
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kod 
nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

PODSTAWY TURYSTYKI TR/1/PK/PTUR 16 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr I/1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: Wykłady 13 godz. kontaktowe + 

2 godz. e-learning; Ćwiczenia 26 godz. 

kontaktowe + 4 godz. e-learning; konsultacje-

4 godz. 

Niestacjonarne: 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykład, ćwiczenia, zajęcia e-learningowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 4 

Założenia wstępne: 

Brak - przedmiot wprowadzający 

Metody dydaktyczne Wykład - wykład problemowy, wykład z 

prezentacją multimedialną. 

Ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne, 

praca w grupach, dyskusja,/ prezentacja 

multimedialna. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Egzamin pisemny 

Formy zaliczenia:  

Egzamin pisemny obejmujący treści ćwiczeń 

i wykładów np: funkcje i dysfunkcje 

turystyki, pojęcia turysty, turysty 

kwalifikowanego, kadry społeczne działające 

w turystyce. 

Zaliczenie ćwiczeń w formie końcowego 

kolokwium pisemnego. Praca zaliczeniowa w 

formie prezentacji multimedialnych. 

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

- Aktywność na zajęciach. 

- Terminowe przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji wybranych form turystyki. 

- Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.   

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Teorii Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1. Przybliżenie uwarunkowań rozwoju turystyki  oraz ewolucji zjawiska. 

C2.  Przekazanie wiedzy obejmującej podstawowe zagadnienia terminologiczne z zakresu 

turyzmu. 

C3.  Przekazanie wiedzy dotyczącej otoczenia instytucjonalnego oraz prawnych aspektów 



funkcjonowania turystyki w Polsce. 

C4.  Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych problemów współczesnej turystyki oraz 

wieloaspektowości tego zjawiska. 

C5. Przybliżenie wybranych form turystycznych. 

C6. Ukazanie rozmaitych zależności zachodzących pomiędzy turystyką  a wybranymi 

aspektami życia, gospodarką, kulturą, ekologią itp.  

C7. Nauka krytycznego i twórczego interpretowania danych i informacji. 

C8.  Kształtowanie umiejętności prezentacji zagadnienia i współpracy w grupie. 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 
1.  Podstawowe pojęcia i definicje z teorii 

turystyki i turyzmu. 
2 

K_W14 

 
C1 

2.  Motywy podejmowania działalności 

turystycznej i cechy tej działalności. 
1 K_W07 C2 

3.  Ewolucja zjawisk turystycznych 1 K_W03 C2 

4.  Determinanty rozwoju turystyki. Cechy 

polskiej turystyki. 
1 K_U17 

C1 

 C2 

5.  Turystyka na świecie. Międzynarodowy 

ruch turystyczny w poszczególnych 

regionach turystycznych świata. 

1 K_W07 C2 

6.  Otoczenie prawno-instytucjonalne. 1 K_U12 C3 

7.  Charakterystyka wybranych rodzajów 

turystyki w świetle realizowanych celów i 

terenu penetracji. Turystyka wybranych 

grup społecznych. 

2 K_U20 C4 

8.  Turystyka jako zjawisko społeczne, 

psychologiczne, ekonomiczne, polityczne. 

Współczesne zjawiska i trendy w turystyce. 

2 
K_W08 

K_U20 

C4 

 C5 

9.  Funkcje turystyki w podziale na eufunkcje i 

dysfunkcje w stosunku do środowisk 

emisyjnych i recepcyjnych. 

2 K_W08 C4 

10.  Współczesne trendy w turystyce. Opracowanie 

wybranych najnowszych trendów.  Praca w 

ramach zajęć e-learningowych. 

2 K_W14 C6 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 
1.  Mobilność turystyczna studentów (kierunki, 

cechy, tendencje).  Współczesne trendy i 

zjawiska w turystyce. 

2 
K_W18 

K_U11 

C6 

 C7 

2.  Wycieczka jako podstawowa forma 

działalności turystycznej. Etapy organizacji 

wycieczki. 

