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Opis kursu (cele kształcenia)

Głównym efektem kształcenia jest zdolność skutecznej orientacji w dynamicznie zmieniających 
się warunkach ekonomicznych Świata, mianowicie w branży turystycznej. Efektem jest orientacja 
w podstawowych problemach makro i mikroekonomii powiązanych z przedsiębiorstwem 
turystycznym.

Warunki wstępne

Wiedza

Student posiada wiedzę o podstawowych pojęciach związanych z ekonomii 
turyzmu i rekreacji; - student posiada podstawową wiedzę o 
makroekonomicznych problemach; - student ma wiedzę o  podstawowych 
zasadach mikroekonomii w przedsiębiorstwie turystycznym

Umiejętności
student analizuje zdobytą wiedzę i selekcjonuje najważniejsze informacje o 
regionach turystycznych w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej, zna 
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 

Kursy
Ekonomia, Podstawy przedsiębiorczości, Zarządzanie,   Prawo w turystyce  
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do 

efektów kierunkowych

W01Student zna główne teorie makroekonomii i 
mikroekonomii
W02 Student zna podstawowe pojęcia i teorie 
dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa 
turystycznego 
W03 Student orientuje się w problematyce związanej 
z regionalną ekonomią turystyczną i konkurencją

K_W01, K_W02, 
K_W05

K_W05, K_W10, 
K_W11

K_W10, K_W11, 
K_W12

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do 

efektów kierunkowych

U01Student potrafi stosować różne narzędzia 
menażmentu i marketingu w przedsiębiorstwie 
turystycznym
U2 Student potrafi stworzyć konkurencyjny produkt 
turystyczny
U3 Student potrafi działać w zespole, analizować i 
rozwiązywać podstawowe problemy ekonomiczne 
wynikające z działalności przedsiębiorstw 
turystycznych 

K_U1, K_U7, K_U9

K_U7, K_U8, K_U9

K_U11, K_U12, K_U13

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do 

efektów kierunkowych

K01 Student posiada zdolność pracy na pozycji 
średniego menażmentu przedsiębiorstwa 
turystycznego

K02 Student ma świadomość konieczności 
postępowania
zgodnie z zasadami metodyki i etyki

K_K01, K_K02

K_K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

egzamin zaliczenie

2



Opis metod prowadzenia zajęć

- Wykłady
- MS TEAMS wirtualne wykłady
- MS TEAMS wirtualne kolokwium
- gry symulacyjne 
 - analiza przypadków 
 - praca w grupach
 - realizacja projektu analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 X X X X
W02 X X X X X
W03 X X X X
U01 X X X X
U02 X X X X
U03 X X X X
K01 X X X
K02 X X X X X

Kryteria oceny

 

1. Aktywna obecność na zajęciach

2. Projekt grupowy oraz praca pisemna i jej pozytywna ocena

3. Opracowanie własnego produktu turystycznego lub samodzielnego 
projektu w turyzmie

Uwagi
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Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Definicje i podstawowe teorie makroekonomia
2. Definicje i podstawowe teorie mikroekonomia
3. Rynek, finanse, kryzys ekonomii
4. Przedsiębiorstwo turystyczne
5. Produkty turystyczne
6. Wpływ warunków społeczno eknomicznych na rozwój ekonomii turyzma
7. Regionalne problemy ekonomiki turystyki i rekreacji
8. Konkurencyjność na rynku turystycznym
9. Zachowanie się klienta na rynku turystycznym
10. Współczesne problemy ekonomiki turystyki rekreacji
11. Pandemia C 19 i jej wpływ na ekonomię turystyki i rekreacji

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
microeconomics, macroeconomics, entrepreneurship, tourist market, tourism development, 

Wykaz literatury podstawowej

Wykaz literatury podstawowej
1. ADAMOWICZ, J., WOLAK, G. 2004.  Jak być hotelarzem. Krakowska szkoła hotelarska. 

Kraków s 251 ISBS – 83-915010-9-4
2. GOŁEBSKI, G. ed. 1999. Regionalne aspekty rozvoju turystyki. PWN Warszawa s. 206 ISBN 

83-01-12974-3
3. NORDHAUS, D.W, SAMUELSON, P.A. 1992. Ekonomia tom I i tom II (różne wydania)

Wykaz literatury uzupełniającej

Wykaz literatury uzupełniającej
1. ČUKA, P.2017. Geography of Turism of Slovakia In: Widawski, K., Wyrzykowski,J. ed.The 

Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries.  Second Edition. 

SPRINGER ISBN 978-3-319-42203-9 ISBN 978-3-319-42205-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-

319-42205-3 s. 437 - 467

2. ČUKA,P. 2016. European Journal of Sustainable Development.  Index (DOAI, BSZ, EBSCO, 

Thomson Reuters )  Importance of social and cultural behavior of Korean managers in 

the Slovak republic - in relation to sustainable development of Slovak tourism. Vol.5. 

No 4. S 45 – 46, ISSN 2239-5938 Rome Italy

3. ČUKA,P. (2017). Discrepancy between expenditure of slovaks and koreans living in žilina and 

its economic opportunities for tourism development,. International business information 

management conference (29th ibima) Vienna, Austria 3-4 may 2017. ISBN: 978-0-9860419-7-

6 Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional 

Development Sustainability to Global Economic Growth ISBN:978-0-9860419-7-6).Thompson 

reuters, index Scopus. S.514 – 517

4. SALLMANN, N. 2010. Megatrend Wellness and SPA dla rynku usług wołnego czasu i 
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hotelarstwa w XXI wieku. PAG Kraków ISBN 978-83-61763-00-0 s 126

5. MAZURKIEWICZ, L. 2002. Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwe turystycznym. 

PWN. Warszawa s. 404. ISBN 83-208-1381-6

6. MILEWSKA, M., WŁODARCZYK, B. 2005. Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z 

zakresu hotelarstwa. I. WSTH Łódż, 330 s

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie 
z prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy 
studenta bez kontaktu z 

prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu 
po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

15

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany 
temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Ogółem bilans czasu pracy 90

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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