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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Geografia gospodarcza 
Kod 

przedmiotu: 
SH01,SGT1 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/
ćwiczenia  

terenowe/sem
inarium 

Warsztaty 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 15 15 
  
- 

4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adam Nadolny 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu: 
Opanowanie  wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu geografii gospodarczej  koniecznych do poprawnej analizy stanu i 
możliwości rozwoju gospodarki świata  zarówno pod względem technicznym, organizacyjnym jak  i ekologicznym ze 
szczególnym uwzględnieniem prezentacji najważniejszych działów gospodarki oraz organizacji, ugrupowań i instytucji 
międzynarodowych działających w różnych jej płaszczyznach. 
 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość geografii ogólnej, umiejętność posługiwania się mapą 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę o podmiotach 
międzynarodowych działających w sferze 
gospodarki 

dyskusja K _W06 

W02 
 ma wiedzę z zakresu środowiska geograficznego i 
demografii 

dyskusja K _W18 

W03 
zna uwarunkowania techniczne, przyrodnicze, 
ekonomiczne i polityczne  związane z rozwojem 
poszczególnych działów gospodarki 

dyskusja K _W06 

Umiejętności 

U01 

potrafi w sposób zrozumiały i spójny wypowiadać 
się w mowie i piśmie  na tematy  dotyczące 
wybranych zagadnień z zakresu geografii 
gospodarczej z wykorzystaniem różnych ujęć 
teoretycznych korzystając przy tym z dorobku 
naukowego geografii  oraz dziedzin pokrewnych, 

referat K_U23 

U02 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 
zachodzących w gospodarce światowej  pod kątem  
zmian  strukturalnych , 

dyskusja 
 

K_U03 
K_U04 
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U03 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje umiejętności korzystając z różnych źródeł 
podejmujących  problematykę  ekologiczną,  
demograficzną, światowego rolnictwa i przemysłu , 
a także transportu , usług i handlu 
międzynarodowego   w tym  także potrafi korzystać 
z najnowszych technologii umożliwiających szybkie 
dotarcie do wiedzy,   

test K_U20 

U04 
potrafi reagować na zauważone zagrożenia 
wynikające z nadmiernej eksploatacji ziemi w tym 
rolnictwa i bogactw naturalnych ,  

dyskusja K_U13 

U05 
posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w zakresie problematyki geografii 
gospodarczej  z wykorzystaniem różnych źródeł 

prezentacja K_U23 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 
ma świadomość  poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności , rozumie potrzebę systematycznego 
dokształcania się i rozwoju osobistego 

dyskusja K_K01 

K02 

dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy,
  

dyskusja K_K01 

K03 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

prezentacja K_K02 

K04 
potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 
wynikającego z rozwoju gospodarczego 

dyskusja K_K03 

K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy dyskusja K_K09 

 
Treści programowe wykładów: 
1. Dyscypliny szczegółowe i nauki pomocnicze geografii społeczno-ekonomicznej.  
2. Środowisko i działalność gospodarcza człowieka.  
3. Degradacja środowiska  gospodarczego jako następstwo gospodarczej działalności człowieka. 
4. Demograficzne  problemy współczesnego świata. 
5. Poziom życia społeczeństwa. 
6. Uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i gospodarcze rozwoju rolnictwa. 
7. Przeobrażenia strukturalne przemysłu. 
Ćwiczenia 
 Tematyka ćwiczeń obejmuje (wybrane)  cztery działy gospodarki tj. rolnictwo, przemysł, transport i handel. W ramach tych 
działów studenci podzieleni na grupy otrzymują zadania. Studenci samodzielnie gromadzą materiał empiryczny, analizują i 
następnie prezentują wyniki pracy. Zaplanowana wycieczka - rzeczny port towarowy w Cigacicach  
 
1. Rozmieszczenie upraw roślin zbożowych, bulwiastych, oleistych, włóknistych, kauczukodajnych,  ich wielkość, zbiory, 
2. Rozmieszczenie upraw używek, przypraw, warzyw, owoców – wielkość powierzchni, zbiory. 
3. Hodowla zwierzęca – rozmieszczenie na świecie, wielkość, efektywność. 
4. Rybołówstwo – zasoby, wielkość połowów, porty rybackie 
5.  Światowe zasoby, wydobycie, najwięksi producenci: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego, 

rudy żelaza i innych metali. 
6. Przemysł elektromaszynowy, metalowy i precyzyjny – rozmieszczenie produkcji, wielkość produkcji i eksportu. 
7. Przemysł chemiczny, drzewno-papierniczy- rozmieszczenie, wielkość produkcji, eksport. 
8. Przemysł lekki i spożywczy – rozmieszczenie branżowe, wielkość produkcji , eksport. 
9. Transport: lądowy, wodny, powietrzny – baza, wielkość przewozów, szlaki transportowe, największe porty morskie i 

lotnicze. 
10. Międzynarodowy obrót towarowy – znaczenie, wielkość obrotów, struktura towarowa, struktura geograficzna. 

  
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe, 
˗  dyskusja, pokaz, prezentacja – grupowe przygotowanie prezentacji 
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Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie  oceny uzyskanej z ćwiczeń (40%) oraz oceny z egzaminu (60%).  Egzamin ma 
formę pisemną i obejmuje odpowiedzi na 3 problemowe pytania. Zaliczenie przedmiotu jest możliwe tylko w przypadku 
pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Geografia gospodarcza świata, I. Fierla (red.), PWE, Warszawa, 2006. 

2. Podstawy  geografii ekonomicznej, J. Wrona (red.). PWE, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

1. Kisiel - Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka świata, Gdańsk 2003. 

2. I. Michałków , Geografia ekonomiczna : świat i Polska, Warszawa 2002.  

3. Geografia gospodarcza Polski, I. Fierla (red.), PWE, Warszawa  2004. 

4. Geografia społeczno-gospodarcza Polski, H.Rogacki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

5. Jagielski A.: Geografia ludności, PWN, Warszawa 2004. 

6. Wrona J., Rak J.: Podstawy geografii ekonomicznej, PWN, Warszawa 2001. 

7. Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  

2002. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 
 

Nazwa przedmiotu: Socjologia turystyki 
Kod 

przedmiotu: 
SHO2, SGT2 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 15 - 15 3 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 - 9 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Treści programowe przedmiotu koncentrują się na społecznych aspektach turystyki i ruchu turystycznego. W ramach kursu 
omówiona zostanie socjologiczna perspektywa badań nad turystyką ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak: 
badania socjologiczne nad turystyką w systemie nauk o turystyce, przedmiot i zakres badań, rola i funkcje turysty w 
miejscowości recepcyjnej, dysfunkcje i eufunkcje społeczne ruchu turystycznego. Cechy współczesnej turysty. Turystyka 
jako spotkanie kultur. Skutki turystycznego rozwoju miejscowości i regionów: bilans korzyści i strat. 
 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowych pojęć z zakresu socjologii turystyki, umiejętność dostrzegania 
zjawiska turystyki i turysty w ramach koncepcji turystyfikacji świata. Ponadto celem jest umożliwienie dostrzegania 
społecznych aspektów rozwoju ruchu turystycznego. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość treści przedmiotu socjologia i metodologia badań socjologicznych, podstawy turystyki, psychologia społeczna. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę o człowieku jako kreatorze 
społecznych i kulturowych aspektów ruchu 
turystycznego, w szczególności jako podmiocie 
pełniącym role turysty Kolokwium, egzamin 

K_W02 

W02 
rozpoznaje i identyfikuje uwarunkowania rozwoju 
turystyki i ich związki z innymi obszarami 
działalności człowieka: społecznymi i kulturowymi 

K_W04 

Umiejętności 

U01 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych 
(kulturowych, politycznych, prawnych, 
gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

kolokwium K_U01 

U02 
umie samodzielnie ocenić wypływ turystyki na 
środowiska ją otaczające: technologiczne, 
przyrodnicze czy kulturowe  

 K_U04 
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Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
i upowszechnianie w działalności turystycznej 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

dyskusja 

K_K05 

K02 
posiada świadomość konieczności stałego 
śledzenia uwarunkowań wpływających na zmiany 
rynku turystycznego 

K_K06 

 
 
Treści programowe: 

WYKŁAD: 
1. Socjologia turystyki – problematyka teoretyczno badawcza: socjologiczna koncepcja turyzmu, społeczne 

czynniki rozwoju turystyki, środowisko przyrodnicze i społeczne jako czynniki rozwoju turystyki, społeczne i 
indywidualne motywacje uprawiania turystyki, socjologiczna analiza funkcji turystyki. 

