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1 UNIWERSYTET SZCZECI ŃSKI – PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

1.1 Wprowadzenie 
Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 roku, jego historia liczy więc 

niewiele ponad 20 lat. Przez ten krótki okres zasłynął jednak w wielu dziedzinach i 
może się poszczycić sporymi osiągnięciami. Jednostka znajduje się w stałej fazie 
rozwoju, wzorując się na uniwersytetach polskich o wieloletniej tradycji oraz 
czołowych jednostkach europejskich, budując silny potencjał naukowo-badawczy, w 
dużej mierze na bazie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami, 
różnego typu instytucjami oraz jednostkami samorządowymi, tak regionalnymi jak 
państwowymi. Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego są coraz bardziej cenionymi 
specjalistami na arenie krajowej, a w niektórych dziedzinach także międzynarodowej. 

Uniwersytet utrzymuje wielostronne kontakty z bliższym i dalszym otoczeniem, 
z zaangażowaniem uczestniczy w życiu naukowym w kraju i za granicą, rozwija 
partnerską współpracę międzynarodową. Aktywność ta posiada bardzo szeroki kontekst 
społeczny, służy bowiem promocji nie tylko miasta Szczecina, ale całego regionu 
zachodniopomorskiego.  
Uniwersytet Szczeciński oferuje wysoki poziom kształcenia, a kwalifikacje kadry 
naukowej przyciągają coraz szersze rzesze studentów z całego regionu, kraju, a nawet 
zagranicy. Od początku powstania Uniwersytetu liczba studentów oraz liczba 
pracowników naukowo-dydaktycznych systematycznie rośnie. Liczba studentów od 
1985 roku wzrosła kilkakrotnie, stan kadry naukowej powiększył się prawie 
dwukrotnie. 

Dyscypliny doktoryzowania na Uniwersytecie Szczecińskim to: ekonomia, 
prawo, biologia, geografia, pedagogika, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo. 
Uniwersytet rozszerza także stopniowo uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego. Głównymi celami, jakie obecnie stawia sobie Uniwersytet są: rozwój 
badań naukowych, znacząca poprawa jakości kształcenia oraz zdobywanie przez 
pracowników jak najwyższych stopni naukowych. Aby wspierać ich realizację 
Uniwersytet intensywnie uczestniczy w programach badawczych. 

Naturalnym spoiwem międzywydziałowych struktur akademickich jest nauka. 
Priorytetem Uczelni jest jakościowy i ilościowy rozwój kadry naukowo – badawczej. 
Czynione są przy tym działania mające na celu przyciągnięcie do ośrodka 
utalentowanych naukowców z czołowych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za 
granicą. Celem Uniwersytetu jest nieustanne modyfikowanie i przyspieszanie postępu 
naukowego. Jednym z kroków mających przybliżyć realizację tego celu było 
utworzenie uczelnianego programu motywacyjnego, obejmującego m.in. wewnętrzne 
rankingi dorobku naukowego, opracowanie kryteriów awansów naukowych na 
wszystkich szczeblach, nagradzanie najlepszych asystentów, analizowanie i 
weryfikowanie mniej udanych pomysłów badawczych i inspirowanie stypendiów 
zagranicznych.  

Drugim podstawowym segmentem uczelni, obok nauki, jest dydaktyka. 
Decydujący wpływ nie tylko na poziom kształcenia, ale również odpowiedni klimat 
zaangażowania, samodoskonalenia i współpracy panujący na Wydziałach mają 
autorytety i wybitni profesorowie. O rozwoju Uniwersytetu świadczy poszerzanie oferty 
dydaktycznej. Wyrazem tego jest m.in. regularne otwieranie nowych kierunków, 
specjalności i specjalizacji. Większość kierunków zyskiwać będzie nowe możliwości 
studiów specjalistycznych. Program edukacyjny objęty jest punktowym systemem 
ECTS, umożliwiającym kontynuację studiów na innych uczelniach krajowych i 
zagranicznych. Immanentnym składnikiem kształcenia są potoki obcojęzyczne, 
funkcjonujące już na większości kierunków. 
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1.2 Władze Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
JM Rektor  
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 
 Sekretariat Rektora  
 rektorat@univ.szczecin.pl 
 tel. (91) 444-11-72  
 tel./fax: (91) 444-11-74  
 http://www.us.szc.pl/tarczynski 
 
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju  
prof. dr hab. Józef Perenc 
 sekretariat 
 rektorat@univ.szczecin.pl 
 tel. (91) 444-10-10 
 tel./fax: (91) 444-10-08  
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr hab. Andrzej Witkowski 
 Sekretariat 
 tel. (91) 444-11-55 
 tel./fax: (91) 444-11-99 
 www.us.szc.pl/witkowski  
 witkowsk@univ.szczecin.pl  
Prorektor ds. Kształcenia  
prof. dr hab. Edward Włodarczyk  
 Sekretariat 
 tel. (91) 444-10-10 
 tel./fax: (91) 444-10-08 
 edward.wlodarczyk@univ.szczecin.pl 
 
Prorektor ds. Studenckich 
prof. dr hab. Mirosława Gazińska, 
 Sekretariat 
 tel.(91) 444-11-55 

1.3 Kalendarz akademicki 
Rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim składa się z dwóch semestrów 

po 15 tygodni każdy. Rozpoczyna się on na początku października i trwa do połowy 
czerwca z dwutygodniową przerwą na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 
dwutygodniową przerwą międzysemestralną i tygodniową przerwą wielkanocną. Sesja 
egzaminacyjna w semestrze zimowym zajmuje dwa tygodnie na przełomie stycznia i 
lutego, natomiast letnia zajmuje zazwyczaj dwa tygodnie w drugiej połowie czerwca. 

1.4 Warunki przyjęcia na studia 
Warunkiem przyjęcia na studia obywateli polskich jest posiadanie świadectwa 

dojrzałości (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia) lub 
tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego (w przypadku ubiegania się o 
przyjęcie na studia drugiego stopnia). Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji oraz 
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formy studiów na poszczególnych kierunkach (do dnia 31 maja roku poprzedzającego 
dany rok akademicki). 

