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Turystyka i Rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i Marketing

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

IV/ II stopnia

Nazwa przedmiotu

Planowanie Turystyczne

ORT_MKK_S_3
ORT_MKK_NST_3
HG_MKK_S_3
HG_MKK_NST_3
ZM_MKK_S_3
ZM_MKK_NST_3

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
• ćwiczenia

Studia stacjonarne – 30 h
Studia niestacjonarne – 240 h

Cele kształcenia:

 Zapoznanie z mechanizmami i sposobami planowania w turystyce
 Wskazanie
w turystyce

na

praktyczne

aspekty

planowania

przestrzennego

 Zapoznanie z programowaniem zrównoważonego rozwoju turystyki w skali
krajowej
i lokalnej
Efekty kształcenia dla
przedmiotu
Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

Numer

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

W01

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie terminologii związanej
z kierunkiem turystyki i rekreacji

K_W01

P7S_WG

W02

Ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznych

K_W02

P7S_WG

W03

Potrafi analizować i ocenić zjawiska społeczne
zachodzące w sferze czasu wolnego, podczas obsługi
ruchu turystycznego

K_W06

P7S_WK

Posiada umiejętność przygotowania i opracowań i
prezentacji w zakresie dyscypliny naukowej właściwej dla
kierunku turystyka i rekreacja

K_U10

P7S_UW

Posiada umiejętności kierowania i realizowania zajęć
rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych w pracy z
różnymi grupami społecznymi

K_U14

P7S_UO

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych

K_K01

P7S_KR

U01

U02

K01

1

i osobistych w stosunku do siebie i innych
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i
efektywnym ekonomicznie

K02

K_K07

P7S_KO

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych
efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt kształcenia
W01-W03
U01-U02
K01-K02

Numer treści

ćwiczenia z
dyskusją
x
x
x

Prezentacja
multimedialna
x
x

Zaliczenie przedmiotu / Test
pytania otwarte
x
x

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Ćwiczenia
Podstawowe pojęcia związane z programowaniem i planowaniem rozwoju
turystyki

K_W01
K_W02

2.

Instrumenty planowania w turystyce

K_W06

3.

Wybrane problemy planowania turystycznego

4.

Planowanie turystyczne na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym

1.

5.

Rola planowania turystycznego w procesie zarządzania regionem w
kontekście zrównoważonego rozwoju
Planowanie turystyczne jako element przewagi konkurencyjnej regionów

6.
7.

Plan marketingowy w turystyce (tworzenie planu, harmonogram działania,
konstrukcja planu marketingowego).

K_K01
K_K02
K_U10
K_U14
K_K01

Przykłady strategii rozwoju turystyki

K_W01
K_W06
K_K01

Planowanie turystyczne na obszarach chronionych

K_W01
K_W06
K_K01;

Planowanie przestrzeni turystycznej

K_W01
K_W02
K_K01

Po co nam planowanie turystyczne? dobre i złe praktyki

K_W01
K_W06
K_K01
K_K07

8.

9.

10.

11.

K_U14
K_K01
K_K07
K_W01
K_W06
K_K01
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Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć
Efekt
kształcenia

Ćwiczenia z
dyskusją

Prezentacje
multimedialne

W01-W03

x

x

U01-U02

x

x

K01- K02

x

x

Seminarium

Inna

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia

Na ocenę 2
Brak wiedzy

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Wiedza na poziomie
50%
Wiedza na poziomie
75%

Na ocenę 5
Wiedza na poziomie
90% i więcej

W01

Brak wiedzy

Wiedza na poziomie
50%

Wiedza na poziomie
75%

Wiedza na poziomie
90% i więcej

Wiedza na poziomie
50% i podjęcie próby
wykazania umiejętności
na poziomie
podstawowym

Wiedza na poziomie
75%
i podjęcie próby
wykazania
umiejętności na
poziomie średnim

Wiedza na poziomie
90% i więcej oraz
wykazanie
umiejętności na
poziomie
rozszerzonym

W02

Brak wiedzy i
umiejętności
U01 –U02

Brak kompetencji
K01-k02

Kompetencje na
poziomie 50% i podjęcie
próby samodzielnego
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Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

2 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w ćwiczeniach: …………………………….......30 godz
- studiowanie literatury……………………………………5 godz
- przygotowanie prezentacji multimedialnej: ….................5 godz.,
- udział w konsultacjach..................................................... 3 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
……………………………………………………………. 8 godz.
Łączny nakład pracy studenta
50 godz.
Liczba punktów ECTS
2 punkty ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
dla studiów
- udział w ćwiczeniach: …………………………….........24godz
niestacjonarnych
- studiowanie literatury……………………………………5 godz
- przygotowanie prezentacji multimedialnej: ….................8 godz.,
- udział w konsultacjach..................................................... 3 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
……………………………………………………………. 10 godz.
Łączny nakład pracy studenta

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

50 godz.

1. Boruszczak M., 2000, Polityka samorządu lokalnego w dziedzinie turystyki,
WSTiH, Gdańsk
2.
Szubert – Zarzeczny U., 2002, Turystyka w rozwoju gospodarczym
Polski, „Edukacja”, Wrocław.
3.
Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
4.
Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa,
2002.
5.
Drzewiecki M., Agroturystyka, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”
Bydgoszcz 1995.
6.
Przybyszewska–Gudelis R., Zasady planowania zagospodarowania
turystycznego w miejscowościach o charakterze krajoznawczym, Instytut
Turystyki, Warszawa
1.
2.
3.

Pawlikowska-Piechotka A. Planowanie przestrzeni turystycznej, Novae Res.
2013
Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
turystycznym, PWE, 2001
Kozłowski S. Przyszłość ekorozwoju, KUL, Warszawa 2007
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