2. Społeczne aspekty ruchu turystycznego. 
3. Społeczny obraz miejscowości i regionów turystycznych. 
4. Organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce. 
5. Czas wolny a uprawianie i rozwój turystyki. 
6. Turystyka jako forma uczestnictwa w kulturze. 
7. Rola turysty w miejscowości recepcyjnej  w świetle wybranych teorii socjologicznych. 
 
ĆWICZENIA: 
1. Turystyka zjawiskiem wieloaspektowym: ujęcie społeczne, gospodarcze, psychologiczne i polityczne. 
2. Turystyka jako przestrzeń wpływów socjalizacyjnych i edukacji międzykulturowej. 
3. Turystyka spotkaniem kultur – zderzenie i przenikanie kultur. 
4. Podróże kulturowe – socjologia podróży. 
5. Człowiek a turystyka. Turysta – socjologia mobilności. 
 
WARSZTAT: 
1. Turystyka we współczesnym świecie: typologie turystyki i turystyki, motywy podróży. 
2. Turystyka jako czynnik przemian: obszary recepcji turystycznej – gospodarze – przybysze – spotkani. 
3. Formy aktywności turystycznej: ze względu na wiek; ze względu na status społeczno ekonomiczny; ze 

względu na proces globalizacji i glokalizacji. 
4. Etyczne aspekty turystyki: etyka organizatorów, etyka gospodarzy, etyka turystów. 
5. Zasoby turystyczne i ich dostępność kulturowa w ramach oferowanych produktów turystycznych (gra 

społeczna w przestrzeni turystycznej). 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 
Student uczestniczy w wykładach problemowych o charakterze interakcyjnym. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są techniki 
multimedialne prezentujące wybrane społeczne aspekty ruchu turystycznego – przyczyny rozwoju, funkcje, konsekwencje 
rozwoju czyta i analizuje samodzielnie wskazaną literaturę przedmiotu. Warsztat oparty jest na metodzie „studium 
przypadku”. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 
Ocena z ćwiczeń jest oceną ciągłą dokonywaną na podstawie uczestnictwa na zajęciach, aktywności podczas dyskusji, 
jakości i poziomu przygotowanej prezentacji. Ocena z warsztatu podstawie prezentacji opracowanego studium przypadku. 
Ocena końcowa uwzględnia: ocenę cząstkową z ćwiczeń (max 30 pkt), ocenę z warsztatu (max 20 pkt) oraz wynik egzaminu 
(max 50 pkt).  
 
Sposób zaliczenia: 
 
Ocena ostateczna ustalona jest na podstawie końcowej oceny z ćwiczeń, warsztatu i egzaminu pisemnego (max 100 
punktów). Skala ocen: ≤ 50 = ndst.; 51-60 = dst,; 61-70 dst plus; 71-80 = db; 81-90 = db plus; 91-100 = bdb. 
 
Literatura: 
1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2000. 
2. Banaszkiewicz M., Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości Turystyka Kulturowa, 

www.turystykakulturowa.org Nr 4/2011 (kwiecień 2011)  
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3. Isański J., Autentyczność przyjemności. Autentyczność pamiątki turystycznej, [w]: J. Grad, H. Mamzer (red.), Kultura 
przyjemności. Rozważania kulturotwórcze 2005. 

4. Isański J., Globalizacja przez turystykę. Globalizacja kulturowa a turystyka w krajach rozwijających się i formy 
sprzeciwu wobec niej, w: J.Krupa, J.Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i 
humanistyczne, Rzeszów 2006. 

5. Isański J., Konsumpcyjna strona turystyki zorganizowanej, w: M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004. 

6. Podemski Krzysztof, Socjologia podróży. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004. 
7. Przecławski Krzysztof, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis Kraków 1996. 
8. Winiarski Ryszard (red.) Nauki o turystyce. Studia i monografie nr 7, AWF, Kraków 2002.  
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE KADRAMI W TURYSTYCE 
Kod 

przedmiotu: 
SGT3, SHO3 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 15 - 15 4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 - 9 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adam Nadolny 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu: 
Opanowanie  wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu procesu zarządzania kadrami w turystyce, znaczenia jego 
instrumentów  w działalności  przedsiębiorstw turystycznych  w tym  m. in. . rekrutacji i selekcji pracowników, szkoleń, 
motywowania  i oceniania pracowników, identyfikowania i zaspokajania ich potrzeb zawodowych  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość  ekonomii, podstaw prawa, zarządzania 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna podstawową terminologię z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi , rozumie jej źródła oraz 
zastosowania w obrębie zbliżonych dyscyplin 
naukowych, 

test 
K_W07 
K_W08 

W02 
zna metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania 
informacji pozwalające opisywać  problematykę z 
zakresu zarządzania kadrami w turystyce 

dyskusja 
K_W04 
K_W11 

 

W03 
zna rodzaje więzi społecznych występujących wśród 
personelu przedsiębiorstw i instytucji działających w 
sektorze turystyki 

dyskusja 
K_W02 
K_W31 

W04 
ma wiedzę o człowieku rozumianym jako element 
składowy zasobów ludzkich stanowiących aktywa 
przedsiębiorstw sektora turystycznego 

dyskusja K_W31 

W05 
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce 

kolokwium 
K_W07 
K_W31 

W06 
ma podstawową wiedzę o powiązaniach zarządzania 
zasobami ludzkimi z innymi dziedzinami i dyscyplinami 
naukowymi zajmującymi się problematyką turystyki 

dyskusja 
K_W07 
K_W31 

W07 

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze 
turystyki 

dyskusja 
K_W07 
K_W31 

Umiejętności 
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U01 

potrafi w sposób zrozumiały i spójny wypowiadać się w 
mowie i piśmie  na tematy  dotyczące wybranych 
zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  z 
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, 
korzystając przy tym z dorobku naukowego 
zarządzania oraz dziedzin pokrewnych, 

referat K_U23 

U02 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji 
zróżnicowanych postaw i sytuacji pracowników w 
sektorze turystycznym, 

zajęcia terenowe 
K_U02 
K_U08 

U03 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności korzystając z różnych źródeł 
podejmujących  problematykę  z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi w tym zarządzania zasobami 
ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych w tym  
także potrafi korzystać z najnowszych technologii 
umożliwiających szybkie dotarcie do wiedzy, 

dyskusja K_U20 

U04 

posiada elementarne umiejętności badawcze 
pozwalające na analizowanie zagadnień i problemów z 
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce ,  
potrafi opracować i zaprezentować wyniki  swoich 
badań oraz wyciągać wnioski, 

prezentacja 
K_U06 
K_U22 

U05 

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania 
swojego stanowiska wobec kwestii związanych z 
zarządzaniem zasobami ludzkimi, z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów  oraz formułowania 
wniosków 

dyskusja 
K_U06 
K_U22 

U06 

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w 
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze 
turystyki 

dyskusja 
K_U20 

 

U07 
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w 
przedsiębiorstwach i instytucjach sektora turystyki 

dyskusja 
K_U08 
K_U22 

 

U08 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów pracowniczych i proponuje w tym zakresie 
odpowiednie rozstrzygnięcia 

warsztaty 
K_U08 
K_U22 

Kompetencje personalne i społeczne 

K01 
ma świadomość  poziomu swojej wiedzy i umiejętności 
, rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się 
i rozwoju osobistego, 

dyskusja K_K01 

K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie zajmującej się 
problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w 
turystyce, przyjmując w niej różne role 

prezentacja K_K02 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 
związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi 

dyskusja K_K03 

K04 

docenia konieczność stosowania systemu 
motywacyjnego jako czynnika integrującego 
społeczność przedsiębiorstwa turystycznego, 
dostrzega i formułuje problemy  pracownicze 

referat 
K_K02 
K_K03 

K05 
potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z 
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce 

dyskusja K_K01 

K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy dyskusja K_K09 

 
Treści programowe: 
Wykłady  
1. Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce. 
2. Turystyka jako sektor gospodarki 
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3. .Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym. 
4. Przygotowanie procesu rekrutacji w przedsiębiorstwach turystycznych . 
5. Metody rekrutacji personelu. 
6. Rozmowa kwalifikacyjna. 
7. Testy psychologiczne. 
8. Assessment Center. 
9. Motywowanie kadry pracowniczej. 
10. Rola szkoleń w rozwoju zawodowym pracowników przedsiębiorstw turystycznych. 
11. Ocenianie pracowników.  
12. Uwarunkowania kulturowe i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce  
13. międzynarodowej. 
 
