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Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr II/3,4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) stacjonarne:  

• wykłady – 30 godzin (15+15) 

• ćwiczenia – 60 godzin (15+45) 

 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć • wykład 

• ćwiczenia  

• gra dydaktyczna 

• zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  programy unijne 

w turystyce i rekreacji; mediacje; 

informatyka w turystyce i rekreacji. 

Poziom 6 

Założenia wstępne: 

Wiedza z podstaw zarządzania, 

marketingu 

Metody dydaktyczne wykłady, ćwiczenia problemowe, 

warsztatowe, metody i techniki 

organizatorskie – prowadzone tradycyjnej 

oraz e-learning 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie/Egzamin 

Formy zaliczenia:  

• test egzaminacyjny 

• grupowe rozwiązywanie epizodów 

• przygotowanie i realizacja 

biznesowego spotkania integracyjnego 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarzadzania i Ekonomii - Zakład 

Organizacji i Zarządzania 

 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

 

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do procesu zarządzania: 

C1. planowanie i podejmowanie decyzji,  

C2. organizowanie,  

C3. monitorowanie i kontrolowanie.  

na szczeblu średnim w przedsiębiorstwie turystycznym ze skupieniem uwagi na obszarach 

zarządzania zasobami ludzkimi, logistyką oraz wybranymi aspektami zarządzania 

strategicznego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Planowanie_i_podejmowanie_decyzji&action=edit&redlink=1


 

Bezpośrednim efektem kształcenia są: wiedza; nawyki i umiejętności praktyczne, uzyskane 

głównie w aspekcie umiejętności menadżerskich konceptualnych oraz interpersonalnych.  

wybranych dyscyplin turystyki kwalifikowanej i alternatywnej na terenie Polski.  

 

 

Treści programowe: 

Problematyka specjalizacji realizowana jest w formie wykładów, ćwiczeń oraz gier 

dydaktycznych. 

Gra dydaktyczna prowadzona jest metodą sytuacyjną, która polega na bardzo dokładnym 

rozpatrzeniu jakiegoś przykładowego przypadku tak skonstruowanego, żeby był on typowy 

dla dużej klasy zdarzeń objętych programem specjalizacji. Studentom przedstawia się 

sytuację wymagającą podjęcia decyzji, doprowadza się ich do zaproponowania kilku 

rozmaitych projektów decyzji i omawia się konsekwencje każdej z nich. Metoda polega na 

wyrabianiu w studentach umiejętności wszechstronnego analizowania problemów 

składających się na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie 

odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z 

tymi decyzjami. 

Wykłady (15h)/ Ćwiczenia (15h) – semestr 3:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Zajęcia organizacyjne, warunki i zasady 

zliczenia przedmiotu. Omówienie treści 

programowych specjalizacji. Budowanie 

zespołu, integracja grupy. 

4 

K_W03 

K_W06 

K_W08 

K_W13 

K_U01 

K_U03 

K_U07 

K_U10 

K_U15 

K_U18 

K_K04 

K_K05 

K_K08 

K_K10 

C1, C2, C3 

2 Role i funkcje menadżera w turystyce 4 C1, C2, C3 

3 Typy osobowości ich charakterystyka w 

aspekcie  dopasowania do typu i rodzaju 

głównych stanowisk i funkcji w 

projekcie. Zarządzanie własnym 

potencjałem. Styl zarządzania i 

motywowania a energie kolorystyczne. 

4 C1, C2, C3 

4 Tworzenie struktury zarządzania 

projektem. Kluczowy potencjał projektu. 

4 C1, C2 

5 Kreatywne techniki pracy w zarządzaniu 

projektami w turystyce 

4 C1, C2, C3 

6 Zarządzanie konfliktem 4 C1, C2, C3 

7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej – 

e-learning 

4 C2 

8. Omówienie realizacji zadania e-

learningowego. Test zaliczeniowy 

2 C1, C2, C3 

 

 

 

 

 



Wykłady (15h)/ Ćwiczenia (45h) – semestr 4:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Autoprezentacja. Rozmowa 

rekrutacyjna, motywacja 

12 

K_W03 

K_W06 

K_W08 

K_W13 

K_U01 

K_U03 

K_U07 

K_U10 

K_U15 

K_U18 

K_K04 

K_K05 

K_K08 

K_K10 

C1 

2. Wprowadzenie do zarządzania 

strategicznego. Opracowanie tabeli 

zysków i strat związanych z przyjęciem 

zadania. Prezentacja rejestru zysków i 

strat. Dyskusja w formie narady w 

firmie. 

8 C1 

3. Analiza SWOT. Definiowanie zagrożeń i 

szans związanych z przyjęciem zadania 

– prezentacja wyników; dyskusja. 

Definiowanie ryzyk wynikających z 

procesu realizacji zadania. 

8 C1, C2 

4. Zarządzanie konfliktem. Narada – 

zarządzanie konfliktem. 