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu 
maturalnego. Senat uczelni ustala jakie wyniki egzaminu maturalnego (różne na 
poszczególnych kierunkach studiów) stanowią podstawę przyjęcia na studia. Informacje 
o kierunkach i wymogach rekrutacyjnych kandydaci mogą uzyskać w poszczególnych 
dziekanatach lub instytutach prowadzących rekrutację. Corocznie wydawany jest także 
informator dla kandydatów na studia.  

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać 
studia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie 
wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4). Polska jest 
sygnatariuszem Konwencji UNESCO i Konwencji Praskiej o uznawaniu i ekwiwalencji 
dyplomów i studiów wyższych. Ma także podpisane z wieloma państwami umowy 
dwustronne o uznawaniu i równoważności dyplomów. 

1.5 Język wykładowy 
Językiem wykładowym w Uniwersytecie Szczecińskim jest język polski. Jednak 

część studentów uczelni realizuje program studiów w języku angielskim lub 
niemieckim. 

Uniwersytet kształci również studentów na specjalnościach filologia germańska 
i filologia słowiańska, a także przyszłych nauczycieli języków obcych w Kolegium 
Języków Obcych (gdzie oczywiście zajęcia odbywają się w językach zgodnych z 
kierunkiem studiów – tj. niemieckim, rosyjskim, angielskim i francuskim). Również 
część wykładów na specjalności „integracja europejska” na kierunku politologia jest 
prowadzona w językach angielskim, niemieckim i francuskim. 

1.6 System ocen i przyznawane kwalifikacje 
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego po każdym 15-tygodniowym semestrze 

obowiązani są do zaliczenia semestru i zdania przewidzianych w programie egzaminów. 
Ci studenci, którym nie udało się zdać wszystkich obowiązujących w danym semestrze 
egzaminów, mogą to zrobić w czasie sesji poprawkowej. Oznacza to, że każdy student 
ma prawo zdawać egzamin dwukrotnie. Student może nie przystąpić do egzaminu w 
pierwszym terminie i zdawać go jedynie w trybie poprawkowym, traci jednak wtedy 
szansę na ponowne zdawanie egzaminu w przypadku niepowodzenia. 

W uczelni stosowana jest skala ocen od 2 do 5, co oznacza: 
5 (bardzo dobry) 
4+ (dobry plus) 
4 (dobry) 
3+ (dostateczny plus) 
3 (dostateczny) 
2 (niedostateczny) 

 
Uczelnia kształci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiów 

zawodowych otrzymują licencjat, natomiast absolwenci studiów magisterskich tytuł 
zawodowy „magister”. Uniwersytet Szczeciński posiada również uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w określonych 
dyscyplinach.  

1.7 System ECTS 
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-

badawczych stały się faktem, a budowanie „Europy bez granic” umożliwi też studentom 
zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla 
pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów 
odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany 
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jako projekt pilotażowy w ramach Programu LLP Erasmus – tzw. Europejski System 
Transferu (i Akumulacji) Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej 
ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu 
studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim 
studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich 
wprowadzających system ECTS. 

„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w 
innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni 
macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na 
wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia 
sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy.  
 

Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: 
Pakiet Informacyjny – w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, 

programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach 
administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany 
jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im 
w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów, a także uzyskać 
praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w 
formie publikacji lub w wersji elektronicznej. 

Porozumienie o planach i programach zajęć – obowiązuje zarówno uczelnię 
macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której 
zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W 
porozumieniu z Koordynatorem ECTS wydziału macierzystego ustala, na podstawie 
pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej, program zajęć w tejże uczelni. Po 
przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia 
macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student 
ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. 

Wykaz zaliczeń – jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do 
ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie 
faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. W wykazie odnotowuje 
się wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną 
liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej 
uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis 
pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni 
macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy 
podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. 
 

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną 
poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je 
zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do 
całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki 
studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, 
ćwiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i 
indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i w domu oraz 
egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy 
wymaganej od studenta, ponieważ określają, ile/jaką część z całości pracy wymaganej 
w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach 
ECTS-u ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na 
semestr zazwyczaj przypada około 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się 
wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu 
studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. UWAGA!: PAKIETY 
INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. Rok akademicki 
umieszczony na stronie tytułowej pakietu informuje, że pakiet obejmuje program dla 
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studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. Wcześniejsze wersje 
pakietów są dostępne u odpowiednich koordynatorów ECTS. 

Punkty ECTS przyporządkowywane przedmiotom, przyznawane są studentom 
dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty 
nie są przyznawane za dobre oceny – liczba punktów za dany przedmiot jest z góry 
ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość 
pracy jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. 

Każdy przedmiot prowadzony przez US posiada numer kodowy. Zasady 
kodowania przedmiotów są następujące: numer kodowy przedmiotu składa się z 11 
znaków rozdzielonych kropkami, np.:  14.3VI23K0208. 

Oznaczenia: 
- trzy pierwsze znaki rozdzielone kropką są numerem dyscypliny 

naukowej według kodu SOCRATESA (np. 14.3 - Ekonomia),  
- rzymskie cyfry oznaczają numer wydziału (VI-WZiEU), 
- następne dwie cyfry oznaczają kierunek studiów (23-Ekonomia),  
- kolejna duża litera oznacza  typ  przedmiotu (K - kanon, S - 

specjalistyczny),  
- kolejne dwie cyfry oznaczają numery jednostek dydaktycznych 

Wydziału (np. 02 - Katedra Efektywności Innowacji) 
- ostatnie dwie cyfry są kolejnymi numerami przedmiotów w planie 

studiów (np. 08) 
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje dla każdego studenta 

biorącego udział w wymianie LLP Erasmus wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na 
studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów 
uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za 
przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie 
studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje 
okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej.  

