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Punktacja ECTS* 5

Opis kursu (cele kształcenia)

Zaznajomienie studentów z najważniejszymi zasadami funkcjonowania rynku turystycznego, obsługi ruchu 
turystycznego, programowania, realizacji oraz rozliczenia imprezy turystycznej.

Warunki wstępne

Wiedza
Ogólna wiedza dotycząca turystyki jako zjawiska, ruchu i rynku turystycznego, form 
turystyki oraz organizacji działających w sektorze turystycznym.

Umiejętności

Umiejętność  wykorzystania  zdobytej  wiedzy  teoretycznej  przy  rozwiązywaniu 
problemów związanych z organizację  imprez i  świadczeniem usług  turystycznych. 
Umiejętność  posługiwania  się  analogowymi  i  internetowymi  źródłami  informacji 
turystycznej.

Kursy
Podstawy turystyki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, transport w turystyce, 
narzędzia informatyczne w turystyce.
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Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01  Definiuje  podstawowe  pojęcia  i  terminy  z  zakres 
turystyki  i  obsługi  ruchu  turystycznego  oraz  dobiera 
odpowiednie słownictwo branżowe. 

W02  Wskazuje  determinanty  rozwoju  oraz  trendy  we 
współczesnej turystyce.

W03  Zna  zasady  programowania  różnych  rodzajów 
imprez  turystycznych,  tworzenia  kalkulacji  oraz 
przygotowywania  niezbędnej  dokumentacji  i  zasad 
współpracy  pomiędzy  różnymi  podmiotami  sektora 
turystycznego,  zna  najważniejsze  akty  i  przepisy 
obowiązujące w turystyce.

W04  Wskazuje  najważniejsze  zasady  profilaktyki  i 
bezpieczeństwa w podróży.

W05  Objaśnia  zasady  funkcjonowania  podmiotów 
turystycznych  w  kontekście  obowiązującego  prawa,  a 
także  rozróżnia  umowy  i  ubezpieczenia  stosowane  w 
obsłudze ruchu turystycznego.

W06  Identyfikuje  najważniejsze  organizacje  oraz 
przedsiębiorstwa działające w sektorze turystycznym. 

W07 Objaśnia najważniejsze zasady dotyczące pilotażu i 
przewodnictwa, prowadzenia grupy

W01

W01, W09

W09, W11, W12, W17, 
W20, W22

W24

W07, W10, W12, W23

W10, W23

W22

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Przygotowuje,  programuje,  kalkuluje  i  rozlicza 
różnego rodzaju imprezy turystyczne.

U02 Potrafi posługiwać się różnego rodzaju źródłami w 
przygotowaniu i programowaniu imprezy turystycznej. 
 
U03  Analizuje  aktualne  kierunki  rozwoju  turystyki  pod 
kątem programowania imprez turystycznych. 

U04 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę  w samodzielnym 
tworzeniu imprez turystycznych.

U05 Potrafi posługiwać się przepisami i aktami prawnymi 
obowiązującymi  w  turystyce  przy  tworzeniu  imprez 
turystycznych. 

U06 Potraf stosować słownictwo branżowe. 

U04, U08

U01

U06

U06, U08, U10, U13

U06, U08

U11
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Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01  Jest  świadomy  konieczności  podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych.  

K02  Ma  świadomość  konieczności  postępowania 
zgodnego z zasadami metodyki pracy i etyki zawodowej. 

K03  Postrzega  potrzebę  aktywności  turystycznej  i 
rekreacyjne  z  punktu  widzenia  dbałości  o  zdrowie 
zarówno  fizyczne,  jak  i  psychiczne  raz  podnoszenia 
poziomu swojej wiedzy i umiejętności. 

K04 Rozumie potrzebę dbania o środowisko przyrodnicze 
i  kulturowe  w  kontekście  rozwoju  turystyki  i  ruchu 
turystycznego.

K01, K02

K03, K04

K05

K04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 20 8

egz.