8 C1, C2, C3 

5. Spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy 4  

6. Planowanie i organizowanie spotkania 

biznesowego 

14 C1, C2, C3 

7. Przeprowadzenie biznesowego spotkania 

o charakterze integracyjnym 

6 C1, C2, C3 

 

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 1 godziny kontaktowe – wykłady   

60 2 godziny kontaktowe – ćwiczenia   

30 1 praca w czytelni/bibliotece   

30 1 praca w Internecie   

150 6 przygotowanie prac 

semestralnych, projektów, 

imprezy biznesowej, rozwiązań 

problemów do epizodów, itp.  

  

30 1 przygotowanie do testu 

zaliczeniowego 

  

90 12 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

 

120 godzin zajęć praktycznych –  4 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowej. 

Przygotowanie scenariusza imprezy integracyjnej/biznesowej. 



 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Chrościcki Z. (2001): Zarządzanie projektem  – zespołami zadaniowymi, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2. Czerska M, Szpiter A (2010): Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, 

Warszawa 

3. Dołhacz M. (2009): Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, 

Warszawa 

4. Gryffin R.W.(2001). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 

5. Harper - Smith P., Derry S. (2012): Szybka droga do sukcesu. Zarządzanie projektami. 

Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa  

6. Kisielnicki J. (20011): Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki. Wydawnictwo 

Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa  

7. Managing Project (2006) (product 1878) Harvard Business Review Press 

8. Pender L., K., Sharpley R.(red.), (2008): Zarządzanie turystyką. PWE, Warszawa. 

9. Quinn R. E.: (2007): Profesjonalne zarządzanie,  PWE, Warszawa 

10. Trocki M. (red.) (2012): Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne. Warszawa 
 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 
1. Jaczynowski L.( red.). (2005): Techniki organizatorskie w teorii i praktyce kultury 

fizycznej. AWF, Warszawa. 
2. Jajuga K. [red.] (2007): Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001): Zarządzanie ryzykiem, PWE, 
Warszawa,   

3. Littauer F. (2014): Osobowość plus. Jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie?, 
Logos Oficyna Wydawnicza, Warszawa 

 

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 EK 

obszaru 

Rozumie znaczenie zarządzania 

turystyką dla rozwoju kultury oraz 

przemian cywilizacyjnych i 

społecznych. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_W03 M2_W0

8 

S2A_W05 

Ma wiedzę na temat działania 

instytucji międzynarodowych i 

krajowych, państwowych, 

samorządowych i gospodarczych w 

zakresie tworzenia warunków 

rozwoju turystyki i zarządzania nią. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_W06 S2A_W

02 

S2A_W08 



Rozumie warunki mikro- i 

makrootoczenia funkcjonowania 

przedsiębiorstw oraz instytucji non 

profit świadczących usługi 

turystyczne. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_W08 M2_W1

2 

S2A_W06 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

własności intelektualnej oraz 

rozumie konieczność zarządzania 

nią. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_W13 M2_W1

1 

S2A_W10 

Potrafi prowadzić własną 

działalność gospodarczą i/lub 

zarządzać przedsiębiorstwem 

turystycznym. Potrafi zarządzać 

zasobami ludzkimi. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_U01 S2A_U

06 

M2_U01 

Na podstawie danych 

szczegółowych potrafi syntetycznie 

ujmować problemy w obszarze 

zarządzania turystyki. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_U03 S2A_U09 

Potrafi zintegrować zespół 

uczestników imprezy biznesowej 

dla wspólnego przedsięwzięcia, 

uwzględniając różnice społeczne 

lub kulturowe. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_U07 M2_U0

4 

S2A_U07 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_U10 S2A_U06 

Umie formułować poglądy i idee w 

ważnych sprawach 

światopoglądowych i społecznych, 

wykazując się niezależnością 

myślenia. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_U15 S2A_U09 

Posiada zaawansowane 

umiejętności w zarządzania 

turystyką, szczególnie 

wymagających współpracy zespołu 

specjalistów lub wyższych niż 

podstawowe umiejętności 

metodyczne i techniczne. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_U18 M2_U10 

Podejmuje się złożonych zadań 

zawodowych, w zarządzaniu 

turystyką. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_K04 M2_K0

6 

S2A_K03 

Potrafi wziąć odpowiedzialność za 

kierowanie pracą zespołu. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

K_K05 M2_K0

4 

S2A_K

02 

 



epizodów 

Promuje przedsiębiorczość. 
Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_K08 S2A_K07 

Realistycznie ocenia swoje 

kompetencje, jest świadom ich 

ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 

do ekspertów. 

Wykład; 

ćwiczenia, gra 

dydaktyczna 

Dyskusja; 

test; 

rozwiązanie 

zadań 

epizodów 

K_K10 M2_K02 

 

Autor programu: dr hab. Prof. AWF Marian Kowalewski, dr Joanna Kalecińska  

 


