
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 
kod nr w planie 

studiów 
ECTS 

TURYSTYKA W SAMORZĄDACH 

TERYTORIALNYCH 
TwST    38 m 1 

 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Poziom kształcenia 1 
Rok/Semestr III/6 
Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 
Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  

13 godzin + 2 godzin e-learning 

konsultacje 1 godzina 
Niestacjonarne 
nie dotyczy 

Język wykładowy Polski 
Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, e-learning 
Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom: 4 

przedmioty: 
zakres podstaw turystyki 
Założenia wstępne: 
Wiedza z zakresu rodzajów turystyki, kryteria 

podziału, form turystyki, organizacji turystyki 
Metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacją 

multimedialną, e-learning 
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę, ocena 

podsumowująca/końcowa 
Sposób zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest spełnienia 

określonych wymagań- test pisemny. 
Przykładowe pytania  
1. Zadania dla turystyki na szczeblu lokalnym. 
2. Zakres działania LOT 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 
Zakład Metodyki Turystyki 

 
Cele i zadania przedmiotu: 

w zakresie wiedzy: 
C1. Przedstawienie studentom szeregu zjawisk występujących w zadaniach dla turystyki w 

samorządach terytorialnych.  

C2. Ma wiedze w zakresie organizacji turystyki w samorządach terytorialnych. 

C2. Ma wiedze w zakresie organizacji lokalnych struktur działających w dziedzinie turystyki w 

samorządach terytorialnych. 

 

w zakresie umiejętności: 

C4. Rozpoznaje zjawiska związane z turystyką. 

C5. Rozpoznaje dominujące tendencje w turystyce lokalnej. 

C6. Rozpoznaje nowe trendy dominujące w organizacji turystyki regionalnej i lokalnej. 



 

 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

C7. Potrafi ocenić nowe trendy w turystyce. 

C8.student nabiera nawyków uczenia się przez całe życie, obserwowania wszelkich zjawisk i 

implementowania efektów tych obserwacji w realizacji bieżących projektów.  

C9. student rozumie, że wiedza i umiejętności ulegają dezaktualizacji i ma świadomość potrzeby 

ciągłego doskonalenia się i rozwijania swoich zainteresowań. 

 
Treści programowe:  
Wykłady  
LP Treści programowe Liczba 

godzin 
Efekt 

Kształcenia 
Cele 

przedmiotu 
 Zjawiska związane z turystyką i jej 

organizacją w samorządach 

terytorialnych. Dominujące tendencje 

w turystyce i ich adaptacja na rynek 

lokalny. Nowe produkty w turystyce i 

ich przeniesienie do struktur 

samorządów terytorialnych. 

15 K_W04 

 K_W05 

K_W10 

K_W18 

K_U11 

K_K02 

K_K07 

C1, C2, C3, 

C4, C5, C6, 

C7, C8, C9 
 

 

Rozliczenia punktów ECTS 
Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia 

stacjonarne 
Rodzaj 

aktywności 
Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Punkty ECTS  Liczba 

godzin 
Punkty 

ECTS 
13 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady Nie dotyczy 0,5 

1 0,1 Godziny kontaktowe – konsultacje   

2 0,1 E -learning   

2 0,1 Praca w czytelni   

3 0,1 Praca z literaturą   

4 0,1 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 
  

25 1 Razem   

 
Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: treści programu obejmują 

zagadnienia teoretyczne z zakresu nowych trendów panujących na rynku turystycznym   niezbędne 

do funkcjonowania na rynku turystycznym.  

Zajęcia e-learningowe (treści programowe) 2 godziny: 
Nowe produkty turystyczne 
Wykłady: 0,5 ECTS 
Ćwiczenia: 0 ECTS 
Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
       1.  Gołembski G. Regionalne aspekty rozwoju turystyki WN PWN Warszawa 2008 
       2.  Borzyszkowski J. Polityka turystyczna państwa WKUP Koszalin 2005 
       3.  Gołembski G. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. PWE 2009 
Literatura uzupełniająca 



 

 

1. Gordon A. (red) Turystyka w powiecie i gminie POT 2003 

2. Korzeniowski A. ABC Samorządu terytorialnego O.W. Branta 2012    

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h – 

5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowy

ch 

Odniesienie do 

EK obszaru 

Student rozumie pojęcie 

trendów występujących w 

organizacji turystyki w 

samorządach terytorialnych, 

zna ich formy, sposoby 

organizacji i szukania 

współpracy z odpowiednimi 

jednostkami samorządowymi. 

 
Wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

 
Kolokwium 

pisemne 

K_W04 

 K_W05 

K_W10 

K_W18 

K_U11 

K_K02 

K_K07 
 
 

 
S1P_W09 

M1_W0 

S1P_W06 

M1_U07 

S1P_U01 

S1P_K04 

M1_K03 

M1_K01 

S1P_K06 
 
 

Wykazuje umiejętność 

krytycznej analizy i selekcji 

informacji pochodzących z 

wielu źródeł, wyciągania 

wniosków oraz formułowania 

prawidłowych rozwiązań. 
Potrafi wskazać społeczne i 

polityczne przyczyny wpływu 

na ruch turystyczny i dokonać 

jego klasyfikacji. 
 

 
Wykład 

/dyskusja 

 
Kolokwium 

pisemne  

   Jest w stanie inspirować 

jednostki i grupy do 

wykonywania różnych zadań 

w zakresie organizacji 

turystyki. 

Wykład/ 

dyskusja/ ocena 

lokalnych 

projektów 

 
Kolokwium 

pisemne  

Autor programu: dr Włodzimierz Banasik 
 

 


