
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

POLITYKA TURYSTYCZNA TR/2/PK/PTUR    14 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia 2 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  

26 godzin/4 godzin e-learning- wykład/ 13 

godzin/2 godzin e-learning –ćwiczenia. 

Niestacjonarne 

18 godzin- wykład / 9 godzin –ćwiczenia 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, ćwiczenia, konwersatorium, e-

learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom 6 

Przedmioty: 

Programy unijne w turystyce i rekreacji, 

Regiony turystyczne 

Założenia wstępne: 

Wiedza z zakresu struktur i organizacji 

administracji rządowej i samorządowej oraz 

struktury jednostek samorządowych 

Metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacją 

multimedialną, e-learning 

- ćwiczenia: analiza dokumentów, 

programów, strategii rządowych i 

samorządowych - dyskusja. Opracowanie 

koncepcji (planu) lokalnej polityki 

turystycznej dla wybranego obszaru (gmina, 

miasto…) praca w zespołach, 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. 

Ocena zaliczeniowa na podstawie ocen 

cząstkowych z prezentacji i dyskusji, planu 

lokalnej polityki turystycznej wybranego 

obszaru (zadanie projektowe) oraz dwa  

kolokwia z wykładów oraz aktywność na 

zajęciach. 

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

 Zaliczenie testu sprawdzającego, ocena z 

pracy semestralnej 

Przykładowe pytania  

1.Stosunek państwa do polityki turystycznej 



2. Zadania polityki turystycznej na szczeblu 

gminy. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

w zakresie wiedzy: 

C1. Zapoznanie studentów z funkcjonującymi systemami w turystyce w Polsce i w wybranych 

krajach europejskich. 

C2. Programować politykę turystyczną w myśl zasad zrównoważonego rozwoju na różnych 

szczeblach zarządzania. 

C3. Wiedza na temat funkcjonowania narodowych organizacji turystycznych i narodowej 

administracji turystycznej.  

C4. Posiada wiedzę na temat roli samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki. 

C5. Rozwojem turystyki w kontekście współpracy administracji publicznej i branży 

turystycznej. 

C6. Poznanie działalności międzynarodowych organizacji na rzecz turystyki. Współpracy 

międzynarodowej, transgranicznej, regionalnej i lokalnej w turystyce.  

C7. Wiedza na temat form oddziaływania państwa na sektor turystyczny.  

C8. Wiedza dotycząca organizacji turystyki na poszczególnych szczeblach administracji w 

Polsce i w wybranych krajach europejskich. Tendencje rozwoju turystyki w kraju i na świecie.  

 

w zakresie umiejętności: 

C 9. Potrafi nawiązywać współpracę w obszarze polityki turystycznej na szczeblu instytucji 

publicznych i organizacji prywatnych. Podnoszeniem jakości i innowacyjnością, wyzwaniami 

polityki turystycznej XXI wieku 

C10. Potrafi programować politykę turystyczną w myśl zasad zrównoważonego rozwoju na różnych 
szczeblach zarządzania.  

C11. Umie nawiązywać współpracę w obszarze polityki turystycznej na szczeblu instytucji 

publicznych i organizacji prywatnych.  

C12. Potrafi zorganizować turystykę na poszczególnych szczeblach administracji w Polsce i w 

wybranych krajach europejskich.  

Umie rozpoznać tendencje rozwoju turystyki w kraju i na świecie w celu odnoszeniem jakości 

i innowacyjnością, wyzwaniami polityki turystycznej XXI wieku. 

 

w zakresie kompetencji społecznych: 
C13.student nabiera nawyków uczenia się przez całe życie, obserwowania wszelkich zjawisk i 

implementowania efektów tych obserwacji w realizacji bieżących projektów.  
C14. 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 Ewolucja państwowych 

samorządowych struktur 

administracji turystycznej w 

Europie.      Polityka turystyczna 

15 K_K07 

K_K08 

K_K04 

K_K05 

C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, 

C13, C14 



jako przedmiot badań. Działanie 

międzynarodowych organizacji o 

znaczeniu globalnym na rzecz 

rozwoju turystyki. 

Funkcjonowanie Narodowych 

Organizacji Turystycznych (NTO) 

w wybranych krajach europejskich 

i w Polsce. Finansowanie 

narodowych organizacji 

turystycznych. Tendencje rozwoju 

turystyki na świecie. Systemy 

turystyczne w wybranych krajach 

Europy i w Polsce. Funkcje, 

zadania i struktury działów 

administracji państwowej (NTA) do 

spraw turystyki – w Polsce i na 

świecie. Turystyka w Unii 

Europejskiej. Formy i zakres 

oddziaływania państwa na sektor 

turystyczny. Organizacja turystyki 

w Polsce i wybranych krajach 

europejskich. Rola samorządu 

terytorialnego w rozwoju turystyki. 

Polityka zrównoważonego rozwoju 

w turystyce. Partnerstwo publiczno-

prywatne i publiczno-społeczne w 

turystyce. Działania akwizycyjne 

lokalnej polityki turystycznej. 

