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Przedmiot 

kod nr w planie studiów ECTS 

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO - 
SPECJALIZACJA 

TR/1/SPC/ORT    48a 18 

 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Poziom kształcenia I stopień 
Rok/Semestr III/ 5,6  
Profil studiów praktyczny 
Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 
Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: 

Wykłady:  
5 sem. - 26godzin kontaktowych + e-learning - 4 godz.  
6 sem. - 13godzin kontaktowych. + e-learning - 2  godz. 
Ćwiczenia: 
5 sem. 26godzin kontaktowych + 4 godziny e-learning 
6 sem. 26godzin kontaktowych + 4 godziny e-learning 
konsultacje - 10 godzin 
niestacjonarne -  

Język wykładowy Polski 
Forma(y)/ typ(y) zajęć wykład;  

ćwiczenia; 
spotkania z praktykami; 
wyjazd turystyczny 
wyjścia w teren 
organizacja imprezy charytatywnej 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: podstawy turystyki, prawo w 
turystyce i rekreacji, obsługa ruchu turystycznego, 
podstawy zarządzania i ekonomii, marketing, targi 
turystyczne 
POZIOM - 4 
Założenia wstępne: wiedza z zakresu obsługi ruchu 
turystycznego, teorii turystyki, podstaw prawa i 
hotelarstwa, wzmocniona doświadczeniem i 
umiejętnościami zdobytymi w trakcie odbywanych praktyk 

 
 
Metody dydaktyczne 

Wykład  
Analiza tekstów z dyskusją 
Praca w grupach 
Projekty 
Gry symulacyjne 
Spotkania z ekspertami z branży MICE 
Dyskusja 
Realizacja wyjazdu turystycznego 
 
 
 
 
 
 

 Sposób zaliczenia: Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen 
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Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

cząstkowych 
Formy zaliczenia: Egzamin pisemny 
Ocena końcowa z ćwiczeń: Zaliczenie na ocenę na 
podstawie pozytywnych ocen cząstkowych.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu na ocenę jest uzyskanie 
pozytywnej oceny z zadań projektowych oraz pozytywne 
zdanie pisemnego egzaminu końcowego      
Przykładowe pytania egzaminacyjne: 
-Przygotuj brief w którym zlecasz agencji eventowej 
organizację serii wydarzeń (min.4 - różne) z obszaru 
przemysłu spotkań, które będą realizowane na terenie 
Polski w okresie 1.07.2017 – 1.01.2018r. zarówno dla 
pracowników jak i klientów twojej firmy. 
- Przedstaw i opisz wybrany przez siebie model zarządzania 
projektem na przykładzie organizacji konferencji na 
zlecenie.                

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 
Zakład Metodyki Turystyki 
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Cele i zadania przedmiotu:   
Celem przedmiotu jest osiągnięcie efektów kształcenia, obejmujących m.in.: 
w zakresie wiedzy: 
C1. poznanie istoty turystyki biznesowej/przemysłu spotkań, pojęć związanych z tym sektorem, efektów jakie 
poprzez stosowanie narzędzi z zakresu przemysłu spotkań można uzyskać, kontekstu innych dyscyplin – jak np. 
marketing, public realtions, psychologia; 
C2. poznanie zachowań klientów usług turystycznych oraz zasad ich profesjonalnej i nowoczesnej obsługi; 
C3.  poznanie i zrozumienie pojęcia podróży motywacyjnych w kontekście społecznym i gospodarczym 
C4. zasady organizacji imprezy turystycznej własnej i zleconej  
w zakresie umiejętności:  
C5 przygotowywania projektów rozwijania swoich umiejętności i kompetencji społecznych, korzystania z 
dostępnych technik informacyjnych; umiejętność pracy (działania) w zespole.  
C6. wyrobienie zdolności porządkowania wykonywanych zadań według stopnia ich ważności z punktu widzenia 
realizacji założonego celu systematycznego i uporządkowanego podejścia do powierzonych zadań, formułowania 
i wygłaszania opinii związanych z turystyką biznesową oraz obrony swoich tez i propozycji; 
C7. umiejętności wykorzystania wiedzy o zachowaniu klientów usług turystycznych w pracy zawodowej; 
C8. student potrafi prawidłowo przygotować program imprezy turystycznej  zgodnie z obowiązującymi zasadami 
i normami jakości. 
w zakresie kompetencji społecznych: 
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. 
 