 
Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS na Uniwersytecie Szczecińskim 

jest dr Tomasz Ślepowroński, email: tslepowronski@o2.pl (Uczelniany Koordynator 
Procesu Bolońskiego i Punktacji ECTS) 

1.8 Pozostałe informacje dla studentów – warunki socjalno-bytowe 
Studia stacjonarne dla polskich studentów są w Uniwersytecie Szczecińskim 

w zasadzie bezpłatne. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest wobec studentów 
przedłużających okres studiów, powtarzających przedmioty, lub reaktywowanych po 
skreśleniu z listy studentów, od których pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez 
władze uczelni. Studenci obcokrajowcy zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 „Prawo 
o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4) 
mogą podejmować i odbywać kształcenie: 

- jako stypendyści strony polskiej (stypendium Rządu Polskiego 
przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 
Departament Współpracy z Zagranicą, Al. Szucha 25, 00–918 
Warszawa, tel. (+ 48 22) 628 04 61 lub (+ 48 22) 629 72 41), 

- na zasadach odpłatności, 
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
- jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 
- jako stypendyści uczelni. 

Z opłat za studia zwolnieni są studenci obcokrajowcy odbywający studia w 
ramach Programu LLP ERASMUS na podstawie umów dwustronnych zawartych przez 
uczelnię lub poszczególne wydziały. Uniwersytet Szczeciński w Programie ERASMUS 
uczestniczy od roku akademickiego 1998/1999. 
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Uczelnia posiada pięć domów studenckich o łącznej liczbie miejsc 1956. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z zakwaterowania w domach studenckich przysługuje 
studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na stałe 
w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub w znacznym stopniu 
utrudniłby studiowanie. Obcokrajowcy studiujący w Uniwersytecie Szczecińskim 
otrzymują miejsce w domu studenta tylko w przypadku, gdy są stypendystami Rządu 
Polskiego. Uczelnia będzie się starała zapewnić także miejsca studentom 
obcokrajowcom odbywającym studia w ramach Programu ERASMUS. 
 

Studenci polscy mają zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską świadczoną przez 
wyspecjalizowaną akademicką służbę zdrowia. Uniwersytet Szczeciński posiada 
przychodnię zakładową dla pracowników i studentów (Przychodnia Zakładowa, al. 
Bohaterów Warszawy 75, 71–061 Szczecin). Ponadto w Szczecinie znajduje się 
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników i Studentów Szkół Wyższych 
(al. Wojska Polskiego 97, Szczecin). Z niezbędnej bezpłatnej opieki lekarskiej mogą 
również korzystać studenci i doktoranci obcokrajowcy będący stypendystami Rządu 
Polskiego. Pozostali studenci zagraniczni (także odbywający studia w ramach Programu 
ERASMUS) powinni posiadać pełne ubezpieczenie na wypadek choroby. 

Studenci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do przedstawienia 
świadectwa lekarskiego. Władze uczelni mogą przed rozpoczęciem studiów przez 
studenta obcokrajowca zlecić mu wykonanie kompletnych badań lekarskich i w 
przypadku stwierdzenia poważnej choroby rezerwują sobie prawo do odesłania go do 
kraju (na koszt studenta). 
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2 WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG US 
– PODSTAWOWE INFORMACJE 

2.1 Wprowadzenie 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług jest niewątpliwie doskonałym 

przykładem tego, jak można w swojej działalności łączyć tradycję i nowoczesność. 
Choć historia jego powstania sięga ponad 60 lat wstecz, Wydział idzie z duchem czasu 
dostosowując kierunki i specjalności do wymogów współczesnej gospodarki i rynku 
pracy. Jako samodzielna jednostka, Wydział powstał w 1990 roku (Wydział Transportu 
i Łączności), a niespełna dziesięć lat później otrzymał dzisiejsza nazwę i został 
przeniesiony do nowoczesnego budynku przy ulicy Cukrowej 8.  

Od 1992 roku jednostka posiada pełne prawa akademickie uprawniające do 
nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o 
nadanie tytułu profesora. Ponadto znajduje się w czołówce najlepszych uczelni 
ekonomicznych w kraju, czego dowodem jest uzyskana pierwsza kategoria naukowa.  
 
 

Najważniejsze daty i związane z nimi kluczowe wydarzenia, które wyznaczały 
w przeszłości kierunki kształtowania się Wydziału i wpłynęły na jego obecną formę: 

1946 utworzenie filii poznańskiej Akademii Handlowej (pierwsza uczelnia wyższa na 
Pomorzu Zachodnim); 

1950 uzyskanie przez oddział AH statusu samodzielnej uczelni  
i przekształcenie jej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną specjalizującą się w 
dziedzinie transportu; 

1955 włączenie WSE jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu 
Drogowego do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej; 

1964 zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu 
(WIET) 

1976 oddanie nowego budynku przy u. Mickiewicza 64 na potrzeby WIET 
1985  wydział wchodzi w skład Wydziału Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu 

Szczecińskiego;  
1990 Instytut Ekonomiki Transportu osiąga samodzielność akademicką i zostaje 

wyodrębniony z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i 
Łączności; 

1992 otrzymanie pełnych praw akademickich 
1995 pierwszy nabór na kierunek Zarządzanie i Marketing 
1999 na podstawie zarządzenia MEN Wydział zaczyna funkcjonować jako Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług i jednocześnie zostaje przeniesiony do 
nowoczesnego budynku przy ul. Cukrowej 8; 

 rozpoczęcie dostosowania systemu kształcenia na Wydziale do wymogów 
Deklaracji Bolońskiej 

2004 pierwszy nabór na kierunku Europeistyka 
2006 60- lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. 
 pierwszy nabór na kierunku Finanse i Rachunkowość 
2007 uzyskanie pierwszej kategorii naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 
 pierwszy nabór na kierunku Logistyka 
2010 Jubileusz 20-lecia Wydziału 
 pierwszy nabór na kierunku Turystyka i Rekreacja 
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Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej Wydziału jest punktacja 

wydziałowych Zeszytów Naukowych  US wg kryteriów listy czasopism MNiSW: 

1. Ekonomiczne Problemy Usług - 9 pkt 
2. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu - 6 pkt 
3. Problemy Transportu i Logistyki - 6 pkt 
4. Ekonomiczne Problemy Łączności - 6 pkt 
5. Ekonomiczne Problemy Turystyki - 6 pkt 
6. Europa Regionum - 6 pkt 
7. Scientific Journal of the University of Szczecin. Service Management – 6 pkt 

 
Wydział wydaje również Zeszyty Naukowe w językach obcych: Service 

Management (w języku angielskim) i Regional Development (w języku angielskim i 
niemieckim).  
 

