
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

INFORMATYKA W TURYSTYCE I 

REKREACJI 

TR/2/PK/ITR 12 4 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr I/I 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne:  ćwiczenia (30 godzin) w tym e-

learning ( 4 godziny ćwiczeń) 8 godzin 

konsultacje 

Niestacjonarne: wykłady (9 godzin), 

ćwiczenia (18 godzin)4 godziny konsultacje  

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Ćwiczenia 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Poziom 6 

Założenia wstępne: Umiejętność 

posługiwania się oprogramowaniem MS 

Office: Word, Excel. Przedmioty 

specjalistyczne realizowane na studiach I 

stopnia w szczególności związane z obsługą 

ruchu turystycznego i informatyką. 

Metody dydaktyczne Praca z komputerami 

Praca z książką 

Praca indywidualna 

Praca w grupach 

Praca własna 

Analiza przypadków i przygotowywanie 

dokumentów 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: kolokwium pisemne 

Formy zaliczenia:  

- Zadanie projektowe 

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

- aktywność na zajęciach 

- zadanie projektowe 

Przykładowe pytania zaliczeniowe: 

1. „Wyszukaj i zarezerwuj lipcowy 

wyjazd wakacyjny korzystając z 

TOM24, 

2. W dostępnej bazie danych stwórz 

kwerendę wybierającą. 

3. W bazie danych utwórz powiązania 

połączeń lotniczych i satelitarnych, 

4. Stwórz odpowiednie definicje do 

kreacji bazy danych Biura Podróży” 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 



Zakład Ekonomii i Finansów 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1. Przygotowanie studenta do aktywnego życia i funkcjonowania w branży turystyki 

i rekreacji.   

C2. Wykształcenie praktycznej umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się 

komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki i technologii informacyjnej.  

C3. Umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji za pomocą narzędzi i aplikacji 

internetowych.  

C4.  Określenie zasad i kryteriów wybierania najbardziej odpowiedniego oprogramowania 

do zastosowania w firmie turystycznej. 

C5. Globalne systemy rezerwacyjne. Prawne aspekty wykorzystania systemów 

rezerwacyjnych w turystyce i rekreacji 

C6. Tworzenie produktu turystycznego z wykorzystaniem systemów informatycznych i 

Internetu. 

C7.  Zapoznanie studentów z najnowszymi i najbardziej popularnymi systemami 

informatycznymi w informacji turystycznej, sprzedaży imprez turystycznych, 

rezerwacji hoteli, rezerwacji i sprzedaży biletów przejazdowych i polis 

ubezpieczeniowych.  

C8. Praktyczne nauczenie studentów obsługi wybranych programów rezerwacyjnych do 

obsługi hotelu, systemów sprzedaży imprez turystycznych, polis ubezpieczeniowych i 

biletów przewozowych. 

C9. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

 

Treści programowe 

 

Ćwiczenia:  

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności pracy w programach wykorzystywanych w pracy 

biurowej. Rozumienie zasad funkcjonowania i podstaw działania baz danych. Umiejętność 

własnego projektowania i tworzenia bazy danych. Tworzenie produktu turystycznego z 

zastosowaniem techniki komputerowej i Internetu. Kalkulacja produktu, sporządzanie oferty, 

umieszczanie oferty w kanałach dystrybucji. Zapoznanie się z systemami rezerwacji i 

sprzedaży globalnymi i lokalnymi. Praca w systemach: zakładanie oferty, rezerwacje wstępne, 

kalkulacje, umowy z klientem, zmiany w umowach, anulowanie umów, rozliczenia z 

klientami. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z systemami rezerwacji i sprzedaży 

używanych powszechnie w turystyce,  hotelarstwie, przewozach turystycznych i informacji 

turystycznej. 

 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  Wykorzystywanie zaawansowanych 

funkcji obliczeniowych arkusza 

kalkulacyjnego. Projektowanie i 

4 K_W06 

K_U06 

C1 

C2 

C3 



formatowanie tabel. Przeprowadzanie 

analizy i opisu zmiennych ilościowych 

i jakościowych w zakresie turystyki i 

rekreacji. 

