
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kod 
nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA - 

specjalizacja 
TR/2/PK/SPTM 15f 15 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr I, II/2,3,4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: 

Wykład - 52 godz. kontaktowe + 8 godz. 

elearning, Ćwiczenia - 78 godz. kontaktowe + 

12 godz. elearning, konsultacje-42 godz. 

Niestacjonarne: 

Wykład - 36 godz. kontaktowe, Ćwiczenia - 

54 godz. kontaktowe; konsultacje-22 godz. 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykład z prezentacją multimedialną, 

Praca w grupach – projekt, analiza 

przypadków, dyskusja, diagnoza środowiska. 

Praktyczne zajęcia terenowe. 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 6 

Podstawy turystyki, Teoria i metodyka 

turystyki, Obsługa ruchu turystycznego, 

Geografia turystyczna 

Założenia wstępne: Podstawowa wiedza z 

zakresu podstaw turystyki,  geografii 

turystycznej Europy i świata, teorii i metodyki 

turystyki, organizacji i obsługi ruchu 

turystycznego. 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną. 

Praca na mapach turystycznych i 

komunikacyjnych. Praca w grupach. 

Programowanie imprez. Dyskusja. Praktyczne 

zajęcia terenowe. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Egzamin ustny obejmujący treści ćwiczeń i 

wykładów. 

Przykładowe zagadnienia: formy współpracy 

touroperatora z zagraniczną bazą noclegową; 

Możliwości zorganizowania wycieczek 

fakultatywnych podczas pobytu na Riwierze 

Tureckiej. 

Formy zaliczenia ćwiczeń:  

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze 

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 

ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie 

trwania semestru za: 

- Aktywność na zajęciach. 



- Terminowe przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji multimedialnych wybranych 

tematów lub opracowania założeń produktu 

turystycznego. 

Uzyskanie pozytywnej oceny z jednego  

kolokwium pisemnego. W semestrze 4 

dodatkowo ocena z zajęć terenowych. 

Jednostka organizacyjna realizująca Zakład Teorii Turystyki 

Katedra Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem specjalizacji jest wykształcenie specjalistów zajmujących się profesjonalnie 

organizacją i obsługą turystyki międzynarodowej, zarówno w rządowych i pozarządowych 

organizacjach i instytucjach turystycznych, jak również w przedsiębiorstwach prywatnych 

oraz przygotowanie profesjonalnego pracownika biur podróży, pozarządowych organizacji 

turystycznych i innych podmiotów działających w szeroko pojętej gospodarce turystycznej 

potrafiącego samodzielnie przygotować oferty produktów turystycznych różnych form 

turystyki przeznaczonych i dostosowanych dla różnych segmentów rynku turystycznego. 

 

Wśród najważniejszych celów specjalizacji wymienić należy: 

C1 - zaznajomienie studentów z uwarunkowaniami politycznymi, ekonomicznymi, 

społecznymi i kulturowymi turystyki międzynarodowej. 

C2 - wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji treści map 

turystycznych, danych statystycznych, treści różnych opracowań składających się na literaturę 

przedmiotu. 

C3 - wyposażenie studentów w praktyczną umiejętność przygotowania oferty oraz produktów 

turystycznych uwzględniających specyfikę środowiska przyrodniczego i społeczno-

kulturowego najatrakcyjniejszych turystycznie regionów świata. 

C4 - wyposażenie studentów w wiedzę na temat zasad funkcjonowania, rozmiarów i struktury 

przestrzennej międzynarodowego rynku turystycznego, jego powiązań z pozostałymi działami 

gospodarki, a także zaznajomienie z uwarunkowaniami jego rozwoju w różnych kręgach 

społeczno-kulturowych świata. 

C5 - nabycie umiejętności współpracy z dostawcami usług turystycznych: transportowych, 

hotelarskich i towarzyszących na etapie przygotowywania i realizacji produktu turystycznego. 