 
Wykłady: 

LP Treści programowe Liczba 
godzin 

Efekt 
Kształcenia 

Cele 
przedmiotu 

1 Charakterystyka rynku turystyka biznesowa (przemysł 
spotkań). Podmioty tworzące branżę spotkań. 

4 K_W05 
K_W14 

C1.  

2 Istota stosowania narzędzi z zakresu przemysłu spotkań. 
Relacja założeń do celów oraz efektywność spotkań 
jako kluczowy aspekt współpracy pomiędzy klientem, 
agencją a dostawcami usług.  

4 K_W05 C1.  

3 Brief, zapytanie ofertowe, oferta – przygotowanie 
dokumentów zgodnie ze specyfiką wybranych usług, 
sektorów i rodzaju zaangażowanych podmiotów  

2 K_W05 C2.C3. 

4 Podróże biznesowe, turystyka korporacyjna – 
charakterystyka usługi oraz sektora specjalizującego się 
w jej realizacji. Analiza procesu współpracy pomiędzy 
poszczególnymi uczestnikami rynku. 

2 K_W19 
K_W20 
 

C1. 

5 Wydarzenia korporacyjne, event, event marketing - 
charakterystyka usługi oraz sektora specjalizującego się 
w jej realizacji. Analiza wybranych realizacji. 

4 K_W19 
 

C1.,C2. 

6 Zasady organizacji (planowanie, programowanie, 
kalkulacja, realizacja, rozliczenie) imprezy własnej i 
zleconej 
 
 
 

6 K_W11 
K_W13 
K_W14 
K_W18 
K_W19 

C4. 

7 Gra miejska jako element programu imprezy 2 K_W20 C3., C4.  
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turystycznej 
8 Incentive travel, wyjazd integracyjny - charakterystyka 

usługi oraz sektora specjalizującego się w jej realizacji. 
Analiza wybranych realizacji oraz procesu współpracy 
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. 
 

10 K_W13 
K_W14 
K_W18 
K_W19 
K_W20 

C1., C3. C8 

9 Kongresy i konferencje – charakterystyka usługi oraz 
sektora specjalizującego się w jej realizacji. Analiza 
wybranych realizacji oraz procesu współpracy 
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. 

2 K_W19 
K_W20 

C1., C2.  

10 Targi i wystawy - cele organizacji, planowanie efektów.  2 K_W19 
K_W20 

C1. C2 

11 Rola kreatywności i innowacyjności w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystyki 
biznesowej. 

2 K_W13 
K_W14 

C1., C2., C4. 

12 Trendy w przemyśle spotkań, ich zastosowanie w 
praktyce.  

4 K_K07 C1., C2 

13 Podsumowanie  1 K_W13 
K_W14 
K_K07 

C1., C2., C3., 
C4. 

Ćwiczenia: 
LP Treści programowe Liczba 

godzin 
Efekt 
Kształcenia 

Cele 
przedmiotu 

1 Rola kreatywności i innowacyjności w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystyki. 

2 K_U08 
K_U09 

C5 

2 Terminologia branży MICE 4 K_U08 
K_U09 

C8, C9 

3 Przygotowanie zapytania (briefu) dla firmy branży 
MICE  

2 K_U11 
K_U12 

C5., C6. 

4 Przygotowanie podróży służbowej na podstawie 
przedstawionego briefu 

2 K_U11 
K_U12 

C5., C6 

5 Planowanie, programowanie i realizacja imprezy 
turystycznej - integracyjnej  

4 K_U14 
K_U18 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K04 

C6., C8., C9. 

