
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO TR/1/PK/ORT 21 8 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnia 

Rok/Semestr II/3,4 

Typ przedmiotu obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  

Wykłady: 

13 godzin kontaktowych + 2 godziny e-

learningu 

Ćwiczenia: 

26 godzin kontaktowych+ 4 godziny e-

learningu 

23 godziny kontaktowe + 2 godziny e-

learningu 

konsultacje 7 godzin 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

E-learning 

Spotkania z praktykami 

Warsztaty 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom 4  

Podstawy turystyki, Informatyka i technologia 

informacyjna, Podstawy zarządzania, 

Podstawy prawa i ochrona własności 

intelektualnej 

Założenia wstępne: Wiedza z obszaru teorii 

turystyki, zarządzania i technologii 

informacyjnych, umiejętność definiowania 

podstawowych pojęć i charakteryzowania 

zjawiska turystyka 

Metody dydaktyczne Wykład 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Praca w grupach – analiza tekstów 

źródłowych wraz z dyskusją 

Praca w grupach – tworzenie i realizacja 

projektu 

Praca w grupach – prezentacje multimedialne 

wraz z dyskusją i analizą tekstów 

Kontrola opanowania wiedzy - kolokwium 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: Zaliczenie na ocenę 

Egzamin pisemny 

 Formy zaliczenia : Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę w semestrze trzecim na podstawie ocen 

z realizacji prac cząstkowych: realizacja 

projektu w zespole, obecności oraz 



kolokwium. Zaliczenie semestru czwartego na 

ocenę na podstawie opracowań i prezentacji 

zespołowych, obecności i pozytywnej oceny z 

kolokwium.  

Egzamin w formie pisemnej obejmujący 

zagadnienia tematyczne z zakresu wykładów i 

ćwiczeń. 

Ocena końcowa z  

ćwiczeń: Na podstawie złożonego projektu i, 

pozytywnych ocen z zadań cząstkowych i 

kolokwium końcowego 

 Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

1.Rola usług transportowych w obsłudze 

ruchu turystycznego. 

2.Determinanty programu imprezy 

turystycznej 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu:  

w zakresie wiedzy: 

C1. Zna podstawowe pojęcia związane z obsługą ruchu turystycznego 

C2. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania różnych podmiotów na rynku turystycznym 

działających na rzecz obsługi ruchu turystycznego 

C3. Posiada wiedzę na temat etapów realizacji imprez turystycznych dla różnych segmentów 

rynku. 

C4. Zna podstawowe zasady tworzenia dokumentów i ich obieg w obsłudze ruchu 

turystycznego. 

C5. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu marketingu w kontekście obsługi ruchu 

turystycznego.  

C6. Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania runku turystycznego. 

C7. Posiada wiedzę na temat zagadnień związanych z ubezpieczeniami w turystyce. 

C8. Zna wybrane przepisy celne i graniczne w krajach UE i poza UE. 

C9. Posiada wiedzę na temat technik informatycznych stosowanych w obsłudze ruchu 

turystycznego. 

C10. Posiada wiedze na temat różnic kulturowych i wynikających z tego implikacji w 

obsłudze ruchu turystycznego. 

w zakresie umiejętności: 

C11. Student potrafi stworzyć dokumenty stosowane obsłudze ruchu turystycznego. 

C12. Potrafi zaplanować, zaprogramować i ułożyć kosztorys imprezy turystycznej dla 

wybranych segmentów runku. 

C13. Potrafi stworzyć kampanie reklamowa wybranego produktu turystycznego. 

C14. Potrafi wykorzystać wybrane uregulowania prawne w dzielności przedsiębiorstwa 

turystycznego. 

C15. Potrafi zaprezentować temat w formie prezentacji multimedialnej i przedstawiać własne 

wnioski 

C16. potrafi zrealizować temat wykorzystując różne źródła informacji. 

w zakresie kompetencji społecznych: 

C17. Student potrafi współpracować w grupie w trakcie realizacji określonych projektów. 

C18. Potrafi angażować innych do realizacji zadań. 



C19. Student nabiera nawyków uczenia się przez całe życie, obserwowania wszelkich zjawisk 

i implementowania efektów tych obserwacji w realizacji bieżących projektów.  

C20. 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 Pojęcie i podział ruchu turystycznego. 

