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Opis kursu (cele kształcenia)

Student potrafi powiązać występowanie atrakcji i walorów turystycznych Stanów Zjednoczonych z 
zagadnieniami związanymi ze zróżnicowaniem społecznym oraz przyrodniczym kraju a także z 
jego historią. Posiada umiejętność wskazania najważniejszych atrakcji turystycznych kraju oraz 
przygotowania produktów turystycznych odpowiadających specyfice poszczególnych jego 
regionów. Student rozumie przyczyny zróżnicowania kulturowego kraju oraz konieczność 
zachowania jego dziedzictwa.
Wykład prowadzony w języku polskim.
Zajęcia prowadzone w formie hybrydowej- wykłady prowadzone on-line za pomocą platformy 
Microsoft Teams (wykłady obowiązkowe) oraz ćwiczenia prowadzone w formie stacjonarnej 
(ćwiczenia obowiązkowe). 

Efekty kształcenia 

Wiedza Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)
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W01 Wykazuje znajomość mapy fizycznej, politycznej 
oraz społeczno-gospodarczej Stanów Zjednoczonych

W02 Potrafi scharakteryzować dominanty geograficzne 
Stanów Zjednoczonych w ujęciu regionalnym i na tle 
Ameryki Północnej 

W03 Zna atrakcje i walory przyrodnicze oraz kulturowe 
poszczególnych regionów Stanów Zjednoczonych

.
K_W01

K_W02

K_ W03

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Wyjaśnia przyrodnicze, społeczne, kulturowe i 
ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w 
Stanach Zjednoczonych

U02 Potrafi przygotować produkt turystyczny 
uwzględniający specyfikę przyrodniczą oraz społeczno-
kulturową różnych regionów i miast w Stanach 
Zjednoczonych

U03 Potrafi przygotować ulotkę reklamującą wybrane 
miasto w USA, pod względem atrakcji przyrodniczych, 
kulturowych i historycznych

K_U01

K_U02

K_U03

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01 Ma świadomość przyrodniczego i kulturowego 
zróżnicowania Stanów Zjednoczonych

K02 Rozumie potrzebę tolerancji wobec przedstawicieli 
grup etnicznych i religijnych zamieszkujących Stany 
Zjednoczone

K03 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego w Stanach Zjednoczonych

K_K01

K_K02

K_K03

Organizacja

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia w grupach
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(W) A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Zal. z oc.

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych i metod 
aktywizujących słuchaczy oraz ćwiczeń, których finałem jest projekt indywidualny.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 X
W02 X X
W03 X
U01 X X
U02 X X
U03  X X X
K01 X X
K02 X X
K03 X X

Kryteria oceny

 Zaliczenie uzyskuje student, który złożył i zreferował poprawnie wykonany projekt 
grupowy (przygotował ulotkę reklamującą wybrane miasto w USA, pod względem 
atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych) oraz uzyskał pozytywne oceny z 
prac pisemnych oraz zaliczenia końcowego (minimum 50% punktów z całości 
możliwych do uzyskania podczas zaliczenia).

Uwagi

Obowiązkowa jest obecność studenta na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych

Polecany jest udział studentów w wykładach

Student troszczy się o powierzony sprzęt, przestrzega zasad BHP w sali, w której 
prowadzone są zajęcia. Postępuje zgodnie z zasadami etyki, samodzielnie
i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania oraz szanuje prawa autorskie 
prowadzącego zajęcia

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
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1. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Stanów Zjednoczonych oraz jego wpływ na rozwój 
wybranych rodzajów i form turystyki.
2. Społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w Stanach 
Zjednoczonych i ich regionalne zróżnicowanie
3. Atrakcje turystyczne Stanów Zjednoczonych ich rozmieszczenie przestrzenne. Regiony 
turystyczne USA.
4. Zmiany wielkości krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego oraz jego regionalne 
rozmieszczenie.
5. Zróżnicowanie regionalne poziomu zagospodarowania turystycznego (głównie bazy 
noclegowej) oraz usług turystycznych w USA.
6. Gospodarcze znaczenie turystyki w gospodarce USA oraz wybranych stanów. Zatrudnienie w 
usługach turystycznych. Przykłady turystycznych specjalizacji gospodarczych. Polityka i promocja 
turystyczna w USA oraz wybranych stanach

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
United States of America, tourism, destination, activity, Polish Diaspora, tourism regions, tourism 
management, american natural environment, tourism attraction, tourism services, 
accommodation

