
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Przedmiot 

kod nr w planie 
studiów 

ECTS 

INFORMACJA TURYSTYCZNA TR/1/PK/IT 28 1 
 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I 
Rok/Semestr III/6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne wykład -13 godzin kontaktowych  
+ 2 godzina e-learningu 
Konsultacje 1 godzina 
- 

Język wykładowy polski 
Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady 

Wykłady z prezentacją multimedialną, e-
learning 

Wymagania wstępne Poziom 4 
Wymagania formalne: Podstawy turystyki, 
Obsługa ruchu turystycznego, Hotelarstwo, 
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. 
Geografia turystyczna, Krajoznawstwo, 
Wycieczka po mieście, Targi turystyczne 

Założenia wstępne: Student posiada wiedzę z 
zakresu teorii turystyki, obsługi ruchu 
turystycznego oraz krajoznawstwa niezbędną 
do pracy w informacji turystycznej. 

Metody dydaktyczne 
 

Wykład 
Wykład z prezentacją multimedialną 
Dyskusja 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia:  
zaliczenie na ocenę, ocena podsumowująca 
końcowa 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 
spełnienia określonych wymagań. 
 
Formy zaliczenia: 
Obecność na zajęciach, ocena zaliczeniowa 
składa się z ocen cząstkowych - pracy 
semestralnej, zaliczenie testu 
sprawdzającego. 
 
Przykładowe pytania: 
1.Rodzaje punktów informacji turystycznej 
2.Zakres usług punktu informacji turystycznej 
dwu- i trzygwiazdkowego 



Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 
Zakład Metodyki Turystyki 

 
 

Cele i zadania przedmiotu: 
w zakresie wiedzy: 
C1. Poznanie funkcjonowania systemów informacji turystycznej 
C2. Poznanie przydatności dla branży turystycznej oraz turystów. 
C3. Poznanie możliwości wykorzystywania zasobów informacji turystycznej 
 
w zakresie umiejętności: 
C4. Umiejętność określenia grupy odbiorców korzystających z usług systemu IT 
C5. Umiejętność tworzenia zadań dla jednostek IT 
C6. Umie porównać systemy informacji IT z systemami IT w UE 
 
w zakresie kompetencji społecznych: 
C7. Określa rolę samorządów w tworzeniu sieci IT 
C8. Określa współczesne trendy w systemach informacji turystycznej 
C9.student nabiera nawyków uczenia się przez całe życie, obserwowania wszelkich zjawisk i 

implementowania efektów tych obserwacji w realizacji bieżących projektów.  

C10. 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 Informacja turystyczna – definicja, cele, 
zadania, znaczenie. Historia informacji 
turystycznej w Polsce. 

2 

S1P_W05 
S1P_W06 
S1P_W07 
S1P_W11 
S1P_U01 
 M1_U06 
S1P_U02 
M1_U06  
S1P_U02 
S1P_K02 

 

C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, 
C7, C8, C9, 
C10 2 Rola Polskiej Organizacji Turystycznej, 

Regionalnych i Lokalnych Organizacji 
Turystycznych w tworzeniu systemu 
informacji turystycznej. Struktura 
organizacyjna systemu „it”. 

2 

3 Klasyfikacja baz danych sytemu „it”: 
informacja o walorach turystycznych, 
zagospodarowaniu i usługach turystycznych 
i rekreacyjnych, o produktach turystycznych, 
informacje krajoznawcze.   

2 

4 Adresaci „it” - główne grupy korzystające z 
usług systemu „it”. Fora informacji 
turystycznej. 

2 

5 Zakres działalności podmiotów „it”. Zadania 
jednostek organizacyjnych „it”: 

2 



wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
centrów informacji turystycznej, punktów 
informacji turystycznej, multimedialnych 
punktów informacji turystycznej. 

6 Systemy informacji turystycznej w 
wybranych krajach Unii Europejskiej. 
Nowości technologiczne w prezentowaniu 
„it”.   

2 

7 Rola samorządów w tworzeniu sieci 
informacji turystycznej. Turystyczne tablice 
informacyjne i turystyczne znaki drogowe.  
Źródła finansowania jednostek i ośrodków 
informacji turystycznej.  

