
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH I 

REKREACYJNYCH 

TR/2/PK/MUT    14 5 

 

Kierunek Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia II 

Rok/Semestr II/4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne  

Wykłady – 13h godzin kontaktowych + 2h e-

learning 

Ćwiczenia- 26h kontaktowych + 4h e-learning 

Konsultacje – 10h kontaktowych 

 

Niestacjonarne  

Wykłady – 9h kontaktowych 

Ćwiczenia – 18h kontaktowych 

Konsultacje - 6h kontaktowych 

Język wykładowy Polski/ angielski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

E-learning 

Spotkania z praktykami 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Podstawy marketingu 

Polityka turystyczna 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru typów i rodzajów usług 

turystycznych. 

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną; 

- ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów; 

- repetycja; 

- repetytorium. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Egzamin ustny 

- znajomość podstawowej literatury; 

- wiedza z zakresu zagadnień objętych 

programem wykładów i ćwiczeń. 

Ocena końcowa z ćwiczeń 

- aktywność w czasie zajęć; 

- terminowość w wykonywaniu wymaganych 

prac (eseje; plany; projekty). 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Zakład Organizacji i Zarządzania 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Celem głównym: 

1. jest przekazanie wiedzy niezbędnej do marketingowego analizowania rynku usług 

turystycznych i rekreacyjnych;  

2. nauczenie myślenia i działań marketingowych w trybie /kategoriach zarządzania 



marketingowego;  

3. prowadzenie analiz niezbędnych do rozpoznawania sytuacji rynkowych  

4. ocenianie zachowania podmiotów w warunkach konkurencyjnych; stosowania metod 

marketingowych w działalności związanej z turystyką i rekreacją. 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  
Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

stacjon./

niest. 

Efekty 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Kontekst, pojęcie i cele zarządzania 

marketingowego w aspekcie marketingu usług.  

Strategie marketingu usług - wybór celów, zasad 

czy reguł, które w określonym czasie nadają 

kierunek marketingowym działaniom firmy, 

wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokację 

środków w zależności od zmieniającej się sytuacji 

rynkowej (warunków otoczenia i konkurencji). 

7h/5h 

K_W05 

K_W06 

K_W08 

C1 

C2 

2. Rola badań marketingowych w poznaniu 

istniejących i nowych motywacji uprawiania 

turystyki i rekreacji. Turystyka i rekreacja jako 

elementy projektowania struktury produktu. 

Nowe technologie w marketingu usług 

turystycznych. 

6h/4h 
C1 

C2 

 

Ćwiczenia:  
Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

stacjon./

niest. 

Efekty 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Segmentacja demograficzna, społeczna i 

ekonomiczna lokalnego rynku usług 

turystycznych i rekreacyjnych. 

7h/5h 

K_U02 

K_U04 

K_U07 

K_U08 

K_K04 

K_K05 

C3 

C4 

2. Prezentacja produktu o charakterze usługi. 7h/5h C3 

C4 

3. Opracowanie założeń do systemu promocji 

projektowanego produktu. 

7h/4h C3 

C4 
4. Opracowanie raportu z badań marketingowych. 7h/4h C3 

C4 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta  

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,4 Godziny kontaktowe – wykłady 9 0,3 

26 0,9 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 18 0,5 

10 0,3 Godziny kontaktowe - konsultacje 6 0,2 

6 0,2 e-learning   

10 0,2 Przygotowanie indywidualnej 

prezentacji ustnej  
15 0,5 

25 0,7 Przygotowanie indywidualnej 

prezentacji dokumentów wymaganych 
25 0,7 



na ćwiczeniach (projekty) 

30 1 Studiowanie zadanych lektur  

(7 stron tekstu naukowego/2h) 
30 1 

15 0,5 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
30 1 

15 0,4 Praca na e-platformie 15 0,5 

15 0,4 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 15 0,5 

165 5 Razem 163 5 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (dla studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych) (w treściach programowych podkreślić i wyboldować 

działania praktyczne): 

20 godzin zajęć praktycznych – 0,8 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: realizacja konkretnych 

marketingowych działań w trakcie ćwiczeń. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 6h 

 

Wykłady:  

Polityka jakości w marketingu usług. 

Ćwiczenia: 

Opracowanie raportu z badań marketingowych. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. J. Christopher Holloway: Marketing for Tourism, Pearson Education Limited, 2005 

(fourth edition). 

2.  Victor T. C. Middleton: Marketing in Travel and Tourism, Elsevier Butterworth 

Heinemann; 2005. 

