
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Przedmiot 

kod nr w planie 
studiów 

ECTS 

JĘZYK ANGIELSKI TR/1/J/ANG         1      12 
 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Poziom kształcenia I stopnia 
Rok/Semestr Rok studiów I,II, semestr 1,2,3,4 
Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 
Wykłady/ćwiczenia/konsultacje  
(liczba godzin) 

Stacjonarne:  
ćwiczenia: 104 godzin kontaktowych w tym: e-
learning: 16 godzin kontaktowych 
konsultacje: 12 godzin kontaktowych 
Niestacjonarne:  

Język wykładowy Angielski 
Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia / lektorat, e-learning 
Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Zdany egzamin maturalny z języka angielskiego 
lub certyfikat potwierdzający znajomość języka 
angielskiego na poziomie B1 
Założenia wstępne: 
Znajomość języka angielskiego na poziomie 
podstawowym A2 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia / lektorat, e-learning, ćwiczenia 
audytoryjne: praca z podręcznikiem / analiza 
tekstów z dyskusją  / gry symulacyjne / praca w 
grupach / analiza przypadków / dyskusja/ 
konwersatorium / prezentacja / ćwiczenia w 
rozumieniu ze słuchu oraz rozumieniu tekstu 
pisanego ogólnego i specjalistycznego / dialogi 
sytuacyjne  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną po każdym semestrze; 
- egzamin pisemny na poziomie B2  
  po czwartym semestrze 
Formy zaliczenia: 
- obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,  
- kolokwia pisemne (zaliczenie cząstkowe, 
analiza przypadku) 
- zadanie projektowe (case study) 
- egzamin pisemny na poziomie B2: testowy 
(pytania otwarte i zamknięte, zadania 
gramatyczne i leksykalne, zadania na 
zrozumienie tekstu czytanego i słuchanego, 
translacja) 
Przykładowe zadanie egzaminacyjne: 
„Wysłuchaj konwersacji telefonicznej i wybierz 
odpowiedzi prawda/fałsz” 
„Przeczytaj artykuł o hotelach i odpowiedz na 
pytania” 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 
Pracownia Języków Obcych 



Cele i zadania przedmiotu: 
C1: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej B2 – poziomu umożliwiającego sprawne   
  funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym, porozumiewanie się w podróży, a także  
  wykorzystanie języka w pracy zawodowej. 
C2: Wprowadzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu turystyki i języka biznesu.  
C3: Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia.   
C4: Wprowadzenie podstawowych listów formalnych – podanie o pracę, list motywacyjny,   
   reklamacja.  
 
 
Treści programowe 
 
Wykłady: brak 
 
Ćwiczenia:  
 
LP Treści programowe Liczba 

godzin 
Efekt Kształcenia Cele 

przedmiotu 
1 Nazwy zawodów w przemyśle 

turystycznym i hotelarskim 
4 

K_U21 

C2 

2 Pisanie CV i listu motywacyjnego. 
Rozmowa kwalifikacyjna 

4 C4 

3 Poszukiwanie pracy; rekrutacja 
pracowników 

4 C1 

4 Problemy ekologii - turystyka a 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 

4 C2, C3 

5 Turystyka zrównoważona 4 C2, C3 
6 Planowanie przyjaznych środowisku 

ośrodków wypoczynkowych 
4 C1 

7 Zwiedzanie obiektów historycznych. 
Podstawowe style w architekturze 

4 C2, C3 

8 Promocja i reklama w przemyśle 
turystyczno-hotelarskim; różne formy 
reklamy 

4 C2, C3 

9 Planowanie kampanii reklamowej; 
promowanie destynacji turystycznych 

4 C2 

10 Marketing w turystyce 4 C2, C3 
11 Przygotowywanie prezentacji – cechy 

dobrej prezentacji; język prezentacji; 
prezentacja wybranego regionu 
turystycznego 

4 C1 

12 Podróże biznesowe – organizacja 
podróży, rola biur turystycznych i 
przewoźników 

4 C1, C2 

13 Różne formy wypoczynku, środki 
transportu – omówienie wszystkich 
typów, słownictwo z tym związane 

4 C2, C3 

14 Przemysł hotelarski – wyposażenie 
hotelu, rezerwacje, przyjmowanie gości, 
skargi i zażalenia, inspekcje hotelowe; 
organizowanie konferencji 