Wydział organizuje wiele cyklicznych konferencji naukowych, które stały się 
wydarzeniami rozpoznawalnymi w kraju i za granicą. Wśród nich można wymienić 
m.in.: „Forum Samorządowe”, „Marketing przyszłości”, „Euro-Trans” (dawniej 
Translog), „Mikrofirma”, „Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania 
rozwoju lokalnego i regionalnego” oraz wiele innych z zakresu turystyki, usług i 
finansów. 
 

Ważnym atutem Wydziału jest posiadanie nowoczesnej siedziby, bardzo dobrze 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz bezprzewodowy dostęp do 
Internetu na terenie budynku, funkcjonujący w sieci EDUROAM. Część procesu 
dydaktycznego realizowana jest w koncepcji blended learningu z wykorzystaniem 
nowoczesnej platformy e-lerningowej LAMS. 
 

Misja Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego brzmi następująco: 

Jesteśmy jedyną na Pomorzu Zachodnim, a także w Polsce uniwersytecką 
jednostką naukowo – dydaktyczną ukierunkowaną na badania naukowe i kształcenie w 
zakresie problematyki usług, a przede wszystkim: transportu i logistyki, poczty i 
telekomunikacji, turystyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, administracji 
publicznej, uwzględniając w szczególności procesy integracji europejskiej. 

Odwołujemy się do blisko 60-letnich tradycji akademickich wyższego 
szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dzięki partnerskiej atmosferze na 
Wydziale, tworzymy więzi pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, studentami i 
pracownikami administracji w celu pozyskania najlepszych kandydatów na studia oraz 
dążenia do utrzymania wysokiego europejskiego standardu kształcenia i badań 
naukowych.  

Kształcimy specjalistów dla regionu i kraju przy pomocy nowoczesnych metod 
nauczania, łącząc wiedzę teoretyczną i pragmatyczną, na potrzeby gospodarki i 
administracji publicznej. Podstawą naszej działalności dydaktycznej są badania 
naukowe oraz współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami publicznymi, a także 
partnerami zagranicznymi. 
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2.2 Dane kontaktowe 
Adres:   
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
ul. Cukrowa 8,  71-004 Szczecin 
 
 
Telefon: 91-444-31-15 
Fax: 91-444-31-16 
 
 
e-mail: wzieu@wzieu.pl  
www: http://www.wzieu.pl 
 
 
Najważniejsze numery telefonów:   
 
DZIEKANAT ds. STUDENCKICH:  91-444-31-20 lub 91-444-31-30  
 
BIBLIOTEKA 91-444-32-21 lub  91-444-32-23 
 
STYPENDIA  91-444-33-40 
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2.3 Władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US na kadencję 1.09.2008 - 
31.08.2012: 
  
dr hab. prof. US Piotr Niedzielski 
Dziekan Wydziału  
e-mail: piotr.niedzielski@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 
Prodziekan ds. Nauki 
e-mail: elzbieta.zaloga@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Wojciech Downar 
Prodziekan ds. Kształcenia 
e-mail: wojciech.downar@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Jacek Buko 
Prodziekan ds. Studenckich 
e-mail: jacek.buko@wzieu.pl 
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2.4 Struktura organizacyjna Wydziału 
Wydział tworzy 18 katedr kierowanych przez kierownika katedry. Niektóre Katedry 
zawierają mniejsze jednostki – zakłady, kierowane przez kierownika zakładu. 

2. KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 

3. KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 

4. KATEDRA EKONOMII  

5. KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 

6. KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW 

7. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 

8. KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

9. KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 
- Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  

10. KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ 

11. KATEDRA LOGISTYKI  

12. KATEDRA MARKETINGU USŁUG 
- Zakład Komunikacji Marketingowej  

13. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 

14. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  

15. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  

16. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ 

17. KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU 

18. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 

19. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 
- Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 

 

2.5 Główne obszary badawcze Wydziału 
Fundamentem funkcjonowania WZiEU jest działalność naukowo-badawcza, 

która skupia się głównie na badaniach szeroko pojętego sektora usług, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wspólnego Rynku Unii Europejskiej. Ważne miejsce w aktywności 
zawodowej pracowników zajmują projekty międzynarodowe, studia wykonalności oraz 
ekspertyzy dla praktyki gospodarczej. Są to m.in.: Projekt Europejskiej Inicjatywy 
EUREKA, E! 2727 POLCORRIDOR; projekt LOGCHAIN; projekt dotyczący struktury 
kapitału przedsiębiorstw realizowany razem z Uniwersytetem w Antwerpii oraz 
Wolnym Uniwersytetem w Brukseli (Belgia), projekt Polloco realizowany w ramach 5. 
Programu Ramowego UE, projekt Restrukturyzacji Rynku Pocztowego w Świetle 
Integracji z Unią Europejską czy liczne analizy przemysłu turystycznego w ramach 
programu INTERREG. Kadra Wydziału uczestniczy również w przygotowywaniu 
wielu strategii, m.in. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie 
Zachodniopomorskim do 2015 roku oraz Strategia Rozwoju Sektora Transportu 
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. 

