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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest poznanie przez studentów uwarunkowań i cech rozwoju turystyki kulturowej na 
obszarach miejskich i wiejskich oraz ich zasadniczych różnic. Celem jest także poznanie 
głównych elementów dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego wybranych 
obszarów wiejskich oraz wybranych miast w Polsce i na świecie, szlaków turystyki kulturowej, jak 
również form turystyki i produktów turystycznych turystyki kulturowej w przestrzeni miejskiej i 
wiejskiej. 

Efekty uczenia się 

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)
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W01 Student zna podstawowe pojęcia związane z 
turystyką kulturową, dziedzictwem kulturowym na 
obszarach miejskich oraz związanym z kulturą ludową.
W02 Student zna, rozróżnia i charakteryzuje podstawowe 
elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego obszarów wiejskich i miejskich, daje 
przykłady z Polski i świata.
W03 Zna i wyjaśnia formy turystyki kulturowej 
realizowane w przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz 
produkty turystyczne.

W01

W01

W02

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01Student posiada umiejętność określania zależności 
pomiędzy walorami historyczno-kulturowymi a 
atrakcyjnością turystyczną miast i obszarów wiejskich; 
potrafi umiejętnie pozyskać informacje z różnych źródeł.
U02 Umie opracować i przedstawić wybrane zagadnienie 
z zakresu turystyki kulturowej w postaci referatu,  
prawidłowo przygotowanej prezentacji multimedialnej do 
zobrazowania przedstawianych treści. 

U01

U03

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01 Student docenia wartość zróżnicowania kulturowego 
obszarów miejskich i wiejskich oraz potrzebę tolerancji 
wobec przedstawicieli różnych grup etnicznych i 
wyznaniowych.
K02 Prawidłowo rozstrzyga różnego rodzaju
dylematy, jak odpowiedzialności za zachowanie  
dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i miejskich.

K01

K02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 20
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Egz. Zal.

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzi zdalnego 
nauczania. W czasie zajęć stosowanymi metodami dydaktycznymi są: wykład z prezentacją 
multimedialną, dyskusja, referaty studentów, studium przypadku.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X X X X
W02 X X X X
W02 X X X X
U01 X X X X
U02 X X
K01 X X X
K02 X X
...

Kryteria oceny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie przez studenta 
egzaminu końcowego w postaci testu wielokrotnego wyboru. Ocena 
pozytywna przy osiągnięciu minimum 60% prawidłowych odpowiedzi. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie 
konwersatorium, na którym student zobowiązany był do merytorycznego 
przygotowania i wygłoszenia referatu z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej na przydzielony temat, czynny  udział w dyskusji w czasie 
zajęć oraz obecność na zajęciach.

Uwagi

Obowiązkowa, kontrolowana obecność na wszystkich ćwiczeniach 
(konieczność zaliczenia każdej nieobecności). Kontrolowana obecność na 
wykładach.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
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Tematyka wykładów:
Turystyka kulturowa – zakres pojęciowy; wprowadzenie do tematyki przedmiotu.
Wiejska turystyka kulturowa – cele, specyfika, elementy dziedzictwa kulturowego wsi.
Oferta kulturowa w wiejskiej turystyce kulturowej.
Dziedzictwo kulturowe i turystyka kulturowa na obszarach miejskich i wiejskich Podhala – 
studium przypadku.
Rola samorządów lokalnych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, promocji i rozwoju turystyki 
kulturowej w przestrzeni wiejskiej i miejskiej.
Rola turystyki kulturowej w rozwoju ekonomicznym kraju na przykładzie hallyu wave w Korei 
Południowej – studium przypadku.
Tematyka ćwiczeń:
Ćwiczenia organizacyjne, źródła i metody badań, wybór tematów referatów indywidualnych.  
Dziedzictwo kulturowo-historyczne obszarów wiejskich – przykłady regionalne ze świata.
Produkty turystyczne tworzone w oparciu o zasoby kultury ludowej. 
Formy turystyki kulturowej realizowane na obszarach wiejskich.
Czynniki determinujące rozwój turystyki kulturowej na przykładzie wybranych miast Polski i 
świata.
Formy turystyki kulturowej realizowane w przestrzeni miejskiej. 
Produkty turystyczne tworzone w oparciu o zasoby kulturowe miasta.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
cultural tourism, cultural heritage, urban and rural areas, rural cultural tourism, 
forms of cultural tourism

Wykaz literatury podstawowej
Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej. 
Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań.
Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w 
Polsce, „Turystyka kulturowa”, Nr 1, s. 14-31.
Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. 
GWSHM Milenium, Gniezno. 
Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Wyd. AWF w Poznaniu, 
Poznań.
Matczak A. (red.), 2008, Turystyka miejska. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
Tracz, M.,Bajgier-Kowalska, M., 2019, Profile of tourists visiting cultural heritage cities: 
Comparative study of selected cities in Central Europe. Geographia Polonica, vol. 92, iss. 4, pp. 
455-468.
Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Wałach, K., 2017, Rola hallyu wave w rozwoju turystyki 
kulturowej w Korei Południowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, 31(3), 17-31.

Wykaz literatury uzupełniającej

Mokras-Grabowska J., 2014, Komercjalizacja kultury ludowej pod wpływem turystyki. Wybrane 
przykłady w Polsce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, s.207-223.
Poczta J., 2013, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. 
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„Turystyka Kulturowa”, Nr 4, s. 21-35.
Ratkowska P., 2011, Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form 
czy typów turystyki kulturowej?, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka 
kulturowa”, Nr 3, s. 43-47.
Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/ 
Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, UJ, Kraków.
Radziewicz J., 2013, Turystka kulturowa realizowana na terenie obszarów wiejskich w Polsce,
„Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego,
nr 53.
Niedziółka, A. 2019, Dziedzictwo kulturowo-historyczne obszarów wiejskich Podhala
w strategiach rozwoju gmin. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia 
Geographica, 13, 190–201
Kwiatek-Sołtys, A., Bajgier-Kowalska, M., 2019, The role of cultural heritage sites in the creation of 
tourism potential of small towns in Poland. European Spatial Research and Policy, 26(2), 237-255.
Rettinger, R., Bajgier-Kowalska, M. 2018, Eventy jako element różnicujący produkt turystyczny 
miast – studium przypadku Pistoi (Włochy). Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 270-281.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 10

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 8

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 7

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

10

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

5

Przygotowanie do egzaminu 15

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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