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych i metod 
aktywizujących słuchaczy oraz zajęć terenowych.

W części praktycznej zajęć, m. in. przy pisaniu projektów i programów imprezy turystycznych, zastosowane 
będą aktywizujące metody nauczania poznane na szkoleniach „Gamifikacja w edukacji” oraz „Learning by 
doing”, przeprowadzonych w ramach programu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Ukończony 
w  ramach  powyższego  programu  kurs  języka  angielskiego  pozwala  na  swobodne  korzystanie  z 
zagranicznych  publikacji  oraz  stron  www  w  celu  pełniejszego  przygotowania  zajęć,  jak  również 
posługiwania się terminologią angielską, powszechnie stosowaną w obsłudze ruchu turystycznego. 

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 + + +
W02 + +
W03 + + +
W04 + +
W05 + + +
W06 + +
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W07 + +
U01 + +
U02 + +
U03 + +
U04 + +
U05 +
U06 +
K01 +
K02 +
K03 +
K04 +

Kryteria oceny

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 
- Uzyskanie zaliczenia lub pozytywnej oceny ze  wszystkich ćwiczeń, zadań i 

projektów,
- Aktywne uczestnictwo we wszystkich wycieczkach edukacyjnych/branżowych.

Warunek zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu (min 50%). Egzamin 
ma formę pisemną (pytania testowe i półotwarte).
Ocena z ćwiczeń będzie brana pod uwagę przy ocenie końcowej (50%).
Frekwencja, aktywność na zajęciach mogą podnieść ocenę końcową. 

Uwagi

Prace powinny być oddawane w terminie (czas do następnego zjazdu na nadrobienie 
nieobecności).
Zaległe kolokwium należy napisać w terminie uzgodnionym z prowadzącym 
Obecność  obowiązkowa. Kontrola obecności na każdych zajęciach. 
Możliwość wzięcia jednej „losówki”, bez usprawiedliwienia. 
Inne nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem z 
uczelni itp. 
Każda nieobecność na ćwiczeniach musi być odrobiona na dyżurach prowadzącego. 
Wszystkie wykłady przeprowadzone będą w formie zdalnej, na platformie MS Teams, 
ćwiczenia w formie stacjonarnej). 

Wymagany jest dostęp do komputera/laptopa z internetem, mikrofonem i kamerką..

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Program wykładów:
1. Podstawowa  terminologia  stosowana  w  obsłudze  ruchu  turystycznego  -  rodzaje  imprez 

turystycznych.
2. Źródła informacji turystycznej.
3. Tworzenie imprez turystycznych –zasady programowania i kalkulacji.
4. Zamówienia, umowy, dokumenty sprzedażowe, rozliczeniowe i inne, teczka imprezy.
5. Zasady bezpieczeństwa w organizacji ruchu turystycznego, profilaktyka podróży, ubezpieczenia w 

turystyce.
6. Pilotaż i przewodnictwo, grupa turystyczna, obsługa klienta podczas realizacji imprezy turystycznej.
7. Wykorzystanie transportu dla potrzeb turystyki. Przepisy i regulacje prawne.

Program ćwiczeń:
1. Przygotowanie i omówienie słowniczka branżowego.
2. Wykorzystanie źródeł turystycznych w opracowaniu imprezy turystycznej - ćwiczenie
3. Programowanie imprez turystycznych:

- zasady programowania dla różnych grup odbiorców - ćwiczenia 
 - tworzenie programów różnych imprez turystycznych
- kalkulacja imprezy turystycznej
- planowanie podróży różnymi środkami transportu
- przygotowanie, opracowanie i wypełnienie dokumentacji

4. Opracowanie własnej imprezy turystycznej do wybranego miasta/kraju - Projekt
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5. Zadania pilota i przewodnika (na podstawie konkretnej imprezy turystycznej).
6. Profilaktyka i bezpieczeństwo w podróży – projekt, studium przypadku
7. Zastosowanie narzędzi i aplikacji multimedialnych i internetowych w obsłudze ruchu turystycznego

