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WSHiG 

Karta przedmiotu/sylabus 

KIERUNEK Turystyka i Rekreacja 

SPECJALNOŚĆ 

Coaching Menadżerski 

Hotelarstwo i Gastronomia  

Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii 

Menadżer Obiektu Hotelarskiego i Gastronomicznego 

Obsługa Ruchu Turystycznego 

Zarządzanie Kryzysowe w Turystyce i Rekreacji 

Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny/ niestacjonarny 

SEMESTR V, VI/ I stopnia 

 

 

Nazwa przedmiotu Hotelarstwo 

III ROK 

CM_MKK_S_2 

HG_MKK_S_2 

HG_MKK_NST_2 

JOT_MKK_S_2 

MOHiG_MKK_S_2 

ORT_MKK_S_2 

ORT_MKK_NST_2 

ZKwTiR_MKK_S_2 

ZM_MKK_S_2 

ZM_MKK_NST_2 

Wymiar godzinowy po-

szczególnych form zajęć 

Studia stacjonarne – 30 godz./ semestr 

Studia niestacjonarne – 23 godz./ semestr 

 Wykłady 
Studia stacjonarne – 15 godz./ semestr 

Studia niestacjonarne – 8 godz./ semestr 

 Ćwiczenia  
Studia stacjonarne – 15 godz./ semestr 

Studia niestacjonarne – 15 godz./ semestr 

 

Cele kształcenia: 

− przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania usług hotelar-

skich 

− zapoznanie z podziałem bazy noclegowej i historią polskiego i światowego 

hotelarstwa 

− stworzenie podstaw do umiejętności posługiwania się wiedzą w zakresie mar-

ketingu usług noclegowych 

− zapoznanie się z modułami programu recepcyjnego i funkcjonowaniem recep-

cji hotelowej 

 

 

Efekty kształcenia dla 

przedmiotu 
Hotelarstwo 
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Numer 
Efekty kształcenia, 

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

Odniesienie  

do efektów 

kształcenia dla 

programu 

Odniesienie 

do efektów  

kształcenia dla 

dziedziny 

W zakresie wiedzy 

W01 Ma ogólną wiedzę związaną z hotelarstwem K_W01 P6S_WK 

W02 
Zna i rozumie podstawową terminologię związaną  

z hotelarstwem K_W02 P6S_WK 

W03 
Ma ogólną wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania 

podstawowych sektorów gospodarki turystycznej K_W05 P6S_WK 

W04 

Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania działalności zawodowej w obiektach tury-

styczno-hotelarskich i gastronomicznych 
K_W06 P6S_WK 

W05 

Zna mechanizmy ekonomiczne tworzenia  

i funkcjonowania obiektów  turystyczno – hotelarsko - 

gastronomicznych 
K_W07 

P6S_WK 

P6S_WG 

W06 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechanizmów 

psycho-społecznych związanych z turystyką i rekreacją K_W09 P6S_WK 

W07 
Posiada wiedzę o narzędziach informatycznych stosowa-

nych w turystyce i rekreacji K_W14 P6S_WK 

W08 
Zna i rozumie podstawowe elementy badań rynkowych  

i marketingowych K_W15 P6S_WK 

W09 

Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynnika deter-

minującego - funkcjonowanie i rozwój turystyki  

w różnych obszarach 
K_W23 P6S_WK 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem stosowa-

nym w zakresie dziedzin nauk właściwych dla specjalno-

ści 
K_U02 P6S_UW 

U02 
Potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną  

w zakresie istotnych problemów w turystyce i rekreacji K_U03 P6S_UK 

U03 

Potrafi identyfikować problemy klienta, konsumenta oraz 

grupy społecznej pod kątem potrzeb w zakresie turystyki  

i rekreacji 
K_U04 

P6S_UK 

P6S_UW 

U04 

Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy  

z zakresu turystyki i rekreacji dla potrzeb praktyki gospo-

darczej 
K_U05 P6S_UW 

U05 

Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek  

i obiektów funkcjonujących w obszarze turystyki  

i rekreacji 
K_U08 P6S_UW 

U06 
Potrafi wykonać zadania związane z obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wybranych stanowiskach pracy K_U17 
P6S_UW 