Ćwiczenia 
1. Sporządzanie opisów stanowisk pracy. Profil kompetencji pracownika turystyki.  
2. Ustalanie potrzeb personalnych przedsiębiorstwa turystycznego. 
3. Badanie przydatności kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. 
4. Procedura zwalniania pracowników. Program zwolnień monitorowanych. 
5. Konstruowanie kwestionariuszy ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie turystycznym. 
6. Budowa i doskonalenie systemu wynagradzania. 
7. Planowanie ścieżek kariery zawodowej w przedsiębiorstwie turystycznym. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe, 
˗  dyskusja, pokaz, prezentacja – realizacja jednego zadania grupowego w formie  prezentacji 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie  oceny uzyskanej z ćwiczeń (40%) oraz oceny z egzaminu (60%).  Egzamin ma 
formę pisemną i obejmuje odpowiedzi na 3 problemowe pytania. Zaliczenie przedmiotu jest możliwe tylko w przypadku 
pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego. 
 
Literatura podstawowa: 
1. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystyki, Warszawa 2008. 
2. Zarządzanie turystyką , pod red. L. Pender i R. Sharpley, Warszawa 2008. 
3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy – metody, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Podstawy zarządzania personelem,  pod red. A. Szałkowskiego,Kraków 2006. 
2. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 2000. 
3. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa 2003. 
4. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, Warszawa 2003. 
5. Rozwój pracowników. Przesłanki , cele, instrumenty, pod red. A. Szałkowskiego, Warszawa 2002. 
6. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 1998. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Andragogika 
Kod 

przedmiotu: 
SHO4, SGT4 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 15 - 15 3 

Studia niestacjonarne 27 9 9 - 9 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Cel przedmiotu 

Wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania i diagnozowania potrzeb edukacyjnych ludzi w różnych 
środowiskach społecznych i zróżnicowanych pod względem wieku (w szczególności dorosłych). Kształtowanie 
umiejętności doboru umiejętności doboru odpowiednich form kształcenia i samodoskonalenia zawodowego przez 
całe życie. Umiejętność oferowania produktów turystycznych zawierających możliwości edukacyjne i poznawcze dla 
ludzi dorosłych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Przedmiot realizowany od podstaw 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

posiada wiedzę na temat modeli rozwoju człowieka 
dorosłego, posiada wiedzę na temat zmian 
osobowości w okresie dorosłości, posiada wiedzę 
o mechanizmach uczenia się człowieka dorosłego 

kolokwium 

K_W02 

W02 

posiada wiedzę na temat wyzwań w okresie 
dorosłości w realiach społeczeństwa polskiego, 
posiada wiedzę o czynnikach kształtujących 
tożsamość 

K_W02 

W03 posiada wiedzę o zaburzeniach cyklu życia K_W02 

Umiejętności 

U01 
umie wyjaśnić zjawiska rozwojowe w okresie 
dorosłości 

ocena projektu 

K_U21 

U02 
,potrafi konstruować hipotetyczne modele wyborów 
w życiu osobistym i karierze zawodowej 

K_U16 

U03 
dostrzega możliwości aktywnego uczestnictwa w 
życiu kulturalnym i społecznym 

K_U16 

U04 
rozwija umiejętności dotyczące związków 
społecznych i wsparcia społecznego 

K_U21 

U05 
potrafi dostrzec zagrożenia dotyczące zdrowia 
i chorób cywilizacyjnych 

K_U21 
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Kompetencje społeczne 

K01 
rozwija postawę i potrzebę ustawicznego uczenia 
się 

ocena projektu 
i prezentacji 

K_K01 

K02 
rozwija zdolności do refleksji nad osobistą 
tożsamością 

K_K02 

K03 
potrafi rozpoznać czynniki określające satysfakcję 
i sens życia 

K_K08 

Treści programowe 
WYKŁADY 

1. Przedmiot, struktura i zadania andragogiki. Polska 2030 – wyzwania rozwojowe społeczeństwa 
polskiego. 

2.  Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy, a rozwój kapitału ludzkiego (przykład 
współczesnego przedsiębiorstwa). Proces Boloński – przemiany w szkolnictwie wyższym. 

3. Krajowe Ramy Kwalifikacji. Perspektywa uczenia się przez całe życie – uczenie się w kolejnych         
etapach życia i kariery. 

4. Wczesna dorosłość – charakterystyka fazy życia. Człowiek dorosły – fazy odpowiedzialności  
życiowej. Starość w cyklu życia. Uczenie się człowieka dorosłego. 

5. Aktywność kulturalna i turystyczna ludzi dorosłych. Nauczyciel edukacji dorosłych: edukator czy 
mentor? 

ĆWICZENIA 
 

1. Swoistość wychowania dorosłych. Dorosłość i dojrzałość jako kategorie andragogiczne. Człowiek 
dorosły jako podmiot i przedmiot wychowania.  

2. Potrzeby i możliwości wychowania dorosłych. Uczeń dorosły – specyfika dydaktyki. Determinanty 
i swoistość wychowania dorosłych. Proces kształcenia dorosłych i jego główne składniki. Cele 
kształcenia. Formy edukacji dorosłych. Treści kształcenia i zasady ich organizacji. Zasady 
nauczania dorosłych.   

3. Metody kształcenia dorosłych. Środki dydaktyczne Kształcenie ustawiczne jako społeczna potrzeba 
uzupełniania wiedzy. Uzupełnianie wiedzy jako zjawisko społeczne. Potrzeba uzupełniania wiedzy 
w systemie szkolnym. Potrzeba uzupełniania wiedzy w systemie pozaszkolnym.  

WARSZTAT 
1. Kształcenie ustawiczne – idea, cele, treści, zasady, metody, system.   
2. Edukacja ustawiczna – porównanie systemów europejskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
3. Uniwersytet Trzeciego Wieku: charakterystyka działalności turystycznej wybranych UTW. 
4. Dom kultury: charakterystyka oferty dla dorosłych na przykładzie wybranych DK. 
 

Metody / techniki dydaktyczne 

  Ćwiczenia terenowo – warsztatowe: wizyta studyjna w wybranym UTW i DK 

 Ćwiczenia konwersatoryjne 

 Prezentacja „studium przypadku” z zastosowaniem środków audio-wizualnych (prezentacja multimedialna). 

 Opracowania programu działalności DK w formie oferty dla dorosłych. 
 
Sposób zaliczenia 

 Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach. 

 Pozytywna ocena z kolokwium 

 Pozytywna ocena z przygotowania i przedstawienia programu działalności DK w formie oferty dla dorosłych. 

 Kolokwium.  

Literatura do wykladów 

1. Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa 2004. 
2. Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1999. 
3. Pachociński R., Andragogika w wymiarze międzynarodowym, Warszawa 1998. 
4. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa 1992. 
5. Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990. 
6. Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław 1998. 
7. Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1999. 
8. Stolarczyk – Ambroziak E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej. Między wymogami rynku 

a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004. 
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Literatura  do ćwiczeń i warsztatów 

1. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 1999. 
2. Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki, Gdańsk 2000. 
3. Szatur – Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006. 
4. Halicki J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno – porównawcze, 

Białystok 2000. 
5. Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2005. 
6. Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji 

całożyciowej, Wrocław 2001. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Agroturystyka 
Kod 

przedmiotu: 
SHO5, SGT5 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 - 30 - 3 

Studia niestacjonarne 27 9 - 18 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Paweł Czechowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie charakterystycznych cech agroturystyki oraz podstawowych funkcji w turystyce alternatywnej. Przekazanie 
informacji umożliwiających prawidłowe założenie gospodarstwa agroturystycznego oraz jego prowadzenia zgodnie z 
aktualnymi wymogami prawa finansowego i ochrony środowiska. 
 