C6 - nabycie umiejętności zaprojektowania przebiegu tematycznych szlaków turystycznych: 

historycznych, religijnych, architektonicznych, kulinarnych itp. dla różnych segmentów rynku 

turystycznego. 

C7 - nabycie umiejętności zorganizowania imprez turystycznych w głównych centrach  

wypoczynkowej, biznesowej i specjalistycznej turystyki letniej i zimowej dla wybranych 

segmentów rynku turystycznego. 

C8 - nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia produktu kompleksowego turystycznego 

dla różnych rodzajów turystyki międzynarodowej. 

C9 - zaznajomienie studentów ze współczesnymi formami dystrybucji produktu 

turystycznego. 

C10 - zaznajomienie studentów z rolą pilota wycieczek, przewodnika i rezydenta przy 

obsłudze imprez turystyki międzynarodowej - zajęcia praktyczne w terenie. 

 

Treści programowe: 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba godzin Efekt Cele 



stacjonarne/ 

niestacjonarne 
Kształcenia przedmiotu 

1 

Uwarunkowaniami polityczne, ekonomiczne, 

społeczne i kulturowe turystyki 

międzynarodowej. 

8/5 

K_W02 

K_W09 

K_U04 

C1 

C2 

C4 

2 
Konwencje, dyrektywy i umowy w 

międzynarodowym ruchu turystycznym. 
2/2 

K_W05 

K_U04 

C1 

C4 

3 
Tematyczne szlaki turystyczne: historyczne, 

religijne, architektoniczne, kulinarne itp. 
5/5 

K_W02 

K_W07 

K_W09 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

K_K02 

C6 

4 

Współpracy z dostawcami usług 

turystycznych: transportowych, hotelarskich i 

towarzyszących na etapie przygotowywania i 

realizacji produktu turystycznego. 

5/2 

K_W05 

K_W09 

K_U03 

K_U04 

C5 

5 

Formy umów z dostawcami usług 

turystycznych: transportowych, hotelarskich i 

towarzyszących. 

5/2 

K_W05 

K_W09 

K_U03 

K_U04 

C5 

6 
Główne centra wypoczynkowej turystyki 

letniej i zimowej. 
10/5 

K_W07 

K_W08 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

C2 

C7 

C8 

7 
Główne centra letniej i zimowej turystyki 

kwalifikowanej. 
3/2 

K_W07 

K_W08 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

C2 

C7 

C8 

8 Główne centra turystyki biznesowej. 2/2 

K_W07 

K_W08 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

C2 

C7 

C8 

9 
Tworzenie, dystrybucja i realizacja imprez 

turystyki międzynarodowej. 
10/5 

K_W05 

K_W09 

K_U01 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_U11 

C5 

 C6 

 C7 

C8 

 C9 

10 
Różnice kulturowe w turystyce 

międzynarodowej. Savoir-vivre w podróży. 
5/3 

K_W02 

K_W08 

K_K03 

C4 

11 

Rola pilota wycieczek, przewodnika i 

rezydenta przy obsłudze imprez turystyki 

międzynarodowej. 

5/3 

K_W08 

K_W09 

K_U10 

K_K03 

C10 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe 
Liczba godzin 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 

Tematyczne szlaki turystyczne: 

historyczne, religijne, architektoniczne, 

kulinarne itp. Opracowanie tras dla 

różnych segmentów rynku turystycznego. 

15/6 

K_W02 

K_W07 

K_W09 

K_U05 

C2 

C3 

C6 



K_U07 

K_U11 

K_K02 

K_K06 

2 

Główne centra wypoczynkowej turystyki 

letniej i zimowej. Imprezy fakultatywne w 

tych centrach. 

10/6 

K_W07 

K_W08 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

K_K06 

C2 

C7 

3 

Główne centra letniej i zimowej turystyki 

kwalifikowanej. Możliwości uprawiania 

różnych form turystyki kwalifikowanej 

oraz programy fakultatywne 

10/6 

K_W07 

K_W08 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

K_K06 

C2 

C7 

4 

Główne centra turystyki biznesowej. 

