
Przedmiot kod 
nr w planie 

studiów 
ECTS 

Agroturystyka 
TR/1/PK/A

GRO 
27 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I0 

Rok/Semestr III/6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: 

Wykłady-15 godz. (w tym 2 godz. elearning) 

Ćwiczenia-15 godz. (w tym 2 godz. elearning) 

Język wykładowy Język polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład  

Ćwiczenia projektowe 

E-learning 

Dyskusja panelowa 

Wymagania wstępne Wymagania formalne 

Poziom 4 

Geografia turystyczna 

Podstawy turystyki 

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 

Założenia wstępne 

Podstawy wiedzy z geografii turystycznej, 

podstaw turystyki oraz zagospodarowania 

turystycznego i rekreacyjnego, praca w grupie 

Metody dydaktyczne Wykład  

Prowadzenie wykładów w formie prezentacji 

multimedialnych 

Ćwiczenia 

Praca indywidualna – projekt (koncepcja), 

zadanie projektowe 

Dyskusja 

Samoocena wiedzy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

Forma zaliczenia 

Zaliczenie, to średnia arytmetyczna oceń z 

pracy semestralnej i treści wykładowych z 

zakresu agroturystyki 

Ocena końcowa z ćwiczeń 

Obecność na zajęciach, terminowość złożenia 

pracy semestralnej – koncepcji przystosowania 

gospodarstwa rolnego dla potrzeb agroturystyki 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Teorii Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

Cele przedmiotu:  

– C1 jest zaznajomienie studentów ze społeczno-ekonomicznym znaczeniem, rozwojem i 



promocją agroturystyki; 

– C2 jest zaznajomienie studentów z prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi 

uwarunkowaniami podejmowania usług agroturystycznych;  

– C3 jest zaznajomienie studentów z rodzajami bazy agroturystycznej i stawianymi jej 

wymaganiami oraz polityką i doradztwem agroturystycznym w Polsce oraz krajach Unii 

Europejskiej.  

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  

Znaczenie pojęcia agroturystyka: 

wyróżniki agroturystyki od turystyki 

konwencjonalnej; przegląd definicji 

agroturystyki i turystyki wiejskiej; 

funkcje agroturystyki w wiejskiej 

przestrzeni agroturystycznej 

i rekreacyjnej; gospodarcze i społeczne 

znaczenie agroturystyki. 

3 
K_WO4 

K_W10 
C1 

2.  
Wskaźniki wiejskiej przestrzeni 

rekreacyjnej; regiony turystyki wiejskiej. 
2 

K_WO4 

K_W10 
C1 

3.  

Historyczna zabudowa wybranych 

zagród wiejskich: Ziemi Mazowieckiej; 

Olendrów, Gorzowa Wielkopolskiego. 

Budynki i ich funkcje w zagrodzie 

wiejskiej. 

2 
K_WO4 

K_W10 
C1 

4.  
Zabudowa współczesnej zagrody 

wiejskiej 
2 

K_WO4 

K_W10 
C3 

5.  
Kategoryzacja wiejskiej bazy 

noclegowej. 
2 

K_WO4 

K_W10 
C3 

6.  
Uwarunkowania prawne podejmowania 

działalności agroturystycznej. 
4 K_W11 C2, C4 

 

Ćwiczenia: 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  
Charakterystyka gospodarstwa rolnego 

oraz atrakcji turystycznych wsi i okolic. 
1 

K_W04 

K_W10 
C1 

2.  

Koncepcja zagospodarowania działki 

zagrody gospodarstwa rolnego; podział 

działki na cześć mieszkalno–rekreacyjną 

i gospodarczą; zmiany przystosowawcze 

(adaptacyjno–modernizacyjne) części 

gospodarczej, zagospodarowanie części 

mieszkalno–rekreacyjnej.  

4 
K_U01 

K_U06 
C1 

3.  

Baza noclegowa agroturystyki; rodzaje 

projektowanej bazy noclegowej; stan 

ilościowy i kategoryzacja pomieszczeń 

mieszkalnych w poszczególnych 

budynkach; pojemność zakwaterowania 

2 K_U06 C3 



bazy noclegowej agroturystyki. 

4.  Baza gastronomiczna agroturystyka. 2 K_U06 C3 

5.  

Wymagania prawne i ekonomiczne 

działalności agroturystycznej; zasady 

zgłoszenia działalności gospodarczej; 

formy rozliczanie podatku 

dochodowego; rodzaje podatku od 

nieruchomości; podatek VAT; formy 

ubezpieczenia społecznego; obowiązki 

administracyjne (sanitarne, p/poż., 

budowlane, ochrony środowiska, 

meldunkowe i zawieranie umów). 

4 

K_W11 

K_U03 

K_U05 

K_U08 

K_U09 

C2, C4 

6.  