Cel przedmiotu: 
Ukazanie znaczenia agroturystyki w poszerzaniu oferty turystycznej adresowanej do klientów z dużych aglomeracji miejskich 
oraz jako źródła dodatkowego dochodu dla gospodarstw wiejskich.  
Prezentacja form turystyki alternatywnej (ekoturystyki lub tzw. „turystyki łagodnej”), nie zagrażającej środowisku 
naturalnemu.  
Określenie barier oraz szans rozwoju agroturystyki w Polsce.  
Ukazanie przesłanek rozwoju agroturystyki, rodzajów i poziomu związanych z nią kosztów, możliwości oraz źródeł zdobycia 
środków na ten cel, zasady kalkulowania cen i korzyści oczekiwane z jednej strony przez środowisko wiejskie, z drugiej - 
przez turystów. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z turystyką. 
Efekty kształcenia: 
 

Symbol opis efektu kształcenia sposób 
sprawdzenia efektu 

kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma podstawową wiedzę o turystyce, jej miejscu w 
systemie nauk i relacjach do innych nauk 

Kolokwium. K_W04 

W02 
Zna uwarunkowania techniczne, przyrodnicze i 
prawne związane z  budową  i rozbudową 
infrastruktury turystycznej 

Kolokwium. K_W05 

W03 
Zna i rozumie powiązania ekologii i ochrony 
środowiska z turystyką i rekreacją. 

Kolokwium. K_W13 

Umiejętności 

U01 
Umie samodzielnie ocenić wypływ turystyki na 
środowiska ją otaczające: technologiczne, 
przyrodnicze czy kulturowe. 

Praca samodzielna, 
dyskusja. 

K_U04 

U02 
Umie ocenić atrakcyjność środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego. 

Praca samodzielna, 
dyskusja. 

K_U14 

U03 
Potrafi wykorzystać różnorodność kulturową 
poszczególnych regionów Polski do tworzenia 
produktu turystycznego. 

Praca samodzielna, 
dyskusja. 

K_U19 
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Kompetencje społeczne 

W01 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności. 

Dyskusja K_K01 

W02 
Okazuje szacunek wobec klienta, grup społecznych 
oraz troskę o ich dobro 

Dyskusja K_K04 

 
Treści programowe: 
 
WYKŁADY 
 - Istota i cele turystyki alternatywnej. Turystyka alternatywna w środowisku wiejskim.  
 - Pojęcie agroturystyki. Wymogi prawne. Uwarunkowania lokalne prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
agroturystyki. 
 - Wymogi techniczne stawiane gospodarstwom agroturystycznym. Sanitacja gospodarstw. 
- Oddziaływanie turystyki alternatywnej na środowisko. Zasady ochrony środowiska w turystyce alternatywnej. 
 - Gospodarstwa agroturystyczne dla niepełnosprawnych.  
 - Uwarunkowania prawno – organizacyjne i techniczne.  
 
ĆWICZENIA 
 - Podstawowe typy i rodzaje gospodarstw agroturystycznych (przedsiębiorstw) oraz ich usytuowanie w Polsce. 
 - Charakterystyczne cechy gospodarstw agroturystycznych. 
 - Oddziaływanie turystyki alternatywnej na środowisko.  
- Przykładowe rozwiązania wyposażenia pomieszczeń w środki techniczne służące niepełnosprawnym osobom. 
 - Atrakcyjność kulturowa regionów Polski. 
ĆWICZENIA TERENOWE 
Gospodarstwa agrotustystyczne w regionie. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Studenci uczestniczą w wykładach: metoda konwencjonalna z wykorzystaniem technik multimedialnych i problemowe o 
charakterze interakcyjnym; ćwiczenia: metoda pokazowa, praca samodzielna z zadaniami, studenci przygotowują 
prezentację. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ Ocena posiadanego zakresu wiedzy ustalana jest na podstawie kolokwium (45 min) na ćwiczeniach i testu z wykładów.  
˗ Ocena postawy studentów do przedmiotu ustalana jest na podstawie uczestnictwa na zajęciach, pracy na ćwiczeniach i 

poziomu zaprezentowanych prezentacji. 
˗ Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z test obejmującego treści wykładu 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium (testu) (min. 50%) i wykonanych prac samodzielnych. 
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z test obejmującego treści wykładu. Zaliczenie 
przedmiotu oparte jest na pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę (co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi). 
 
Literatura: 

1. W. Niemiec, Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce, Rzeszów 2010, Oficyna Wydawnicza PRZ 
2. W. Niemiec, Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Nowy Sącz 2002, PWSZ 
3. W.Niemiec, Wybrane problemy, Nowy Sącz 2006, PWSZ 
4. M. Dolna- Ciemniakowska,A.Wesołowska, Zakładamy Firmę, Warszawa 2007, Defin Sp.Z.o.o 
5. W.Musiał i inni, Agroturystyka i usługi towarzyszace, Kraków 2005, Akademia 
6. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2006, PWN 
7. M.Drzewiecki, Agroturystyka, Bydgoszcz 2000, Świadectwo 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Rekreacja ruchowa 
Kod 

przedmiotu: 
SHO6,SGT6 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 - - - 45 3 

Studia niestacjonarne 27 - - - 27 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zdzisław Adach, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
przedmiot przygotowuje  do prowadzenia zajęć z osobami i grupami społecznymi w różnym wieku z zakresu rekreacji 
ruchowej. 
 
Cel przedmiotu: 
- wykazanie walorów rekreacyjnych i wychowawczych różnych form rekreacji  
- poznanie zasobu ćwiczeń oraz przepisów gier z uwzględnieniem wyznaczników rekreacji 
- pozyskanie podstawowych umiejętności niezbędnych do organizacji i prowadzenia zajęć z wybranych form 
  rekreacji ruchowej z osobami i grupami społecznymi w różnym wieku. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
brak przeciwwskazań do zajęć ruchowych, aktywna postawa na zajęciach, pomysłowość i inwencja w trakcie przygotowań i 
realizacji wybranych form rekreacji. 
 
Efekty kształcenia:                                                               

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W 01 
posiada podstawową wiedzę i zna terminologię  

z zakresu rekreacji ruchowej 

- działania 
praktyczne 

- praca pisemna 
K_W27 

W 02 

zna teoretyczne podstawy działań organizacyjnych 
i etycznych w zakresie rekreacji ruchowej wobec 
jednostek i grup społecznych w różnych okresach 

życia człowieka 

- działania 
praktyczne 

- praca pisemna 

K_W26 
 

Umiejętności 

U 01 

potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić 
rekreacyjne zajęcia ruchowe dostosowane do 

posiadanych warunków oraz zainteresowań ich 
uczestników 

- działania 
praktyczne 

- praca pisemna 
K_U30 

U 02 
potrafi  dobrać metody działania i przygotowywać 

osoby z różnych grup społecznych do racjonalnego 
spędzania czasu wolnego 

- działania 
praktyczne 

K_U21 
K_U30 

Kompetencje personalne i społeczne 

K 01 
dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do 
kształcenia się i wykonywania zadań z zakresu 

rekreacji ruchowej 

- działania 
praktyczne 

K_K03 
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K 02 

potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, także  
w warunkach stresu przekazywać im informacje 
związane z realizacją zajęć a także prawidłowo 

interpretować oczekiwania uczestników 
prowadzonych zajęć 

- działania 
praktyczne 

K_K02 

K 03 
ma świadomość ważności rekreacji ruchowej 

w zdrowym stylu życia 

- działania 
praktyczne 

-nieformalne 
rozmowy 

K_K08 

 
Treści programowe 
Laboratoria: 

- Wprowadzenie do przedmiotu. Sprawy organizacyjne. Literatura. Warunki zaliczenia. 

- Zasady i umiejętność prawidłowego doboru poszczególnych  elementów torów przeszkód - przykłady:   

       - wersja strumieniowa  

       - wersja zespołowa 

- Gry i zabawy na wesoło. 

- Gry i zabawy z wykorzystaniem przyborów nietypowych: gazety, papier toaletowy, koce, ręczniki, butelki 

   i talerze plastikowe, opony, szyszki, kartony, gąbki do mycia itp. 

- Gry drużynowe i ich odmiany: w dwa ognie, w cztery ognie. 

-  Unihokej: przepisy gry, sędziowanie, ćwiczenia, zabawy i  gry wprowadzające i doskonalące technikę    

    i taktykę gry. 