Programy turystyczne podczas imprez 

biznesowych. 

10/5 

K_W07 

K_W08 

K_U05 

K_U07 

K_U11 

K_K06 

C2 

C7 

5 

Elementy składowe produktu 

turystycznego. Program, umowy, 

kalkulacje, rozliczenia. 

10/6 

K_W05 

K_W09 

K_U03 

 

C8 

6 

Tworzenie kompleksowego produktu pod 

zapotrzebowanie różnych odbiorców. 

Program, umowy kontrahentami i z 

klientami. 

15/10 

K_W05 

K_W09 

K_U01 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_U11 

K_K06 

C8 

7 
Zajęcia praktyczne w terenie w roli pilota 

wycieczek i przewodnika turystycznego. 
20/15 

K_W08 

K_W09 

K_U10 

K_K03 

K_K06 

C10 

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 

52 2,2 Godziny kontaktowe - wykłady 36 1,5 

78 3,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 54 2,1 

42 1,6 Godziny kontaktowe - konsultacje 22 0,9 

20 0,8 Elearning   

29 1,1 Praca z literaturą 75 3 

36 1,4 
Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 63 2,5 

36 1,4 
Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 50 2 

25 1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 50 2 

50 2 
Zajęcia praktyczne w terenie i przygotowanie 

do nich 25 1 

368 15 Razem 375 15 



 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne):  

Zajęcia praktyczne rozumiane są jako ćwiczenia, a więc – 3,5 pkt. na studiach stacjonarnych i 

2,1 na studiach niestacjonarnych oraz jako przygotowanie prac, projektów, prezentacji, 

wystąpień, przygotowania do zajęć praktycznych w terenie: 7,8 punktu na studiach 

stacjonarnych i 8 punktów na studiach niestacjonarnych. 

Razem: 9,5 punktu na studiach stacjonarnych i 9,0 punktów na studiach niestacjonarnych. 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Specjalizacja przygotowuje profesjonalnego pracownika biur podróży, pozarządowych 

organizacji turystycznych, i innych podmiotów działających w szeroko pojętej gospodarce 

turystycznej potrafiącego samodzielnie przygotować oferty produktów turystycznych różnych 

form turystyki przeznaczonych i dostosowanych dla różnych segmentów rynku 

turystycznego. 

Specjalizacja daje studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zastosowania 

wiedzy z zakresu walorów przyrodniczych i kulturowych poszczególnych regionów 

turystycznych do planowania tras wycieczek turystycznych, pobytów wypoczynkowych oraz 

uprawiania turystyki kwalifikowanej w najatrakcyjniejszych krajach i regionach oraz ich 

przeprowadzenie we współpracy z dostawcami usług turystycznych, pilotami wycieczek, 

przewodnikami i rezydentami. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykład + ćwiczenia: 

Analiza przez studenta warunków pobytu polskiego turysty w wybranym centrum 

turystycznym w Europie realizującego turystykę wypoczynkową, aktywną / kwalifikowaną 

np. narciarstwa zjazdowego lub biznesową. 

Student analizuje możliwości samodzielnego zorganizowania takiego wyjazdu oraz 

porównuje to z katalogowymi ofertami wiodących biur podróży. Uwzględnia możliwości 

zakwaterowania i ceny ofert w obiektach o różnym standardzie w szczycie sezonu jak też 

przed i po sezonie turystycznym. W ofertach biur podróży uwzględnia poszczególne usługi 

wchodzące w skład pakietu produktu jak też możliwość dokupienia przez turystę 

dodatkowych świadczeń w postaci wycieczek fakultatywnych. Całość w uzgodnionym 

terminie przesyła drogą mailową nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

  

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Gaworecki W. (2000) Turystyka, PWE, Warszawa. 