Obszar zainteresowań badawczych Wydziału obejmuje m.in. zmiany 
strukturalne i instytucjonalne w sektorze usług Unii Europejskiej i Polski (ze 
szczególnym uwzględnieniem transportu, łączności, turystyki, bankowości i 
ubezpieczeń), strategie, organizacja, zarządzanie i marketing w sektorze usług (ze 
szczególnym uwzględnieniem transportu, łączności, przedsiębiorstw i instytucji 
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turystycznych i finansowych oraz jednostek samorządu terytorialnego). W 
szczególności obszary badawcze Katedr przedstawiają się następująco: 
 
KATEDRA BANKOWO ŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 
prof. zw. dr hab.  Stanisław FLEJTERSKI  - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
systemy finansowe, globalizacja finansów, bankowość komercyjna i spółdzielcza, 
pośrednictwo finansowe, finanse instytucji finansowych, e-finanse, finanse gospodarstw 
domowych, finanse porównawcze, teoria i metodologia finansów. 
 
KATEDRA EFEKTYWNO ŚCI INNOWACJI 
dr hab. prof. US Piotr NIEDZIELSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowania koncepcji outsourcingu w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw; 
wykorzystanie wsparcia środków publicznych w procesie restrukturyzacji 
przedsiębiorstw; podejmowanie decyzji gospodarczych przez podmioty rynkowe w 
zakresie kierunków rozwoju; wdrożenie do realizacji strategii rozwoju przez jednostki 
samorządowe; pomoc w podjęciu działań przez podmioty gospodarcze w celu 
wdrożenia procedur ISO; pomoc w aplikowaniu o wsparcie finansowe przez podmioty 
samorządowe o środki Unii Europejskiej; pomoc w uzyskaniu finansowania 
infrastruktury transportowej z funduszy Unii Europejskiej; pomoc w uzyskaniu 
finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej przez podmioty samorządowe w 
zakresie realizacji działań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska; 
determinanty działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych; kreatywność jako 
czynnik pobudzający innowacyjność; mierzenie innowacyjności podmiotów 
gospodarczych; wykorzystanie informatyki w ekonomii i zarządzaniu; technologie 
teleinformatyczne (IT); e-biznes;  e-marketing, e-government, e-learnig; technologie 
bazodanowe, bazy danych w Internecie. 
 
KATEDRA EKONOMII  
dr hab. prof. US  Grażyna WOLSKA - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ekonomia (mikro-, mezo-, makro-); nowa ekonomia; współczesne problemy i teorie 
makroekonomiczne; globalizacja gospodarki; integracja ekonomiczna UE; rynek usług 
w UE. 
 
KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 
dr hab. prof. US Henryk BABIS - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ekonomika telekomunikacji; społeczeństwo informacyjne; nowa gospodarka; rola 
telekomunikacji w rozwoju gospodarczym i społecznym; konwergencja w 
telekomunikacji; rynki telekomunikacyjne i ich regulacja; wprowadzanie produktów 
telekomunikacyjnych na rynek; jakość usług w poczcie i telekomunikacji; zarządzanie 
firmami telekomunikacyjnymi 
 
KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSI ĘBIORSTW 
prof. zw. dr hab. Juliusz ENGELHARDT - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
współczesne teorie przedsiębiorstw; zasady gospodarowania w przedsiębiorstwie; 
zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne; nowoczesne koncepcje w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw, np. outsourcing, lean management, controlling, 
benchmarking, reengineering, współczesne zarządzanie strategiczne, organizacja ucząca 
się, organizacja sieciowa itd.; polskie przedsiębiorstwa na rynku unijnym; analiza 
wskaźnikowa spółek giełdowych; controlling jako narzędzie poprawy efektywności 
gospodarowania przedsiębiorstwa; analiza i ocena sytuacji ekonomiczno–finansowej 
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przedsiębiorstw; problematyka ładu korporacyjnego, zarządzania wartością w 
przedsiębiorstwie, uwarunkowań rozwoju transakcji fuzji i wykupów w Polsce; ocena 
efektywności inwestycji w formie fuzji i przejęć wybranych spółek na polskiej giełdzie; 
organizacja i funkcjonowanie struktur holdingowych; koncentracyjne formy współpracy 
przedsiębiorstw; restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. 
 
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA 
prof. zw. dr hab. Aurelia BIELAWSKA - Kierownik Katedry  
Obszary badawcze:  
uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ubezpieczenia 
gospodarcze na polskim rynku usług finansowych; problemy opodatkowania 
działalności gospodarczej; hedging w działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 
przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym; ubezpieczenia gospodarcze i ubezpieczenia 
społeczne; finanse międzynarodowe; analiza finansowa i planowanie finansowe. 
 
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
prof. zw. dr hab. Adam SZEWCZUK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze: 
teoria finansów publicznych, weryfikacja w praktyce podstawowych zasad i technik 
badawczych, wartościowanie zależności przyczynowo-skutkowych; ekonomika sektora 
publicznego - relacje pomiędzy sektorem państwowym, samorządowym i prywatnym; 
samodzielność finansowa samorządowych organów lokalnych; gospodarka finansowa 
w jednostkach samorządu terytorialnego; wykorzystanie metod analitycznych 
w prognozowaniu i ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 
racjonalizacja wydatków budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego; 
monitoring zadłużenia i ocena jego wpływu na kondycję finansową podmiotów sektora 
publicznego; metody i procedury planowania budżetowego i budżetowania; audyt i 
kontrola wewnętrzna jednostek sektora publicznego; interwencjonizm samorządowy, 
skutki oraz instrumenty pomocy publicznej, ekonomiczne i organizacyjne problemy 
rozwoju lokalnego i regionalnego; publiczne inwestycje infrastrukturalne - 
uwarunkowania ich realizacji; etyka w sektorze finansów publicznych i 
przeciwdziałania występowaniu "szarej strefy"; partnerstwo publiczno-prywatne i jego 
wpływ na możliwości rozwoju lokalnego i regionalnego; zarządzanie personelem w 
sektorze administracji publicznej; fundusze strukturalne Unii Europejskiej i ich wpływ 
na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce; współpraca samorządu 
terytorialnego z otoczeniem.  
 