- Gimnastyka podstawowa dla różnych grup wiekowych.  Gimnastyka krzesełkowa. 

- Stretching. Ćwiczenia gimnastyczne w parach z  wykorzystaniem plansz. 

- Fitness – omówienie i demonstracja takich form jak: aerobik, callanetics, joga, step. 

- Korfball jako przykład gry drużynowej koedukacyjnej – przepisy gry, sędziowanie. 

- Kręgle, bowling – podobieństwo i różnice, regulaminy gier, podstawowe umiejętności techniczno- 

  taktyczne. 

- Tenis stołowy: ćwiczenia i gry doskonalące elementy techniczno-taktyczne gry, przepisy gry, sędziowanie. 

- Palant, kwadrant – podobieństwo i różnice, opanowanie zasad gry i umiejętności techniczno-taktycznych 

  oraz sędziowania. 

- Golf, mini golf, krykiet  – zasady gry, opanowanie podstawowych umiejętności techniczno-taktycznych. 

- Gra w gumę i jej odmiany, gra w kapsle – jako przykłady gier podwórkowych. 

- Tenis, siatkonoga (piłka nożna przez siatkę), kometka – opanowanie podstawowych umiejętności techniczno- 

  taktycznych, przepisów gry, sędziowania. 

- Zaliczenie semestru. 

 
Praca samokształceniowa:  
        1. Tematyka pisemnych opracowań, realizowanych na ocenę:  
            -  historia, rozwój i perspektywy wybranej gry rekreacyjnej.  
            - 2 przykłady modyfikacji przepisów wybranej gry rekreacyjnej w zależności od celu, uczestników oraz 
              miejsca organizowanych zajęć. 
           - opracowanie nowej zabawy lub gry rekreacyjnej. 
       2. Działania praktyczne, realizowane na ocenę: 
           - samodzielne wykonanie przyboru/ów  który/e można  wykorzystać w zajęciach rekreacji ruchowej. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- pokaz i objaśnienie 
- metoda praktycznego działania, w tym kierowanego 
- metoda zadaniowa 
- metoda problemowa 
- nieformalne rozmowy 
- obserwacje zachowań 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- ocena w skali 2- 5 efektów pracy samokształceniowej 
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- ocena w skali 2- 5 powierzonych działań praktycznych realizowanych na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia 
Obecności oraz aktywny udział w zajęciach. Pozytywne oceny z poszczególnych części treści kształcenia 
                                                                 
Literatura podstawowa: 
1. Bondarowicz M.  Staniszewski T. (2003). Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Część I - Wiosenno-letnie ciepłe dni. 
Część II – Jesienno-zimowe chłodne dni. Wyd.BK, Wrocław. 
2. Cendrowski Z. (1998). Wakacje na sportowo: propozycje ćwiczeń, zawodów i innych pożytecznych zajęć ruchowych 
przydatnych dla organizatorów obozów, kolonii i innych form aktywnego wypoczynku. Szkolny Związek Sportowy, Agencja 
Promo-Lider, Warszawa. 

3. Trześniowski R. (1995). Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa. 

 
Literatura uzupełniająca: 
1. Barański K. (1969). Zabawowe formy ćwiczeń gimnastycznych. Sport i Turystyka, Warszawa.               
2. Bondarowicz M. (2003). Zabawy w grach sportowych. Wydanie I. WSiP, Warszawa. 
3. Bondarowicz M. (1998). Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Resortowe  Centrum Metodyczno-Szkoleniowe 

Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa.      
4. Borowiecki St., Klimowa M. (1985). Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach. Inst. Wyd. Związków Zawodowych, 

Warszawa 
5. Cichalewska A., Kolarczyk E., Arlet A. (2004). Aerobik. AWF, Kraków. 
6. Fraser T. (2004). Łatwa joga. Wyd. BIS, Warszawa. 
7. Grodzka-Kubiak E. (2002) Aerobik czy fitness. Wyd.DDK Edition, Poznań. 
8. Janikowska-Siatka M. (2004). Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportowo-

rekreacyjnych. Wydanie III. WSiP, Warszawa. 
9. Karkosz K. (2004). Gimnastyka – systematyka, technika i metodyka wybranych ćwiczeń. AWF, Katowice. 
10. Królak A. (1999). Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa.  
11. Nawara H. (2002). Badminton. AWF, Wrocław. 
12. Nawara H., Nawara U. (2003). Gry i zabawy integracyjne. AWF, Wrocław. 
13. Nawara H., Nawara U. (2003). Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach. Scenariusze imprez. AWF, 

Wrocław. 
14. Opoka D. M. (2002). Fitness – sposób na życie. Zeszyt nr 1. TKKF, Warszawa. 
15. Raisin L. (2004). Stretching dla każdego. Wyd. WiŻ, Warszawa. 
16. Salita J., Zawodniak M. (1998). Rekreacja na wakacjach: poradnik dla wychowawców kolonijnych, rodziców, 

organizatorów wypoczynku letniego dzieci w wieku 7 – 12 lat. Wyd. Interspor, Warszawa.                       
17. Stawczyk Zd. (1998). Gry i zabawy lekkoatletyczne: poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego i sportu. Wydanie 

II poszerzone. AWF, Poznań. 
18. Szot Z. (2002). Aerobik, teoria i technika wykonania. AWF, Gdańsk 
19. Tondeli G. (2004). W stronę sportu. Propozycje gier i zabaw dla dzieci 9-13 lat.  
20. Wołyniec J. (red.), (2003). Przepisy zespołowych gier sportowych w zakresie podstawowym. Wyd. BK, Wrocław. 
21. Zieliński L. (2000). Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych. Wyd. ABA, Warszawa. 

                    
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: 
Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa 

turystycznego 
Kod 

przedmiotu: 
SGT7 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 45 15 (E) 15 15 - 4 

Studia niestacjonarne 27 9 (E) 9 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawą jest dokonanie charakterystyki i klasyfikacji przedsiębiorstw turystycznych a także ich wzajemnych powiązań i 
sposobów dystrybucji usług turystycznych. Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy o determinantach efektywnego 
gospodarowania w przedsiębiorstwie turystycznym. Program obejmuje problematykę zewnętrznych uwarunkowań pracy 
przedsiębiorstw (otoczenie instytucjonalne, ekonomiczne, technologiczne, konkurencyjne) a także sposobów oddziaływania 
na pracę przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej przy pomocy instrumentów ekonomicznych. Student zdobywa także 
wiedzę dotyczącą wewnętrznych uwarunkowań efektywności przedsiębiorstw i sposobów jej oceny w postaci bilansu, 
rachunku wyników, kryteriów ocen i mierników efektywności. Student dowiaduje się o nowych sposobach poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych takich jak kształtowanie jakości, podstawy zarządzania strategicznego,  
planowania zysków, standaryzacji pracy oraz polityce inwestycyjnej i sposobach mierzenia opłacalności przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 
 
Cel przedmiotu: 
Nabycie umiejętności przygotowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego, zarządzania 
przedsiębiorstwem turystycznym, pozyskiwania kapitału niezbędnego dla przedsiębiorstwa turystycznego. Celem kształcenia 
jest  także zapoznanie studenta z różnymi rodzajami przedsiębiorstw turystycznych, przekazanie mu wiedzy o cechach 
przedsiębiorstw hotelarskich i biur podróży, przekazanie studentowi wiedzy o współczesnych metodach zarządzania 
przedsiębiorstwami zwiększających efektywność jego działania i poziom konkurencyjności. 
 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa znajomość praw ekonomicznych oraz elementów zarządzania (kierowanie, motywowanie, planowanie, 
kontrolowanie) 
 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Umie zdefiniować przedsiębiorstwo, określić 
czynniki oddziaływujące na pracę przedsiębiorstwa 
oraz cechy przedsiębiorstw i ich wewnętrzną 
organizację 

kolokwium K_W07 

W02 
potrafi analizować bilans i rachunek wyników i wie 
jakie są zasady zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym 

egzamin pisemny K_W08 

Umiejętności 
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U01 
potrafi dokonać analizy efektywności pracy 
przedsiębiorstwem turystycznym 

kolokwium K_U08 

U02 
potrafi określić działania zmierzające do poprawy 
efektów pracy przedsiębiorstw turystycznych 

egzamin pisemny K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość konieczności pogłębiania wiedzy o 
procesach ekonomicznych zachodzących w 
przedsiębiorstwie turystycznym 

dyskusja K_K01 

K02 
jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwie 
turystycznym i zainteresowany pracą w takim 
przedsiębiorstwie 

egzamin pisemny K_K02 

 
Treści programowe: 
(Zestawienie tematów zajęć we wszystkich prowadzonych w ich ramach formach: tematy wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, 
zajęć laboratoryjnych, zajęć projektowych) 

˗ Definicja przedsiębiorstwa, typy przedsiębiorstw, produkt turystyczny, motywacje jako podstawowe kryterium 
segmentacji. 

