
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII 

TURYSTYKI 
TR/2/PK/WTUR 25b 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr I/1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne: wykład-13 godz. kontaktowe + 2 

godz. e-learning; ćwiczenia-13 godz. 

kontaktowe + 2 godz. e-learning; konsultacje-

8 godz. 

Niestacjonarne: wykład-9 godz. kontaktowe; 

ćwiczenia 9 godz.kontaktowe; konsultacje-4 

godz. 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć wykłady 

ćwiczenia 

zajęcia e-learningowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Poziom 6 

Podstawy turystyki, Teoria i metodyka 

turystyki 

Założenia wstępne: 

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji 

nabytych po zrealizowaniu przedmiotów: 

Podstawy turystyki i Teoria i metodyka 

turystyki zgodnie z sylabusami przedmiotów  

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną. 

Praca w grupach, ćwiczenia audytoryjne. 

Analiza tekstów z dyskusją 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

 Zaliczenie z oceną. 

Formy zaliczenia:  

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 

ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie 

trwania semestru za: 

- Aktywność na zajęciach. 

- Terminowe przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji multimedialnych wybranych 

zagadnień z zakresu teorii turystyki. 

- Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

pisemnego z pytaniami otwartymi 

obejmującego treści wykładów i ćwiczeń. 

Przykładowe zagadnienia: Omów teorię 

peryferii, model Jafariego. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Teorii Turystyki 



 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnej teorii turystyki 

oraz scharakteryzowanie wieloaspektowości tego zjawiska. 

C2.  Przekazanie wiedzy obejmującej podstawowe zagadnienia terminologiczne z zakresu 

turyzmu. 

C3.  Poznanie zależności zachodzących pomiędzy naukami o turystyce a innymi naukami 

społecznymi, ekonomicznymi i  przyrodniczymi.  

C4. Ukazanie rozmaitych zależności zachodzących pomiędzy turystyką  a wybranymi 

aspektami życia, gospodarką, kulturą, ekologią itp. Analiza tych zależności i 

wyciąganie wniosków. 

C5. Dokonanie usystematyzowanego przeglądu wybranych koncepcji badawczych w 

turystyce. 

C6. Analizowanie zmian zachodzących w naukach o turystyce w aspekcie historycznym, 

oraz pojawiających się nowych trendów i uwarunkowań w tym zakresie. 

C7.  Poznanie ośrodków naukowych i akademickich zajmujących się w chwili obecnej 

badaniami w zakresie teorii turystyki i ich kierunki zainteresowań. 

C8. Nauka krytycznego i twórczego interpretowania danych i informacji. 

C9.  Kształtowanie umiejętności prezentacji zagadnienia i współpracy w grupie. 

 

Treści programowe: 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba godzin 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  Geneza i rozwój teorii turystyki. turystyki i 

turyzmu. Turystyka jako interdyscyplinarna 

dziedzina wiedzy. Psychologiczne, społeczne, 

przestrzenne, ekonomiczne i kulturowe aspekty 

turystyki. 

2/2 
K_W02 

K_W09 

C1 

C3 

C6 

2.  Metody prognozowania zjawisk turystycznych. 

Teoria przestrzennego zachowania turystów. 

Koncepcja systemów atrakcji turystycznej, 

Koncepcja wyboru miejsc docelowych. Metody 

badania opinii społeczności lokalnej na temat 

turystyki. 

1,5/1,5 

K_W07 

K_U04 

K_K02 

C4 

C8 

C9 

3.  
Systemy złożone i teoria chaosu. 

Złożony charakter systemu turystycznego i 

zastosowanie teorii chaosu dla opisu jego 

zachowania. 

2/2 

K_W02 

K_U04 

K_U10 

K_K02 

K_K04 

C4 

C5 

C8 

C9 

4.  Teoria sieci oddziaływań i procesie wytwarzania 

przestrzeni turystycznej:  

*Teoria sieci oddziaływań 

*Teoria sieci oddziaływań a przestrzeń 

turystyczna 

*Przykłady procesu wytwarzania przestrzeni 

turystycznej   

2/2 

K_W02 

K_W07 

K_U04 

K_U10 

K_K02 

K_K04 

C4 

C5 

C8 

C9 

5.  Turystyka zrównoważona jako proces 

planowania strategicznego: 