2. Kaczmarek J. i in. (2010),  Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie, 

Warszawa. 

3. Kruczek Z. (2008). Europa. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków. 

4. Kruczek Z. (2011). Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Proksenia, 

Kraków. 

5. Kruczek Z. /red./ (2009),  Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków. 

6. Kurek W. (2012). Regiony turystyczne świata, t.1 i 2, PWN, Warszawa. 

7. Pender L., Sharpley R. (2008), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.  

8. Rapacz A. (2001),  Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wyd. AE we 

Wrocławiu, Wrocław. 

9. Rapacz A. (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa. 

10. Warszyńska J. (2001). Geografia turystyczna świata, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa. 



 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji):  

1. Alejziak W., Marciniec T. (2002) Międzynarodowe organizacje turystyczne. Albis, 

Kraków   Gołembski G. /red/ (2010) Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Poznań. 

2.  J. Gospodarek, (2013). Podstawy prawa w turystyce, Warszawa.  

3. Klawender J. (red) (2007), Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek,  

AWF  Warszawa. 

4. Kruczek Z., (red.) (2011).,Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków. 

5. M. Nesterowicz, (2012). Prawo turystyczne, Warszawa.  

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

Wydawnictwo Novae Res. 

7. Płocka J., (2002), Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. 1 i 2, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń. 

8. Wajdzik M., Kruczek Z., (2006) Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta,. Proksenia, 

Kraków. 

9. Winiarski R., Zdebski J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa; Wydawnictwo 

Akademickie i Profesjonalne. 

 

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 

 

Rozumie i poddaje analizie związek 

zasobów kulturowych, społecznych 

i przyrodniczych z procedurą 

wyodrębniania regionów 

turystycznych. 

wykład, 

ćwiczenia, 

prezentacja  

multimedialna 

 

Kolokwium 

pisemne -

zaliczenie 

cząstkowe i 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_W02 

 

P7U_W 

P7S_WK 

Zna regulacje prawne w zakresie 

aktywności turystycznej i 

rekreacyjnej i analizuje ich wpływ 

na możliwości podejmowania 

działalności  i ochronę interesów 

osób uczestniczących w 

zorganizowanych formach tej 

aktywności. 

wykład, 

ćwiczenia,  

Kolokwium 

pisemne -

zaliczenie 

cząstkowe i 

końcowe, 

egzamin 

pisemny 

K_W05 
P7U_W 

P7S_WK 

Posiada wiedzę na temat wartości 

przyrodniczych i kulturowych 

regionów turystycznych oraz potrafi 

wskazać wiodące funkcje regionu 

uwzględniając różne aspekty 

funkcjonowania przestrzeni 

turystycznej. 

wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

kolokwium 

pisemne - 

zaliczenie 

cząstkowe i 

końcowe, 

egzamin 

pisemny, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_W07 
P7U_W 

P7S_WK 

                                                 
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) 

 



Rozumie znaczenie turystyki dla 

rozwoju kultury oraz przemian 

cywilizacyjnych i społecznych w 

regionach przyjmujących ruch 

turystyczny. 

wykład, 

ćwiczenia, 

prezentacja  

multimedialna 

 

kolokwium 

pisemne - 

zaliczenie 

cząstkowe i 

końcowe, 

egzamin 

pisemny, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_W08 

 

P7U_W 

P7S_WK 

Posiada wiedzę na temat nowych 

form turystyki oraz możliwości ich 

uprawiania w poszczególnych 

regionach. 

wykład, 

ćwiczenia, 

prezentacja  

multimedialna 

kolokwium 

pisemne - 

zaliczenie 

cząstkowe i 

końcowe, 

egzamin 

pisemny, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_W09 
P7U_W 

P7S_WK 

Potrafi prowadzić własną 

działalność gospodarczą i/lub 

zarządzać przedsiębiorstwem 

turystycznym lub rekreacyjnym. 