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 
dr hab. prof. US Jerzy WRONKA - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
problemy globalizacji gospodarki światowej; rola ugrupowań integracyjnych w 
gospodarce światowej; ekonomika i zarządzanie transportem morskim; ekonomika i 
zarządzanie transportem lotniczym; problemy rozwoju społeczno-gospodarczego 
państw III świata; polityka transportowa i energetyczna UE; transport intermodalny; 
zrównoważony rozwój transportu; międzynarodowe korytarze transportowe 
 
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARK I 
PRZESTRZENNEJ 
dr hab. prof. US Andrzej MIELCAREK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
historia gospodarcza i społeczna; historia myśli ekonomicznej; historia transportu i 
łączności; transport na usługach turystyki; geografia społeczno-ekonomiczna; geografia 
transportu i łączności; gospodarka a środowisko; geografia turystyki. 
 
KATEDRA LOGISTYKI  
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dr hab. prof. US Mariusz JEDLIŃSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
analiza systemów logistycznych; SCM – Zarządzanie łańcuchami dostaw; usługi 
logistyczne; zarządzanie jakością w systemach logistycznych; transport w systemach 
logistycznych 3PL/4PL; zrównoważony łańcuch dostaw; zrównoważony rozwój w 
logistyce; systemy zarządzania gospodarką magazynową; zarządzanie produkcją; 
zarządzanie systemami produkcyjnymi; zarządzanie czasem w biznesie; logistyka 
miejska; edukacja logistyczna; analiza potencjału logistycznego; audit logistyczny; 
modelowanie i projektowanie systemów logistycznych; optymalizacja gospodarki 
magazynowej; dystrybucja w łańcuchu dostaw; infrastruktura logistyczna.  
 
KATEDRA MARKETINGU USŁUG 
prof. zw. dr hab. Józef PERENC - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
marketing usług; komunikacja marketingowa; negocjacje; analiza rynku; badania 
marketingowe; kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, jednostek samorządowych, 
produktu; zachowania nabywcze konsumentów; zachowania nabywcze przedsiębiorstw; 
promocja usług; strategie rynkowe i marketingowe; obsługa klienta; CRM i zarządzanie 
sprzedażą; marketing internetowy; marketing jednostek samorządowych; marketing 
międzynarodowy. 
 
KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 
prof. zw. dr hab. Jan PURCZYŃSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych; predykcja zjawisk 
społeczno-ekonomicznych; analiza szeregów czasowych. 
 
KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZ ĄDZANIA  
dr hab. prof. US  Wojciech DOWNAR - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zarządzanie małymi firmami; zarządzanie strategiczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod zarządzania strategicznego, procedur formułowania i wdrażania 
strategii, zasad tworzenia i funkcjonowania aliansów strategicznych; problematyka 
związana z oceną poziomu zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach; metody i 
techniki zarządzania, zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, w 
szczególności analiza opłacalności ekonomicznej oraz trwałości projektów; zagadnienia 
związane z zarządzaniem ludźmi, w szczególności problematyka przywództwa, 
kształtowania kultury organizacyjnej; zagadnienia związane z funkcjonowanie 
transportu publicznego (zarówno komunikacja miejska jak i transport samochodowy); 
problematyka badawcza w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw gospodarki 
morskiej oraz jej otoczenia; problematyka badawcza dotycząca tworzenia się klastrów 
w branży transportu, turystyki oraz budownictwa. 
 
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  
prof. zw. dr hab. Roman CZAPLEWSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
polityka gospodarcza; branżowe polityki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem 
polityk infrastrukturalnych: polityki energetycznej, telekomunikacyjnej, pocztowej, 
transportowej); polityka społeczna; polityka personalna; liberalizacja i deregulacja; 
transformacja gospodarcza; przekształcenia własnościowe; obsługa klienta 
w przedsiębiorstwach usługowych; strategie rynkowe sieciowych firm usługowych; 
funkcjonowanie organizacji wirtualnych; e-biznes i jego wykorzystanie w praktyce 
gospodarczej 
 
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZE Ń 
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dr Iwona SZYMCZAK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zasady gospodarowania mieniem publicznym (prawne aspekty); instytucje i środki 
nadzoru nad mieniem publicznym; zasady dysponowania i obciążania publicznego 
mienia; partnerstwo publiczno-prawne; prawo transportowe – konwencja CMR 
 
 
KATEDRA RACHUNKOWO ŚCI I CONTROLLINGU 
prof. zw. dr hab. Adam SZEWCZUK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
teoria rachunkowości; rachunkowość finansowa, podatkowa, bankowa i 
ubezpieczeniowa; rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; sprawozdawczość i 
auditing; rachunkowość ekologiczna; analiza finansowa i controlling. 
 
KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 
dr hab. prof. US Elżbieta ZAŁOGA - Kierownik Katedry  
Obszary badawcze:  
restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych; transport zrównoważony; 
produktywność transportu; rynek usług transportowych; integracja w łańcuchach 
transportowych; konkurencja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w transporcie; 
transport regionalny; technologie transportowe; sieci TEN-T; dostępność transportowa; 
polityka transportowa; modelowanie w transporcie; ekonomika przedsiębiorstwa 
transportowego; spedycja. 
 
KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYK Ą 
dr hab. prof. US Aleksander PANASIUK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ocena jakości usług turystycznych; regionalne aspekty kształtowania polityki 
turystycznej; nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; 
funkcjonowanie przedsiębiorstw hotelarskich; funkcjonowanie biur podróży na rynku 
turystycznym; turystyka biznesowa i produkt turystyki biznesowej; polityka personalna 
w przedsiębiorstwach turystycznych międzynarodowych strategii turystycznych; 
marketingowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na arenie 
międzynarodowej; efektywność i innowacyjność w turystyce; klaster turystyczny; audyt 
turystyki dla poszczególnych obszarów turystycznych; promocja turystyki miejskiej. 
 
