Forma zajęć7  
(liczba godz.) 

Symbol 
przedmiotowych 

efektów kształcenia 
Przepisy Ŝeglugowe obowiązujące na wodnych 

drogach śródlądowych. Etykieta jachtowa. 
wykład 

(4) 
P_W02 

Budowa i obsługa jachtu. Nazewnictwo podstawowych 

części składowych  jachtu śródlądowego. 
wykład 

(4) 
P_W01 

Teoria Ŝeglowania-kursy jachtu względem wiatru, 

wiatr rzeczywisty i pozorny, działanie steru 
wykład 

 (2) 
P_W01 

Teoria Ŝeglowania - siły działające na jacht, 

zawietrzność i nawietrzność, współpraca Ŝagli, 

stateczność jachtu 

wykład 
(2) 

P_W01 

Locja - oznakowanie śródlądowego szlaku 

Ŝeglownego, Ŝegluga na rzece, elementarne informacje 

o budowlach hydrotechnicznych-śluza, jaz. 

wykład 
(4) 

P_W02 

Ratownictwo- środki ratunkowe na jachcie, zasady 

zachowania się po wywrotce jachtu, podstawy pomocy 

przedmedycznej w najczęściej występujących 

wykład 
(4) 

P_W01, P_W02, 
P_U02 

                                                           
5 Ocenianie ciągłe (bieŜące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie pisemne, śródsemestralne 
zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, 
praca semestralna, ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności 
6 Formująca, podsumowująca. 
7 Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta. 



obraŜeniach na jachcie w czasie rejsu 

Meteorologia- znajomość skali Beauforta, 

przewidywanie niebezpiecznych dla Ŝeglarzy zjawisk 

meteorologicznych 

wykład 
(2) 

P_W01, P_W02, 
P_U02,  

Teoria manewrowania. Zasady wykonywania 

manewrów Ŝeglarskich. 
wykład 

(6) 
P_W01, P_W02, 

P_U01 

Zasady ochrony środowiska naturalnego. wykład 
(2) 

P_W01, P_W02, 
 

Prace bosmańskie, umiejętność wiązania 

podstawowych węzłów, naprawy jachtu i osprzętu 
ćwiczenia 

(4) 
P_W01, P_U01, 

P_K02 

Taklowanie jachtu, klar jachtu  ćwiczenia 
(4) 

P_W01, P_U01, 
P_K02 

Obsługa Ŝagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na 

jachcie  
ćwiczenia 

(4) 
P_W01, P_U01, 
P_U03,P_K02 

Zasady cumowania jachtu, umiejętność wiosłowania  ćwiczenia 
(2) 

P_W01, P_U01, 
P_K02 

Obsługa silnika zaburtowego  ćwiczenia 
(2) 

P_W01, P_U02, 
P_U03,P_K02 

Manewry pod Ŝaglami: - zwrot przez sztag  ćwiczenia 
(6) 

P_W01, P_U02, 
P_K01,P_K02 

Manewry pod Ŝaglami: - zwrot przez rufę  ćwiczenia 
(6) 

P_W01, P_U02, 
P_K01,P_K02 

- odejście od nabrzeŜa i dojście do nabrzeŜa. ćwiczenia 
(4) 

P_W01, P_U02, 
P_K01,P_K02 

- alarm „człowiek za burtą”  ćwiczenia 
(8) 

P_W01, P_U02, 
P_U03,P_K01,P_K02, 

- dojście do boi, odejście od boi   ćwiczenia 
(4) 

P_W01, P_U02, 
P_K01,P_K02 

- stawanie na kotwicy  ćwiczenia 
(4) 

 P_U02, P_K02,  

- stawanie w dryf ćwiczenia 
(4) 

P_U02, P_K02, 

Manewrowanie jachtem na silniku: 

- odejście od nabrzeŜa, dojście do nabrzeŜa,  
ćwiczenia 

(2) 
P_W01, P_U01, 
P_U03,P_K02 

Manewrowanie jachtem na silniku: 