2 K_W20 C2 

3.  Promocja turystyki w Polsce (instytucje, 

kampanie, kanały informacji, techniki). 
2 K_W13 

C3 

 C7 

4.  Turystyka biznesowa: indywidualne 

podróże służbowe, turystyka targowa, 

kongresowa, motywacyjna. 

2 
K_K04 

K_K08 

C4 

 C5 

 C8 

5.  Turystyka przygodowa: tramping, trekking, 

survival, formy „ekstremalne” w turystyce. 2 K_K04 

C4 

 C5 

 C8 



6.  
Turystyka uzdrowiskowa, turystyka spa i 

wellness, turystyka medyczna. 
2 K_K08 

C4 

 C5 

 C8 

7.  
Turystyka luksusowa (m.in. cruising; 

International Luxury Travel Market). 
1 K_K04 

C4 

 C5 

 C8 

8.  
Turystyka festiwalowa, fanoturystyka,  

turystyka erotyczna, turystyka handlowa. 
1 K_K08 

C4 

 C5 

 C8 

9.  

Turystyka kulturowa, turystyka kulinarna. 1 K_K04 

C4 

 C5 

 C8 

10.  

Turystyka wiejska i agroturystyka. 2 K_K08 

C4 

 C5 

 C8 

11.  

Turystyka osób niepełnosprawnych. 1 K_K04 

C4 

 C5 

 C8 

12.  
Turystyka kwalifikowana (piesza nizinna i 

górska, rowerowa, kajakowa) 
2 K_K08 

C4 

 C5 

 C8 

13.  Turystyka przyrodnicza i jej formy: 

geoturystyka, turystyka ornitologiczna, 

turystyczne safari, ekoturystyka. Turystyka 

zrównoważona. 

1 K_K04 

C4 

C5 

C8 

14.  
Turystyka etniczna, sentymentalna, 

polonijna. Tanatoturystyka. 
1 K_K04 

C4 

C5 

C8 

15.  Kadry w turystyce: pilot wycieczek, 

przewodnik turystyczny (miejski, górski, 

terenowy), wychowawca kolonijny, 

kierownik placówki wyp. Społeczne kadry w 

turystyce (PTTK, ZHP, wolontariat, inne). 

2 K_K08 

C4 

C5 

C8 

16.  Współczesne trendy w turystyce. 

Opracowanie wybranych najnowszych 

trendów.  Praca w ramach zajęć e-

learningowych. 

6 
K_W14 

 
C6 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

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

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady   

26 1 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

4 0,1 Godziny kontaktowe - konsultacje   

6 0,2 e-learning   

11 0,4 Praca z literaturą   

15 0,6 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

15 0,6 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  

15 0,6 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

104 4 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 



programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 1,0 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Przedmiot jest przedmiotem wprowadzającym do tematyki turystyki, a więc poruszane są na 

nim wszystkie podstawowe kwestie związane z dziedziną turystyki, które są wstępem do 

zagadnień poruszanych na pozostałych przedmiotach w kolejnych semestrach studiów na 

kierunku. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): Współczesne trendy i zjawiska w turystyce. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Cymańska-Grabowska B., Stebllik-Wlaziak B., Podstawy turystyki Wyd. REA 2011 

2. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010. 

3. Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2009. 

4. Gołembski T., Podstawy turystyki, WSE Warszawa 2001. 

5. Kurek W., Turystyka, PWN Warszawa 2008. 

6. Łobożewicz T., Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wiek, Albis, Kraków 2009. 

2. Butowski L., Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, 

Wydawnictwo Akademickie WSS-P w Lublinie 2007. 

3. Łobożewicz T., Propedeutyka turystyki, AWF Warszawa 1997. 

4. Przecławski K., Człowiek a turystyka, Albis, Kraków 1996. 

5. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2009. 