˗ Kryteria specjalizacji przedsiębiorstw i sposoby dystrybucji usług turystycznych. 
˗ Otoczenie przedsiębiorstw turystycznych i oddziaływanie zewnętrzne na przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. 
˗ Cechy przedsiębiorstw turystycznych, ich organizacja . 
˗ Bilans, rachunek wyników, układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów, struktura kosztów. Kryteria ocen i mierniki 

efektywności. Rachunkowość zarządcza. 
˗ Kształtowanie jakości w przedsiębiorstwie turystycznym. Podstawy zarządzania strategicznego. 
˗ Planowanie zysku w przedsiębiorstwie. Metoda CVP, próg rentowności, wrażliwość zysku. 
˗ Charakterystyka cyklu obsługi klienta, standaryzacja pracy, procedury kontroli i nadzoru. 
˗ Polityka inwestycyjna, biznes plany, metody mierzenia opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
(Podział metod oraz ich charakterystyka w załączniku.) 
Wykład problemowy z wieloma przykładami i odniesieniami praktycznymi. Dodatkowo ćwiczenia. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
(Przedstawiając w opisie przedmiotu  sposoby sprawdzania efektów kształcenia, należy określić, czy student osiągnął 
zamierzone efekty kształcenia, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  
• egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 
• sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
• prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 
• testy wielokrotnego wyboru 

˗ Kolokwium za zakończenie przedmiotu. 
˗ Ustny egzamin końcowy. 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na podstawie egzaminu 
 
Literatura: 
˗ G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne, AE Poznań 1997. 
˗ M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystyczne – ujęcie statyczne i 

dynamiczne, PWE, Warszawa 2007. 
˗ A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Difin  Warszawa 2007. 
˗ T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001. 
˗ M.  Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004. 
˗ red. G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN Warszawa 2009. 
˗ E. Szymańska, Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, Politechnika Białostocka, Białystok 2009. 
˗ J. Schroeder, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, UEP Poznań 2011. 
 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Marketing w turystyce 
Kod 

przedmiotu: 
SGT8 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 15 15 - - 2 

Studia niestacjonarne 18 9 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest poznanie zasad i specyfiki marketingu w turystyce, wyjaśnienie istoty oraz cech marketingu w 
turystyce, nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami i technikami marketingowymi w branży 
turystycznej, poznanie sposobów formułowania strategii marketingowych w dziedzinie usług turystycznych 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Zaliczone przedmioty: ekonomika turystyki, podstawy marketingu. 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna metody i narzędzia marketingowe, właściwe 
dla turystyki i rekreacji. 

kolokwium pisemne 
 

K_W10 

W02 
ma wiedzę o normach i regułach prawnych, 
moralnych, etycznych związanych z działalnością 
marketingową w turystyce 

kolokwium pisemne 
 K_W28 

W03 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z zakresu marketingu w turystyce i rekreacji  

kolokwium pisemne 
K_W28 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
marketingowe w kontekście kulturowym,  prawnym, 
ekonomicznym  w zakresie turystyki i rekreacji 

dyskusja, zadania 
praktyczne na 
ćwiczeniach 

K_U27 

U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną  do 
analizowania konkretnych działań marketingowych   
w zakresie  turystyki i rekreacji 
 

dyskusja, zadania 
praktyczne na 
ćwiczeniach 

K_U08 

U03 

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów marketingowych w zakresie turystyki  
i proponuje w tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygnięcia 

kolokwium pisemne, 
zadania w formie 

pisemnej 
K_U08 

U04 
potrafi przeprowadzić kampanię promocyjną dla 
przedsiębiorstwa turystycznego 

dyskusja, zadania 
praktyczne na 
ćwiczeniach 

K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

zadania zespołowe 
w formie pisemnej 

K_K02 
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K02 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

zadania zespołowe 
w formie pisemnej 

K_K03, K_K04 

K03 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy zadania zespołowe 

w formie pisemnej 
K_K09 

 
Treści programowe 
WYKŁADY 

Zachowanie klienta na rynku usług turystycznych. Segmentacja rynku turystycznego  Marketing-mix w turystyce. . 
Znaczenie reklamy w turystyce.  Znaczenie public relations w turystyce.  Instrumenty promocji w turystyce. . Aktywizacja 
sprzedaży w branży turystycznej 

ĆWICZENIA 
 Wprowadzenie do zagadnień marketingu w turystyce.  Prawno-etyczne aspekty marketingu w turystyce. Cechy usług 
turystycznych. . Struktura produktu turystycznego. . Zastosowanie macierzy Ansoffa oraz macierzy BCG w turystyce.  
Marka produktu turystycznego.  Polityka cenowa w turystyce.  Dystrybucja produktu turystycznego.  Model komunikacji 
marketingowej wg Kotlera.  Wydawnictwa promocyjne i ich wykorzystanie w turystyce.  Marketing bezpośredni i 
sprzedaż osobista w turystyce.  Rola personelu w turystyce.. Rola targów turystycznych.  Nowoczesne narzędzia 
promocji stosowane w turystyce  (merchandising, marketing sensoryczny, marketing szeptany, aromamarketing).   
Planowanie marketingowe w turystyce.  
 

Metody / techniki dydaktyczne 
Wykłady i ćwiczenia dotyczą poszczególnych narzędzi marketingu 
Na wykładach wykorzystywana jest metoda konwencjonalna i problemowa. 
Na ćwiczeniach wykorzystywana jest metoda analizy case study, metoda ćwiczeniowa i metoda pokazu. Projekt. 
 
Sposób zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń (50%) i oceny z wykładu(50%) 
 
Literatura podstawowa  

1. J. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1997 
2. V. Middleton, Marketing w turystyce, Wydawnictwo PAPT, Warszawa 1996 
3. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca 
1. Marketing usług turystycznych pod red. A. Panasiuka, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005 
2. M. Johann, Strategie marketingowe w turystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009  
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

  Nazwa przedmiotu: Budowa rynku turystycznego i analiza popytu 
Kod 

przedmiotu: 
SGT9 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 15 (E) 15 - - 2 

Studia niestacjonarne 18 9 (E) 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Skrócony opis przedmiotu 

Przedmiot dotyczy poznania specyfiki badań rynku turystycznego. Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy o 
sposobach pomiaru ruchu turystycznego oraz dotyczy analizy bieżącego ruchu turystycznego a także ukazuje 
sposoby prognozowania ruchu turystycznego.  

Cel przedmiotu 

Przedstawienie metodologii badań rynku turystycznego, zapoznanie z metodami badawczymi, analizą wyników 
badań, metodami zbierania danych i projektowania badań oraz prezentacji wyników; zapoznanie z metodami doboru 
próby do badania; ukazanie sposobów prowadzenia analiz rynku turystycznego dla potrzeb decyzyjnych 
przedsiębiorstw turystycznych. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu popytu turystycznego; 
identyfikacja podstawowych czynników wpływających na popyt turystyczny; rozumienie podstawowych 
mechanizmów ekonomicznych związanych z podejmowaniem decyzji nabywczych na rynku turystycznym; 
zapoznanie z metodami badań popytu turystycznego; analizowanie aktualnych trendów popytowych w turystyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowe wymagania z zakresu podstaw ekonomii, ekonomiki turystyki i rekreacji, wiedza z zakresu podstaw 
marketingu.  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o metodach badań empirycznych i 
innych metodach badawczych stosowanych na 
rynku turystycznym 

egzamin, kolokwium 

K_W06 

 
W02 

zna podstawowe pojęcia z zakresu popytu 
turystycznego i modele zachowań konsumentów na 
rynku turystycznym 

K_W06 

W03 
zna metody projektowania badania i metody 
prezentacji wyników badań popytu turystycznego 

K_W06 

W04 
zna podstawowe metody doboru próby do badań i 
zna źródła informacji o ruchu turystycznym 

K_W06 

Umiejętności 

U01 umie scharakteryzować rynek turystyczny zadania na K_U03 



24 
 

 
U02 

umie identyfikować czynniki wpływające na popyt 
turystyczny 

ćwiczeniach, projekt 
K_U03 

U03 
umie klasyfikować metody i techniki badawcze 
popytu turystycznego 

K_U28 

U04 potrafi przeprowadzić dobór próby do badania K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie 

analiza przykładów 
praktycznych na 

ćwiczeniach i ocena 
projektu 

K_K01 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K02 

K03 
potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego zadania. 