2 

8 Współczesne trendy w 
systemach informacji turystycznej. 

1  

Ćwiczenia: brak 
Rozliczenia punktów ECTS: 
 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności 
Studia 

niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 
Liczba godzin 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,6 Godziny kontaktowe - wykłady Nie dotyczy 

1 0,1 Godziny kontaktowe - konsultacje     

2 0,1 e-learning     

5 0,1 Praca z literaturą     

4 0,1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia     

25 1 Razem     

     

 
Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0,6 ECTS 
 
Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: treści programu obejmują zagadnienia 

teoretyczne z zakresu informacji turystycznej niezbędne do funkcjonowania na rynku turystycznym. 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 
Źródła finansowania jednostek i ośrodków informacji turystycznej. 
Techniki multimedialne wykorzystywane w tworzeniu zintegrowanych systemów informacji 
turystycznej. 
Organizacja pracy w centrum i punkcie informacji turystycznej. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Borne H. Doliński A. Organizacja turystyki. WSiP, Warszawa 2000, 
2. Chudy D., Hyski, Żemła M.,/red./”Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna 

w Europie”, GWSH Katowice 2010 

3. Kruczek Z., Walas B. Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2010, 
4. Merski J. Informacja turystyczna w Polsce. WSE, Warszawa 2002, 



5. Polski system informacji turystycznej. Wyd. POT, Warszawa 2002, 
 

Literatura uzupełniająca 
1. Gołembski G. /red./ Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa, Poznań  

2. Traczyk M., Piotrowski J.,”Promocja i informacja turystyczna”, AVIS-Instytut 
Turystyki, Kraków 2001, 

3. Gordon A. /red./ „Turystyka w gminie i powiecie”, POT Warszawa 2003 
4. Kruczek Z. /red./ Obsługa ruchu turystycznego Kraków 2000, 2002, 

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  

      obszaru 
Posiada wiedzę na temat 
systemów informacji 
turystycznej, zasad jej 
tworzenia i 
funkcjonowania oraz 
podmiotów 
odpowiedzialnych za 
budowanie sieci 
informacji turystycznej w 
Polsce i w innych  krajach 
europejskich .  
 
 

Wykład/wykład z 

prezentacją 

multimedialną 

Kolokwium 

pisemne 

S1P_W05 
S1P_W06 
S1P_W07 
S1P_W11 

 
 
 
 

K_W13 
K_W11 
K_W18 
K_W20 

Potrafi korzystać ze źródeł 
informacji turystycznej i w 
miarę możliwości 
weryfikować jej dostępne 
zasoby.  

Wykład/dyskusja 
Kolokwium 

pisemne 

S1P_U01 
 M1_U06 
S1P_U02 

 
 

K_U08 
K_U11 

Jest w stanie 
wykorzystywać 
informacje turystyczne w 
procesie planowania i 
organizowania 
działalności turystycznej.  

Wykład/dyskusja 
Ocena 

zadania 

projektowego 

M1_U06  
S1P_U02 

 
 
 

K_U08 

Wykazuje postawę 
otwartości na nowe 
źródła i innowacyjne  
technologie informacji 
turystycznej. Stawiając na 
kreatywność,  postępuje 
zgodne z zasadami etyki 
zawodowej. 

Wykład/dyskusja, 

rozwiązywanie 

zadań 

Kolokwium 

pisemne 
S1P_U05 
S1P_U06 

 
 
 
 

K_U03 
K_U08  

 



Dostrzega społeczne 
konsekwencje w postaci 
korzyści i zagrożeń, 
wynikających z 
powszechności dostępu 
do informacji 
turystycznej.  

Wykład/dyskusja, 

analiza 

przypadku 

Ocena 

zadania 

projektowego 

S1P_K02 
M1_K04 

 
 
 

K_K08 

 
Autor programu: dr J. Klawender, dr A. Ostrowska-Tryzno, dr W. Banasik 
 
Data opracowania: październik 2017 
 
 

 
 
 