Wykaz literatury podstawowej

Ziółkowska-Weiss K., (2018), Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej 
Metropolii  Chicagowskiej,  Monografia  naukowa  wydana  w  Wydawnictwie  Naukowym 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prace Monograficzne 836, ISBN ISSN 0239-6025, 
150
Ziółkowska-Weiss K., (2016). Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago. Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 66-82
Ziółkowska-Weiss K., (2017)., Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje 
turystyczne chicagowskiej Polonii, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, 31 (3), s.32-49
Ziółkowska-Weiss,  K.,  (2017), Czynniki  społeczne  warunkujące  aktywność  i  destynację 
turystyczne chicagowskiej  Polonii,  Turyzm/  Tourism.  Łódź,  t.27,  z.2/2017 ISSN 0867-5856 s. 
121- 130
Ziółkowska-Weiss K., (2017). Wybrane wskaźniki organizacji turystyki wpływające na aktywność 
turystyczną  Polonii  mieszkającej  w  Metropolii  Chicago. Annales  Universitatis  Paedagogicae 
Cracoviensis Studia Geographica, 11, s. 197-208
Ziółkowska-Weiss,  K.,  (2017). Czynniki  kulturowe  warunkujące  aktywność  i  destynacje 
turystyczne chicagowskiej Polonii, Turystyka kulturowa, vol 6, 2017, s 64-76
Ziółkowska-Weiss,  K.,  (2018).  Przestrzenne  rozmieszczenie  Polonii  w  Wielkiej  Metropolii 
Chicagowskiej,  W:  Studia  Migracyjne  -  Przegląd  Polonijny,  Komitet  Badań  nad  Migracjami 
Polskiej  Akademii  Nauk,  Warszawa  STUDIA  MIGRACYJNE  –  PRZEGLĄD  POLONIJNY 
MIGRATION STUDIES – REVIEW OF POLISH DIASPORA nr 1 (167) /2018, ss. 49–68, DOI 
10.4467/25444972SMPP.18.003.8912 
Ziółkowska-Weiss, K., (2018). Conditioning for Activity and Tourist Destination of the Chicago 
Polonia in the Light of Literature and Research, Folia Touristica Vol 46-2018, s. 77 – 100, ISSN 
0867-3888, DOI: 10.5604/01.3001.0012.0847
Ziółkowska-Weiss,  K.,  (2018).  Wpływ  czynników  politycznych  i  prawnych  w  Stanach 
Zjednoczonych na procesy migracji i aktywność turystyczną amerykańskiej Polonii. Prace Komisji 
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32 (1), s.108-124 
Ziółkowska-Weiss, K., (2019). Czynniki geograficzne warunkujące aktywność turystyczną i wybór 
destynacji turystycznych chicagowskiej Polonii, Prace Geograficzne UJ
Ziółkowska-Weiss,  K.,  (2018).  Preferowane  wyjazdy  krótkoterminowe  w  ciągu  roku  przez 
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chicagowską  Polonię,  W:  SBORNÍK  RECENZOVANÝCH  PŘÍSPĚVKŮ,  Karvina,  Slezská 
univerzita v Opavě
Adamczyk B., 2005, Organizacja turystyki w Stanach Zjednoczonych, Problemy Turystyki, nr 1-2, 
s.125-135
Kurek W. (red.) 2007, Turystyka, Wyd. PWN, Warszawa.
Kruczek Z., 2002, Turystyka w parkach narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
[w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Ojców, 469-482.
Dudek M., 2005, Las Vegas - w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i 
Hotelarstwo, nr 7, s.9-52.
Dudek M., 2006, Miasta-kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, nr 9, s.105-131
Warszyńska J., (red.) 2000, Geografia turystyczna świata część 2, PWN, Warszawa.
Przewodniki turystyczne po Stanach Zjednoczonych

Wykaz literatury uzupełniającej

Bandolet E., Sheldon P., 2008, Tourism In archipelagos Hawai’i and Balearics, Annals of Tourism 
Research, vol. 35/4, s.900-923.
Baudrillard J., 1998, Ameryka, Wyd. Sic, Warszawa.
Chętkowska Z., 2000, System federalnych obszarów chronionych w USA w tym parków 
narodowych, Parki Narodowe, nr 3, s. 32-33.
Kaniewski K., 2003, Ameryka, Ameryka. Cz.1, Biznes i Turystyka, nr 18, s.48-52.
Kaniewski K., 2003, Ameryka, Ameryka. Cz.2, Biznes i Turystyka, nr 19, s.48-53.
Kawecka I., 2007, Turystyka w parkach narodowych USA (Park Narodowy Yosemite) i Polski 
(Tatrzański Park Narodowy), Prace Geograficzne IGiGP UJ, z. 117, s. 53-62.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

1Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5

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

5

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

10

Przygotowanie do egzaminu 20

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3

5