P6S_UK 

U07 

Posiada umiejętność stosowania działań profilaktycznych 

i ochronnych zabezpieczających przed wystąpieniem 

chorób u gości i personelu obiektu turystycznego 
K_U20 

P6S_UW 

P6S_UU 

W zakresie kompetencji 

K01 

Okazuje szacunek wobec konsumenta, klienta i gościa 

oraz wykorzystuje umiejętność sprostania ich oczekiwa-

niom 

K_K03 P6S_KO 

K02 Potrafi odpowiednio wartościować zadania K_K05 P6S_KK 

K03 Ma świadomość etycznego wywierania odpo- K_K11 P6S_KR 
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wiedzialności za przeprowadzone działanie  

i przestrzegania etyki zawodowej 

K04 
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, działania  

i zachowania osób podległych K_K12 
P6S_KO 

P6S_KR 

K05 

Ma świadomość istnienia wszechobecnych i niezbędnych 

technik zarządzania stosowanych w obszarze turystyki  

i rekreacji 
K_K18 P6S_KK 

 

 

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych efektów kształcenia 

Efekt kształcenia 

Forma oceny 
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W01 X X X X       X  

W02 X X X X       X  

W03 X X X X       X  

W04 X X X X       X  

W05 X X X X       X  

W06 X X X X       X  

W07 X X X X       X  

W08 X X X X       X  

W09 X X X X       X  

U01 X X X X       X  

U02 X X X X       X  

U03 X X X X       X  

U04 X X X X       X  

U05 X X X X       X  

U06 X X X X       X  

U07 X X X X       X  

K01 X X X X       X  

K02 X X X X       X  

K03 X X X X       X  

K04 X X X X       X  
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K05 X X X X       X  

 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Efekty 

kształcenia 

dla przed-

miotu 

Wykłady/ćwiczenia 

T_01 Zarys dziejów hotelarstwa W01 

T_02 Warunki i kierunki rozwoju hotelarstwa W01 

T_03 
Rozwój hotelarstwa w Polsce – stan hotelarstwa na tle innych krajów europej-

skich 
W01 

T_04 Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelowych w Polsce i za granicą W01 

T_05 Globalizacja w hotelarstwie 

W01 

W02 

W09 

T_06 Sławni hotelarze i sławne hotele świata  W01 

T_07 Międzynarodowe systemy hotelarskie – typy, rodzaje, specyfika usług 
W01 

U02 

T_08 
Funkcjonowanie recepcji hotelowej w oparciu o komputerowy program recep-

cyjny 

W01 

W07 

U01 

U05 

T_09 Marketing w obiektach noclegowych W01 

W08 

T_10 Mierniki i wskaźniki oceniające wykorzystanie oraz płynność obiektów 

W01 

U05 

K05 

T_11 Struktury organizacyjno - prawne w hotelarstwie 

W01 

W03 

W04 

W05 

W06 

U05 

T_12 Organizacja pracy w hotelu 

W01 

W05 

W06 

U06 

K01 

K02 

K05 

T_13 Poziom jakości usług, standardy jakości w hotelarstwie 

W01 

U02 

U04 

U06 

K01 

T_14 Bezpieczeństwo gościa i jego mienia 

W01 

U03 

U07 

K03 

K04 

T_15 Odpowiedzialność hotelu wobec gościa 
W01 

U03 

U07 
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K03 

K04 

 

 

Formy prowadzenia zajęć 

Efekt  

kształcenia 

Formy zajęć 
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W01 X X           

W02 X X           

W03 X X           

W04 X X           

W05 X X           

W06 X X           

W07 X X           

W08 X X           

W09 X X           

U01 X X           

U02 X X           

U03 X X           

U04 X X           

U05 X X           

U06 X X           

U07 X X           

K01 X X           

K02 X X           

K03 X X           

K04 X X           

K05 X X           

 

 

Kryteria oceny w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia 

Efekt 

kształce-

nia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W01 
Nie ma ogólnej wie-

dzy związanej z ho-

W stopniu dostatecz-

nym ma ogólną wiedzę 

W stopniu dobrym ma 

ogólną wiedzę zwią-

W stopniu bardzo do-

brym ma ogólną wie-
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telarstwem związaną z hotelar-

