
 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sposób realizacji celów: 

• spotkania z członkami 
Koła Naukowego 
regularnie dwa razy w 
miesiącu, 

• spotkania gościnne z 
praktykami, podróżnikami 
(wykłady, dyskusje, 
konwersatoria), 

• warsztaty dotyczące 
umiejętności 
turystycznych, 

• uaktywnienie forum 
wymiany poglądów i 
doświadczeń z zakresu 
różnych form turystyki i 
rekreacji 

Badania realizowane w ramach 
działalności KN: 

• Luty – kwiecień 2018: 
badanie ankietowe pt. 
„City placement w 
polskich wydawnictwach 
drukowanych” 

• Czerwiec – wrzesień 2018: 
badanie ankietowe pt. 
„Współczesne narzędzia 
promocji i ich znajomość 
wśród polskich i 
zagranicznych 
respondentów’ 

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji SAN 

Celem działalności Koła 

Naukowego Turystyki i Rekreacji 

jest zainteresowanie studentów 

problematyką i zagadnieniami z 

zakresu szeroko rozumianej 

turystyki. Pragniemy, aby w gronie 

fachowców i studentów: 

• podjąć dyskusję i 

połączyć doświadczenie 

podróżników, 

przedsiębiorców 

i naukowców w celu 

rozwijania ducha 

podróżnika, 

• obserwować i analizować 

tendencje rozwojowe 

turystyki, 

• zaprezentować dorobek 

naukowy podejmujący 

problematykę 

zagadnienia, 

• badać perspektywy 

rozwoju przedsiębiorstw 

turystycznych, 

• zorganizować forum 

wymiany doświadczeń, 

umożliwiając w ten sposób 

przepływ informacji i 

wiedzy. 

Założenia i cele Koła Naukowego 

 
„Za dwadzieścia lat 

bardziej będziesz 

żałować tego, czego nie 

zrobiłeś niż tego, co 

zrobiłeś. Więc odwiąż liny, 

opuść bezpieczną 

przystań. Złap w żagle 

pomyślne wiatry. 

Podróżuj, śnij, odkrywaj” 

 

Mark Twain 

 

 

Działalność: 
• Poznawanie świata 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi 

• Rozwijanie pasji 

• Praca naukowa 

• Praca organizacyjna i pomoc 

przy różnych wydarzeniach 

naukowych i nie tylko 

• Organizacja wyjazdów 

krajoznawczych 

O nas 

 
W listopadzie 2017 roku zostało utworzone 

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji. 

Założeniem KN jest przede wszystkim 

zainteresowanie studentów problematyką  

i zagadnieniami z zakresu turystyki.  

W ramach działalności KN prowadzone  

są dyskusje i spotkania z podróżnikami, 

przedsiębiorcami i naukowcami w celu 

rozwijania ducha podróżnika przede 

wszystkim studentów, ale nie tylko, również 

kadry dydaktycznej uczelni. Działalność 

koła jest również płaszczyzną do wymiany 

poglądów i doświadczeń z zakresu różnych 

form turystyki i rekreacji.  

Członkowie Koła Naukowego prowadzą 

także własne badania w obszarze turystyki, 

rezultatem czego są publikacje naukowe  

i wyjazdy na konferencje studencko-

doktoranckie. 

W przyszłości również planowana jest 

współpraca na poziomie krajowym  

i międzynarodowym z kołami naukowymi 

turystyki z różnych zagranicznych ośrodków 

akademickich. 

Poznaj nas 

 
• Dr Maciej Dębski - Prodziekan Wydziału 

Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie 

• Mgr Olena Kulykovets – opiekun KN 

• Serhii Kutsiak – Przewodniczący KN 

• Nataliia Rabyniuk –  

Zastępca przewodniczącego KN 

• Valeriia Yakusheva –  

Upowszechnianie informacji 

• Dariia Yuzvak – skarbnik 

• Roman Kapeliushnyi 

• Oleksandr Kvashuk 

• Uladzimir Kuzmin 

• Anna Kyryliuk 

• Diana Lypovetska 

• Olha Mozol 

• Weronika Szabelewska 

 

 

Działalność społeczna – 
sprzedaż cegiełek na rzecz 

Fundacji Moja Nadzieja 

Działalność naukowa 

• Udział w II Ogólnopolskiej Studencko-

Doktoranckiej Konferencji Naukowej 

Turystyki pt. „Spojrzenie na współczesną 

turystykę”, Szklarska Poręba 9-11 kwietnia 

2018 roku. Referat pt.: „City placement  

w polskich wydawnictwach 

drukowanych”. 

• Publikacja: W.Szabelewska, O.Kulykovets 

(2018): City placement w polskich 

wydawnictwach drukowanych, 

Monografia konferencyjna „Spojrzenie 

na współczesną turystykę”, s. 90-104. 

 

KONTAKT: 

 

• Olena Kulykovets: 

okulykovets@spoleczna.pl 

 

• Facebook: 

www.facebook.com/KoloNaukowe

TurystykiiRekreacji/ 

 

• Spotkania KN odbywają się w drugi 

czwartek każdego miesiąca w sali 
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