*Obszary chronione i ich rodzaje 

*Definicje turystyki zrównoważonej 

2/1 

K_W02 

K_W07 

K_W08 

K_U04 

C4 

C5 

C8 

C9 



K_U10 

K_K02 

K_K04 

6.  Zastosowanie metod portfelowych do oceny 

sytuacji rynkowej i możliwości rozwoju 

obszarów turystycznych: 

*Cykl życia obszaru turystycznego 

*Macierz wzrostu-udziału 

*Macierz cyklu życia-sytuacji konkurencyjnej 

*Czteropolowa macierz atrakcyjności-

możliwości 

 *Dziewięciopolowa macierz atrakcyjności-

możliwości 

2/1,5 

K_W02 

K_W07 

K_W08 

K_U04 

K_U10 

K_K02 

K_K04 

C4 

C5 

C8 

C9 

7.  

Przegląd wybranych koncepcji badawczych w 

turystyce na podstawie książki L. Mazurkiewicza 

Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki 

- zajęcia w ramach e-learningu 

1,5 

 

 

K_W02 

K_W07 

K_W08 

K_U04 

K_U10 

K_K02 

K_K04 

 

C2 

C8 

C9 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba godzin 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  

Teorie turystyczne. Zasięg i język teorii. 

Właściwe dla teorii turystycznych metody 

gromadzenia i opracowywania danych 

empirycznych. 

2/1 

K_U04 

K_U07 

K_K02 

K_K04 

C1 

C2 

C5 

2.  

Charakterystyka turystyki jako czynnika 

przemian na wybranych przykładach: 

Turystyka jako czynnik przemian 

ekonomicznych. Turystyka jako czynnik 

przemian społecznych.  

2/1 

K_U04 

K_U07 

K_K02 

K_K04 

C3 

C4 

C9 

3.  
Turystyka jako sektor gospodarki i rola 

państwa w gospodarce turystycznej.  
2/1 

K_W05 

K_W08 

K_U04 

K_K04 

C2 

C4 

C9 

4.  

Turystyka jako czynnik przemian 

kulturowych. Turystyka jako czynnik 

przemian środowiska przyrodniczego. 

 

2/1,5 

K_W02 

K_W05 

K_W08 

K_U04 

K_K04 

C3 

C4 

C9 

5.  

Współczesne teorie rozwoju turystyki: teorie 

W.W Rostowa, J.M. Thurota, J.M. Miosseca. 

Model cyklu ewolucji obszaru turystycznego 

R.W. Butlera. Etapy rozwoju turystyki wg 

J.W.M van Doorna. Teoria multiplikatora 

konsumpcji turystycznej H.C. Clementa. 

Rozwiązywanie przykładów zastosowania. 

2/1,5 

K_U04 

K_U07 

K_K02 

K_K04 

C1 

C2 

C5 

6.  

Teoria marketingu w turystyce J. 

Krippendorfa. Metoda planowania 

zintegrowanego M. Boud-Bovya i F. Lawsona.  

Rozwiązywanie przykładów zastosowania. 

1/1,5 

K_U04 

K_U07 

K_K02 

K_K04 

C2 

C4 

7.  

Model turystyki wg J. Jafariego, teoria 

peryferii W. Christallera, teoria dyfuzji 

innowacji, koncepcja funkcji turystycznej, 

koncepcja obszaru aktywności turystycznej, 

koncepcja percepcji przestrzeni, koncepcja 

urbanizacji turystycznej, teorie konfliktu w 

2/1,5 

K_U04 

K_U07 

K_K02 

K_K04 

C1 

C2 

C5 



turystyce, koncepcje funkcji turystyki. 

Rozwiązywanie przykładów zastosowania. 

8.  

Ośrodki naukowe i akademickie zajmujące się 

w chwili obecnej badaniami w zakresie teorii 

turystyki i ich kierunki zainteresowań. 

Zajęcia w ramach e-learningu. 

2/ 

K_U04 

K_U07 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

C7 

C8 

C9 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

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

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady 9 0,3 

13 0,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 9 0,3 

8 0,3 Godziny kontaktowe - konsultacje 4 0,1 

4 0,1 E-learning   

8 0,4 Praca z literaturą 5 0,5 

15 0,6 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 
15 0,6 

6 0,2 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
15 0,6 

8 0,4 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 15 0,6 

75 3,0 Razem 72 3,0 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne):  

Zajęcia praktyczne rozumiane są jako ćwiczenia, a więc– 0,5 pkt. na studiach stacjonarnych i 

0,3 na studiach niestacjonarnych oraz jako przygotowanie prac, projektów, prezentacji i 

wystąpień: 1 punkt na studiach stacjonarnych i 1 punkt na studiach niestacjonarnych. 

