
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Turystyka osób niepełnosprawnych TR/2/PK/TON 25 a 2 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: 

wykłady – 14 godzin/ 1 godzina e-learning 

ćwiczenia – 14 godzin/ 1 godzina e-learning 

Niestacjonarne: 

Wykłady –9 godzin 

Ćwiczenia-9 godzin 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład 

ćwiczenia  

warsztaty 

spotkania z praktykami, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 6 

Podstawy turystyki,  

Obsługa ruchu turystycznego. 

Założenia wstępne: 

Wiedza z zakresu teorii i metodyki turystyki 

(m.in. doboru grup, form realizacji zajęć, 

metod pracy z grupą) 

Metody dydaktyczne Wykład  

Wykład z prezentacją multimedialną 

Dyskusja 

Praca w grupach – projekt  

Samoocena wiedzy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe Sposób zaliczenia: Egzamin 
Formy zaliczenia: Egzamin pisemny z 



kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne pytaniami zamkniętymi i otwartymi/ ocena 
podsumowująca 
Ocena końcowa z ćwiczeń:  

1. aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, 
2. terminowe przygotowanie 

wymaganych prac oraz ustne 
przedstawienie ich wyników,  

3. przygotowanie oraz prezentacja 
projektu zespołowego/ocena 
cząstkowa formułująca 

Przykładowe pytania  
1. Rodzaje niepełnosprawności  
2. Funkcje turystyki osób 

niepełnosprawnych 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 
Zakład Metodyki Turystyki 

Cele i zadania przedmiotu:  

Celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów kształcenia, obejmujących m.in.: 

 

w zakresie wiedzy: 
C1. poznanie istoty turystyki osób z niepełnosprawnością, pojęć związanych z tym sektorem,  
C2. poznanie zachowań klientów usług turystycznych oraz zasad ich profesjonalnej i nowoczesnej obsługi; 
C3.  rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i 

rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów 

jednostek oraz grup społecznych 
C4. zapoznanie z zasadami organizacji imprezy turystycznej skierowanej do konkretnej niepełnosprawności  
C5. zapoznanie z podstawową problematyką uczestnictwa osób niepełnosprawnych w różnych formach 

turystyki oraz przybliżenie im aktualnego stanu wiedzy o wybranych kierunkach działań 

aktywizujących – fizycznie i społecznie – osoby ze specjalnymi potrzebami 

 

w zakresie umiejętności: 
C6. przygotowywania projektów rozwijania swoich umiejętności i kompetencji społecznych, korzystania z 

dostępnych technik informacyjnych; umiejętność pracy (działania) w zespole.  
C7. wyrobienie zdolności porządkowania wykonywanych zadań według stopnia ich ważności z punktu 

widzenia realizacji założonego celu systematycznego i uporządkowanego podejścia do powierzonych zadań, 

formułowania i wygłaszania opinii związanych z turystyką osób niepełnosprawnych oraz obrony swoich też i 

propozycji 
C8. umiejętności wykorzystania wiedzy o zachowaniu klientów usług turystycznych w pracy zawodowej; 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 
C9.student nabiera nawyków uczenia się przez całe życie, obserwowania wszelkich zjawisk i implementowania 

efektów tych obserwacji w realizacji bieżących projektów.  
C10. 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 

1.  Podstawowe definicje i pojęcia związane z 

niepełnosprawnością. Społeczna, psychologiczna i 

zdrowotna rola turystyki, jej powiązania z 

3 K_W07 

K_W11 

C1, C3, C5, 

C7, C9 



rehabilitacją, rewalidacją, oraz kulturą fizyczną. 

Ewolucja poglądów dotyczących zdrowia, choroby i 

wychowania zdrowotnego. Stosunek i postawy 

wobec osób niepełnosprawnych.  

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

2.  Rodzaje niepełnosprawności oraz charakterystyka 

grup niepełnosprawności. Rola turystyki w życiu 

osób niepełnosprawnych. Cele oraz motywy 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce.  

3 K_W07 

K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C1, C5, C8, 

C9 

3. Podstawowe formy aktywności turystycznej osób 

niepełnosprawnych. Zasady prowadzenia zajęć z 

osobami niepełnosprawnymi. 

 

3 K_W07 

K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C1, C4, C5, 

C8, C10 

4. Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 

turystyce. 

 

3 K_W07 

K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C1, C2, C5, 

C6, C10  

5. Uregulowania prawne dotyczące osób 

niepełnosprawnych w Polsce. 

Polityka państwa wobec osób 

niepełnosprawnych. Polski system opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi – organizacje 

promujące i rozwijające turystykę osób 

niepełnosprawnych.  

PFRON – jako przykład organizacji działającej na 

rzecz osób niepełnosprawnych  

w Polsce (programy i dofinansowania) 

3 K_W07 

K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C1, C4, C8, 

C9, C10 

 

 

 



 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Oferta turystyczna skierowana do 

poszczególnych grup osób 

niepełnosprawnych. 

Programowanie imprez turystyczno-

krajoznawczych z udziałem osób 

niepełnosprawnych.   