Program zajęć terenowych:
Szczegółowe  zapoznanie  się  z  funkcjonowaniem  wybranych  przedsiębiorstw  działających  w  różnych 
branżach sektora turystycznego. Warsztaty odbywają się poza terenem Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Warsztaty będą dostosowane do wymogów epidemiologicznych w związku z pandemią Covid-19.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Organisation  of  tourism  service,  tourism  services,  tourism  product,  tourism  market,  package  tour, 
preparation of tourist program, financial documents, documents of tourism event, new trends in tourism

Wykaz literatury podstawowej

1. Banasik,  W.,  Borne-Januła,  H.  (2013).  Planowanie  i  kalkulacja  kosztów imprez  turystycznych, 
WSiP. Warszawa: WSiP.

2. Michniewicz, I., Peć, M. (2014). Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Tom V, część 
1. Warszawa: WSiP, Rea.

3. Michniewicz, I., Peć, M. (2013). Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Tom V, część 
2. Warszawa: WSiP, Rea.

4. Michniewicz, I., Peć, M. (2015). Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Tom V, część 
3. Warszawa: WSiP, Rea.

5. Milewska, M., Lawin, M. (2013). Rezerwacja imprez i usług turystycznych. Warszawa: WSiP.
6. Kruczek, Z. (red.) (2014). Obsługa ruchu turystycznego (2014). Kraków: Proksenia.
7. M. Sobczyk (2013): Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa
8. Siwek, M. (2014). Przewoźnicy niskokosztowi w Polsce na przykładzie portu lotniczego Kraków-

Balice.  Analiza porównawcza.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i  Ekologii  w Suchej 
Beskidzkiej, 2014 (6), s. 5-22.

9. Czasopisma  branżowe:  „Rynek  turystyczny”,  „Rynek  podróży”,  „Wiadomości  turystyczne”, 
„Hotelarz”, „Świat Hoteli”, „Przegląd Gastronomiczny”,  „SPA Business”.

10. Akty prawne

Wykaz literatury uzupełniającej 

1. Kruczek, Z. (red.) (2014). Kompendium pilota wycieczek (2012). Kraków: Proksenia.
2. Kruczek,  Z.  (2013).  Informacja  turystyczna.  Bazy  danych  i  materiały  promocyjne.  Warszawa: 

WSiP.
3. Siwek, M., Żmuda Pałka, M. (2019). Atrakcje rekreacyjne Krakowa jako dodatkowy element oferty 

turystycznej  miasta.  Sport  i  Turystyka.  Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe,  t.  2 (2),  s. 
133-148.

4. Siwek. M., (2020). Podgórze – zaniedbana dzielnica czy drzemiący potencjał. Wizerunek miejsca 
w  świetle  zanalizowanych  materiałów informacyjnych  i  promocyjnych.  Prace  Komisji  Geografii 
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(3), 109-129.

5. Siwek. M., Żmuda-Pałka, M., Rola Internetu w promocji turystycznej Krakowa, [w:]Sport i turystyka 
w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność, monografia AWF w Krakowie, nr 43. 
red. nauk. M. Zowisło i J. Kosiewicz, s. 308-326.

6. Żmuda-Pałka,  M.,  Siwek,  M.,  (2019).  Turystyka  senioralna  –  szansa  i  wyzwania  obiektów 
noclegowych w obliczu starzenia się społeczeństwa na przykładzie Krynicy-Zdroju. Prace Komisji 
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(3), 176-187.

7. Żmuda-Pałka,  M.,  Siwek,  M.,  Kolasińska,  A.  (2018).  Usługi  Spa  &  Wellness  w  wybranych 
krakowskich hotelach. Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(1), 
s. 63-75.
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 10

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 28

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 30

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 25

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

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

30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 28

Ogółem bilans czasu pracy 150

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 5
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