4 C4 

15 Obsługa klienta w przemyśle 
turystycznym i hotelarskim – skargi i 
zażalenia 

4 C3, C4 

16 Operatorzy turystyczni – zakres 
obowiązków, praktyczne umiejętności 
(przygotowanie ofert, negocjowanie 

4 C4 



warunków, rezerwacja) 
17 Funkcjonowanie biur informacji 

turystycznej, prezentowanie atrakcji 
turystycznych 

4 C2 

18 Funkcjonowanie biur podróży 4 C1, C3 
19 Rozmowy telefoniczne 4 C2 
20 Główne trendy w turystyce, organizacja 

turystyki w różnych krajach 
4 C1, C3 

21 Przewodnictwo turystyczne 4 C1, C2, C3 
22 Pilotaż wycieczek 4 C1, C2, C3 
23 Turystyka specjalistyczna 4 C2 
24 Gramatyka: wszystkie czasy 

gramatyczne, strona bierna, mowa 
zależna, tryby warunkowe, konstrukcja 
I wish, rodzajniki określone i 
nieokreślone, zdanie podrzędnie 
złożone względne (relative clauses), 
czasowniki modalne. 

28 C1 

 
Rozliczenia punktów ECTS: 
 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 
Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

120 4 Godziny kontaktowe – ćwiczenia/lektorat         -         - 
12 0,5 Godziny kontaktowe – konsultacje         -         - 
15 1 e-learning         -         - 
25 1 Przygotowanie prezentacji multimedialnych         -         - 
 

15 
 

1 

Przygotowanie prac pisemnych, np. CV, listu 
motywacyjnego, reklamacji, memo, e-maili, 
listów formalnych i nieformalnych 

        -         - 
        

25 1 Opracowanie specjalistycznych tekstów i 
artykułów         -         - 

13 0,5 Opracowanie programów wycieczek         -         - 
25 1 Przygotowanie do zaliczenia         -         - 
25 1 Pisemne ćwiczenia gramatyczne i leksykalne         -         - 
25 1 Przygotowanie do egzaminu         -         - 

300 12 Razem - - 

 
Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 
- studia stacjonarne: 120 godzin zajęć praktycznych – 4 ECTS 
- studia niestacjonarne: 
 
Uzasadnienie dla profilu: Nauka języka angielskiego jest nieodzownym elementem edukacji 
dla praktycznego profilu studiów. Oparta jest na praktycznych zadaniach językowych 
pozwalających rozwijać cztery podstawowe sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, 
słuchanie, pisanie oraz mówienie.   
 
Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

• Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z 
podręcznika.   

• Poszerzenie omawianych treści dydaktycznych. 



 
Wykłady: brak 
 
Ćwiczenia:  
Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z podręcznika.   
 
Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 
przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
 

1. Strutt, P.: English for International Tourism Upper-Intermediate, New Edition, 
Pearson 2013 
 

2. Strutt, P: English for International Tourism Intermediate, New Edition, Pearson 2013 
 
Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 
przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Watcyn- Jones, P., Target Vocabulary 1,2,3, Penguin English, 1995 
2. Evans, V., FCE Use of English, Express Publishing1998 i późniejsze 
3. Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan,2003 i późniejsze 
4. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2 Grammar and Vocabulary, 

Macmillan, 2009 i późniejsze 
5. Evans, V.: Successful Writing Upper Intermediate, Express Publishing 1998 
6. The New Poland Express – e-magazine 
7. Riley, D., Śpiewak, G.: Sprawdź swój angielski Hotelarstwo i Turystyka, Peter 

Collin    Publishing 
8. Hollin, P.H., Hołata-Lotz D.: Słownik Hotelarstwa i Turystyki, Peter Collins 

Publishing 
9. Ociepa R., United Kingdom at a Glance, Wydawnictwo Szkolne PWN 

ParkEdukacja, Warszawa, Bielsko-Biała 2009 
10. Longman Dictionary of Contemporary English, fifth edition, Pearson Longman 

2009 i późniejsze 
 
 
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 

Ma umiejętności w zakresie 
znajomości języka obcego zgodne z 
wymaganiami dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
 

Ćwiczenia 

Kolokwia 
pisemne, 
prezentacje 
ustne; 
Pisemny 
egzamin 
końcowy na 
poziomie 
B2 

K_U21 
 

P7_U_U 
P7S_UK 
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