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Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

TARGI TURYSTYCZNE TR/1/CT/TTUR  47 b 1 

 

Kierunek Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia I 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Ćwiczenia w terenie - 6 godz.  

Konsultacje - 1 godz.  

Niestacjonarne – nie dotyczy 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: Podstawy turystyki, 

Obsługa ruchu turystycznego, Praca 

przedsiębiorstwa 

turystycznego/rekreacyjnego, Praktyki 

zawodowe 

Założenia wstępne: Student powinien 

posiadać podstawową wiedzę dotyczącą 

podmiotów działających na rynku 

turystycznym oraz praktyczne umiejętności 

zdobyte na praktykach w wybranych 

przedsiębiorstwach turystycznych. 

Metody dydaktyczne Zajęcia terenowe, obserwacja uczestnicząca, 

analiza dokumentów i piśmiennictwa, 

wywiady z wystawcami, praca w grupach. 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia:  

Zaliczenie przedmiotu na ocenę 

 

Forma zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na 

podstawie obecności na zajęciach oraz 

pozytywnej oceny z przygotowanego 

sprawozdania na określony temat. Brak ocen 

cząstkowych. 

 

Przykładowe zagadnienia: 

- scharakteryzowanie głównych podmiotów 

rynku turystycznego, biorących udział w 

targach 

- analiza wybranego segmentu turystyki w 

kontekście oferty targowej 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 
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Cele i zadania przedmiotu: 

 

W zakresie wiedzy: 

C1.Poznanie zasad organizowania oraz struktury targów,  

C2. Zapoznanie z zasadami przygotowywania oferty targowej przez wystawców m.in. biur 

turystycznych, gestorów bazy noclegowej, przewoźników i innych podmiotów rynku 

turystycznego;  

W zakresie umiejętności: 

C3. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu, a następnie analizy wybranego sektora turystyki 

w kontekście przygotowania do targów, zakładającej uwzględnienie wybranych założeń. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

C4. Student potrafi pracować w grupie, realizować wspólnie zadania, zdobywać informacje, 

radzić sobie w sytuacji stresowej. 

 

Treści programowe 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia: 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

1 Analiza struktury targów 

turystycznych oraz zasad ich 

organizacji. 

6 K_W20 

K_W13  

K_U18 

K_U17 

K_U08 

 

C1, C2,  

2 Przegląd i klasyfikacja 

prezentowanej oferty rynkowej 

pod względem rodzaju 

turystyki, form 

organizacyjnych, programów, 

docelowych segmentów rynku, 

wiodących obszarów 

recepcyjnych. 

C2, C3, C4 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 godz. 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

6 0,2 godziny kontaktowe - ćwiczenia Nie dotyczy 

1 0,1 godziny kontaktowe - konsultacje   

8 0,2 przygotowanie do zajęć    

10 0,5 opracowanie zadania na 

zaliczenie 

  

25 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0,9 
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Zajęcia e-learningowe (treści programowe): nie dotyczy 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Klawender J. (red), (2007), Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek,  

AWF     Warszawa; 

2. Kruczek Z.(red.), (2009),  Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia Kraków, 

3. Kruczek Z. Walas B. (2004), Promocja i informacja turystyczna, Proksenia Kraków. 

4. Kurek W. (2008), Turystyka PWN Warszawa; 

1. Rapacz A. (red.), (2001), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, 

Wydawnictwo AE, Wrocław 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. www.polfair.com.pl 

2. www.mttargi.pl 

3. www.targilato.pl 

4. www.worldtravelshow.pl 

 

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 

dla obszaru 

Potrafi 

scharakteryzować 

główne podmioty 

rynku turystycznego, 

biorące udział w 

targach. 

Udział 

targach 

turystycznych

- zajęcia 

terenowe / 

obserwacja 

uczestnicząca, 

wywiady z 

wystawcami 

Zadanie 

projektowe 

K_W19 

K_W20 

K_W13  

K_U18 

K_U17 

 

 

M1_W08 

S1P_W11 

S1P_W07 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_U08  

M1_U03 

S1P_U09  

S1P_U10 

 

Potrafi zebrać materiał 

i przeprowadzić analizę 

ofert podmiotów rynku 

turystycznego, 

skierowanych do 

wybranych grup 

klientów. 

Udział targach 

turystycznych  

zajęcia 

terenowe  

/wywiady z 

wystawcami, 

praca w 

grupach, 

analiza 

dokumentów 

Zadanie 

projektowe 

 

K_U07 

K_U08 

K_K05 

M1_U05 

S1P_U01  

M1_U06 

S1P_U02 

M1_K06 

S1P_K04 

 

http://www.polfair.com.pl/
http://www.mttargi.pl/
http://www.targilato.pl/
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Potrafi przedstawić 

strukturę imprez 

targowych oraz  

scharakteryzować 

mechanizmy 

organizacji wydarzeń 

biznesowych na 

przykładzie targów. 

Udział targach 

turystycznych - 

zajęcia 

terenowe/ 

obserwacja 

uczestnicząca, 

wywiady z 

organizatorami 

Zadanie 

projektowe 

 

K_U08  

K_K04 

M1_U06 

S1P_U02 

S1P_K01 

S1P_K02 

M1_K04 

 

 

Autor programu: dr A. Ostrowska-Tryzno 

 

Data opracowania: październik 2017 

 

 

 

 


