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Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr 1/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: wykład 13 godz.kontaktowe + 2 

godz. elearning; konsultacje-4 godz. 

Niestacjonarne: wykład 9 godz. kontaktowe; 

konsultacje-2 godz. 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykłady, e-learning, ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 6. 

Założenia wstępne: podstawowa wiedza z 

zakresu zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego, umiejętność analitycznego 

interpretowania danych i informacji. 

Metody dydaktyczne wykład problemowy z prezentacją 

multimedialną;  

Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, 

analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie 

zadań. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: Zaliczenie na ocenę na 

podstawie zespołowo wykonanego projektu 

Formy zaliczenia: pisemne opracowanie 

zadania projektowego  

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Teorii Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu:  

C1 Zaznajomienie słuchaczy z zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki 

rozwoju  zrównoważonego w odniesieniu do obszarów pełniących funkcje turystyczne ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości implementacyjnych. 

C2 Zaznajomienie słuchaczy z kontekstem teoretycznym oraz ewolucją koncepcji rozwoju 

zrównoważonego w odniesieniu do specyfiki wybranych obszarów. 

C3 Zaprezentowanie wybranych wskaźników rozwoju zrównoważonego pozwalających na 

pomiar wybranych zjawisk. 

C4 Omówienie barier oraz ograniczeń towarzyszących implementacji założeń rozwoju 

zrównoważonego. 

 

Treści programowe: 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba godzin 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 przegląd wybranych koncepcji rozwoju 

oraz alternatywne koncepcje rozwojowe 
2/1 K_W07 C1 



w odniesieniu do przykładów 

rzeczywistych. 

2 geneza, założenia, ewolucja koncepcji 

turystyki zrównoważonej, 
2/1 K_W07 C2 

3 wskaźniki rozwoju zrównoważonego 

oraz przykłady zastosowań, 
2/1 K_W08 C3 

4 możliwości implementacyjne koncepcji 

turystyki zrównoważonej, omówienie 

studiów przypadku, 

5/3 K_W08 C1, C2 

5 bariery i ograniczenia rozwoju 

zrównoważonego (e-learning) 
2/1 K_U07 C4 

6 omówienie symulacji projektowych 

 
2/2 

K_U04, 

K_K02 
C1, C2, C3, C4 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Nie dotyczy    

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25  

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady 9 0,25 

4 0,1 Godziny kontaktowe – konsultacje 2 0,1 

2 0,1 e-learning   

4 0,1 Praca z literaturą 6 0,25 

7 0,2 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
10 0,4 

30 1 Razem 27 1 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 0,9 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Treści programowe przedmiotu ogniskują się wokół zagadnień związanych z implementacją 

założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego. Jednoczesna wielowarstwowość i złożoność 

zagadnienia, a także uniwersalność i wszechstronność koncepcji powodują, że znajomość jej 

założeń stanowić może źródło cennych inspiracji dla osób uczestniczących w kreowaniu 

określonej polityki rozwojowej zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Opracowanie zadań dotyczących barier i ograniczeń rozwoju zrównoważonego w oparciu o 

przekazane materiały źródłowe. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Gorzelak G., Tucholska A., (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Euroreg - Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2008. 

2. Kowalczyk A. (red.) Turystyka zrównoważona, wyd. PWN, Warszawa 2010. 

3. Majdak P. Społeczności lokalne wobec turystyki. Postawy - oczekiwania – konflikty w świetle koncepcji 

rozwoju zrównoważonego [w:] Guszkowska M. (red. nacz.), Turystyka i Rekreacja, tom 10/2013 nr 1, 

wyd. AWF Warszawa 2013. 



4. Mazurkiewicz L., O istocie turystyki zrównoważonej Turystyka i Rekreacja 6, 9-22. (2010). 

5. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwa 

Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006. 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Godlewska J., Programowanie rozwoju zrównoważonego gminy, Wyd. Politechniki Białostockiej, 

Białystok 2006. 

2. Gołembski G., Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, 

innowacje, UE w Poznaniu, Poznań 2014. 

3. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007. 

4. Majdak P., Krawczyk M., Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce. Przykład Finlandii, [w:] 

Richling A., Zbucki Ł., (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu. Rozwój zrównoważony w rożnych typach 

krajobrazu, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej / Polska 

Asocjacja Krajobrazu, Warszawa - Biała Podlaska 2016, tom XLII, s. 27-35. 

5. Poskrobko B., Kozłowski S. (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i 

implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Komitet „Człowiek i środowisko” PAN, 

Warszawa 2005. 

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 

 

Posiada umiejętność stosowania w 
praktyce wiedzy na temat 

gospodarowania przestrzenią i 

zagospodarowania terenów 

cennych dla turystyki ze względu 

na wartości gospodarcze, 

społeczne, przyrodnicze, 

kulturowe. 

wykład, ćwiczenia 

audytoryjne 

Sprawdzenie 

symulacji 

projektowej 
K_W07 

 
 

 

P7S_WK 

Rozumie wpływ społecznych i 

cywilizacyjnych zmian i 

uwarunkowań na styl życia 

społeczności lokalnych, 

regionalnych i innych 

interesariuszy. 

wykład, ćwiczenia 

audytoryjne 

Sprawdzenie 

symulacji 

projektowej 
K_W08 

 

 

P7S_WK 

 

Potrafi wykorzystać wiedzę na 

temat działania instytucji 

międzynarodowych i krajowych, 

państwowych, samorządowych i 

gospodarczych w zakresie 

tworzenia warunków rozwoju 

zrównoważonego turystyki w 

działaniach typu gospodarczego i 

społecznego. 

wykłady, e-learning,  

Sprawdzenie 

symulacji 

projektowej 
K_U04 

 

 

 

 

P7S_UW 

 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

wykład, ćwiczenia 

audytoryjne 

Sprawdzenie 

symulacji 

projektowej 
K_U07 

 
 

P7S_UW 

 

                                                 
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) 

 



Dostrzega konieczność 

doskonalenia wiedzy i 

umiejętności związanych z 

turystyką, śledzi nowe trendy, 

promuje rozwój turystyki 

zrównoważonej. 

wykład, ćwiczenia 

audytoryjne 

Sprawdzenie 

symulacji 

projektowej 
K_K02 

 
 

P7S_KR 

 

Autor programu: Piotr Majdak 

Data opracowania: październik 2017 r. 

 