Potrafi zarządzać zasobami 

ludzkimi. 

ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

 K_U01 
P7U_U 

P7S_UK 

Potrafi przeprowadzić, pod 

względem organizacyjnym 

przedsięwzięcie inwestycyjne w 

zakresie turystyki i rekreacji. Potrafi 

zorganizować przedsiębiorstwo 

turystyczne lub rekreacyjne oraz 

zapewnić jego finansowanie z 

wykorzystaniem dostępnych źródeł 

prywatnych i publicznych oraz 

właściwych form prawnych. 

ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_U03 
P7U_U 

P7S_UK 

Potrafi wykorzystać wiedzę na 

temat działania instytucji 

międzynarodowych i krajowych, 

państwowych, samorządowych i 

gospodarczych w zakresie tworzenia 

warunków rozwoju turystyki i 

rekreacji w działaniach typu 

gospodarczego i społecznego. 

wykład, 

ćwiczenia, 

prezentacja  

multimedialna 

kolokwium 

pisemne - 

zaliczenie 

cząstkowe i 

końcowe, 

egzamin 

pisemny, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_U04 
P7U_U 

P7S_UW 

Potrafi organizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjnych oraz 

planować zajęcia rekreacyjne w 

sposób uwzględniający ich wartości 

edukacyjne. Potrafi zintegrować 

zespół uczestników imprezy 

turystycznej, zajęć rekreacyjnych 

dla wspólnego przedsięwzięcia, 

uwzględniając różnice społeczne lub 

kulturowe. 

wykład, 

ćwiczenia, 

praca w grupie 

aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_U05 

P7U_U 

P7S_UK 

P7S_UO 

 



Potrafi posługiwać się 

specjalistycznymi programami 

wspomagającymi prowadzenie 

przedsiębiorstwa turystycznego, w 

tym centralnymi systemami 

rezerwacji i innymi programami 

wspierającymi e-biznes. 

ćwiczenia, 

praca w grupie 

aktywność na 

zajęciach, 
K_U06 

P7U_U 

P7S_UW 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_U07 
P7U_U 

P7S_UW 

Posiada specjalistyczne 

umiejętności w wybranym obszarze 

aktywności związanej z turystyką 

lub rekreacją oraz umiejętności w 

zakresie kierowania i realizowania 

zajęć rekreacyjnych, szczególnie 

wymagających współpracy zespołu 

specjalistów o wyższych niż 

podstawowe umiejętności 

metodyczne i techniczne ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad 

bhp. 

ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) oraz 

zajęcia w terenie 

aktywność na 

zajęciach, 

Ocena zajęć w 

terenie 

K_U10 
P7U_U 

P7S_UW 

Potrafi tworzyć innowacyjne lub 

modyfikować istniejące formy 

imprez lub usług turystycznych i 

rekreacyjnych, także w oparciu o 

nowe technologie i możliwości 

komunikacyjne. 

ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_U11 
P7U_U 

P7S_UW 

Dostrzega konieczność 

doskonalenia wiedzy i umiejętności 

związanych z turystyką aktywną. 

Śledzi nowe trendy związane z 

zachowaniami rekreacyjnymi. 

Promuje rozwój turystyki i rekreacji. 

wykład, 

ćwiczenia 

aktywność na 

zajęciach 
K_K02 

P7U_K 

P7S_KR 

Postępuje etycznie mając na uwadze 

możliwość naruszenie dobra 

wspólnego lub dóbr osobistych. 
postawa na zajęciach 

ocena postawy 

podczas zajęć 

grupowych 

K_K03 
P7U_K 

P7S_KK 

Potrafi współdziałać i pracować w 

grupie przyjmując różne role,  

promować rozwój turystyki i 

rekreacji oraz inicjować działania 

społeczne z zakresu turystyki i 

rekreacji. 

ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_K06 

 

P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KR 

P7S_KO 
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