- alarm „człowiek za burtą”  
ćwiczenia 

(4) 
P_W01, P_U01, 
P_U03,P_K02 

Manewrowanie jachtem na silniku: 

- holowanie pojedynczego jachtu 
ćwiczenia 

(2) 
P_W01, P_U01, 
P_U03,P_K02 

 



 
15. NARZĘDZIA/METODY/FORMY  DYDAKTYCZNE: 

1. Prezentacje multimedialne-wykład. 

2. Jachty Ŝaglowe z kompletnym wyposaŜeniem, boje manewrowe. 

3. Metoda oparta na obserwacji- pokaz i objaśnienie. 

4. Studiowanie literatury przedmiotu. 

 
 

16. WARUNKI ZALICZENIA: 
Specjalizacja kończy się egzaminem.  

 Egzamin składa się z części  praktycznej i teoretycznej.  

Egzamin praktyczny obejmuje: 

- manewrowanie jachtem pod Ŝaglami, 

- manewrowanie jachtem na silniku, 

- umiejętność kierowania załogą, 

- pracę w charakterze członka załogi, 

- umiejętności z zakresu prac bosmańskich. 

Część teoretyczna egzaminu składa się z testu jednokrotnego wyboru.  

 
 

17. PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (ZALICZENIOWE): 

1. Wymień kursy względem wiatru. 

2. Co powoduje nawietrzność jachtu? 

3. W jaki sposób naleŜy obsługiwać instalację gazową na jachcie? 

4. Jakie następstwa niesie za sobą powstanie najgroźniejszej dla Ŝeglarzy chmury? 
Jaka to chmura? 

5. Opisz jakie czynności naleŜy wykonać po wywrotce jachtu. 

6. Opisz wschodni znak kardynalny, z której strony tego znaku mamy bezpieczną 
wodę? 

7. Prawo drogi jednostek pływających. 
 

 
 



18. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA8: 

1. Kolaszewski A. (2006). Świdwiński P., śeglarz jachtowy. Alma-Press, Warszawa. 

2. Marchaj Cz. (2009).  Teoria Ŝeglowania, aerodynamika Ŝagla. Almapress. Warszawa. 

3. Petryński W. (1986).  Teoria Ŝeglowania i manewrowania dla Ŝeglarzy jachtowych. 

Wyd. AWF Wrocław. 

4. Zientara W. (1992). Śródlądowe przepisy Ŝeglugowe dla Ŝeglarzy i motorowodniaków. 

Agencja EMM, Warszawa. 

 

 

 

19. OBCIĄśENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności  Liczba godzin  
na zrealizowanie 

aktywności w semestrze 
a) Realizacja przedmiotu: wykłady 

Z
ajęcia w

ym
agające udziału 

prow
adzącego 

30 

b) Realizacja przedmiotu: ćwiczenia 60 

c) Realizacja przedmiotu: laboratoria 0 

d) Egzamin 4 

e) Inne godziny kontaktowe z nauczycielem 36 

Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z 

udziałem prowadzącego (pkt. a +b + c + d + e) 

130 

f) Przygotowanie się do zajęć 

S
am

okształcenie 

30 

g) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów 50 

h) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 
końcowego – studiowanie literatury 
przedmiotu 

40 

       i) Wykonanie zadań poza uczelnią 0 

Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we 

własnym zakresie (pkt. f + g +h + i) 

120 

                                                           
8 Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie. 



 Razem godzin 
(zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie) 

 250 

 Liczba punktów ECTS  10 

 
 

20. PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, 
KATEDRA, ZAKŁAD, NR POKOJU) 

1. mgr Jacek Stępień, e-mail:stepienjacek7@wp.pl, Katedra Turystyki i Rekreacji,  

Zakład Sportów Wodnych i Zimowych; ul. Warszawska  29 

2. mgr Maciej Bajbak, e-mail: maciejpmmb@gmail.com; Katedra Turystyki i Rekreacji,  

Zakład Sportów Wodnych i Zimowych; ul. Warszawska  29 

 


