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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi zaplanować i zorganizować imprezę turystyczną lub rekreacyjną 
czas oraz czas wolny wynikający z podstaw teoretycznych i założeń rozwoju fizycznego i psychologicznego 
człowieka.  Posiada umiejętności:  efektywnej komunikacji  interpersonalnej,  organizowania pracy i  czasu 
wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych. Posiada 
umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych.  Potrafi  pracować indywidualnie  oraz  w zespole,  zna  podstawowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy własnej i innych. 

Warunki wstępne

Wiedza
Znajomość podstaw pedagogiki czasu wolnego i problemów współczesnej rekreacji 

Umiejętności

Umiejętność konstruowania zajęć spędzania czasu wolnego w domu, placówkach i 
terenie. Umiejętność analizy przebiegu i właściwej realizacji zadań rekreacyjnych 
wśród różnych grup społecznych do zaplanowanych celów.

Kursy
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka 
zarówno w aspekcie  biologicznym, jak i  społecznym, w 
odniesieniu do turystyki i rekreacji. 

W02 Rozumie oddziaływania rozwoju turystyki i rekreacji 
na środowisko przyrodnicze i społeczno -kulturowe. 

W03  Zna  i  stosuje  metody  statystyczne  w  zakresie 
pozwalającym  na  opis  i  analizę  wielkości  oraz 
przestrzennego  zróżnicowania  zjawisk  turystycznych  i 
rekreacyjnych. 

K_W08 

K_W09

K_W13 

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Umie  przygotować  materiały  informacyjne  i 
kartograficzne (np. broszury, ulotki, foldery) na potrzeby 
zagospodarowania turystycznego oraz promocji turystyki 
i rekreacji. 
U02  Umie  samodzielnie  zaplanować i  zrealizować pod 
opieką  instruktora  różnorodne  formy  zajęć  z  zakresu 
turystyki  i  rekreacji  z  uwzględnieniem  zasad 
bezpieczeństwa. 
U03 Jest kompetentny w organizacji pracy indywidualnej 
oraz  w  grupie;  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz realizację podjętych zadań.

K_U02

K_U04

K_U12

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 Ma świadomość konieczności podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych, krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy w zakresie turystyki i rekreacji. 
K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz 
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i 
osobistych w zakresie turystyki i rekreacji. 
K03 Rozumie potrzebę upowszechniania postaw 
sprzyjających zaangażowaniu w przygotowywanie i 
propagowanie turystyki, a także aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

K_K01

K_K02

K_K05 

Organizacja

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

Liczba godzin 30

Zal. na 
ocenę

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład ilustrowany, dyskusja, projekt grupowy, prezentacja multimedialna. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się: 
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W03 + +
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K01 + +
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K03 + +

Kryteria oceny

 Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładzie i ćwiczeniach, lektury zaleconych 
prac naukowych (przygotowanie się do zajęć), poprawnego wykonania wszystkich 
prac w ramach ćwiczeń kameralnych i praktycznych.

Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym- kolokwium z wykładów na ocenę (zakres 
obejmuje całość problematyki realizowanej na wykładach i ćwiczeniach)

Uwagi Obecność obowiązkowa na każdych zajęciach
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Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych.
2. Organizatorzy turystyki
3. Zasady programowania imprez turystycznych i rekreacyjnych
4. Kalkulacja imprezy turystycznej i rekreacyjnej
5. Zamówienia usług turystycznych i rekreacyjnych
6. Transport turystyczny
7. Umowy w obsłudze ruchu turystycznego
8. Dokumenty sprzedaży usług turystycznych
9. Zasady sporządzania teczki imprezy
10. Pilot, przewodnik – wymagania i charakterystyka pracy
11. Programowanie eventów turystyki miejskiej i kulturowej

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

free time, leisure time functions, patterns of behavior, upbringing, amusement park, free time dysfunction, 
free time of the elderly, free time children and youth, adult free time.