6 Stowarzyszenia branżowe rynku MICE 
 

2 K_U19  
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Trudny klient  - zasady postępowania 

 
4 

 
K_U18 
K_U19 
K_K02 

 
C2., C7.  

8 Site inspection na lotnisku (zajęcia w terenie) 
 
 
 

5 K_W19 
K_U11 
K_U12 

C2., C7.  

9 PGE Stadion Narodowy - jako miejsce dla przemysłu 
spotkań (zajęcia w terenie) 

5 K_W19 
K_U01 
K_U02 

C9., C10 
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10 CSR - trend w turystyce motywacyjnej 4 K_K02 C8 
11 Specyfika tworzenia i prezentacji oferty szeroko 

rozumianego produktu turystycznego z 
uwzględnieniem oferty katalogowej oraz „szytej na 
miarę”  

4 K_W13 
K_U11 
K_K07 

C2, C5, C6 

12 Profesjonalna prezentacja oferty (spotkanie z 
klientem). 
 Sprzedaż oferty  (nawiązanie kontaktu, 
komunikacja z klientem ) 
Najczęstsze błędy przy tworzeniu i sprzedaży oferty. 

6 K_W13 
K_U11 
K_K07 

C2, C5, C6 

13 Stanowisko -New business manager – rola i zadania 
w przedsiębiorstwie turystycznym 

4 K_W13 
K_U11 
K_K07 

C2, C5, C6 

14 Przygotowanie pełnej oferty programu incentive 
travel (oferta, program, kalkulacje) 
 
 

6 K_W18 
K_W19 
K_W20 
K_W21 

C6., C9.  

12 Realizacja projektu zewnętrznego (zaplanowanego i 
realizowanego w 100% przez studentów pod 
nadzorem opiekuna/ów specjalizacji) 

6 K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U08 
K_U09 
K_U11 
K_U12 
K_U14 
K_U18 
K_U19 
K_K0l 
K_K02 
K_K03 
K_K04 
K_K05 
K_K07 
K_K08 

C5., C6., 
C9., C10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozliczenia punktów ECTS: 
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Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 godz.  
Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 
Liczba 
godzin 

Punkty ECTS Liczba 
godzin 

Punkty ECTS 

39 1,5 Godziny kontaktowe – 
wykłady 

Nie dotyczy 

52 2 Godziny kontaktowe – 
ćwiczenia 

  

10 0,5 godziny kontaktowe - 
konsultacje 

  

16 1 e- learning    
25 1 Praca z literaturą i prasą 

branżową 
  

75 3 Praca w terenie   
75 3 Przygotowanie projektów   
75 3 Realizacja projektów   
75 3 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 
  

442 18 Razem   
Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych:12 ECTS 
 
Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 7 godz. 

1. Przygotowanie projektu na konkurs MP Power Awards Młody Kreatywny 2017 
2. Opracowanie analizy ofert turystycznych.  

 
 
Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika przedmiotu wymaga 
inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
 
 

1. Celuch K., Przemysł spotkań: wiedza, produkt, motywacja, AFiB Vistula, Warszawa 2014. 
2. Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka 

korporacyjna, Wyd. POT, Warszawa 2003. 
3. Gajewski M., Łopuszański S., Opowicz B., Socała J., Świątecki A., Incentive po polsku. Poradnik, 

niezbędnik, kompendium,  Wyd. Best Estern Plaza Hotels, Warszawa 1999. (brak w bibliotece AWF) 
4. Sidorkiewicz M., Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011. 
5. Szczepanik R., Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń outdoor i wypraw incentive, Helion, Gliwice 

2005.(brak w bibliotece AWF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika przedmiotu wymaga 
inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Dybizbańska A., Rosnące znaczenie incentive travel jako narzędzie motywowania w Polsce [w:] 
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Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, red. Teczke J. Czekaj J. Biuro Projektu Nauki i 
Gospodarki T. 2, Kraków 2010. 

2. Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003. 
3. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001. 
4. Medlik S.,  Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
5. Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykładzie Krakowa), (red.) Berberka J.  Fundacja 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009. 
6. Wartecka – Ważyńska A., Miejsce turystyki motywacyjnej w turystyce biznesowej a zarządzanie 

zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej, red. Mokołajczyk J. WSHiU, 
Poznań 2007. 

7. Wawak T., Wajda K., Ewolucja wymagań jakościowych klientów biur turystycznych [w:] Gołembski G. 
Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999. 

8. Turystyka biznesowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych Gdańsk 06-07  września 2007, Wyższa 
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Dzieło wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki 
 

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 

Odniesi
enie do 
EK 
dla 
kierunk
u 

Odniesienie do 
EK                
obszaru 

Zna i rozumie podstawowe czynniki 
cywilizacyjne kształtujące styl życia 
współczesnego uczestnika przemysłu 
spotkań 

wykład, 
analiza tekstów 
 

aktywność na 
zajęciach K_W05 M1_W04 

Zna i rozumie podstawy tworzenia i 
stosowania prawa, w szczególności w 
zakresie jego regulacji w działalności 
przedsiębiorstw i ich pracowników 
działających na rynku spotkań 

wykład aktywność na 
zajęciach; 
uczestnictwo w 
spotkaniach z 
ekspertami 

K_W11 M1_W08 
S1P_W07 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu 
zarządzania, marketingu, i ich rolę w 
tworzeniu produktów turystycznych 
oraz MICE i ich realizacji 

wykład 
burza mózgów 
case study 

udział w 
zajęciach; 
uczestnictwo w 
spotkaniach z 
ekspertami 

K_W13  S1P_W07 
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Zna i rozumie podstawowe pojęcia 
charakteryzujące rynek turystyczny w 
tym   branżę MICE  
 
 
 

wykład 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

case study 
(analiza 
przypadków) 

K_W14 

 S1P_W07 
M1_W05 
M1_W07 
 
 
 
 
 

Zna metody i narzędzia, w tym techniki 
pozyskiwania danych, właściwe dla 
organizacji imprez turystycznych oraz 
eventów. Umie analizować strukturę 
przedsiębiorstwa turystycznego i agencji 
eventowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wykład; 
warsztaty  
 

ocena 
przygotowania 
warsztatów 

K_W18 S1P_W06 

 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsiębiorczości 
właściwych dla turystyki. 

wykład; 
zajęcia w terenie 

udział w 
spotkaniach z 
ekspertami; 
ocena 
przeprowadzeni
a i raportowania 
z site inspection 
w terenie (PGE 
Narodowy) 

K_W19 S1P_W11 
M1_W12 

Zna i rozumie mechanizmy tworzenia 
produktu MICE z uwzględnieniem 
targetowania grupy docelowej. 

warsztaty  ocena 
przygotowa- 
nia i 
przeprowadze- 
nia warsztatów 
 
 
 
 

K_W20 M1_ W08 
S1P_W11 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu 
ochrony własności intelektualnej. 

praca w czytelni i 
Internecie 

ocena 
przygotowywa- K_W21  S1P_W10 

M1_W11 
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nia i 
prowadzenia 
prezentacji 

 

Potrafi organizować przedsięwzięcia 
turystyczne dostosowane do 
określonych warunków oraz 
zainteresowań i potrzeb uczestników. 

przygotowanie i 
udział w 
wyjeździe 
turystycznym, 
projekty 

ocena 
prezentacji 
oferty i 
realizacja 
wyjazdu; 

K_U
01 

M1_U10 
S1P_U06 

Potrafi organizować imprezy 
turystyczne oraz eventy dostosowane do 
potrzeb uczestników zróżnicowanych 
pod względem wieku, stanu zdrowia, 
poziomu wiedzy i zainteresowań oraz 
możliwości finansowych. 