3 K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_U18 

K_K0l 

K_K04 

C2, C4, C5, C6, 

C7, C8, C10 

2. Metodyka prowadzenia imprez 

turystyczno-krajoznawczych z 

udziałem osób niepełnosprawnych 

(organizacja imprezy turystyczno-

krajoznawczej z udziałem osób 

niepełnosprawnych).  

4 K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C3, C4, C6, C8, 

C10 

3. Diagnoza potrzeb, oczekiwań i 

preferencji osób niepełnosprawnych 

w zakresie oferty turystycznej. 

4 K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C4, C7, C8, C9 

4. Projekty i inicjatywy skierowane do 

osób niepełnosprawnych. 

Formy turystyki preferowane dla 

różnych niepełnosprawności. 

 

 

4 K_W11 

K_U07 

K_U17 

K_K0l 

K_K04 

C4, C5, C6, C8, 

C10 



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

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty ECTS 

15 0,5 godziny kontaktowe – wykłady 9 0,5 

15 0,5 godziny kontaktowe – ćwiczenia 15 0,5 

5 0,2 praca w czytelni 5 0,2 

5 0,2 praca z literaturą 5 0,2 

10 0,3 przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, itp.  

10 0,3 

10 0,3 przygotowanie do egzaminu/kolokwium 10 0,3 

60 2 Razem 60 2 

Rozliczenia punktów ECTS 

Treści programowe zawierają tematykę związaną z funkcjonowaniem rynku turystycznego w różnych 

aspektach, z punktu widzenia podmiotów działających w turystyce. Tematyka specjalizacji jest ściśle 

związana praktyką działalności w branży turystycznej dla określonej grup społecznej ze szczególnymi 

potrzebami. 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 2 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): nie dotyczy 

Wykłady: 0,5 

Ćwiczenia: 0,5 

Literatura podstawowa  
1. Grabowski J. i in.: Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. WSTH, Łódź 2008 
2. Chojnacki K.: Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji 

fizycznej, psychicznej i społecznej. AWF, Kraków 2007 
3. Midura F., Żbikowski J. (red.): Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych. PWSZ, 

Biała Podlaska 2006 
4. Skalska T.: Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju. Wyższa 

Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2004 
5. Łobożewicz T. (red.): Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna, Warszawa 2000 
Literatura uzupełniająca 

1. Skalska T.: Nowe Wyzwania Gospodarki Turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych: 
porady dla usługodawców. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2010 

2. Borowicka A. i in.: Sprawnie dla niepełnosprawnych: profesjonalna obsługa turysty 

niepełnosprawnego. Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008 

3. Borowicka A. i in.: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007 

4. Borowicka A. i in.: Niepełnosprawny turysta: poradnik dla pilotów i przewodników 

turystycznych. Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2003 



5. Stasiak A. (red.): Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. PTTK 

„Kraj”, Warszawa 2008 

6. Ślężyński J., Petryński W. (red.): Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych 

potrzebach. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1995 

7. Łobożewicz T. (red.): Turystyka ludzi niepełnosprawnych, COIT, Warszawa 1991 

 

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                

kierunkowych 

Odniesienie 

do EK 

obszaru 

Rozumie i diagnozuje wpływ czynników 
społecznych i zmian cywilizacyjnych na styl 
życia, związane z tym zagrożenia  
i możliwości ich ograniczania poprzez 
aktywność turystyczną  
i rekreacyjną. 
Zna podstawy i formy organizacji życia 
społecznego, procesy przemian społeczeństw 
i kształtowania się kategorii czasu wolnego 
oraz turystyki i rekreacji jako form jego 
spędzania. 

Wykład/ 
Wykład z 

prezentacją 

multimedial

ną 

 

Egzamin 
ewaluacyjny 

K_W11 

K_W07 

 

M2_W06 

S1P_W02 

Potrafi zintegrować zespół uczestników 

imprezy turystycznej, zajęć rekreacyjnych dla 

wspólnego przedsięwzięcia, uwzględniając 

różnice społeczne lub kulturowe  

Ćwiczenia/praca 

w grupie 
Projekt 

zespołowy 
K_U07 

M2_U04 

S2A_U07 

Posiada specjalistyczne umiejętności w 

wybranym obszarze aktywności związanej z 

turystyką lub rekreacją.  

Wykład 

Spotkania  

z praktykami 

Ćwiczenia 

Egzamin 
ewaluacyjny 

Projekt 
zespołowy 

K_U17 
M2_U02 

M2_U11 

Reprezentuje postawę promującą zdrowie i 

aktywność fizyczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywnego wypoczynku. 

Wykład 

Ćwiczenia 

Projekt 
zespołowy 
Prezentacja 

ustna 

K_K0l M2_K09 

Realistycznie ocenia swoje kompetencje, jest 

świadom ich ograniczeń i wie, kiedy zwrócić 

się do ekspertów 

Ćwiczenia/dysku

sja, samoocena 

 

Projekt 
zespołowy 
Prezentacja 

ustna 
Diagnoza 

środowisko
wa 

K_K04 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Autor programu: Dr Włodzimierz Banasik, Mgr Karolina Gołębieska  



 