Wykaz literatury podstawowej

Napiórkowska, G., Steblik, B. Przygotowanie imprez i usług turystycznych, Cz. I. WSiP, Warszawa 2021
Swastek,  A.,  Sydorko-Raszewska,  D.  Obsług  turystyczna  cz.1.  Organizacja   imprez  i  usług 
turystycznych,Format –AB, Warszawa 2013.
Meyer B. (red.) Obsługa ruchu turystycznego. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006. 
 Banasik, W., Borne-Januła, H. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych. WSiP, Warszawa 
2021
Nowak P. F. (2018). Organizacja imprez. Warszawa: Difin.
Allen, J. (2006). Organizacja imprez. Warszawa: International Publishing Service.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Cembruch-Nowakowski, M. Kaganek, K.,  Podsektor rekreacji i rozrywki. [w:] Badanie opinii pracodawców 
na  temat  obecnych  i  przyszłych  kompetencji  pracowników w  sektorze  turystyki.  (red.).  Burzyński,  T., 
Kraków : Komitet wydawniczy Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., 2019. - S. 157-187 : 5 ryc., 16 tab.,
Cembruch-Nowakowski M., Luka kompetencyjna kadr w podsektorze – gastronomia, [w:]. Sektorowa Rada 
ds. Kompetencj, Badania opinii pracodawców dotyczącej luki kompetencyjnej kadr w sektorze turystyki.,  
Kraków 2017-2018., s. 62-78. ISBN  978-83-951741-0-0
Cembruch-Nowakowski,  M.,  Sanetra-Szeliga,  J.  (2021).  Udział  seniorów  w  kulturze.  Uczestnictwo  i 
zadowolenie  z  usług  kulturalnych  osób  w wieku  65+.  Rocznik  Kultury  Polskiej.  Warszawa:  Narodowe 
Centrum Kultury
Cembruch-Nowakowski  M.,  Title:  Exploratory  Studies  on  Variables  Effecting  Strategic  Planning  and 
Business Performance of Hotel Enterprises Located in Malopolska Region of Poland, International Journal  
of Management Science, no. 9170799/2017.
M.  Cembruch-Nowakowski,  M.  Nowakowski,  Innowacyjność  w  hotelarstwie,  Zeszyty  Naukowe  / 
Górnośląska  Wyższa  Szkoła  Handlowa  w  Katowicach,  Zeszyt   Naukowy  Katedry  Turystyki  nr  29, 
Katowice, 2006, s. 163-183.
Nowakowski  M.,  Cembruch-Nowakowski  M.,  Rozwój  e-turystyki  w Polsce,  [w:]  Bednarczyk  M.,  (red.),  
Przedsiębiorczość  w  gospodarce  turystycznej  opartej  na  wiedzy,  Fundacja  dla  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2006
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T. Burzyński, D. Dryglas, M. Cembruch-Nowakowski, Łańcuch wartości w turystyce oparty na wiedzy, w:  
Materiały z konferencji naukowo-praktycznej, Tychy 2005: Konsument na rynku turystycznym w warunkach 
społeczeństwa opartego na wiedzy, Wyd. sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki, Katowice 
2005, s. 117-134
Cembruch-Nowakowski M. (2019) Green hotels – the exception or the norm?  Prace Komisji  Geografii 
Przemysłu  Polskiego Towarzystwa Geograficznego.  Kraków.  Kraków:  Wydawnictwo Instytutu  Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Cembruch-Nowakowski M., (2020). Labels and certificates for green hotels.                            Rocznik 
Ochrona Środowiska 2020, vol. 22
Bińczycka  E.,  Cembruch-Nowakowski  M.,  Czekaj  A.,  Kowacka  A.,  Sanetra-Szeliga  J.  i  inn.  (2020). 
Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r. GUS, US w Krakowie, Warszawa

Ewa  Bińczycka,  Mariusz  Cembruch-Nowakowski,  Agnieszka  Czekaj,  Magdalena  Czwartkowska i inni. 
Kultura  w  2020  r.(2021).  Informacje  Statystyczne.   Warszawa,  Kraków:  GUS,  Urząd  Statystyczny  w 
Krakowie, Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1506-4360

Wykaz literatury uzupełniającej

Gołembski  G.,  Przedsiębiorstwo  turystyczne  w  gospodarce  wolnorynkowej,  Wydawnictwo  Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998 

Szubert-Zarzeczny  U.,  Turystyka  w  rozwoju   gospodarczym  Polski,  Wydawnictwo  Wyższej  Szkoły 
Zarządzania, Wrocław 2001.

Borne H., Doliński A., Organizacja turystyki, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
Borzyszkowski J., Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.

Gaworecki,W., Turystyka. Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2003

Ruth Dowson, David Bassett. (2018). Event Planning and Management. Principles, Planning and Practice. 
Ed.2. London: Kogan Page.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Babula-Gornisiewicz D., Bańka Z., Bińczycka E., Cembruch-Nowakowski M, Czekaj i in., Kultura w 2017 r.,  
Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa, Kraków 2018
Cembruch-Nowakowski  M.  Strategie  rozwoju  i  konkurencyjności  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 
hotelarskich,  na przykładzie małopolskich hoteli,  w:  Nauka i  biznes:  innowacyjne projekty doktorantów, 
Nauka dla rozwoju Małopolski, Moń P., Żabicki P. (red.), CITTRU UJ, Kraków 2007, s 170-173.
Raport  z  badań:  Usługi  publiczne  w  obszarze  kultury  finansowane  przez  jednostki  samorządu 
terytorialnego w Polsce, GUS, Warszawa 2018.
Cembruch-Nowakowski,  M.  (2021).  Devastating  effect  of  Covid-19  pandemic  on  Polish  hospitality 
sector.IBIMA IBIMA Publishing

,

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład   

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium, warsztaty itd.)    30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym    12

liczba godzin pracy studenta Lektura w ramach przygotowania do zajęć    20
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bez kontaktu z 
prowadzącymi

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

-

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

   20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia     8

Ogółem bilans czasu pracy    90

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika     3
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