stwem 

zaną z hotelarstwem dzę związaną z hotelar-

stwem 

W02 

Nie zna i nie rozumie 

podstawowej termi-

nologii związanej  

z hotelarstwem 

W stopniu dostatecz-

nym zna i rozumie 

podstawową terminolo-

gię związaną z hotelar-

stwem 

W stopniu dobrym zna 

i rozumie podstawową 

terminologię związaną 

z hotelarstwem 

W stopniu bardzo do-

brym  zna i rozumie 

podstawową termino-

logię związaną z hote-

larstwem 

W03 

Nie ma ogólnej wie-

dzy dotyczącej specy-

fiki funkcjonowania 

podstawowych sekto-

rów gospodarki tury-

stycznej 

W stopniu dostatecz-

nym ma ogólną wiedzę 

dotyczącą specyfiki 

funkcjonowania pod-

stawowych sektorów 

gospodarki turystycz-

nej 

W stopniu dobrym ma 

wiedzę dotyczącą spe-

cyfiki funkcjonowania 

podstawowych sekto-

rów gospodarki tury-

stycznej 

W stopniu bardzo do-

brym ma ogólną wie-

dzę dotyczącą specy-

fiki funkcjonowania 

podstawowych sekto-

rów gospodarki tury-

stycznej 

W04 

Nie zna prawnych, 

organizacyjnych  

i etycznych uwarun-

kowań wykonywania 

działalności zawodo-

wej w obiektach tury-

styczno-hotelarskich  

i gastronomicznych  

W stopniu dostatecz-

nym zna prawne, orga-

nizacyjne i etyczne 

uwarunkowania wyko-

nywania działalności 

zawodowej w obiek-

tach turystyczno- ho-

telarskich i gastrono-

micznych  

W stopniu dobrym zna 

prawne, organizacyjne 

i etyczne uwarunkowa-

nia wykonywania dzia-

łalności zawodowej w 

obiektach turystyczno- 

hotelarskich i gastrono-

micznych  

W stopniu bardzo do-

brym zna prawne, 

organizacyjne i etyczne 

uwarunkowania wyko-

nywania działalności 

zawodowej w obiek-

tach turystyczno- ho-

telarskich i gastrono-

micznych  

W05 

Nie zna mechani-

zmów ekonomicz-

nych tworzenia  

i funkcjonowania 

obiektów tury-

styczno- hotelarsko- 

gastronomicznych 

Zna mechanizmy eko-

nomiczne tworzenia  

i funkcjonowania 

obiektów turystyczno- 

hotelarsko- gastrono-

micznych 

Dobrze zna mechani-

zmy ekonomiczne 

tworzenia i funkcjono-

wania obiektów tury-

styczno- hotelarsko- 

gastronomicznych 

Świetnie zna mechani-

zmy ekonomiczne 

tworzenia i funkcjono-

wania obiektów tury-

styczno- hotelarsko- 

gastronomicznych 

W06 

Nie posiada podsta-

wowej wiedzy  

z zakresu mechani-

zmów psycho-spo-

łecznych związanych 

z komunikacją spo-

łeczną 

W stopniu dostatecz-

nym posiada podsta-

wową wiedzę z zakresu 

mechanizmów psycho-

społecznych związa-

nych z komunikacją 

społeczną 

W stopniu dobrym 

posiada podstawową 

wiedzę z zakresu me-

chanizmów psycho-

społecznych związa-

nych z komunikacją 

społeczną 

W stopniu bardzo do-

brym posiada podsta-

wową wiedzę z zakresu 

mechanizmów psycho- 

społecznych związa-

nych z komunikacją 

społeczną 

W07 

Nie zna mechani-

zmów ekonomicz-

nych tworzenia  

i funkcjonowania 

obiektów tury-

styczno- hotelarsko- 

gastronomicznych 

Zna mechanizmy eko-

nomiczne tworzenia  

i funkcjonowania 

obiektów turystyczno- 

hotelarsko- gastrono-

micznych 

Dobrze zna mechani-

zmy ekonomiczne 

tworzenia i funkcjono-

wania obiektów tury-

styczno- hotelarsko- 

gastronomicznych 

Świetnie zna mechani-

zmy ekonomiczne 

tworzenia i funkcjono-

wania obiektów tury-

styczno- hotelarsko- 

gastronomicznych 

W08 

Nie zna i nie rozumie 

podstawowych ele-

mentów badań rynko-

wych i marketingo-

wych 

W stopniu dostatecz-

nym zna i rozumie 

podstawowe elementy 

badań rynkowych  

i marketingowych 

W stopniu dobrym zna 

i rozumie podstawowe 

elementy badań ryn-

kowych i marketingo-

wych 

W stopniu bardzo do-

brym zna i rozumie 

podstawowe elementy 

badań rynkowych  

i marketingowych 

W09 

Nie ma podstawowej 

wiedzy na temat 

stanu i czynnika 

determinującego  

Ma podstawową wie-

dzę na temat stanu i 

czynnika determinują-

cego 

Ma wiedzę na temat 

stanu i czynnika deter-

minującego 

Świetnie posługuje się 

wiedzą na temat stanu i 

czynnika determinują-

cego 

U01 

Nie potrafi posługi-

wać się podstawo-

wym sprzętem sto-

sowanym w zakresie 

hotelarstwa 

Potrafi posługiwać się 

podstawowym sprzę-

tem stosowanym  

w zakresie hotelarstwa 

Dobrze potrafi posłu-

giwać się podstawo-

wym sprzętem stoso-

