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Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr III/5,6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne 

Wykłady – 40h kontaktowych 

Ćwiczenia – 52h kontaktowych 

Konsultacje - 10 kontaktowych 

e-learning 5 h wykładu i 8h ćwiczeń 

 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

E-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Podstawy zarządzania 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru podstaw zarządzania 

Metody dydaktyczne Wykład, wykład problemowy 

Wykład z prezentacją multimedialną, 

Praca w grupach – projekt, analiza 

przypadków, dyskusja, diagnoza środowiska 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: egzamin praktyczny  

Formy zaliczenia: przeprowadzenie imprezy 

rekreacyjnej 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Zakład Organizacji i Zarządzania 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do profesjonalnego 1) zaplanowania, 2) 

przygotowania, 3) przeprowadzenia i 4) zakończenia imprez rekreacyjnych, takich jak 

imprezy narciarskie, imprezy żeglarskie, festyny sportowo rekreacyjne, spływy lub rajdy 

turystyczne, imprezy promocyjne regionalno – lokalne. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Strategie rozwoju produktu-

imprezy, specyfika imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

2 
K_W13 

K_W19 
C1 



2 Cel i planowanie w procesie 

organizacji 
2 K_W13 C1 

3 Organizowanie jako funkcja 

zarządzania 
2 K_W19  

4 Motywowanie i kontrola w 

procesie organizacji imprezy 

 

2 K_W19 C2 

5 Podstawy  teoretyczne promocji 

imprez turystycznych i 

rekreacyjnych, 

2 K_W13 C2 

6 Teoretyczne podstawy 

pozyskiwania sponsorów przy 

organizacji imprez turystycznych 

i rekreacyjnych; 

2 K_W13 C2 

7 Kalkulacja kosztów i cen imprez 

turystycznych 
4 K_U08 C2 

8 Formy zatrudnienia 

organizatorów imprez 
2 K_W11 C2 

9 Prawne wymagania formalne – 

organizacja imprez 
2 K_W11 C2 

10 Zasady animowania czasu w 

trakcie imprez turystycznych i 

rekreacyjnych w zależności od 

specyfiki imprezy 

2 K_U01 C2 

11 Analiza dokumentacji imprezy 

rekreacyjnej 
4 K_K03 C2 

12 Planowanie imprezy - cel i 

program imprezy, harmonogram  
3 K_U01 C1 

13 Opracowanie scenariusza 

wywiadu i negocjacji z 

zamawiającym, prezentacja 

firmy 

3 
K_K03 

K_K05 
C1 

14 Narzędzia promocji imprez 

planowanych w ramach 

specjalizacji  

2 K_U01 C3 

15 Sprawozdanie z imprezy 3 K_U18 C4 

16 Sponsoring - omówienie 

dokumentów,  
2 K_W13 C2 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 
Specyfika imprez turystycznych i 

rekreacyjnych 
2 K_U01 C1 

2 

Cele i zasady planowania imprez 

turystycznych i rekreacyjnych, 

plan ogólny i program imprezy 

2 

K_W13 

K_U01 

 

C1 

3 
Podział pracy przy organizacji 

imprez rekreacyjnych, 
4 

K_W13 

K_U01 
C2 



przygotowanie harmonogramu 

imprezy oraz scenariusza 

otwarcia, przebiegu i zamknięcia 

imprezy, regulaminu imprezy 

4 

Przygotowanie  narzędzi 

promocyjnych (zgłoszenia, 

komunikaty itp.) 

2 K_W13 C2 

5 

Praktyczne przygotowanie 

dokumentacji niezbędnej w 

procesie pozyskiwania 

sponsorów przy organizacji 

imprez turystycznych i 

rekreacyjnych;  

2 K_W13 C2 

6 

Właściwość przepisów prawnych 

dla poszczególnych imprez, 

droga formalno – prawna imprez 

i znaczące różnice przy 

organizacji i zabezpieczeniu 

każdej z nich 

4 K_W11 C2 

7 

Praktyka kalkulacji kosztów, 

obliczanie kosztów i cen imprez 

turystycznych 

4 K_U14 C2 

8 

Przykłady animowania czasu w 

trakcie imprez turystycznych i 

rekreacyjnych w zależności od 

specyfiki imprezy 

2 K_U01 C2 

9 
Analiza dokumentacji imprezy 

rekreacyjnej 
4 K_K03 C2 

10 Spotkanie z zamawiającym 3 K_K05 C2 

11 

Opracowanie scenariusza 

wywiadu i negocjacji z 

zamawiającym, prezentacja 

oferty: szczegółowego planu  i 

programu imprezy dla 

przedstawicieli zamawiających 

3 
K_K04 

K_K05 
C2 

 

Omówienie celu, programu i 

scenariusza, regulaminu, 

haronogramu imprezy 

organizowanej w szkole 

podstawowej/ w przedszkolu/ w 

domu dziecka 

5 K_K05 C2 

12 
Dystrybucja materiałów 

reklamowych 
3 K_U01 C3 

13 Przeprowadzenie imprezy 3 K_U01 C3 

14 

Przygotowanie materiałów 

promocyjnych (zgłoszenia, 

komunikaty, plakaty itp.) 

