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Opis kursu (cele kształcenia)

W wyniku realizacji kursu student posiada wiedzę na temat roli turystyki konferencyjno-
kongresowej w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym miast i regionów oraz zasad 
profesjonalnej organizacji kongresów i konferencji. Poznaje najnowsze trendy i zmiany 
zachodzące w sektorze MICE pod wpływem pandemii wirusa COVID-19.Potrafi zaprojektować 
kompletną strategię (plan) organizacji kongresu lub międzynarodowej/krajowej konferencji z 
wybranej problematyki wykorzystując efekt synergii w pracy zespołowej.

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01 Charakteryzuje rynek turystyki konferencyjno-
kongresowej jako jednego z segmentów turystyki 
biznesowej w Polsce oraz nowe trendy w turystyce 
biznesowej na przykładzie konferencji online oraz 
hybrydowych.

W02 Na przykładzie Krakowa lub innego dużego centrum 
turystyki konferencyjno-kongresowego w Polsce 
charakteryzuje rolę tego rodzaju turystyki w rozwoju 
społeczno-gospodarczym i kulturowym miasta i regionu.

W02

W02, W03
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Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Zbiera, analizuje i interpretuje dane przydatne w 
planowaniu lub doskonaleniu strategii organizacji 
kongresu lub konferencji.

U02 Projektuje strategię organizacji kongresu lub 
konferencji (tradycyjnej, hybrydowej lub online) z 
wybranej problematyki w Polsce lub doskonali strategię 
organizacji wybranej konferencji, planując wszelkie 
działania związane z jej organizacją.

U03 Bierze udział w dyskusji na temat rynku turystyki 
konferencyjno-kongresowej w trakcie zajęć kameralnych 
oraz roli wybranych instytucji/podmiotów w rozwoju 
turystyki kongresowo-konferencyjnej w Krakowie w 
trakcie zajęć terenowych lub wizyt wirtualnych. 

U01, U02, U03

U01, U02, U03

U03, W03

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01 Jest przekonany o wartości synergicznej pracy 
zespołowej i posiada umiejętność współpracy w zespole 
w charakterze członka-wykonawcy i/lub lidera z 
poszanowaniem praw własności intelektualnej.

K02 Dostrzega znaczenie turystyki konferencyjno-
kongresowej w rozwoju społeczno-gospodarczym i 
kulturowym głównych ośrodków miejskich kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem Krakowa. 

K01

K02, W02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 6 24

Forma zaliczenia Egzamin zal.

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, 
głównie opartych na zbieraniu i analizie danych, planowaniu strategicznym i rozwiązywaniu 
problemów w formie pracy grupowej, której celem jest przygotowanie strategii organizacji 
konferencji lub kongresu albo doskonalenie istniejącej strategii. Przeważającymi metodami są 
więc metoda projektu oraz dyskusja na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i zadanej 
literatury przedmiotu (wprowadzającej w problematykę) i przedstawianych wyników cząstkowych 
prac grupowych. W trakcie ćwiczeń przewidziane są także zajęcia terenowe w postaci zajęć w 
jednym z krakowskim centrów organizacji konferencji i kongresów (zajęcia mogą być prowadzone 
w formie wirtualnego zwiedzania). Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji 
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multimedialnych oraz elementami dyskusji. Na zajęcia mogą być zapraszani goście zewnętrzni z 
podmiotów zaangażowanych w organizację konferencji i kongresów. Na zajęciach mogą być 
prezentowane fragmenty konferencji online lub hybrydowych oraz nowe systemy do organizacji 
wirtualnych wydarzeń.

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

Kryteria oceny

Ocena jest wystawiana na podstawie 1) części pisemnej (testowej) egzaminu, 
obejmującej głównie problematykę wykładów, zadaną literaturę przedmiotu, z 
w uwzględnieniem wiedzy z ćwiczeń oraz 2) wyników pracy grupowej – oceny 
z wykonywanego projektu, pod warunkiem aktywności w dyskusjach na 
zajęciach. W przypadku demonstrowania braku chęci doskonalenia / 
umiejętności synergicznej współpracy danej osoby w grupie otrzymuje ona 
ocenę niższą o 0,5 stopnia od pozostałych członków grupy. W przypadku 
nieobecności lub braku aktywności na zajęciach należy zaliczyć dane 
ćwiczenia w formie indywidualnej ustalonej z prowadzącym w trakcie dyżurów 
– jest to warunek otrzymania pozytywnej oceny końcowej, niezależnie od 
oceny pracy grupowej.

Ocena końcowa (z egzaminu) jest średnią arytmetyczną oceny z części 
pisemnej (testowej) egzaminu oraz oceny z wykonanego projektu, pod 
warunkiem, że obie oceny są pozytywne (min. 3,0). Osoby, które wykonały 
projekt na ocenę dobry lub wyższą aktywnie uczestniczyły w zajęciach są 
zwolnione z części pisemnej i otrzymują ocenę końcową (z egzaminu) 
odpowiadającą ocenie projektu (dobry, plus dobry lub bardzo dobry). W 
przypadku braku oceny pozytywnej z pracy grupowej lub części pisemnej 
(testowej) egzaminu w pierwszym terminie, do wyliczenia oceny końcowej w II 
terminie (jako średnia arytmetyczna) uwzględnia się oceny niedostateczne z I 
terminu.