wanym w zakresie 

hotelarstwa 

Świetnie  potrafi po-

sługiwać się podsta-

wowym sprzętem sto-

sowanym w zakresie 

hotelarstwa 
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U02 

Nie potrafi się komu-

nikować z jednostką  

i grupą społeczną  

w zakresie istotnych 

problemów w tury-

styce i rekreacji 

Słabo komunikuje się  

z jednostką i grupą 

społeczną w zakresie 

istotnych problemów  

w turystyce i rekreacji 

Komunikuje się z jed-

nostką i grupą spo-

łeczną w zakresie istot-

nych problemów  

w turystyce i rekreacji 

Świetnie potrafi się 

komunikować z jed-

nostką i grupą w zakre-

sie istotnych proble-

mów w turystyce  

i rekreacji 

U03 

Nie potrafi identyfi-

kować najprostszych 

problemów klienta, 

konsumenta oraz 

grupy społecznej pod 

kątem potrzeb w za-

kresie hotelarstwa 

Potrafi rozpoznać pro-

blemy klienta, konsu-

menta oraz grupy spo-

łecznej  pod kątem 

potrzeb w zakresie 

hotelarstwa 

Dobrze potrafi określić 

i identyfikować pro-

blemy klienta, konsu-

menta oraz grupy spo-

łecznej pod kątem 

potrzeb w zakresie 

hotelarstwa 

Świetnie potrafi okre-

ślić i identyfikować 

problemy klienta, kon-

sumenta oraz grupy 

społecznej pod kątem 

potrzeb w zakresie 

hotelarstwa 

U04 

Nie posiada umiejęt-

ności wykorzystania 

zdobytej wiedzy  

z zakresu hotelarstwa 

dla potrzeb praktyki 

gospodarczej 

W stopniu dostatecz-

nym posiada umiejęt-

ności wykorzystania 

zdobytej wiedzy  

z zakresu hotelarstwa 

dla potrzeb praktyki 

gospodarczej 

W stopniu dobrym 

posiada umiejętności 

wykorzystania zdobytej 

wiedzy z zakresu ho-

telarstwa dla potrzeb 

praktyki gospodarczej 

W stopniu bardzo do-

brym posiada umie-

jętności wykorzystania 

zdobytej wiedzy  

z zakresu hotelarstwa 

dla potrzeb praktyki 

gospodarczej 

U05 

Nie potrafi prowadzić 

dokumentacji doty-

czącej jednostek  

i obiektów funkcjo-

nujących  

w obszarze turystyce 

i rekreacji 

Niezbyt dobrze potrafi 

prowadzić dokumenta-

cję dotyczącą jednostek 

i obiektów funkcjonu-

jących w obszarze 

turystyki i rekreacji 

Potrafi prowadzić do-

kumentację dotyczącą 

jednostek i obiektów 

funkcjonujących  

w obszarze turystyki  

i rekreacji 

Bez problemu prowa-

dzi dokumentację do-

tyczącą jednostek  

i obiektów funkcjonu-

jących  

w obszarze turystyki  

i rekreacji 

U06 

Nie potrafi wykonać 

zadań związanych  

z obsługą konsu-

menta, gości i turysty 

na wybranym stano-

wisku pracy 

Potrafi wykonać zada-

nia związane z obsługą 

konsumenta, gości  

i turysty na wybranym 

stanowisku pracy 

Dobrze potrafi wy-

konać zadania zwią-

zane z obsługą kon-

sumenta, gości i turysty 

na wybranym stanowi-

sku pracy 

Świetnie potrafi wyko-

nać zadania związane  

z obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wy-

branym stanowisku 

pracy 

U07 

Nie posiada umiejęt-

ności stosowania 

działań profilaktycz-

nych i ochronnych 

zabezpieczających 

przed wystąpieniem 

chorób u gości i per-

sonelu obiektu tury-

stycznego 

W stopniu dostatecz-

nym posiada umiejęt-

ność stosowania dzia-

łań profilaktycznych 

zabezpieczających 

przed wystąpieniem 

chorób u gości  

i personelu obiektu 

turystycznego 

W stopniu dobrym 

posiada umiejętność 

stosowania działań 

profilaktycznych za-

bezpieczających przed 

wystąpieniem chorób u 

gości i personelu 

obiektu turystycznego 

W stopniu bardzo do-

brym posiada umie-

jętność stosowania 

działań profilaktycz-

nych zabezpieczają-

cych przed wystąpie-

niem chorób u gości  

i personelu obiektu 

turystycznego 

K01 

Nie okazuje szacunku 

wobec konsumenta, 

klienta i gościa oraz 

nie wykorzystuje 

umiejętności sprosta-

nia ich oczekiwaniom 

Okazuje szacunek wo-

bec konsumenta, klien-

ta i gościa, ale nie 

wykorzystuje umiejęt-

ności sprostania ich 

oczekiwaniom 

Okazuje szacunek 

wobec konsumenta, 

klienta i gościa oraz 

wykorzystuje umie-

jętność sprostania ich 

oczekiwaniom 

Bardzo czytelnie oka-

zuje szacunek wobec 

konsumenta, klienta  

i gościa oraz wykorzy-

stuje umiejętność spro-

stania ich oczekiwa-

niom 

K02 

Nie potrafi odpo-

wiednio wartościo-

wać zadań 

Potrafi odpowiednio 

wartościować zadania 