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 
dr hab. prof. US Beata MEYER – Kierownik Zakładu 
Obszary badawcze:  
uwarunkowania i główne determinanty kreowania produktu turystycznego na poziomie 
regionalnym i lokalnym; produkt turystyki uzdrowiskowej; marketing terytorialny; 
badania rynkowe w dziedzinie turystyki; turystyka morska i wodna; turystyka 
zrównoważona, turystyka zdrowotna, funkcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych za 
regionalny rozwój turystyki. 
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2.6 Koordynatorzy ECTS Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Koordynator Wydziałowy 
dr Leszek Gracz 
e-mail: leszek.gracz@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Ekonomia 
dr Magdalena Zioło 
email: magdalena.ziolo@wzieu.pl 
 
dr Małgorzata Porada-Rochoń (urlop) 
e-mail: malgorzata.rochon@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Europeistyka 
dr Magdalena Majchrzak 
e-mail: magdalena.majchrzak@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Finanse i Rachunkowość 
dr Rafał Klóska 
e-mail: rafal.kloska@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Logistyka  
dr Blanka Tundys 
e-mail: blanka.tundys@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Zarz ądzanie 
dr Karolina Drela 
e-mail: karolina.drela@wzieu.pl 
 
Koordynator na kierunku Turystyka i Rekreacja 
dr Agnieszka Sawińska 
e-mail: agnieszka.sawinska@wzieu.pl 
 
Koordynator potoku anglojęzycznego  
dr Magdalena Zioło 
email: magdalena.ziolo@wzieu.pl 
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2.7 Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Dostosowując się do zaleceń Deklaracji Bolońskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. 

oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług wprowadził trójstopniowy system studiów, wpisując się 
tym samym w europejską przestrzeń edukacyjną. Rozliczenie studentów z wyników 
nauki odbywa się semestralnie. Wyjątek stanowią osoby uczestniczące w programach: 
ERASMUS – SOKRATES (wymiana zagraniczna) oraz MOST (wymiana krajowa), dla 
których opcjonalne wprowadzone może być rozliczenie roczne. Wszystkie przedmioty 
wykładane na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług kończą się oceną bez względu 
na formę zajęć – oceny wpisywane są do indeksów po każdym semestrze. 

Wydział oferuje sześć kierunków kształcenia na studiach I stopnia i pięć 
kierunków na studiach II stopnia. Ofertę Wydziału wyróżniają specjalności oferowane 
w ramach danego kierunku. 
 
STUDIA I STOPNIA  
3 – LETNIE (LICENCJACKIE) 
STACJONARNE  I NIESTACJONARNE  
 

EKONOMIA   
Specjalności: 
– Ekonomika Transportu i Spedycja 
– Ekonomika Usług dla Biznesu 
– Gospodarka Nieruchomościami 
– Business Economics (tylko studia stacjonarne). 

 
Absolwent kierunku EKONOMIA będzie posiadać zasób uniwersyteckiej 

wiedzy ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej, opanuje w stopniu 
przynajmniej dobrym jeden język obcy, będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z 
podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, 
Internet), będzie potrafił przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy 
efektywności przedsięwzięć gospodarczych, zostanie wyposażony w umiejętności 
analizy otoczenia przedsiębiorstwa (środowiska rynkowego), planowania strategii 
rozwoju i działania przedsiębiorstwa, będzie znał systemy finansowe, podatkowe 
i bankowe, będzie potrafił posługiwać się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego 
oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów. 

W zakresie postaw absolwent kierunku ekonomia I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; 
efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania 
sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach 
(publicznych i pozarządowych), organizacjach gospodarczych na stanowiskach szczebla 
niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych 
i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non–
profit w kraju i za granicą, 
 

EUROPEISTYKA  
Specjalności: 
– urzędnik europejski, 
– handel i euromarketing. 
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Absolwent kierunku EUROPEISTYKA będzie posiadać zasób wiedzy 
uniwersyteckiej z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków 
międzynarodowych oraz o państwie i prawie, pozna europejską tradycję, historię, 
kulturę, społeczno-polityczne uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę 
oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Opanuje 
w stopniu przynajmniej dobrym język obcy (angielski lub francuski), będzie posiadać 
biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor 
tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafił przygotowywać i zarządzać 
projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć 
gospodarczych, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w Unii 
Europejskiej, pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, 
będzie potrafił posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa 
gospodarczego oraz będzie świadomym praw socjalnych oraz zasad ochrony praw 
człowieka, będzie orientował się w sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej i 
świata oraz w postępujących procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i 
państw stowarzyszonych. 

W zakresie postaw absolwent kierunku europeistyka I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; 
efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania 
sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent zostanie właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji 
rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, 
organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii 
Europejskiej oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego 
przekazu na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także 
stanowiskach analitycznych i operacyjnych 
 

FINANSE i RACHUNKOWO ŚĆ 
Specjalności: 
– Finanse Przedsiębiorstw 
– Bankowość i Ubezpieczenia 
– Doradztwo Finansowe 
– Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym  
 

 
Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ będzie posiadać zasób 

wiedzy uniwersyteckiej z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji 
finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych 
i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, będzie rozumieć 
przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i 
mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Opanuje język obcy 
na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu 
finansów i rachunkowości, będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z 
podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, 
Internet), będzie potrafić przygotowywać i ewidencjonować dokumenty księgowe, 
pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, będzie potrafił 
posługiwać się przepisami prawa szczególnie z zakresu finansów i rachunkowości, 
będzie orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata.  

W zakresie postaw absolwent kierunku finanse i rachunkowość I stopnia jest 
zdolny do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w 
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tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w 
zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach 
i organizacjach finansowych i niefinansowych oraz administracji gospodarczej na 
stanowiskach szczebla niższego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 
 
 
 
 

ZARZĄDZANIE  
Specjalności: 
– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
– E-biznes i Zarządzanie Informacją 
– Menedżer Projektów 

 
Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE będzie posiadać zasób wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczący 
istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, 
instytucji publicznych i organizacji non-profit. Będzie posiadać umiejętności 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami 
ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zostanie przygotowany do 
realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w 
organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub non-profit. 
Absolwent pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwać się słownictwem 
specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. 

