
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Praca przedsiębiorstwa 

rekreacyjnego/turystycznego 

TR/1/CT/PTUR    47A 1 

 

Kierunek Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr II/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  -/6 

Niestacjonarne  - nie dotyczy 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Podstawy turystyki, 

Teoria rekreacji, Podstawy prawa i ochrona 

własności intelektualnej, Podstawy 

zarządzania 

Założenia wstępne: podstawowa wiedza z 

obszaru teorii i metodyki turystyki i rekreacji 

oraz podstaw prawa i zarządzania w turystyce 

i rekreacji 

Metody dydaktyczne Zajęcia terenowe, obserwacja uczestnicząca, 

analiza dokumentów i piśmiennictwa, 

wywiady, praca w grupach 

 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Sposób zaliczenia:  

Zaliczenie przedmiotu na ocenę 

 

Forma zaliczenia:  
Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności 

na zajęciach i realizacji przydzielonego 

zadania grupowego. Nie ma ocen 

cząstkowych. 

 

Przykładowe zagadnienia: 

- analiza struktury organizacji wybranego 

przedsiębiorstwa 

- analiza oferty przedsiębiorstwa z 

uwzględnieniem potrzeb wybranej grupy 

wiekowej lub społecznej 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

W zakresie wiedzy: 

C1. Poznanie struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania i oferty rynkowej przedsiębiorstwa 

rekreacyjnego/turystycznego. 

 



W zakresie umiejętności:  
C2. Student poznaje praktyczne zasady tworzenia oferty rekreacyjnej/turystycznej dla różnych grup 

odbiorców, zasady finansowania działalności, przesłanki doboru kadry pracowniczej. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

C3. Student potrafi rozmawiać z personelem, zdobywać niezbędne informacje, radzić sobie w 

sytuacji stresowej. 

 

Ćwiczenia:  
 

   

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

 Struktura organizacyjna 

przedsiębiorstwa 

rekreacyjnego/turystyczn

ego. 

6 K_W20 

K_U18 

K_U08 

K_W13 

K_K04    

 

C1, C2, C3 

 

 Charakterystyka oferty 

rynkowej dla różnych 

grup odbiorców. 

 Infrastruktura 

rekreacyjna i turystyczna. 

Organizacja zajęć na 

przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 

rekreacyjnego/turystyczn

ego. 

 

 

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 

6 0,2 godziny kontaktowe  6 0,2 

5 0,2 przygotowanie do zajęć  5 0,2 

10 0,5 zapoznanie się ze wskazaną 

literaturą  

10 0,5 

4 0,1 przygotowanie i prezentacja 

zrealizowanego zadania 

4 0,1 

  …   

25 1 Razem 25 1 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): nie dotyczy 

 



 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

Literatura podstawowa: 

1. Rapacz A. /red./(2001) Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo 

AE, Wrocław; 

2. Ryba B. /red./ (2001) Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Polska Korporacja 

Menedżerów Sportu Warszawa; 

3. Pawlikowska-Piechotka A. (2009) Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, 

Wydawnictwo Novae Res; 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Toczek-Werner S. (2002) Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF Wrocław; 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h – 

5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

 

 

 

 

zamierzone efekty 

kształcenia/EK/ 

forma zajęć/metoda 

kształcenia 

sposób 

weryfikacji EK 

odniesienie do 

EK 

kierunkowych 

odniesienie do 

EK 

dla obszaru 

Potrafi scharakteryzować 

rodzaje podmiotów 

rynku turystycznego  

prowadzące działalność 

w zakresie usług 

turystyczno-

rekreacyjnych. 

Zajęcia terenowe/ 

Wycieczka do 

wybranych obiektów, 

w tym obserwacja 

uczestnicząca, 

prelekcja, wywiad z 

pracownikami 

Zadanie 

projektowe 

K_W20 

K_W13 

K_W19 

K_U18 

K_U03 

M1_W08 

S1P_W11 

S1P_W07 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

S1P_U05 

S1P_U06 

Potrafi przedstawić 

strukturę organizacyjną 

oraz zasady doboru 

pracowników w 

odwiedzanych 

przedsiębiorstwach 

turystyczno-

rekreacyjnych. 

Zajęcia terenowe/ 

Wycieczka do 

wybranych obiektów, , 

prelekcja,  wywiad z     

pracownikami, analiza 

dokumentów 

Zadanie 

projektowe 

K_W11 

K_U08 

K_W13 

K_K04    

K_K05 

 

M1_W08 

S1P_W07 

M1_U06 

S1P_U02  

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

M1_K06 

S1P_K04 

 

Potrafi przeprowadzić 

analizę oferty wybranych 

przedsiębiorstw 

turystyczno-

rekreacyjnych i 

dostosować je do 

Zajęcia terenowe/ 

obserwacja 

uczestnicząca, 

wywiad z 

pracownikami, praca 

w grupie 

Zadanie 

projektowe 

 

K_U01 

K_U02 

K_K05 

K_K03 

M1_U10 

S1P_U02 

S1P_U07 

M1_K06 

S1P_K04 

M1_K05 



określonych grup 

klientów. 

S1P_K03 

 

 

Autor programu: dr A. Ostrowska-Tryzno 

 

 

 

 

 

 

 

 