Dobrze potrafi warto-

ściować zadania 

Świetnie wartościuje 

zadania 

K03 

Nie jest świadomy 

etycznego wywiera-

nia odpowiedzialno-

ści za przeprowa-

dzone działanie  

i przestrzegania etyki 

zawodowej 

Nie jest w pełni świa-

domy etycznego wy-

wierania odpowie-

dzialności za przepro-

wadzone działanie  

i przestrzegania etyki 

zawodowej 

Jest świadomy etycz-

nego wywierania od-

powiedzialności za 

przeprowadzone dzia-

łanie i przestrzegania 

etyki zawodowej 

Jest w pełni świadomy 

etycznego wywierania 

odpowiedzialności za 

przeprowadzone dzia-

łanie i przestrzegania 

etyki zawodowej 
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K04 

Nie potrafi być odpo-

wiedzialny za bezpie-

czeństwo własne oraz 

działania i zachowa-

nia osób podległych 

Potrafi być odpowie-

dzialny za bezpieczeń-

stwo własne oraz dzia-

łania i zachowania 

osób podległych 

Jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo własne 

oraz działania i zacho-

wania osób podległych 

Wykazuje się dużą  

odpowiedzialnością za 

bezpieczeństwo własne 

oraz działania i zacho-

wania osób podległych 

K05 

Nie jest świadomy 

istnienia wszecho-

becnych i niezbęd-

nych technik zarza-

dzania stosowanych 

w obszarze turystyki  

i rekreacji 

Nie jest w pełni świa-

domy istnienia wsze-

chobecnych i niezbęd-

nych technik zarządza-

nia stosowanych  

w obszarze turystyki  

i rekreacji 

Jest świadomy istnienia 

wszechobecnych i nie-

zbędnych technik za-

rządzania stosowanych 

w obszarze turystyki  

i rekreacji 

Jest w pełni świadomy 

istnienia wszechobec-

nych i niezbędnych 

technik zarządzania 

stosowanych w obsza-

rze turystyki i rekreacji 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

stacjonarnych oraz 

bilans nakładu pracy 

dla semestru V 

2 punkty ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− udział w wykładach …................................................................................. 15 godz. 

− udział w ćwiczeniach……………................................................................... 15 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 30 godz. 

  Bilans nakładu indywidualnej pracy przeciętnego studenta: 

− udział w konsultacjach……………………………………. ……………..... 5 godz. 

− przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu……….. 15 godz. 

Łączny nakład pracy indywidualnej studenta 20 godz. 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

niestacjonarnych 

oraz bilans nakładu 

pracy dla semestru V 

2 punkty ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− udział w wykładach………………………………........................................ 8 godz. 

− udział w ćwiczeniach……………………………………………………….. 15 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 23 godz. 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

stacjonarnych oraz 

bilans nakładu pracy 

dla semestru VI 

3  punkty ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− udział w wykładach ….................................................................................. 15 godz. 

− udział w ćwiczeniach…………….................................................................... 15 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 30 godz. 

  Bilans nakładu indywidualnej pracy przeciętnego studenta: 

− udział w konsultacjach……………………………………. …………….. 5 godz.. 

− przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu……… 40 godz. 

Łączny nakład pracy indywidualnej studenta 45 godz. 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

niestacjonarnych 

oraz bilans nakładu 

pracy dla semestru 

VI 

3 punkty ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− udział w wykładach………………………………....................................... 8 godz. 

− udział w ćwiczeniach………………………………………………………. 15 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 23 godz. 

 Bilans nakładu indywidualnej pracy przeciętnego studenta: 

− udział w konsultacjach…………………………….. ……………………. 10 godz. 

− przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu……… 44 godz. 
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Łączny nakład pracy indywidualnej studenta 54 godz./ semestr 
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