
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych TR/2/PK/RZOT    21 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr I/II 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: wykłady: 15h (w tym 2 godz. 

elearning) 

Niestacjonarne: wykłady: 9 h 

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć wykład, zajęcia e-learningowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Poziom 4 

Założenia wstępne: podstawowa wiedza z 

zakresu zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego, umiejętność analitycznego 

interpretowania danych i informacji. 

Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy z prezentacją 

multimedialną  

Ćwiczenia: nd.   

e-learning: lektura i analiza zadanych 

materiałów 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: - wykonanie pracy 

zaliczeniowej: przygotowanie projektu 

Ocena końcowa z ćwiczeń: nd. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki  

Zakład Teorii Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1. Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu teorii rozwoju zrównoważonego w 

odniesieniu do obszarów turystycznych.  

C2. Przedstawienie możliwości zastosowania założeń rozwoju zrównoważonego w 

praktyce. 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 Przegląd wybranych koncepcji 

rozwoju przestrzeni, 

alternatywne koncepcje 

rozwojowe, 

2 K_W09 C1 

 Geneza, założenia, ewolucja 

koncepcji turystyki 

zrównoważonej, 

3 K_W09 C1 

 Wskaźniki rozwoju 2 K_W09 C1 



zrównoważonego, 

 Możliwości implementacyjne 

koncepcji turystyki 

zrównoważonej, omówienie 

studiów przypadku, 

3 K_U04 C1, C2 

 Możliwości i ograniczenia 

rozwoju zrównoważonego, 

3 K_U10 C1, C2 

 Realizacja i omówienie 

symulacji projektowych. 

2 K_U14 

K_K10 
C2 

 

Ćwiczenia: nie dotyczy 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

     

     

     

     

     

     

 

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 

14 h 0,5 Godziny kontaktowe – wykład 9 h 0,5 

16 h 0,5 Lektura i analiza materiałów 16 h 0,5 

25 h 1 Przygotowanie projektu 

zaliczeniowego 

25 h 1 

55h 2 Razem 50 2 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Wykłady: Możliwości implementacyjne koncepcji turystyki zrównoważonej. 

Ćwiczenia: nd. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Gorzelak G., Tucholska A., (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Euroreg - Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008. 
2. Kowalczyk A. (red.) Turystyka zrównoważona, wyd. PWN, Warszawa 2010. 

3. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007. 

4. Mazurkiewicz L., O istocie turystyki zrównoważonej Turystyka i Rekreacja 6, 9-22., 2010 

Literatura uzupełniająca: 
1. Giordano K., Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 2006. 

2. Poskrobko B., Kozłowski S. (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i 

implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Komitet „Człowiek i środowisko” 

PAN, Warszawa 2005. 



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 Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia 

charakteryzujące turystykę, klasyfikację 

zjawisk turystycznych i typologie 

turystów, strukturę aktywności 

turystycznej różnych grup społecznych 

oraz eufunkcje i dysfunkcje turystyki 

Wykład 

Zadanie 

projektowe 

(prezentacje, 

ćwiczenia 

terenowe, 

konspekty, 

analiza 

przypadku, 

dokumentacja 

praktyk, test 

sprawności) 

K_W09 
M2_W08 

S2A_W05 

Jest odpowiedzialny za swoje działanie, a 

także zachowanie osób powierzonych 

jego opiece, prawidłowo wykonuje swoje 

zadania, szczególnie działając w ramach 

złożonych przedsięwzięć 

Wykład 

Zadanie 

projektowe 

(prezentacje, 

ćwiczenia 

terenowe, 

konspekty, 

analiza 

przypadku, 

dokumentacja 

praktyk, test 

sprawności) 

K_K08 S2A_K07 

Zna metody i narzędzia, w tym techniki  

pozyskiwania danych, właściwe dla 

turystyki i rekreacji, pozwalające 

opisywać struktury i instytucje 

społeczne oraz procesy w nich i między 

nimi zachodzące 

Wykład, 

ćwiczenia, 

prezentacje, 

dyskusja 

Zadanie 

projektowe 

(prezentacje, 

ćwiczenia 

terenowe, 

konspekty, 

analiza 

przypadku, 

dokumentacja 

praktyk, test 

sprawności) 

K_K10 M2_K02 

Zna i rozumie mechanizmy tworzenia 

produktu turystycznego i oferty 

rekreacyjnej dla różnych grup 

społecznych 

Wykład, 

ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 

(prezentacje, 

ćwiczenia 

terenowe, 

konspekty, 

analiza 

przypadku, 

dokumentacja 

praktyk, test 

sprawności) 

K_U10 S2A_U06 

 

Autor programu: dr Piotr Majdak 

 