2.  Tworzenie relacyjnej bazy danych. 

Wykonywanie formularzy, kwerend i 

raportów w bazie danych. 

6 K_U01 

K_U06 

C2 

C3 

C6 

C8 

3.  Tworzenie produktu turystycznego z 

zastosowaniem techniki komputerowej i 

Internetu 

4 K_W02 

K_W06 

K_U06 

K_U07 

K_U11 

K_K02 

C1 

C2 

C3 

C6 

4.  Kalkulacja produktu, sporządzanie 

oferty, umieszczanie oferty w kanałach 

dystrybucji. 

2 K_W02 

K_U06 

 

C1 

C2 

C6 

5.  Wprowadzanie produktu do systemów 

rezerwacyjnych 

2 K_U09 

K_K04 

C1 

C6 

C7 

C8 

6.  Praca z systemem rezerwacyjnym 

BlueVendo. Sporządzanie rezerwacji, 

umów, list uczestników i innych 

dokumentów funkcjonujących w 

biurach typu touroperator. 

5 K_U06 C5 

C7 

C8 

C9 

7.  Praca z systemem rezerwacyjnym 

TOM. Sporządzanie rezerwacji, umów, 

i innych dokumentów funkcjonujących 

w biurach typu agent turystyczny. 

3 K_U06 C7 

C8 

C9 

8.  Systemy informacji turystycznej 

ogólnopolskie oraz systemy lokalne. 

Samodzielna analiza systemów ich 

funkcjonowania i oddziaływania na rynek 

turystyczny. Wraca własna w ramach 

zajęć e-learningowych 

 

4 K_U06 

K_U07 

K_K02 

 
 

C2 

C3 

C4 

C5 

C7 

 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

- - Godziny kontaktowe - wykłady - - 

35 1,2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 18 0,75 

8 0,5 Godziny kontaktowe  - konsultacje  4 0,1 

12 0,4 Praca z literaturą 21 1 



12 0,5 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
27 2,05 

12 0,5 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
10 0,4 

16 0,6 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 20 0,7 

5 0,5 E-learning (Ćwiczenia)   

100 4 Razem 100 4 

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 

3 (ćwiczenia z systemami rezerwacyjnymi, praca na bazach danych, na arkuszach 

kalkulacyjnych, przygotowanie oferty, przygotowanie projektu_ 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Student uczy się praktycznego wykorzystania konkretnych narzędzi wykorzystywanych w 

pracy w branży turystycznej i rekreacyjnej. Student nabywa umiejętności niezbędne do 

wykonywania późniejszej pracy biurowej która wykorzystywana jest w większości zawodów 

branżowych. Nauka obsługi, projektowania, tworzenia, użytkowania programów 

rezerwacyjnych są to niezbędne praktyczne umiejętności.  

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

• Systemy informacji turystycznej ogólnopolskie oraz systemy lokalne. Samodzielna 

analiza systemów ich funkcjonowania i oddziaływania na rynek turystyczny.  

• Ocena z przeglądu stron internetowych touroperatorów, hoteli, przewoźników. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

• Bedrychowski J.,  Informatyka w turystyce i rekreacji. Almamer, Warszawa 2006. 

• Chmielowski W.,  Systemy informacji i rezerwacji w turystyce. Ćwiczenia z 

przedmiotu, Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008. 

• Google. Kompletny przewodnik. PC World Extra, Warszawa 2013. 

• Nalazek M., Moskała J. i in., Internet w turystyce i hotelarstwie, Informatyka w 

hotelarstwie, PZH, Warszawa 2003. 

• Nalazek M.; Internetowe kana³y dystrybucji na rynku turystycznym, Wyd. Difin, 

Warszawa 2010. 

• Niedźwiedzki M., Globalny handel elektroniczny, PWN, Warszawa 2004. 