Uwagi

Obecność na  wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Wykłady i 
ćwiczenia mogą być prowadzone w formie wirtualnej (on-line) za pomocą 
środków komunikacji zdalnej.

Złożona semestralna praca grupowa może być sprawdzana w systemie 
antyplagiatowym - w przypadku znaczącego naruszenia praw własności 
intelektualnej wszyscy członkowie grupy projektowej otrzymują ocenę 
końcową niedostateczny w I terminie i muszą opracować nowy projekt lub 
powtarzać kurs.
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Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Istota i zakres turystyki konferencyjno-kongresowej.
2. Zasady projektowania /doskonalenia strategii organizacji kongresu lub konferencji.
3. Rola turystyki konferencyjno-kongresowej w rozwoju społeczno-ekonomicznym miast i 
regionów na przykładzie Krakowa i Małopolski. Nowe trendy w przemyśle spotkań wymuszone 
pandemią COVID-19. 
4. Praktyczne zasady organizacji konferencji i kongresów. Rola convention bureau i PCO w 
organizacji. Zmiany zachodzące na rynku MICE w związku z pandemią COVID-19. Nowe 
systemy do obsługi wirtualnych wydarzeń.
5. Projektowanie/doskonalenie strategii organizacji kongresu lub konferencji:

 koncepcja kongresu/ konferencji: cele, tytuł, tematyka konferencji, komitet programowy i 
organizacyjny,

 odbiorcy – zaproszenie prelegentów i uczestników, dobór partnerów i patronów,
 budżet  - przychody i wydatki,
 miejsce i czas kongresu/konferencji,
 identyfikacja wizualna i promocja, 
 program,
 organizacja noclegów i kateringu – współpraca z dostawcami/kooperantami,
 zarządzanie listą uczestników i komunikacja z uczestnikami,
 przygotowanie materiałów dla uczestników,
 czynności organizacyjne w trakcie kongresu/konferencji
 archiwizacja przebiegu konferencji (fotograficzna, wideo) i opracowanie materiałów 

konferencyjnych;
 ocena przebiegu konferencji (w tym ankieta satysfakcji użytkowników).

6. Zajęcia terenowe w centrum konferencyjno-kongresowym (w ramach możliwości przyjęcia).
7. Prezentacja, dyskusja i ocena wyników prac nad strategiami.
Fakultatywnie: udział w wydarzeniu z zakresu turystyki konferencyjno-kongresowej w charakterze 
uczestnika (np. w kongresie/konferencji organizowanej przez IG UP lub inne podmioty) w celu 
obserwacji spraw organizacyjnych.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

 conference / congress tourism
 conference planning
 convention bureau
 economic impact
 meeting industry
 meetings 
 hybrid events
 MICE
 PCO (Professional Conference/Congress Organiser)
 DMC (Destination Management Company) 
 AMC (Association Management Company)  

Wykaz literatury podstawowej
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Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., 2014, Wpływ ekonomiczny przemysłu 
spotkań na gospodarkę Krakowa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 

Borodako K. 2013, Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich, Prace 
Geograficzne", z. 134, s. 69 – 81

Cieślikowski K., Żabińska T., 2000, Turystyka kongresowa - aspekty globalne i regionalne, Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 852, t. 2, s. 278-287

Fisher J. G., 2005. Jak zorganizować perfekcyjną konferencję, Wyd. Onepress, Warszawa
Sidorkiewicz M., 2011, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

Rachwał, T. (2014). 10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych 
przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 392-395.

Rachwał, T. (2015). 30 lat konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług oraz 
15 lat Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego – główne 
problemy badawcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, 29(4), 144-160.

Raport „Turystyka biznesowa w Polsce” (2008), Instytut Turystyki – MICE Poland.
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2018”, Polska Organizacja Turystyczna, Poland 

Convention Bureau, Warszawa.
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2019”, Polska Organizacja Turystyczna, Poland 

Convention Bureau, Warszawa.
Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2020”, Polska Organizacja Turystyczna, Poland 

Convention Bureau, Warszawa.

Profesjonalna organizacja konferencji. Poradnik krok po kroku. Dostępny on-line: http://www.e-
konferencje.pl/artykul/profesjonalna-organizacja-konferencji-poradnik-krok-po-kroku/489/ 

Organizacja konferencji. Jak zorganizować konferencję w sposób profesjonalny? Poradnik 
praktyczny – część I i II, dostępny online: http://hoteles.pl/jak-zorganizowac-konferencje-w-
sposob-profesjonalny-poradnik-praktyczny-czesc-i_udqm.a oraz http://hoteles.pl/jak-
zorganizowac-konferencje-w-sposob-profesjonalny-poradnik-praktyczny-czesc-ii_wdqm.a 

Organizacja konferencji. Poradnik. dostępny online: 
https://s3.amazonaws.com/beacon.cnd/829f1002d83e9e43.pdf?t=1531133880 

+ raporty POT, Convention Bureau oraz strona internetowa Stowarzyszenia Kongresu i 
Konferencje w Polsce (m.in. Strategia Stowarzyszenia „KiKwP” Rozwoju Programu 
Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2015-2020)

wyszukane lub podane artykuły naukowe, podręczniki lub poradniki nt. organizacji konferencji

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 6

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 24

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

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

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

27
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Przygotowanie do egzaminu 3

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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