Podstawowe pojęcia związane z 

obsługą ruchu turystycznego. 

Charakterystyka produktu 

turystycznego - pojęcie, struktura, 

cykl życia, kanały dystrybucji. 

5 K_W19 

 K_W20 

C1, C3, C5,  

2 Dokumenty stosowane w obsłudze 

ruchu turystycznego. Umowy w 

obsłudze ruchu turystycznego. Rynek 

turystyczny - charakterystyka 

pojęcia, segmentacja rynku 

turystycznego dla potrzeb obsługi 

ruchu turystycznego. 

5 K_U01 

K_U02 

K_U11 

K_U14 

C4, C5, 

C19, C20 

3 Organizacja imprezy turystycznej. 

Rodzaje cen imprezy turystycznej. 

Popyt i podaż turystyczna jako 

czynniki regulujące rynek 

turystyczny. Rola reklamy w 

obsłudze ruchu turystycznego. 

5 K_K04 

K_K08 

 

C5, C3,  

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Ustawa o usługach turystycznych - 

analiza pod kątem obsługi ruchu 

turystycznego. Ubezpieczenia w 

turystyce. Etyka zawodowa 

pracownika związanego z obsługą 

ruchu turystycznego. Kodeks etyczny 

WTO. 

 10 K_W11 

K_W20 

K_W14 

K_W19 

C6, C7, C10, 

C17, C18, 

C19, C20 

2 Układanie preliminarza kosztów 

imprezy turystycznej. Planowanie i 

programowanie imprezy 

turystycznej. Układanie preliminarza 

kosztów imprezy turystycznej. 

25 K_U11 

K_U08 

K_U01 

K_U02 

K_U06 

C2, C3, C4, 

C5, C6, C11, 

C12, C13, 

C14, C15, 

C16, C17, 



Tworzenie reklamy produktu 

turystycznego. Organizacja targów 

turystycznych. Charakterystyka 

usług turystycznych na wybranych 

przykładach - usługi hotelarskie, 

transportowe, gastronomiczne, 

organizacji i pośrednictwa, pilotażu i 

przewodnictwa, z zakresu kultury 

fizycznej, bankowe, infrastruktury 

lokalnej i inne. 

K_U18 C18, C19, 

C20 

3 Kultura obsługi klienta w turystyce-

studium przypadków. Przepisy celne i 

graniczne w krajach UE i poza unią. 

Techniki informatyczne w obsłudze 

ruchu turystycznego. Znaczenie 

różnic kulturowych w podróżach 

turystycznych. 

 

20 K_K07 

K_K04 

K_K08 

K_K02 

 K_K05 

 K_K03 

 

C8, C9, C10, 

C14, C15, 

C16, C17, 

C18, C19, 

C20 

 

Rozliczenia punktów ECTS:  

 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

  

13 0,6 Godziny kontaktowe - wykłady Nie 

dotyczy 

 

49 2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

7 0,3 Godziny konsultacje   

6 0,3 e-learning   

13 0,6 Praca w czytelni   

25 1 Praca z literaturą w Internecie   

50 2 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
  

25 1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

13 0,6 Praca w terenie   

201 8 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 4,5 EC TS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: treści programu obejmują 

zagadnienia teoretyczne z zakresu obsługi ruchu turystycznego niezbędne do funkcjonowania 

na rynku turystycznym  

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): Podstawowe pojęcia w turystyce. 

Ustawa o usługach turystycznych.  

Organizacja targów w Polsce i na świecie – historia, rodzaje, najważniejsze imprezy targowe. 

Charakterystyka usług turystycznych. 

 

 



Wykłady:  

Ćwiczenia:  

Literatura podstawowa 

1. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 

2. Klawender J.(red.) Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek, AWF                  

Warszawa 2007         

3. Kruczek Z. (red.) Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2004 

4. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia , Kraków 2004 

5. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007  

 

Literatura uzupełniająca 

1. Bosiacki S., Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, AWF Poznań 2004 

2. Gołembski G. /red./ Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa, Poznań  

a. 2002. 