3. G. Armstrong, P. Kotler: Marketing: an introduction, Pearson, 2007. 

4. P R Smith & Jonathan Taylor: Marketing communicationns, Kogan Page, London, 

2004. 

5. Chris Murray: The marketing gurus, Lessons from the best marketing books of all 

time, Atlantic Bokks, London 2009. 

6. Kevin Duncan: Marketing greatest hits, A & B Black, London 2010. 

7. J Christopher Holloway, Chris Robinson: Marketing w turystyce, wyd. PWE, W-wa 

2004 r. 

8. Gilert A. Churchill: Badania marketingowe – podstawy metodologiczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Susan Horner, John Swarbrooke: International casus In turism managment, Elservier 

Butterwirth Heinemann, 2005. 

2. Stanisław Kaczmarczyk:  Badania marketingowe,  wyd. PWE, Warszawa 1995 r. 

3. Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan: Badania rynkowe w praktyce, wyd. 

Helion, Gliwice 2004 r. 

4. Robert Shaw: Nowe spojrzenie na Marketing, wyd. Studio Emka, Warszawa 2001 r. 



5. John Kalench: MLM-marketing wielopoziomowy, wyd. Studio Emka, Warszawa 2000 

r. 

6. Jacek Kardaszewski: Narodziny marketingu z ducha ekonomii, wyd Słowo/Obraz 

Terytoria, Gdańsk 2004 r. 

7. Peter Doyle: Marketing Wartości, wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003 r. 

8. Philip Kotler: Odpowiedzi na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy 

REBIS, Poznań 2004. 

 

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 ocenie skutki 

instytucjonalizacji czasu wolnego 

dla zmian w sferze aktywności 

fizycznej i społecznej człowieka, 

zmian modelu konsumpcji i systemu 

wartości. Na tej podstawie potrafi 

formułować założenia do 

zarządzania marketingowego 

przestrzenią turystyczną  

 

Wykład 

 

Egzamin 

K_W05 P7U_W 

P7S_WK 

Ma wiedzę na temat działania 

instytucji międzynarodowych i 

krajowych: publicznych i 

samorządowych oraz  

gospodarczych;  w zakresie 

tworzenia warunków rozwoju usług 

turystycznych i rekreacyjnych. 

Spotkania z 

praktykami 

 

 

Repetytorium K_W06 P7U_W 

P7S_WG 

Rozumie i diagnozuje wpływ 

czynników społecznych i zmian 

cywilizacyjnych na styl życia, 

związane z tym zagrożenia i 

możliwości ich ograniczania 

poprzez aktywność turystyczną i 

rekreacyjną. 

 

Wykład 

 

 

Egzamin 

K_W08 P7U_W 

P7S_WK 

Na podstawie danych 

szczegółowych potrafi syntetycznie 

ujmować problemy w obszarze 

turystyki i rekreacji i prezentować 

wnioski w formie planów 

marketingowych. 

 

Ćwiczenia 

 

Ocena 

indywidualne

go zadania 

K_U02 P7U_U 

P7S_UK 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

marketingowej pochodzącej z wielu 

źródeł, wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

 

Ćwiczenia 

 

Prezentacja 

wniosków z 

analizy 

studium 

przypadku 

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) 

 



Potrafi przygotować narzędzia i 

przeprowadzić badania 

marketingowe na potrzeby 

podejmowanej działalności w 

zakresie usług turystycznych i 

rekreacyjnych. 

 

Ćwiczenia 

 

Projekt 

K_U04 P7U_U 

P7S_UW 

Potrafi analizować informacje 

rynkowe i przewidywać koniunkturę 

na usługi turystyczne i rekreacyjne 

określonego rodzaju w różnych 

perspektywach czasowych. 

 

Ćwiczenia 

 

Projekt 

K_U08 P7U_U 

P7S_UK 

Potrafi wziąć odpowiedzialność za 

kierowanie pracą zespołu 

realizującego zadania z zakresu 

funkcji zarządzania 

marketingowego. 

 

Ćwiczenia 

 

Projekt 

K_K04 P7U_K 

P7S_KK 

Realistycznie ocenia swoje 

kompetencje, jest świadom ich 

ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 

do ekspertów 

 

Ćwiczenia 

 

Ankieta 

ewaluacyjna 

K_K05 P7U_K 

P7S_KK 

 

Autor programu: dr hab. prof. AWF Marian Kowalewski 

Data opracowania: maj 2017 r. 

 


