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PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I 

CEREMONIAŁ SPORTOWY  

TR/1PK/PD

CS 

   35 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr III/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) stacjonarne:  

• wykłady – 6 godzin kontaktowych 

• ćwiczenia – 9 godzin  kontaktowych 

Konsultacje 1 godzina 

 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/typ(y) zajęć • wykład 

• ćwiczenia  

• warsztaty 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: X 

Założenia wstępne: X 

 

Metody dydaktyczne • Wykład  

• Wykład z prezentacją multimedialną 

• Dyskusja 

• Praca w grupach  

• Samoocena wiedzy 

• Repetytorium wiedzy 

• Ćwiczenia i prezentacje o określonej 

tematyce 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia/ Ocena końcowa z 

ćwiczeń: 

• Aktywny udział w ćwiczeniach 

• Realizacja zadania e-learningowego 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii/  

Zakład Organizacji i Zarządzania 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

 

1.Celem głównym przedmiotu jest wskazywanie źródeł wiedzy i inspirowanie do 

samodzielnego poszukiwania wiedzy i kształtowania na tej podstawie umiejętności 

dotyczących protokołu dyplomatycznego, zachowań zgodnych z savoir vivr’em i dobrymi 

obyczajami.  Aby osiągnąć wyznaczony cel w czasie ćwiczeń należy kreować sytuacje, które 

będą prowokować pytania – zadawane przez wykładowcę – np.: Jak …. ? Dlaczego … ? 

Gdzie …. ? W jaki sposób … ?  

 



 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Geneza i współczesna potrzeba 

godnego/poprawnego 

zachowania/ postawy w każdym 

miejscu i w każdej sytuacji. 

 

2 
K_W05 

K_W07 

K_U08 

K_U11 

K_U20 

K_K02 

 

C1 

2 Sztuka dyplomacji i negocjacji w 

świecie wielokulturowym. 

2 C1 

3 Ceremoniał w sporcie. 2 C1 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Organizujemy przyjęcie 4 K_W05 

K_W07 

K_U08 

K_U11 

K_U20 

K_K02 

 

C1 

2 Ceremoniał w sporcie i rekreacji 2 C1 

3 Zajęcia praktyczne w hotelu 

dotyczące prawidłowego 

wykorzystania zastawy stołowej 

 

2 C1 

4 Zadanie e-learningowe 1 C1 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

 iczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

6 0,15 godziny kontaktowe – wykłady   

9 0,4 godziny kontaktowe – ćwiczenia   

1 0,05 godziny kontaktowe - konsultacje   

9 0,4 przygotowanie się do zajęć z 

wykorzystaniem zasobów 

internetowych i publikacyjnych  

  

25 1 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

• 8 godzin ćwiczeń – 0,25 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Tematyka zadań e-learningowych (jeden temat z listy poniżej): 

1. Opisz i skomentuj podstawowe dyrektywy komórkowego savoir-vivre (chodzi oczywiście 

o telefon mobilny) 

2. Nigdy nie lekceważ roli ubioru w świecie biznesu. Twoje zadanie: scharakteryzuj ogólne 

wymagania stroju biznesowego, biurowego, wizytowego, wieczorowego, galowego – 



obowiązkowego dla kobiet i mężczyzn. 

3. Przygotowujemy butelkę markowego wina dla naszych gości, następnie w ich obecności 

otwieramy. Jakie podstawowe czynności musimy wykonać, o czym nie zapomnieć i 

dlaczego? 

4. Czy  i na ile zasady savoir vivre powinny być respektowane przy organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych? 

5. Czy  zasady ceremoniału sportowego rozumianego w ramach fair play, można realizować 

w codziennym życiu? 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Ikonowicz C., Piekarski J. W.: Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje. 

Wydawnictwo SGH w Warszawie, 2009 

2. Johnson D., Tyler L.: Współczesne maniery, czyli jak się zachowywać w drodze na 

szczyt. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2015 

3. Bortnowski A. W.: Współczesny savoir – vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady 

dyplomaty. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2009 

4. Karsznicki K.: Sztuka  dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym. 

Wydawnictwo Difin. Warszawa 2013 

5. Karta Olimpijska; 

http://www.olimpijski.pl/files/Download/1_ok_pl_olympic_charter_en-

september2013.pdf; z dnia 28.09.2015, godz. 18.42 

 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Witt U.: Dobre maniery przy stole. Savoir-vivre przy stole, czyli jak nie najeść się … 

wstydu. Wydawnictwo RM. Warszawa 2004 

2. Schwinghammer H.: Wielka księga savoir vivre’u. Świat Książki. Warszawa 2011 

3. Sibora J.: Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej. 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Warszawa 2010 

4. Simson – Giles C.: Być damą, savoir – vivre nowoczesnej kobiety. Instytut 

Wydawniczy Pax. Warszawa 2011 

5. Lipoński W: Olimpizm dla każdego. AWF Poznań. Poznań 2000.  

 

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 EK 

obszaru 

Zna i rozumie podstawowe 

czynniki cywilizacyjne 

kształtujące styl życia i 

zachowania współczesnego 

człowieka. 

Wykład/ 

ćwiczenia 

Praca e-

learningowa/ 

repetytorium 

wiedzy 

K_W05 M1_W04 

 

http://www.olimpijski.pl/files/Download/1_ok_pl_olympic_charter_en-september2013.pdf
http://www.olimpijski.pl/files/Download/1_ok_pl_olympic_charter_en-september2013.pdf


Zna podstawy i formy organizacji 

życia społecznego, procesy 

przemian społeczeństw, 

obyczajów i zachowań w obszarze 

procesu dyplomatycznego 

Wykład/ 

ćwiczenia 

Praca e-

learningowa/ 

repetytorium 

wiedzy 

K_W07 S1P_W02 
 

Potrafi pozyskiwać i 

wykorzystywać informacje 

niezbędne do prowadzenia 

działalności turystycznej i 

rekreacyjnej. 

Wykład/ 

ćwiczenia 

Praca e-

learningowa/ 

repetytorium 

wiedzy 

K_U08 S1P_U02 

M1_U06 

Potrafi wykorzystać podstawową 

wiedzę teoretyczną i praktyczną 

oraz pozyskiwać dane do 

analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych w 

zakresie turystyki i rekreacji. 

Wykład/ 

ćwiczenia 

Praca e-

learningowa/ 

repetytorium 

wiedzy 

K_U11 M1_U07 

S1P_U01 

Ma umiejętność rozumienia, 

społecznych i kulturowych 

determinantów podejmowania 

aktywności w zakresie turystyki i 

rekreacji. 

Wykład/ 

ćwiczenia 

Praca e-

learningowa/ 

repetytorium 

wiedzy 

K_U20 M1_U04 

S1P_U08 

W pracy zawodowej stosuje 

ogólne zasady i normy etyczne 

obowiązujące w społeczeństwie. 

Wykład/ 

ćwiczenia 

Praca e-

learningowa/ 

repetytorium 

wiedzy 

K_K02 S1P_K04 

M1_K03 

 

Autorzy programu: prof. nzw. dr hab. Marian Kowalewski, dr B. Pędraszewska – Sołtys, dr 

J. Kalecińska 

październik 2017  

 