K_K03 

K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K09 

Treści programowe 

 Wprowadzenie do treści dotyczących badania rynku turystycznego.  

 Klasyfikacja metod, technik badawczych na rynku turystycznym.  

 Metody projektowania badania rynku turystycznego.  
 Metodologia badań w dziedzinie rekreacji i turystyki. 

 Dobór próby do badania rynku. Liczebność próby w badaniach rynkowych.  

 Zasady budowy kwestionariusza i skalowanie odpowiedzi.  

 Metody badań empirycznych (eksperyment, monografia, sondaż diagnostyczny, badania panelowe, itd.).  

 Metody badań rynku turystycznego (wskaźniki: Schneidera, Charvata, Deferta).  

 Metody badań ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego). 

 Metody prezentacji wyników badań.  

 Badanie elastyczności i sezonowości popytu turystycznego.  

 Wskaźniki w analizie wielkości i struktury popytu turystycznego. 

 Analiza pojemności rynku turystycznego. Analiza przestrzenna rynku turystycznego.  

 Popyt turystyczny jako kategoria ekonomiczna. Cechy i determinanty ekonomiczne popytu turystycznego. 
 Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku turystycznym.  

 Źródła informacji o popycie turystycznym. 

 Modele zachowań konsumentów na rynku turystycznym.  

 Tendencje w popycie turystycznym w Polsce w latach 2001-2010. Trendy w popycie turystycznym. 
 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe oraz metoda pokazu, 

 Ćwiczenia -  metoda ćwiczeniowa i metoda pokazu. 

 Warsztat - studenci przeprowadzają badanie ankietowe w terenie. 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

 Egzamin 

 Kolokwium w trakcie semestru 

 Prezentacja projektu dotyczącego badania rynku turystycznego 

 Rozwiązywanie zadań, studiów przypadków podczas zajęć 
 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń (50%) i oceny z egzaminu (50%) 
 
Literatura  
podstawowa  

1. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011 
2. Badania rynku. Metody i zastosowania pod red. Z. Kędzior, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005 
3. Analiza rynku pod red. H. Mruka, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003 
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4. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, 
Poznań 2003 

5. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010. 
6. raporty IT, GUS. 

zalecana 
1. G. Gołembski, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, Kierunki rozwoju badań naukowych w 

turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. PWN, Warszawa 2003 
2. M. Jedlińska, Postmodernizm i model trwałej konsumpcji jako przesłanki zmian konsumpcji turystycznej, 

Ekonomiczne problemy turystyki nr 5, Zeszyt naukowy nr 402, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005 
3. M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, Oblicza procesów globalizacji, 

red. M. Pietraś, Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002 
4. Poland travel & tourism -sowing the seeds of growth. The 2005 travel & tourism economic research, WTTC 

2005 
 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

 
Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: Dystrybucja usług w turystyce 
Kod 

przedmiotu: 
SGT10 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 - 15 - 15 2 

Studia niestacjonarne 18 - 9 - 9 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Zbigniew Świątkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zaznajomienia studentów z metodami dystrybucji usług w branży turystycznej. Podczas zajęć studenci w 
sposób praktyczny poznają  informatyczne systemy służące rezerwacji usług turystycznych. 
 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z dystrybucją w turystyce oraz zapoznanie ze stosowanymi 
w procesach dystrybucji rozwiązaniami informatycznymi. Przedmiot umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie 
praktycznego zastosowania najnowszych technik dystrybucyjnych i posługiwania się systemami informatycznymi 
stosowanymi w dystrybucji usług turystycznych 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw marketingu, podstawowa znajomość informatyki i umiejętność obsługi komputera, podstawowa wiedza 
w zakresie obsługi ruchu turystycznego, znajomość podstawowych pojęć występujących w turystyce. 
. 
Efekty kształcenia 
 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o metodach dystrybucji 
wykorzystywanych w branży turystycznej 

Kolokwium, 
prezentacja  

K_W09 

W02 
zna systemy rezerwacyjne i informacyjne 
funkcjonujące w branży turystycznej. 

Kolokwium, 
prezentacja 

K_W07, K_W09 

Umiejętności 

U01 
umie wskazać trendy rozwoju systemów 
rezerwacyjnych  

kolokwium 
 

K_U05 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dotyczącą 
systemów dystrybucyjnych branży turystycznej w 
działaniach praktycznych 

prezentacja 
 

K_U08 

U03 
potrafi przeprowadzić rezerwację usługi 
turystycznej w informatycznym systemie 
rezerwacyjnym 

prezentacja 
 

K_U10 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

Kolokwium, 
prezentacja 

 
K_K01 
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K02 
posiada świadomość konieczności stałego 
śledzenia uwarunkowań wpływających na zmiany 
rynku turystycznego 

Prezentacja 
 

K_K06 

 
 
Treści programowe: 
Ćwiczenia: 
W 1. Wprowadzenie do przedmiotu, podanie literatury, wstępne omówienie zagadnień. 
W 2-4. Podstawowe pojęcia i definicje związane z dystrybucją usług turystycznych i funkcjonowaniem systemów 
informacyjnych i rezerwacyjnych. 
W 5,6. Podstawowe techniki dystrybucyjne. 
W 7,8. Zastosowanie technologii informatycznych w systemach dystrybucji usług turystycznych. 
W 8-10. Internet a zachowania nabywcze konsumentów produktów turystycznych. 
W 11,12. Wykorzystanie Internetu w dystrybucji produktu turystycznego przez „producentów” usług turystycznych. 
W 13,14,15. Wykorzystanie internetowych systemów dystrybucji przez pośredników w turystyce. 
 
Laboratoria:  
Ć 1. Wprowadzenie do przedmiotu, podanie literatury. 
Ć 2,3. Internet na rynku turystycznym. 
Ć 4-15. Praktyczne działania na systemach informacyjno-rezerwacyjnych funkcjonujących w różnych działach turystyki. 
 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 ćwiczenia - prezentacja multimedialna z elementami konwersatorium o charakterze interakcyjnym 

 dyskusja dydaktyczna o charakterze problemowym 

 praktyczne zapoznanie się i korzystanie z systemów informatycznych istniejących w dostępnych źródłach na 
stronach internetowych.  

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 Udział w zajęciach 

 prezentacja praktyczna odnosząca się do wykorzystania zasobów systemów informacyjno-rezerwacyjnych 
potrzebnych do przygotowania produktu turystycznego 

 kolokwium zaliczeniowe 
 
Sposób zaliczenia: 
prezentacja praktyczna odnosząca się do wykorzystania zasobów systemów informacyjno-rezerwacyjnych potrzebnych do 
przygotowania produktu turystycznego, kolokwium zaliczeniowe. 
 
Literatura: 
podstawowa 

1. Nalazek M., Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difini, Warszawa 2010. 
2. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, pod red. Bosiacki S., Śniadek J., AWF w Poznaniu, Poznań 

2004, str. 169-179. 
3. Bojarska M., Matuszewski K., Programy informatyczne w turystyce i hotelarstwie, WSS-P Lublin 2006. 

 
zalecana: 

1. Jedrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, PWN Warszawa 2000 
2. Olenski J., Ekonomika informacji, PWE Warszawa 2000. 
3. Kruczek Z., Walas B., Promocja miejsca docelowego (cele, środki i organizacja promocji), Folia Turistica, nr 

15/2004. 
4. Nalazek M, Moskała J., Błaszczuk W., Łopacinski K., Sikora K. Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w 

hotelarstwie, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, Polskie Zrzeszenie Hoteli, 2003. 
5. Chmielarz W.: Wspomaganie działalnosci biur turystycznych przez Internet, skrypt akademicki, Wy>sza Szkoła 

Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, seria Monografie, Skrypty, Opracowania, nr 1/03, Warszawa, 
2003. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju turystyki 
Kod 

przedmiotu: 
SGT11 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 30 15 15 - - 2 

Studia niestacjonarne 18 9 9   2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu 
Poznanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metod zarządzania gospodarką turystyczną. Zapoznanie się z 
podstawowymi opracowaniami strategicznymi: krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, odnoszącymi się do turystyki. Poznanie 
usytuowania turystyki w planowaniu przestrzennym.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Znajomość podstaw turystyki i geografii turystycznej. 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma podstawową wiedzę o turystyce, jej miejscu w 
systemie nauk i relacjach do innych nauk. 