Turystyczno–rekreacyjne  

formy wypoczynku agroturystycznego 

w gospodarstwie i wiejskiej przestrzeni 

rekreacyjnej. 

Promocja i oferta agroturystyczna. 

1 K_W15 C1 

7.  

Program siedmiodniowego pobytu 

agroturystów w gospodarstwie 

agroturystycznym. 

1 
K_U07 

K_K10 
C1 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady - - 

30 1,0 Godziny kontaktowe - ćwiczenia - - 

4 0,1 Praca w czytelni - - 

4 0,1 Praca w Internecie - - 

7 0,3 Praca z literaturą - - 

15 0,5 

Przygotowanie prac 

semestralnych, projektów, 

raportów 
- 

- 

15 0,5 
Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 
- 

- 

90 3,0 Razem - - 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych:  

Studia stacjonarne – 30 godzin praktycznych – 1 ECTS 

Studia niestacjonarne – 0 godzin praktycznych – 0 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: 

Zarządzanie gospodarstwem w zakresie działalności agroturystycznej (rejestracja, oferta, 

promocja) oraz organizacji pobytu turystów w gospodarstwie. Źródła finansowania 

działalności agroturystycznej. 

Ćwiczenia: 

Koncepcja oferty gospodarstwa agroturystycznego. Program organizacji pobytu turystów w 

gospodarstwie 

 



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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1) Sznajder M.. Przezbórska L., 2006: Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa. 

2) Dworzecki M., 1991: Agroturystyka. Instytut Turystyki, Bydgoszcz. 

3) Majewski J., Lane B., 2001: Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Fundusz 

Współpracy, Poznań. 

4) Płocica A., 1998: Stan obecny i perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce. Zeszyty 

Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa. 

5) Świetlikowska U., 2000: Agroturystyka. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 

(FAPA), Warszawa. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1) Kruczek Z., Kurek A., Nowicki M., 2003: Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Wyd. 

„Proksemia”, Kraków. 

2) Arasymowicz S., Nałęcka D., 1997: Agroturystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju 

środowiska wiejskiego. TNKF, IWF i S, Biała Podlaska. 

3) Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997: Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty. Wyd. Poltext, 

Warszawa. 

4) Gospodarstwo agroturystyczne. Poradnik, 1998: Dom Wydawniczo-Handlowy „Chłopska 

Droga”, Warszawa. 

5) Majewski J., 1997: Agroturystyka to nie biznes. Fundacja Wspomagania Zaopatrzenia 

Wsi w Wodę. Warszawa.  

6) Powichrowski K., 1998: Gospodarstwo agroturystyczne – poradnik. Ministerstwo Pracy i 

Polityki Socjalnej, Warszawa. 

7) Kmita E., 1997: Jak sprostać wymogom systemu kategoryzacji wiejskiej bazy 

noclegowej. Poradnik dla kwaterodawców, 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 EK  

obszaru 

Student posiada odpowiednią 

wiedzę na temat: pojęcie i znaczenie 

agroturystyki; charakterystyki i 

kryteriów przydatności przestrzeni 

wiejskiej; gospodarstwa, zagrody i 

zakresu przystosowania do 

działalności agroturystycznej.  

Wykład 

Kolokwium 

pisemne – 

cząstkowe  

K_W04 

K_W10 

SIP_W08 

SIP_W09 

SIP_W05 

Student posiada odpowiednią 

wiedzę na temat podstaw prawnych 

i źródeł finansowania działalności 

agroturystycznej oraz organizacji 

działalności gospodarstwa 

agroturystycznego. 

Wykład  

Kolokwium 

pisemne – 

cząstkowe 

K_W11 
M1_W08 

SIP_W07 

Student potrafi określić czynniki 

wpływające na przydatność 

przestrzeni wiejskiej dla potrzeb 

agroturystyki oraz ocenić 

przydatności gospodarstwa rolnego 

do podjęcia działalności 

Ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe – 

konspekt  

K_U01 

K_U06 

M!_U01 

SIP_U02 

M!_U10 



agroturystycznej. Student wykazuje 

umiejętności w ustaleniu potrzeb 

przystosowania bazy pobytowej w 

zakresie zakwaterowania oraz 

wyżywienia i rekreacji.  

Zdolny do samodzielnej oceny 

przydatności przestrzeni wiejskiej 

dla potrzeb rozwoju agroturystyki. 

Zorientowany w praktycznym 

rozpoznaniu w czynników 

determinujących przydatność 

gospodarstwa rolnego do podjęcia 

działalności agroturystycznej. 

Kreatywny w przestrzennym 

projektowaniu koncepcji planu 

przystosowania gospodarstwa 

rolnego dla potrzeb działalności 

agroturystycznej. 

Ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe – 

konspekt 

K_K03 
M1_K05 

SiP_K03 

 

Autor programu: dr inż. Artur Kieszek 

 

 

 