przygotowanie i 
udział w 
wyjeździe 
turystycznym, 
praca w grupach,  

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_U
02 

M1_U10 
S1P_U07 

Potrafi wykonywać zadania związane z 
obsługą turystów na wybranych 
stanowiskach pracy związanych z 
turystyką. 
 

przygotowanie i 
udział w 
wyjeździe 
turystycznym, 
praca w grupach 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_U
05 

M1_U01 
S1P_U07 

Potrafi posługiwać się typowymi 
systemami informatycznymi 
wykorzystywanymi w pracy biurowej 
oraz zarządzaniu projektami. 

praca w 
Internecie, 
przygotowanie 
prezentacji 

ocena 
przedstawienia 
prezentacji 

K_U
09 

M1_U06 
S1P_U02 

Potrafi wykorzystać podstawową 
wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz 
pozyskiwać dane do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych w zakresie projektów 
MICE 

projekty, praca w 
grupach  

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_U
11 

M1_U07 
S1P_U01 
 

Ma umiejętność rozpoznawania 
warunków funkcjonowania podmiotów 
organizujących turystykę na podstawie 
podstawowych wskaźników 
ekonomicznych i społecznych. 

case study 
(analiza 
przypadków)  

przygotowanie i 
realizacja zajęć 
w terenie (hotel, 
PGE Narodowy) 

K_U
12 S1P_U02 

Potrafi przygotować biznes plan 
(studium wykonalności) typowego 
przedsięwzięcia z zakresu turystyki  

praca w grupach przygotowanie 
studium 
wykonalności 
projektu 
 
 

K_U14 M11_U09 
S1P_U04 

Potrafi wypowiadać się na podstawowe 
tematy zawodowe z zakresu turystyki i 
rekreacji wykorzystując terminologię 
adekwatną do omawianego zagadnienia. 

warsztaty  prezentacja 

K_U17 
M1_U03 
S1P_U09 
S1P_U10 
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Ma umiejętność przygotowania 
sprawozdania (pisemnego lub ustnego) 
ze zrealizowanego projektu. 

praca w grupach, 
prezentacja 

przygotowanie 
sprawozdania z 
projektu K_U18 

M1_U12 
M1_U13 
S1P_U08 
 

Potrafi wyrazić własną opinię w 
ważnych sprawach społecznych, 
zawodowych i światopoglądowych. 
 
 
 
 

spotkania z 
ekspertami  

aktywność na 
zajęciach 

K_U19 S1P_U01 
S1P_U07 

 
Ma świadomość potrzeby dbania o 
poziom sprawności fizycznej niezbędny 
do kształcenia się i wykonywania zadań 
zawodowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spotkania z 
ekspertami  

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_K0l M1_K09 
 

W pracy zawodowej stosuje ogólne 
zasady i normy etyczne obowiązujące w 
społeczeństwie. 

spotkania z 
ekspertami  

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_K02 S1P_K04 
M1_K03 

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy. 

praca w grupach 
 

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_K03 
M1_K05 
S1P_K03 
S1A_K04 

Współdziała i pracuje w grupie, 
przyjmując w niej różne role. 

dyskusja w 
grupach 
 

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_K04 
S1P_K01 
S1P_K02 
M1_K04 

Komunikuje się z ludźmi, także w 
warunkach stresu 

praca w grupach 
 

ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_K05 M1_K06 
S1P_K04 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie. 

udział w 
warsztatach, 
konferencjach  
 

postawa na 
zajęciach K_K07 M1_K01 

S1P_K06 

Jest odpowiedzialny za swoje działanie, 
a także zachowanie osób powierzonych 
jego opiece, prawidłowo wykonuje 
swoje zadania, szczególnie działając w 
ramach złożonych przedsięwzięć. 

praca w grupach ocena z 
przygotowań 
oraz  realizacji 
projektu 

K_K08 M1_K04 
S1P_K02 
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