2 K_U01 C3 

15 

Animacja czasu - 

przygotowanie stanowisk oraz 

dekoracji miejsca 

3 K_U01 C3 



 

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 

45 1,5 Godziny kontaktowe - wykłady   

60 2 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

10 0,5 Godziny kontaktowe – konsultacje   

25 1 Praca z literaturą   

50 2 Przygotowanie prac seme tralnych, 

projektów, raportów 
  

  Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
  

165 7,0 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

100 4 e-learning   

430 18 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 44h 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego:  

Przedmiot ma charakter wybitnie praktyczny, studenci na podstawie poznanych zagadnień 

teoretycznych samodzielnie organizują imprezy rekreacyjne w oparciu o współpracę z 

zewnętrznymi organizacjami (np. domem dziecka, szkołą podstawową, przedszkolem). 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Podział obowiązków komitetu organizującego imprezę rekreacyjną – 6h 

Ćwiczenia: współorganizacja imprez wydziałowych – 8h 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Griffin R.W. 2015: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 

2. Stoner J.A.F i in. 2011: Kierowanie, PWE 

3. Pender L., Sharpley R., 2008:Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa  

4. Rapacz A. 2001: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wyd. AE we 

Wrocławiu, Wrocław 

5. Ryba B. (red.) 2001: Organizacja imprez sportowych. Polska Korporacja Menedżerów 

Sportu, Warszawa  

6. Allen J. 2006:  Organizacja Imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów, Wyd. IPS, 

Warszawa 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Kaczmarek J. i in. 2010: Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie, 

Warszawa 

2. Rapacz A. 2007: Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 

3. Ryba B.(red.) 2010: Zarządzanie imprezami sportowo-rekreacyjnymi. Polska korporacja 

Menedżerów Sportu. Warszawa 

4. Zieliński L.2001: Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, 



turystycznych i rekreacyjnych. Krajowa Federacja Sportu dla wszystkich, Warszawa 

 

 

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 

 

Zna i rozumie podstawy 

tworzenia i stosowania prawa, 

w szczególności w  

zakresie jego regulacji w 

procesie organizacji imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

Wykład, 

Ćwiczenia 

Analiza 

przypadku 
K_W11 

M1_W08 

S1P_W07 

Posiada podstawową wiedzę z 

zakresu zarządzania i 

marketingu, oraz 

funkcjonowania podmiotów 

organizujących imprezy 

turystyczne i rekreacyjne 

Wykład, 

Ćwiczenia 
Dyskusja K_W13 S1P_W07 

Zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju form indywidualnej  

przedsiębiorczości 

właściwych dla organizatorów 

imprez turystycznych i 

rekreacyjnych. 

Wykład Dyskusja K_W19 
S1P_W11 

M1_W12 

Potrafi zorganizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjne 

dostosowane do potrzeb  

uczestników zróżnicowanych 

pod względem wieku, stanu 

zdrowia, poziomu  

wiedzy i zainteresowań oraz 

możliwości finansowych. 

Ćwiczenia 
Projekt  

zespołowy 
K_U01 

M1_U10 

S1P_U06 

Potrafi pozyskiwać i 

wykorzystywać informacje 

niezbędne do zorganizowania 

imprezy turystycznej i 

rekreacyjnej. 

Ćwiczenia 

Diagnoza  

środowisko

wa 

K_U08 
M1_U06 

S1P_U02 

Potrafi posługiwać się 

typowymi systemami 

informatycznymi  

wykorzystywanymi przy 

organizacji imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

Ćwiczenia 
Prezentacja 

ustna 
K_U09 

M1_U06 

S1P_U02 

                                                 
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) 

 



Potrafi przygotować biznes 

plan (studium wykonalności) 

typowej imprezy rekreacyjnej 

Wykład 

Ćwiczenia 

Projekt  

zespołowy 
K_U14 

M11_U09 

S1P_U04 

Ma umiejętność 

przygotowania sprawozdania 

(pisemnego lub ustnego) ze  

zrealizowanej imprezy 

turystycznej i rekreacyjnej 

Ćwiczenia 
Prezentacja 

ustna 
K_U18 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08 

Planując imprezę turystyczną 

lub rekreacyjną myśli i działa 

w sposób przedsiębiorczy 

Ćwiczenia 
Projekt  

zespołowy 
K_K03 

M1_K05 

S1P_K03 

Współdziała i pracuje w 

grupie, przyjmując w niej 

różne role. 

Ćwiczenia 
Projekt  

zespołowy 
K_K04 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

Komunikuje się z ludźmi, 

także w warunkach stresu. 

 

Ćwiczenia 
Projekt  

zespołowy 
K_K05 

M1_K06 

S1P_K04 

 

Autor programu: Agata Stefanowska 

Data opracowania: wrzesień 2017 

 


