KATEDRA GEOLOGII OGÓLNEJ I GEOTURYSTYKI
Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Geoturystyka

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

I. Atrakcje i regiony turystyczne
1. Ewolucja definicji regionu turystycznego.
2. Typy regionów turystycznych, metody delimitacji regionów turystycznych.
3. Makroregiony turystyczne świata według Światowej Organizacji Turystyki. Struktura
regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego.
4. Pojęcia: gospodarka turystyczna, przemysł turystyczny. Istota gospodarki turystycznej w
regionie.
5. Wpływ turystyki na gospodarkę regionu (pozytywny i negatywny).
6. Podmioty zarządzające turystyką w regionie (Destination Management Organizations).
Funkcje i zadania DMO.
7. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne.
8. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionie – etapy i procedury.
9. Typologia atrakcji turystycznych.
10. Regiony turystyczne Grecji.
11. Metody badań i oceny atrakcji turystycznych.
12. Klasyfikacja i charakterystyka naturalnych atrakcji turystycznych Rumunii.
13. Charakterystyka najważniejszych atrakcji turystycznych Słowacji.
14. Atrakcje turystyczne Bułgarii.
15. Najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne Chorwacji.
II. Geoturystyka
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Geoturystyka – definicje i pojęcia.
Cele i zadania geoturystyki.
Walory przyrodnicze i antropogeniczne jako atrakcje geoturystyczne.
Jaskinie jako atrakcje geoturystyczne na przykładach z Polski i świata.
Wodospad jako atrakcja geoturystyczna na przykładach ze świata.
Wulkany jako atrakcje geoturystyczne na przykładach ze świata.
Formy skałkowe jako atrakcje geoturystyczne na przykładach z Polski i świata.
Kaniony jako atrakcje geoturystyczne na przykładach z Polski i świata.
Geopark jako atrakcja geoturystyczna na przykładach z Polski.
Cele waloryzacji geoturystycznej; podstawowe elementy składowe wykorzystywane w ocenie
przydatności obiektów i zjawisk geologicznych dla geoturystyki.
Trasa geoturystyczna; rodzaje tras, zasady projektowania.
Etapy i zasady tworzenia tablic geoturystycznych.
Systemy zarządzania strefami ruchu turystycznego w obszarach chronionych; przykłady
konkretnych działań.
Pojęcia: obiekt geoturystyczny, zjawisko geoturystyczne, atrakcja geoturystyczna.
Geoturystyka w aspektach działalności człowieka.

III. Ochrona dziedzictwa geologicznego i geoparki
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Dziedzictwo geologiczne – pojęcie, przykłady.
Historyczne i współczesne motywy ochrony przyrody nieożywionej.
Typy i charakterystyka obiektów geologicznych podlegających ochronie - przykłady.
Rozwój ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie.
Geoochrona – definicja i zadania.
Międzynarodowy program Global GEOSITES i jego cele.
Przykłady reprezentatywnych obiektów przyrodniczych z Polski włączonych do programu Global
GEOSITES.
Waloryzacja obiektów geologicznych i jej cele i zadania.
Geopark i jego znaczenie w turystyce światowej.
Kryteria ustanawiania światowych geoparków UNESCO.
Geopark Łuk Mużakowa i jego walory geologiczne decydujące o jego włączeniu do sieci
geoparków UNESCO.
Znaczenie geoparków UNESCO dla krajowej ochrony przyrody.
Sposoby interpretacji geologii w turystyce na podstawie znanych geoparków.
Sieci EGN i GGN.
Wniosek aplikacyjny o ustanowienie geoparku UNESCO, charakterystyka.