Dyskusja, 
kolokwium, test 

K_W04 

W02 
Ma podstawową wiedzę o metodach i narzędziach 
pozwalających opisywać gospodarkę turystyczną i 
jej rolę w gospodarce narodowej. 

Dyskusja, 
kolokwium, test K_W06 

Umiejętności 

U01 
Umie wskazać trendy i tendencje w rozwoju 
turystyki obecnie i w przyszłości. 

Dyskusja, praca 
samodzielna 

K_U05 

U02 
Potrafi rozpoznać mierzalne i niemierzalne efekty 
rozwoju turystyki. 

Dyskusja, praca 
samodzielna 

K_U06 

U03 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień  
szczegółowych (np. regionów turystycznych, 
przestrzeni turystycznej itp.). 

Praca samodzielna, 
prezentacja 

K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przejmując w niej różne role społeczne i 
zawodowe. 

Dyskusja 
K_K02 

K02 
Potrafi określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania. 

Dyskusja 
K_K03 

K03 
Posiada świadomość konieczności stałego 
śledzenia uwarunkowań wpływających na zmiany 
rynku turystycznego. 

Dyskusja 
K_K06 
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Treści programowe 
 
WYKŁADY 

Wprowadzenie. Program przedmiotu. Warunki zaliczenia. Podstawowe pojęcia związane ze strategią, rozwojem i 
regionem. 
Etapy konstruowania strategii rozwoju turystyki. Identyfikacja kluczowych problemów rozwojowych. Analiza SWOT. 
Wizja rozwoju i strategiczne cele rozwoju turystyki. Organizacja procesu wdrażania strategii i monitoring jej 
realizacji. 
Strategia rozwoju turystyki na szczeblu krajowym i regionalnym. 
Zrównoważony rozwój jako podstawa rozwoju turystyki w regionie.  
Instrumenty i wskaźniki do diagnozowania i programowania gospodarki turystycznej. Turystyka w miejscowym 
planowaniu przestrzennym. 
Strategia rozwoju turystyki w Polsce i woj. lubuskim.  
Lokalne strategie rozwoju turystyki. 

 
ĆWICZENIA 

Wprowadzenie. Warunki zaliczenia. Program ćwiczeń. 
Prezentacje zadanych zadań (strategie lokalne). 

               Podsumowanie. 
 
Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład: metoda konwencjonalna z wykorzystaniem technik multimedialnych i problemowa o charakterze 
interakcyjnym. 

 Ćwiczenia: metoda pokazowa, studenci przygotowują prezentację. 
 
 
Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium (testu) (min. 60%) i wykonanych prac samodzielnych. Ocena 
końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z test obejmującego treści wykładu. Zaliczenie 
przedmiotu oparte jest na pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę (60% poprawnych odpowiedzi). 

 
Literatura 
 

1. Meyer B., Milewski D. 2009. Strategie rozwoju turystyki w regionie. PWN, Warszawa. 
2. Gorzelak G., Jałowiecki B. 2000.Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie 
województwa lubuskiego. Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(3)/2000 ISSN 1509-4995. 
3. Lubuska strategia innowacji. 
4. Lubuska strategia rozwoju turystyki. 
5. Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013. 
6. Kudłacz T. Programowanie rozwoju regionalnego. Strategia rozwoju województwa lubuskiego z horyzontem 
czasowym do 2020 roku.  
7. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015. Programowanie rozwoju regionalnego, 
praca zbiorowa. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.  
8. Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki  

Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 
 

Nazwa przedmiotu: Wycieczka studyjna 
Kod 

przedmiotu: 
SHO9 

Rok III 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Forma zajęć 

Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia 

Laboratorium/ 
ćwiczenia 
terenowe/ 

seminarium 

Warsztat 

Studia stacjonarne 55 - - - 55 3 

Studia niestacjonarne 55 - - - 55 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Jolanta Adach 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Cel przedmiotu: 
˗ nabycie przez studentów  umiejętności specjalistycznych z wybranych form rekreacji i turystyki kwalifikowanej 
˗ praktyczna weryfikacja wcześniej nabytej wiedzy i umiejętności 
˗ nabycie umiejętności działania w zespole oraz prawidłowych rekcji w sytuacjach trudnych 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 Znajomość podstaw turystyki i rekreacji, posiadanie podstawowych umiejętności sprawnościowych (np. jazda na rowerze), 
brak przeciwwskazań lekarskich.    
 
Efekty kształcenia: 

Symbol opis efektu kształcenia 
sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Znajomość turystycznych form  organizacyjnych – 

wycieczek i obozów 

Ocena 
przygotowanych 

projektów 
K_W26 

W02 
Znajomość obowiązujących przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny w trakcie funkcjonowania 
wycieczek i obozów 

Ocena 
przygotowanych 

projektów 
K_W24 

W03 
Znajomość zasad finansowania tego typu działań 

turystycznych 

Ocena 
przygotowanych 

projektów 
K_W06 

                                                                                         Umiejętności 

U01 
Samodzielnie planuje i realizuje formy turystyki 
typu wycieczki, rajdy, spływy, gry plenerowe 

Ocena 
przygotowanych 

projektów 
K_U30 

U02 
Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne 
pozwalające na realizację działań turystycznych 

Ocena działań 
praktycznych 

K_U29 

U03 
Posiada podstawowe specjalistyczne umiejętności 
ruchowe z zakresu wybranych form aktywności 
fizycznej – sportowej , rekreacyjnej i prozdrowotnej 

Ocena działań 
praktycznych 

K_U21 

Kompetencje personalne i społeczne 
 

K01 
Potrafi współdziałać pracować w grupie, przyjmując 
w niej różne role 

Ocena działań 
praktycznych 

K_K02 

K02 Rozumie potrzebę postępowania zgodnie z K_K05 
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zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 
ekologii i ochrony środowiska 

 
Treści programowe: 
-    Turystyka kajakowa – historia, budowa, rodzaje kajaków. Przygotowanie sprzętu, technika wiosłowania. 
-     Organizacja i przeprowadzenie spływu kajakowego. 
-     Jazda konna – doskonalenie podstawowych elementów jazdy. 
-     Organizacja i przeprowadzenie rajdu pieszego. 
-     Turystyka rowerowa – przygotowanie i konserwacja sprzętu, technika jazdy, przypomnienie 
       przepisów ruchu drogowego 
-      Organizacja i przeprowadzenie wycieczki rowerowej 
-      Gry i zabawy rekreacyjne na wesoło 
-     Gry plenerowe  
-      Rezerwacja miejsc noclegowych 
-      Gra terenowa „Bieg patrolowy” 
-      Poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych okolicznych terenów.  
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
-    bezpośredni udział w działaniach programowych 
-    analiza przeprowadzonych działań 
-    samodzielne prowadzenie wyznaczonych fragmentów programu obozu 
                                               
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
-      obecność na zajęciach 
-      ocena przygotowanych projektów i dokumentacji 
˗  ocena praktycznych  działań i umiejętności współpracy 
˗  ocenianie ciągłe  
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie pobytu na obozie 
 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Podstawowa  
 
Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki. Warszawa 2001 
Wolańska T.(red), Rekreacja ruchowa  i turystyka. Warszawa 1992. 
 
Uzupełniająca 
Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe. Wyd. Szkolne i Pedagog., Warszawa 1995. 
Cendrowski Z., Wakacje na sportowo. Zarząd Główny SZS, Warszawa 1998. 
Salita J., Rekreacja na wakacjach. Interspar, Warszawa 1998. 
  
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