7. Toczek-Werner S., Podstawy turystyki i rekreacji, AWF Wrocław 2008. 

  

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 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie 

do …..1 

 

Zna i rozumie podstawy historyczne 
zjawiska turystyki i rekreacji. 

wykład 
Egzamin 

pisemny 

K_W03 

 
S1P_W09 

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, 

ćwiczenia, 

dyskusja, 

prezentacje 

Aktywność 

na zajęciach 
K_W07 

S1P_W02 

 

Rozumie pojęcie turystyki i 

rekreacji jako form aktywności 

społecznej 

Wykład, ćwiczenia, 

dyskusja 

Kolokwium 

pisemne 

końcowe 

K_W08 
S1A_W04 

 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



Posiada podstawową wiedzę z 

zakresu funkcjonowania podmiotów 

organizujących turystykę i rekreację 

Wykład, 

ćwiczenia 

kolokwium 

pisemne 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_W13 
S1P_W07 

 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia 

charakteryzujące turystykę, 

klasyfikację zjawisk turystycznych i 

typologie turystów, strukturę 

aktywności turystycznej różnych 

grup społecznych oraz eufunkcje i 

dysfunkcje turystyki 

Wykład, 

ćwiczenia 

kolokwium 

pisemne 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_W14 

 

S1P_W07 

M1_W05 

M1_W07 

Zna metody i narzędzia, w tym 

techniki pozyskiwania danych, 

właściwe dla turystyki i rekreacji, 

pozwalające opisywać struktury i 

instytucje społeczne oraz procesy w 

nich i między nimi zachodzące 

Wykład, ćwiczenia, 

prezentacje, dyskusja 

Kolokwium 

pisemne 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_W18 

 

S1P_W06 

M1_W06 

Zna i rozumie mechanizmy 

tworzenia produktu turystycznego i 

oferty rekreacyjnej dla różnych grup 

społecznych 

Wykład, 

 ćwiczenia 

kolokwium 

pisemne 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_W20 
S1P_W11 

M1_W11 

Potrafi wykorzystać podstawową 

wiedzę teoretyczną i praktyczną 

oraz pozyskiwać dane do 

analizowania konkretnych procesów 

i zjawisk społecznych w zakresie 

turystyki i rekreacji 

ćwiczenia 
Aktywność na 

zajęciach 

 

K_U11 

S1P_U01 

M1_U07 

Ma umiejętność rozpoznawania 

warunków funkcjonowania 

podmiotów organizujących 
turystykę i rekreację na podstawie 

podstawowych wskaźników 

ekonomicznych i społecznych 

ćwiczenia 
Aktywność na 

zajęciach 
K_U12 S1P_U02 

Potrafi wypowiadać się na 

podstawowe tematy zawodowe z 
zakresu turystyki i rekreacji 

wykorzystując terminologię 

adekwatną do omawianego 

zagadnienia  

Wykład,  

ćwiczenia 

kolokwium 

pisemne 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_U17 

S1P_U09 

S1P_U10 

M1_U03 

 

Ma umiejętność rozumienia 

biologicznych, psychicznych, 

społecznych, kulturowych i 

ekonomicznych determinantów 

podejmowania aktywności w 

zakresie turystyki i rekreacji 

Wykład,  

ćwiczenia 

kolokwium 

pisemne 

końcowe 

K_U20 

S1P_U08 

M1_U14 

 

Współdziała i pracuje w grupie, 

przyjmując w niej różne role 
ćwiczenia 

Aktywność na 

zajęciach 

K_K04 

 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Jest odpowiedzialny za swoje 

działanie, a także zachowanie osób 

powierzonych jego opiece, 

prawidłowo wykonuje swoje 

zadania, szczególnie działając w 

ramach złożonych przedsięwzięć 

ćwiczenia 
Aktywność na 

zajęciach 
K_K08 

S1P_K02 

M1_K04 

Autor programu:  dr Piotr Majdak, dr M. Gałązka 

Data opracowania: październik 2017 r. 

 