• Pawlicz A., E-turystyka Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych 

w sektorze turystycznym, Wyd. PWN 2012. 

• Pawlicz A., E-Turystyka. Wyd. PWN, Warszawa 2012. 

• Podrecki P., Okoń Z. i in., Prawo Internetu, wydanie 2 ISBN: 83-7334-693-7 

Warszawa 2007.  

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

• artykuł „ Nowy sposób na zarządzanie podróżami  w stylu Amadeus”, Rynek      

Podróży nr 1, styczeń-luty 2009  

• artykuł „ Systemy GDS w Polsce i na świecie”, All – Inclusive, lipiec2007  

• artykuł „GDS-y odpowiadają na rynek”, Wiadomości Turystyczne,  11-15 maja   2004  

• artykuł „Komputer przybliża świat”, Rynek Turystyczny, 13-14/2002  



• artykuł „Nowy power w Amadeus Agency  Internet – e-Power”, Rynek Podróży      

nr 1, styczeń-luty 2009  

• artykuł „Turystyka w sieci”, Travel Trade Gazette , 20 kwietnia 2009  

• Gajewski J., Janiak J., Kosmol A., Kostyra W., Polkowski T., Podstawy informatyki, 

część II, Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa 2002. 

• http://www.amadeus.com,. 

• http://www.galileo.net.pl/historia-gds-galileo.html 

• http://www.travelport-solutions.pl 

• R. Rajs Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce. Scientific Bulletin of 

Chełm, 2010 

 

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 

 

Ma wiedzę na temat wzajemnych 

uwarunkowań kulturowych, 

społecznych i cywilizacyjnych na 

wielkość, kierunki i formy ruchu 

turystycznego oraz aktywności 

rekreacyjnej. 

ćwiczenia Kolokwium 

pisemne 

K_W02 

 

P7U_W  
P7S_WK 

 

Ma wiedzę z zakresu analizy 

warunków otoczenia 

funkcjonowania przedsiębiorstw 

oraz instytucji non profit 

świadczących usługi turystyczne i 

rekreacyjne w działalności 

gospodarczej i społecznej. Posiada 

wiedzę z zakresu pozyskiwania i 

analizy danych statystycznych. 

ćwiczenia Kolokwium 

pisemne 

K_W06 

 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WG 

 

Potrafi prowadzić własną 

działalność gospodarczą i/lub 

zarządzać przedsiębiorstwem 

turystycznym lub rekreacyjnym. 

Potrafi zarządzać zasobami 

ludzkimi. 

ćwiczenia Zadanie 

projektowe 

K_U01 P7U_U  
P7S_UK 

Potrafi organizować imprezy 

turystyczne uwzględniając 

różnice społeczne i kulturowe 

ćwiczenia zadanie 

projektowe 

K_U06 P7U_U  
P7S_UW 

 

Potrafi posługiwać się 

specjalistycznymi 

programami wspomagającymi 

prowadzenie przedsiębiorstwa 

turystycznego w tym 

centralnymi systemami 

rezerwacji i innymi 

programami wspierającymi e-

ćwiczenia Aktywność 

na zajęciach 

K_U07 P7U_U 

P7S_UW 

 

                                                 
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) 

 



biznes. 

Wykazuje umiejętności 

krytycznej analizy i selekcji 

informacji pochodzących z 

wielu źródeł, wyciągania 

wniosków oraz formułowania 

sądów. 

ćwiczenia Aktywność 

na zajęciach 

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 

ćwiczenia Aktywność 

na zajęciach 

K_K02 P7U_K 

P7S_KR 

Angażuje się do pracy 

indywidualnej i zespołowej. 

Podejmuje się złożonych zadań 

zawodowych, w dziedzinie w której 

się specjalizuje. 

ćwiczenia Aktywność 

na zajęciach 

K_K04 

 

P7U_K 

P7S_KK 

 

 

Autor programu: Michał Obukowicz 

Data opracowania:  22.04.2017 

 


