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KIERUNEK

Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i
Marketing, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

III/II stopnia

Nazwa przedmiotu
Turystyka we współczesnych stosunkach
międzynarodowych

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
• wykłady
•

inne formy
ćwiczenia /projekt

Cele kształcenia:

HG_MKPR_S_18
HG_MKPR_NST_18
ZM_MKPR_S_18
ZM_MKPR_NST_18
ORT_MKPR_S_18
ORT_MKPR_NST_18

Studia stacjonarne –60 godz.
Studia niestacjonarne – 8 godz.
Studia niestacjonarne – 4 godz.
 Znajomość pogłębiona zagadnień i terminu współczesnych stosunków
międzynarodowych
 Poszerzona znajomość miejsca turystyki jako
współczesnych stosunków międzynarodowych

jednego

z

elementów

 Pogłębione poznanie turystyki w polityce poszczególnych państw jako elementu
nacisku ekonomicznego
Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

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

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

W zakresie wiedzy
W01

Posiada pogłębioną wiedzę związaną ze studiowanym
kierunkiem

K_W01

P7S_WG

W02

Zna i rozumie podstawową terminologię związaną z
kierunkiem studiów i wybraną specjalnością

K_W02

P7S_WG

W03

Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi w skali krajowej ,
międzynarodowej i międzykulturowej

K_W14

P7S_WK
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W zakresie umiejętności
U01

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne,
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku

K_U06

P7S_UK

U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i
pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych.

K_U06,

P7S_UK

K_K01

P7S_KR

K_K05

P7S_KR

K_K07

P7S_KO

W zakresie kompetencji
K01
K02
K03

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i otoczenia w
każdym aspekcie podjętych działań
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i
efektywny ekonomicznie

Sposoby weryfikacji i oceny
uzyskanych efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt kształcenia
W01-W03
U01-U02
K01-K03

Numer treści

Wykład z
dyskusją
x
x
x

Projekt

Praca pisemna

x

x

x

Treści kształcenia / programowe

Zaliczenie przedmiotu /
Egzamin
x
x
x

Odniesienie
do efektów kształcenia
dla przedmiotu

Wykłady
1.

Pojęcie stosunków międzynarodowych we współczesnym
świecie.

K_W01
K_W02

2.

.Pojęcie turystyki jako instrumentu polityki państwa.
Definicja i przykłady.

K_W01
K_W02

3.

Turystyka w polityce zagranicznej państw jako element
nacisku polityczno-ekonomicznego.

K_W02

4.

Turystyka w polityce państw b. ZSRR

K_W01

5.

Turystyka w polityce państw UE po 1995 roku.

6.

Lokalne aspekty turystyki międzynarodowej we
współczesnej Europie

K_W01
K_W02
K_U06
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7.

Turystyka w polityce państw północnej Afryki.

K_K01
K_K05

8.

Turystyka w polityce RP po 1989 roku

K_W01
K_K07

Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć

Efekt
kształcenia

Wykład

Wykład z dyskusją

Ćwiczenia/projekt

W01

x

x

W02

x

x

W03

x

U01

x

U02

x

K01

x

K02

x

K03

x

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia

Efekt
kształcenia

W 01
W02

Ćwiczenia

x

Średnia z dwóch ocen – egzaminu ustnego i pracy pisemnej. Egzamin ustny dla
studiów stacjonarnych i dla niestacjonarnych. Każde pytanie oceniane jest
punktowo. Zaliczenie na ocenę pozytywną (dst) wymaga 60% punktów, ocena dst
plus 65%, 75% ocena dobra, ocena dobra plus 80%, ocena bardzo dobra 90%.
Ocena końcowa wynika ze średniej uzyskanych ocen. Praca pisemna dotycząca
zagadnień przedstawionych w programie zajęć, na ocenę pozytywna wymaga
objętości 4 stron i w zależności od szczegółowości opisu zagadnienia i wniosków
końcowych.

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Student nie ma
podstawowej wiedzy
w zakresie tematyki
zajęć, nie zna
podstawowej
terminologii

Student posiada
podstawową wiedzę i zna
podstawowe pojęcia z
zakresu turystyki
międzynarodowej

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student posiada
orientacyjną nie
pogłębioną wiedzę z
turystyki
międzynarodowej,
dobrze orientuje się
w regionach Europy
i świata.

Student posiada
zaawansowana wiedzę
w zakresie zagadnień i
terminologii turystyki
międzynarodowej
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U01, U02

K01, K02
K03

Student nie posiada
podstawowej
umiejętności
identyfikacji
problemów z zakresu
turystyki turystyki
międzynarodowej,
znajomości
najważniejszych
regionów Europy i
świata.

Student posiada
podstawową umiejętność
identyfikacji problemów
w zakresie zmian w
turystyce historycznej
oraz potrafi wymienić
poszczególne regiony
świata.

Student posiada
dobre umiejętności
identyfikacji
problemów z
zakresu turystyki
międzynarodowej,
potrafi prawidłowo
scharakteryzować
potencjał regionów
Europy i świat.

Student nie posiada
świadomości
podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych w
stosunku do siebie,
nie potrafi dostrzec
nowych tendencji w
rozwoju turystyki
międzynarodowej.

Student słabo rozróżnia
potrzeby specyfikę
poszczególnych
regionów turystycznych,
w wąskim zakresie
potrafi scharakteryzować
poszczególne regiony
Europy i świata w
kontekście turystyki
międzynarodowej.

Student radzi sobie z
potrzebą
podnoszenia
kompetencji
zawodowych i
osobistych, potrafi
wskazać korzyści
płynące z rozwoju
turystyki
międzynarodowej.

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

Student posiada
pogłębioną wiedzę o
regionach świata i
Europy w obszarze
turystyki
międzynarodowej.

Student bardzo dobrze
rozumie potrzeby
podnoszenia
kompetencji
zawodowych, potrafi
opisać zjawiska
zachodzące we
współczesnych
procesach rozwoju
turystyki światowej.

5 punkty ECTS
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach: …………………………….........60 godz.,
- wykonanie pracy pisemnej: ……………………..........10 godz.,
- przygotowanie projektu……………………………….10 godz.
- udział w konsultacjach prezentacja projektu .......... ......5 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
.............................................................................................15 godz.

Łączny nakład pracy studenta
100 godz.
Liczba punktów ECTS
5 punkty ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
dla studiów
- udział w wykładach: ……………………………......8 godz.,
niestacjonarnych
- przygotowanie do udziału w wykładach…………….60 godz.,
- wykonanie pracy pisemnej: ……………………...... 10 godz.,
- udział w konsultacjach............................................... 10 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
...........................................................................................12 godz.
Łączny nakład pracy studenta
100 godz.
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Literatura podstawowa

1.

2.

Literatura uzupełniająca

Alejziak W., Polska jako podmiot współpracy międzynarodowej w dziedzinie
turystyki; [w:] Przyszłość turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 Września 2003,
Alejziak W., Polityka turystyczna Unii Europejskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów regionalnych), [w:] Efekty regionalne
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Bochnia 2003

Stosunki międzynarodowe, Malendowski W., Mojsiewicz Cz., Wrocław 2004
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