
Przedmiot do wyboru kod Nr w 

planie 

studiów  

ECTS 

MUZEALNICTWO   TURYSTYCZNE TR/1/PK/W      38d 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/semestr Rok II/semestr 4 stacjonarne 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin)  

Wykłady 15 godzin – 2 godz e-learning 

 

 

 

Język wykładowy Polski/Angielski 

Forma/typ zajęć Wykład 

Wymagania wstępne Wymagania formalne – poziom kwalifikacji 4 

Założenia wstępne: ukończone zajęcia z Podstaw 

Socjologii, Podstaw Filozofii,  

Metody dydaktyczne Wykład problemowy 

Wykład z elementami dyskusji 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny 

Wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia:  kolokwium pisemne 

Wymagania do zaliczenia: obecność na 

wykładach, znajomość problematyki wykładów 

Przykładowe zagadnienia na zaliczenie: 

1. Rodzaje i formy muzeów 

2. Najważniejsze muzea sztuki 

współczesnej 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Społeczno-Kulturowych Podstaw w 

Turystyce 

 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat podstaw prawnych ochrony 

zabytków i dzieł sztuki, organizacji muzeów i sposobów ich funkcjonowania, sposobów tworzenia 

ekspozycji muzealnych, historii i rodzajów muzeów, architektury muzealnej, turystycznych funkcji 

muzeów i czasowych wystaw sztuki, funkcji edukacyjnych muzeów i ich atrakcyjności turystycznej, 

najsłynniejszych i najważniejszych muzeów i zbiorów sztuki. Celem praktycznym jest poznanie 

podstaw tworzenia produktów turystyki kulturowej w przedmiocie muzealnictwa krajowego i 

zagranicznego, postrzeganie roli muzeów w regionalnej polityce turystycznej. 

 

 

 

Treści programowe 

Wykłady: 

Interpretacja ustawy o ochronie zabytków i o muzeach. Problemtyka ochrony dóbr kultury, dzieł 

sztuki. Natura wartości dzieła sztuki. Przewożenie dzieł sztuki przez granicę. Odzyskiwanie 

utraconych dzieł sztuki. Wybitne dzieła sztuki jako podstawa atrakcyjności muzeum sztuki. 

Arcydzieła malarstwa w polskich zbiorach muzealnych. Zarys historii muzeów, rodzaje muzeów, 

muzea wirtualne, najsłynniejsze muzea. Architektura muzealna, muzea sztuki współczesnej, „efekt 



Bilbao”. Rodzaje ekpozycji muzealnych, sztuka klasyczna vs sztuka współczesna, ekspozycje stałe a 

ekspozycje czasowe. Edukacyjne i rozrywkowe funkcje muzeów. Funkcje turystyczne muzeów 

sztuki. Muzea sztuki w turystyce kulturowej 

 

 

Rozliczenie punktów ECTS: 

 

                       Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25-30 h 

Studia stacjonarne                         Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba  

godzin 

Punkty  

ECTS 

 Liczba  

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady   

15 0,5 Praca w czytelni   

45 1,5 Praca w internecie   

15 0,5 Praca z literaturą   

     

20 1 Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia   

110 4                                Razem   

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: 

Ćwiczenia: 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, zalecane 5-10 pozycji): 

1.Golka M./2007/Socjologia Kultury, wyd. Scholar, Warszawa 2007, s.120-144, 144-176, 209-232, 

267-302 

2.Popczyk M./red./Muzeum sztuki. Antologia, wyd.Universitas, Kraków 2005, s. 147-169,255-267, 

369-379, 451-467, 467-491,507-521, 575-589, 685-697 

3.Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 

2006. 

4.Rohrscheidt A.M./2008/ Turystyka kulturowa, wyd. KMB Druk, Gniezno 2008, s.53-77  

5.Żygulski Z. jr./1982/, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, wyd.PWN, Warszawa 1982,  

6.Wojnar I./1991/, Muzeum czyli trwanie obecności, wyd. Żak, Warszawa 1991 

 

Literatura uzupełniająca (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, zalecane 5-10 pozycji): 

1.Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, 

Kraków 2012 

2.Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” (47), s. 9-14, 

2006  

3.Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj? „Muzealnictwo” 

(49), s. 200-203, 2008 

4.Gluziński W./1980/ U podstaw muzeologii, Warszawa 1980;  

5.Nowacki M./2001/, Analiza jakości produktu atrakcji turystycznych na przykładzie muzeów i 

innych obiektów dziedzictwa zachodniej Polski, „Muzealnictwo” 2001, nr 43, s. 78-86. 

6.Rokosz K., Głowacki P., Noc muzeów – zjawisko kulturowe i społeczne ostatnich lat, 

„Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 286-293 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h -5 

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



 

Student, który zaliczył przedmiot fakultatywny „Muzealnictwo turystyczne”  osiągnął 

następujące efekty kształcenia:  

 

 

Zamierzone efekty kształcenia 
Forma 

zajęć 
Sposób oceny  

Odniesienie do 

EK 

dla Kierunku 

Odniesienie 

do EK 

dla Obszaru  

Zna w podstawowym zakresie 

dziedzictwo kultury i sztuki i 

rozumie jego wartość, szczególnie 

dla tożsamości społeczeństw i 

atrakcyjności wyjazdów 

turystycznych. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W04 S1P_W09 

Zna zasady i  normy kulturowe 

mające wpływ na społeczne 

zachowania człowieka. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W15 

S1P_W05 

S1P_W07 

S1P_W09 

 

Potrafi scharakteryzować wybrane 

zjawiska zachodzące we 

współczesnym społeczeństwie oraz 

procesy (również historyczne) go 

tworzące. 

 

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_W01 

S1P_W04 

S1P_W05 

S1P_W07 

S1P_W08 

S1P_W09 

 

 

Posiada wiedzę o kulturowych 

uwarunkowaniach działalności 

turystycznej. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 

K_W03 

K_U11 

M2_W08 

S2A_W05 

M1_U07 

Potrafi prawidłowo interpretować 

przyczyny, przebieg oraz 

przewidzieć następstwa zjawisk 

społecznych, szczególnie w 

dziedzinie kultury, czasu wolnego i 

turystyki. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U15 

S2A_U09 

 

Rozumie medialne i naukowe 

przekazy dotyczące różnych 

dziedzin rzeczywistości społecznej, 

w tym szczególnie kultury, czasu 

wolnego i turystyki.   

Wykład 
Kolokwium 

ustne 
K_U10 

S2A_U06 

 

Potrafi samodzielnie zdobywać 

potrzebne informacje i oceniać 

rzetelność ich źródeł, rozumie 

konieczność stałego podnoszenia 

swojej wiedzy z obszaru 

kulturowych uwarunkowań 

działalności turystycznej. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U10 S2A_U06 

 

 

Autor: dr Jakub Mosz 
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