3. Jędrzejczyk I. Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2001,      

4. Kruczek Z.(red.) Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków 

2005  

5. Rynek Turystyczny” – czasopismo branżowe, miesięcznik, wydawca Agencja    

6. Promocji Turystyki „MART” (z poszczególnych egzemplarzy wybrane zostaną  

a. artykuły dla potrzeb realizacji kolejnych tematów ćwiczeń)  

7. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.  Dz.U.97.133.884 

 

 

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 

Odniesie

nie do 

EK                

kierunko

wych 

Odniesieni

e do EK 

obszaru 

Zna prawne, organizacyjne, 

etyczne uwarunkowania 

wykonywania działalności 

zawodowej w ramach 

studiowanego kierunku 

studiów 

Ćwiczenia/ 

dyskusja 

Kolokwium  

K_W11 

 

K_W12 

 

K_W20 

M1_W

08 

Zna ogólne zasady tworzenia 

i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

wykorzystującej wiedzę z 

zakresu dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych 

właściwych dla studiowanego 

kierunki studiów 

   

Wykład/ćwiczenia/

analiza 

przypadków 

 Analiza 

przypadków-

ocena 

prezentacji PP 

  Brak 

  

K_W19 

  

K_W20 

   

M1_W1

2 

   

S1P_W1

1 



Potrafi komunikować się z 

jednostką oraz grupą 

społeczną w zakresie 

związanym ze studiowanym 

kierunkiem studiów 

  Ćwiczenia/praca 

w grupach 

 Ocena   

zadania 

projektowego 

K_U1

7 

   

M1_U03 

Potrafi identyfikować błędy i 

zaniedbania w praktyce 

  Wykład/ćwiczenia 

-analiza 

przypadków 

 Ocena 

prezentacji 

 K_U10 

 K_U11 

   

M1_U07 

Potrafi prowadzić 

dokumentację dotycząca 

jednostek, instytucji i 

podejmowanych działań 

 Wykład / 

ćwiczenia/ praca w 

grupach/ projekty 

 Ocena zadania 

praktycznego 

  

K_U14 

  

M1_U09 

Potrafi planować, 

projektować i realizować 

działania z zakresu obsługi 

ruchu turystycznego z 

uwzględnieniem 

obowiązujących norm oraz 

dostępnych warunków 

 

Wykład/ćwiczenia/ 

gry symulacyjne/ 

analiza 

przypadków 

 Ocena zadania 

praktycznego/k

olokwium 

  

K_U01 

  

K_U02 

  

K_U06 

 

M1_U10 

Posiada umiejętność 

prezentowania w formie 

ustnej wyników własnych 

działań i przemyśleń 

 Ćwiczenia/wykład 

z prezentacją 

multimedialną/ 

projekty  

 Ocena 

prezentacji PP 

 K_U18  M1_13 

Posiada umiejętność 

wykorzystania zdobytej 

wiedzy z uwzględnieniem 

umiejętności nabytych 

podczas praktyki zawodowej 

 Ćwiczenia/ praca 

w grupach 

 Ocena 

prezentacji PP 

  

K_U03 

 

S1P_U0

6 

Rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie 

 Wykłady/ 

ćwiczenia/ 

dyskusja 

 Egzamin 

pisemny 

 K_K07 

 K_K04 

 

M1_K01 

 

S1P_K0

1 

Potrafi współdziałać i 

pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

 Ćwiczenia/ 

zadania projektowe 

 Ocena 

wystąpienia i 

prezentowanej 

pracy 

 K_K04 

 K_K08 

 

 

M1_K04 

 

  

S1P_K0

2 

Potrafi rozwiązywać 

najczęstsze problemy 

związane z wykonywaniem 

zawodu 

 Wykład/ 

ćwiczenia/ analiza 

przypadków 

 Kolokwium 

Egzamin 

 K_K05  

M1_K06 



Prawidłowo identyfikuje i 

rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem 

zawodu 

 Wykład/ ćwiczenia   Egzamin   K_K02 

 K_K05 

  

 

S1P_K0

4 

Potrafi uzupełniać i 

doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności 

 Ćwiczenia/ 

wykład/ dyskusja 

 Ocena 

prezentacji 

 K_K07  

S1P_K0

6 

  

Potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy 

 Ćwiczenia/ 

projekty 

 Ocena zadania 

projektowego 

 K_K03  

S1P_K0

7 

 

 

Autor programu: dr Jacek Klawender, dr Anna Ostrowska-Tryzno 

 

Data opracowania: październik 2017 

 
 