 

K_U06 

K_U07 

K_U02 

K_U09 

K_U12 

K_W07 

K_W02 

K_W10 

K_W06 

K_W09 

K_W08 

     

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

 Propagowanie polityki 

prorozwojowej w turystyce na 

różnych szczeblach 

zarządzania. Nawiązywanie 

współpracy w obszarze 

polityki turystycznej na 

szczeblu instytucji publicznych 

i organizacji prywatnych. 

Analiza dokumentów 

planistycznych rządowych i 

samorządowych w dziedzinie 

turystyki. Opracowanie 

programu rozwoju turystyki 

obszaru lokalnego 

15 K_K07 

K_K08 

K_K04 

K_K05 

K_U06 

K_U07 

K_U02 

K_U09 

K_U12 

K_W07 

K_W02 

K_W10 

K_W06 

K_W09 

K_W08 

C9, C10, C11, C12, 

C13, C14 



     

 

 

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 

30 0,5 Godziny kontaktowe 

– wykłady 
          19                          0,5 0,5 

15 0,5 Godziny kontaktowe 

– ćwiczenia 
10 0,5 

15 0,5 Praca w czytelni 10 0,5 

10 0,5 Praca w Internecie 7 0,5 

20 1 Praca z literaturą 15 1 

15 0,5 Przygotowanie prac 

semestralnych, 

projektów, 

prezentacji 

10 0,5 

15 0,5 Przygotowanie do 

egzaminu/ zaliczenia 
10 0,5 

  Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Funkcje polityki turystycznej państwa 

Przyszłe trendy w turystyce wg Europejskiej Komisji Turystyki 

 

Wykłady: 0,5 ECTS 

 

Ćwiczenia: 0,5 ECTS 

 

Literatura podstawowa  

1. Borzyszkowski Jacek, Polityka turystyczna państwa, WKUP Koszalin 20052. 

2. Panasiuk Aleksander (red), Polityka turystyczna państwa, U Sz. 2005 

3. Boruszczak Mirosław (red), Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, 

WSHiT Sopot 2008 

4. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000 

5. Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy 

konieczność?  Jelenia Góra 2000 

 

Literatura uzupełniająca 
1. Stefan Kozłowski, Ekorozwój Wyzwanie XXI Wieku, WN PWN Warszawa 

     2000 

 2. Andrzej Gordon (red), Turystyka w powiecie i gminie, POT Warszawa 2003 

3. Andrzej Korzeniowski, ABC Samorządu terytorialnego, O. W. Branta 2007. 

 

 

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 kompetencje w 

zakresie obiektywnej oceny 

funkcjonowania polityki 

turystycznej na różnych 

szczeblach administracji. 

 

 

Wykład z 

prezentacją 

multimedialną  

 

Kolokwium 

pisemne 

 

K_W06 

K_W08 

 

S2A_W02 

S2A_W06 

Jest w stanie obiektywne 

ocenić 

  korzyści wynikające z 

funkcjonowania turystyki  

na szczeblach 

administracji 

 

Wykład / 

dyskusja 

 

Kolokwium 

pisemne  

 

K_W06 

K_W09 

 

 

S2A_W02 

S2A_W05 

Potrafi funkcjonować w 

zespole pracującym nad 

rozwiązaniem problemów 

wynikających z roli 

turystyki i znaczenia w 

rozwoju społeczno-

gospodarczym 

Wykład/ 

dyskusja/ ocena 

lokalnych 

projektów 

 

Kolokwium 

pisemne  

 

K_W02 

K_W10 

 

S2A_W03 

S2A_W06 

 

   Jest w stanie inspirować 

jednostki i  

  grupy do wykonywania 

różnych  

   zadań w zakresie polityki 

turystycznej. 

 

Wykład/dyskusja 

rozwiązywanie 

zadań 

 

Kolokwium 

pisemne 

 

K_W07 

K_W06 

 

S2A_W07 

S2A_W08 

 

     Ma zdolność do 

budowania zespołu,      

   który może opracować 

koncepcje i zadania 

polityki turystycznej 

 

 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Ocena 

Zadania 

projektowego 

K_U02 

K_U09 

K_U12 

S2A_U08 

S2A_W06 

S2A_W04 

Podejmuje się złożonych 

zadań   

    zawodowych w 

dziedzinie lokalnej polityki 

turystycznej 

Wykład/ 

dyskusja 

Kolokwium 

pisemne 

K_U06 

K_U07 

S2A_U07 

S2A_U07 

 

    Prawidłowo interpretuje 

przyczyny,     

     przebieg oraz 

przewiduje następstwa 

rozwoju polityki    

    turystycznej na różnych 

szczeblach administracji. 

 

 

Wykład 

Ćwiczenia/ 

ocena projektów 

 

 

Ocena pracy 

zaliczeniowej 

 

 

K_K04 

K_K05 

 

 

 

S2A_K03 

S2A_K04 



Potrafi funkcjonować w 

zespole pracującym nad 

rozwiązaniem problemów 

wynikających z roli 

turystyki i znaczenia w 

rozwoju społeczno-

gospodarczym. 

 

Ćwiczenia/ 

rozwiązywanie 

zadań 

 

Ocena pracy 

zaliczeniowej 

 

K_K07 

K_K08 

 

S2A_K01 

S2A_K07 

Autor programu: dr Włodzimierz Banasik, mgr Karolina Gołębieska 

 

 

 