Razem: 1,5 punktu na studiach stacjonarnych i 1,3 na studiach niestacjonarnych. 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

Przedmiot dający studentom wiedzę w zakresie najnowszych, głównie zagranicznych, teorii 

turystyki daje im jednocześnie możliwości nabycia umiejętności zastosowania tych teorii w 

praktyce zarówno przy badaniach naukowych jak też planowaniu i ocenie poszczególnych 

działów szeroko pojętej gospodarki turystycznej. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Przegląd wybranych koncepcji badawczych w turystyce - 2 godziny wykładowe w 

ramach nauki własnej. Studenci korzystają z zamieszczonej na platformie Wydziału książki 

L. Mazurkiewicza Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki. Opracowanie i przesłanie 

prowadzącemu jednej wybranej koncepcji. 

 

Ćwiczenia: 2 ćwiczenia w ramach nauki własnej. Ośrodki naukowe i akademickie zajmujące 

się w chwili obecnej badaniami w zakresie teorii turystyki i ich kierunki zainteresowań. 

Samodzielne opracowanie dokumentacji korzystając z dostępnych źródeł internetowych 

i literatury. Konsultacja z prowadzącym za pomocą Internetu. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Gołembski G.( 2009); Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa. 



2. Kosiewicz J., Obodyński K. (2006); Turystyka i rekreacja – Wymiary teoretyczne i 

praktyczne, Uniwersytet Rzeszowski. 

3. Kurek W. (2008): Turystyka. PWN Warszawa. 

4. Mazurkiewicz L. (2012); Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, AWF 

Warszawa. 

5. Winiarski R. (2005): Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Alejziak W. (2000): Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków. 

2. Butowski L. (2007); Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, 

Wydawnictwo Akademickie WSS-P w Lublinie. 

3. Chudoba T. (1988): Wprowadzenie do turystyki, AWF Warszawa. 

4. Dziubiński Z. (2006): Aksjologia turystyki, SOSRP Warszawa. 

5. Gaworecki W. (2010): Turystyka. PWE, Warszawa. 

6. Jędrzejczyk I. (2003): Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i 

globalizacji rynku światowego, AWF Katowice. 

7. Kaźmierczak M. (2007):  Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, 

AWF Poznań. 

8. Merski J. (2002): Turystyka kwalifikowana. WSE, Warszawa. 

Przecławski K. (1996): Człowiek a turystyka. Albis, Kraków. 

 

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. 

Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium 

pisemne-

zaliczenie 

końcowe 

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 

audytoryjne 

Kolokwium 

pisemne- 

zaliczenie 

końcowe 

K_W05 

P7U_W 

P7S_WK 

 

Wykazuje się wiedzą na temat 

gospodarowania przestrzenią i 

zagospodarowania terenów cennych 

dla turystyki i rekreacji ze względu 

na wartości przyrodnicze, kulturowe 

lub funkcjonalne w działalności 

gospodarczej i społecznej. 

Dyskusja nad 

problemem 

Aktywność na 

zajęciach, 

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 wpływ społecznych i 

cywilizacyjnych zmian na styl życia 

społeczności lokalnych, 

regionalnych i innych 

interesariuszy. 

Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium 

pisemne- 

zaliczenie 

końcowe 

K_W08 

P7U_W 

P7S_WK 

 

Posiada wiedzę na temat nowych 

form turystyki i rekreacji. 

Ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych- 

zespołowych 

Aktywność na 

zajęciach 
K_W09 

P7U_W 

P7S_WK 

 

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 

audytoryjne analiza 

tekstów z dyskusją 

Kolokwium 

pisemne- 

zaliczenie 

końcowe, 

aktywność 

na zajęciach 

K_U04 

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. 

Ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych -

zespołowych 

Aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_U10 

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 w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

Aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

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 w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

Aktywność na 

zajęciach, 

zadanie 

projektowe-

prezentacje 

K_K04 

P7U_K 

P7S_KK  

 

Rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie. Potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się 

innych osób. 

Ćwiczenia w formie 

zajęć grupowych 

(zespołowych) 

Aktywność na 

zajęciach,  
K_K05 

P7U_K 

P7S_KK  

 

Autor programu: dr Małgorzata Gałązka 

Data opracowania: październik 2017 r. 

 


