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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z istotą i celami marketingu na rynku usług 
turystycznych. Zostaną oni zaznajomieni z procesem kreowania i komercjalizacji produktu 
turystycznego oraz z narzędziami marketingowymi przeznaczonymi do planowania rozwoju i 
podejmowania decyzji w zakresie wybranego przedsięwzięcia. 
Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Warunki wstępne

Wiedza Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania.

Umiejętności

Kursy

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

W01 – sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu 
marketingu,

W02 – rozumieć specyfikę marketingu usług 
turystycznych,

W03 – objaśniać znaczenie poszczególnych narzędzi 
marketingowych na rynku turystycznym,

K_W02, K_W05

K_W02, K_W05

K_W02, K_W06
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Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

U01 – analizować potrzeby rynku,

U02 – samodzielnie dobrać narzędzia, zaplanować i 
przeprowadzić badania marketingowe w zakresie 
wybranego przedsięwzięcia,

K_U02, K_U09

K_U02, K_U09

Kompetencje 
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

K01 – przejawia aktywną postawę wyrażającą się w 
poszukiwaniu obszarów do realizacji i prowadzenia 
różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych,

K02 – rozumie wartość badań naukowych dla 
zaspokajania potrzeb turystycznych i rekreacyjnych 
człowieka,

K_K03, K_K07, 

K_K01, K_K02, K_K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

zal. z oc. zal.

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów (wykład informacyjny, prezentacja multimedialna) 
oraz ćwiczeń. Wykłady odbywają się on-line na platformie MS Teams, a ćwiczenia – 
stacjonarnie, w sali. Ćwiczenia będą polegały na przygotowaniu prac o charakterze projektów 
związanych z przedmiotem kursu, których wyniki będą przedstawiane przez studentów na 
zajęciach oraz uczestnictwie w innych zadaniach aktywizujących tj. dyskusji, burzy mózgów itp.

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

Kryteria oceny

Zaliczenie części ćwiczeniowej otrzymuje student, który uczestniczył w 
zajęciach (dopuszczalna jest maksymalnie jedna nieobecność) i uzyskał 
pozytywne oceny z wszystkich zadań przeprowadzanych na zajęciach lub w 
domu.

Zaliczenie części wykładowej otrzymuje student, który uzyskał zaliczenie z 
ćwiczeń oraz otrzymał pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego. 
Kolokwium zaliczeniowe będzie miało formę pisemną i odbędzie się 
stacjonarnie w sali.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy: ocena z kolokwium 
zaliczeniowego (50%), ocena z ćwiczeń (50%). Dodatkowo na ocenę końcową 
będzie wpływać postawa i aktywność studenta podczas zajęć. 

Uwagi Kontrola frekwencji na każdym wykładzie i ćwiczeniach.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

1. Marketing
2. Product
3. Promotion
4. Advertising
5. Market segmentation
6. Marketing research

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Geneza i współczesne znaczenie pojęcia marketing.
2. Specyfika marketingu na rynku turystycznym.
3. Znaczenie marketingu relacji na rynkach usługowych.
4. Marka i wizerunek na rynku turystycznym.
5. Narzędzia marketingu mix i ich wykorzystanie w turystyce.
6. Metody i narzędzia badań rynku turystycznego.
7. Cele, zakres i konstrukcja strategii marketingowej.
8. E-marketing w działaniach przedsiębiorstw działających na rynku usług turystycznych, 

gmin i regionów turystycznych.
Wykaz literatury podstawowej
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1. Panasiuk, A. (red). (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: PWN.
2. Altkorn, J. (1992). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE.
3. Żemła, M. (2003). Produkt turystyczny w teorii marketingu. Studia Ekonomiczne, 27, 113-

133.
4. Krzesiwo, K. (2018). Ocena wybranych działań promocyjnych ośrodków narciarskich w 

Polsce - przykład Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. 
Folia Turistica, 48, 261-281.

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w 
świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki 
Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95-110.

2. Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. 
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

3. Krzesiwo, K. (2017). Społeczno-geograficzny profil turysty narciarza z zagranicy w 
Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska). W: M. Drewnik, M. Mika 
(red.), Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi 
Włodzimierzowi Kurkowi. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 147-
159.

4. Holloway, Ch., Robinson, Ch. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE.
5. Middleton, V. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
6. Briggs, S. (2003). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE.
7. Altkorn, J (1998). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
8. Furtak, R. (2003). Marketing partnerski na rynku usług. Warszawa: PWE.
9. Cieślikowski, K., Żemła, M. (2002). Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z 

wykorzystaniem map percepcji. Marketing i Rynek, 2.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba 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

5

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

35

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Ogółem bilans czasu pracy 100

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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