W zakresie postaw absolwent kierunku zarządzanie I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; 
efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania 
sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji 
i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania 
w przedsiębiorstwach i administracji a także do prowadzenia własnej działalności. 
 

LOGISTYKA  
Specjalności: 
– Transport Międzynarodowy 
– Logistyka w Biznesie 
– Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych 
– Relacje z Klientami w Procesach Logistycznych. 

 
Absolwent kierunku LOGISTYKA będzie posiadać wiedzę i umiejętności 

pozwalające na optymalne kształtowanie systemu logistycznego w podmiotach 
rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-zarządczych. 
Będzie posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną, pozwalającą orientować się w 
aspektach ekonomiczno-finansowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych w 
otoczeniu rynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Ponadto zostanie 
wyposażony w umiejętność podejmowania decyzji w zakresie operacyjnego 
zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem w sferze: zaopatrzenia, produkcji oraz 
dystrybucji. Wobec postępującego procesu globalizacji oraz integracji społeczno-
gospodarczej, absolwent pozna także zasady oraz uwarunkowania działalności 
logistycznej w wybranych wiodących podmiotach gospodarujących w sferze logistyki. 
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Absolwent w dobrym stopniu pozna języki obce oraz będzie posiadać umiejętność 
korzystania z narzędzi informatycznych (w tym przede wszystkim: edytor tekstów, 
arkusz kalkulacyjny, Internet) 

W zakresie postaw absolwent kierunku logistyka I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; 
efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania 
sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent ma możliwość uzyskania pracy zawodowej, podniesienia 
kwalifikacji w przedsiębiorstwach branży logistycznej w wymiarze krajowym jak i 
międzynarodowym. 
 

TURYSTYKA i REKREACJA  
Specjalność: 
– menedżer turystyki. 

 
Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych 

wspólnie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji Zdrowia i Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego posiada 
zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i 
ekonomicznych umożliwiający szybki awans życiowy oraz podejmowanie 
odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i 
rekreacji.  

Do podstawowych umiejętności absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja 
należą umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze 
turystyki rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych 
segmentów rynku. Trwające sześć semestrów studia pierwszego stopnia przygotują 
absolwenta do podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź podjęcia pracy 
w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, między innymi 
w hotelach, centrach rekreacji, biurach podróży. Przedmioty znajdujące się w planie 
studiów przyczynią się również do zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy w 
jednostkach samorządu terytorialnego, ośrodkach doradztwa rolniczego, 
stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się problematyką rekreacji, w 
tym turystyki. Wprowadzony na kierunku podział na specjalności zapewni zaś 
studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w wybranym zakresie 
umożliwiającej pełnienie funkcji m.in. menedżera turystyki, animatora rekreacji 
ruchowej i ekoturystyki.  

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja I stopnia jest zdolny 
do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za 
pracę własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; 
efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania 
sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. 

 
 
 
 
STUDIA II STOPNIA 
2 – LETNIE (MAGISTERSKIE) 
STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 

EKONOMIA   
Specjalności: 
– Ekonomia i Polityka Społeczna 
– Ekonomika Regionalna 
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– Ekonomika Transportu Lądowego 
– Ekonomika Transportu Morskiego 
– Ekonomika Usług dla Biznesu 
– Wycena Nieruchomości 
– Business Economics (tylko studia stacjonarne) 
– Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim (tylko studia niestacjonarne) 
– Ekonomika Przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne) 
 

 
Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia zostanie wyposażony we 

wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu 
ekonomii. Będzie posiadać umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod 
analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich 
przebiegu w skali mikro – i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na 
konkurencję międzynarodową. Absolwent zostanie przygotowany do opracowywania 
projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji 
związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora 
prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Zostanie przygotowany do 
podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do 
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie postaw absolwent 
kierunku ekonomia II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, 
podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i 
przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej 
roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 

EUROPEISTYKA 
Specjalność: 
– zarządzanie projektami europejskimi. 

 
Absolwent kierunku Europeistyka II stopnia zostanie wyposażony w poszerzoną, 

usystematyzowaną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauki 
o państwie i prawie, wzbogaconą o gruntowną znajomość europejskiej tradycji 
politycznej oraz historycznych i współczesnych uwarunkowań społecznych i 
ekonomicznych 
Studia europeistyczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wszechstronnie 
przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej 
i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, placówkach kulturalnych i oświatowych. 
Absolwent europeistyki uzyskuje ponadto umiejętności i wiedzę pozwalającą mu na 
zatrudnienie na rynkach pracy Unii Europejskiej, także uczestniczenia w szeroko 
rozumianej praktycznej aktywności politycznej (partie polityczne, organizacje i 
instytucje międzynarodowe, itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie 
obywatelskim w wymiarze europejskim (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz 
inne struktury).  
W zakresie umiejętności specjalistycznych, absolwent europeistyki będzie posiadać 
umiejętność występowania o fundusze pochodzące ze źródeł międzynarodowych 
i administrowania nimi. Ponadto będzie umieć porozumiewać się z partnerami na 
szczeblu współpracy regionalnej i europejskiej kreując mechanizmy współpracy i 
wymiany doświadczeń. W zakresie postaw absolwent kierunku europeistyka II stopnia 
jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań 
profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz 
rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości 
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pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i 
zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne. 
 

LOGISTYKA  
Specjalności: 
– Systemy Transportowe i Logistyczne 
– Logistyka w Biznesie 
– Menedżer Łańcuchów Dostaw 
– Relacje z Klientami w Międzynarodowych Procesach Logistycznych 

 
Absolwent po ukończeniu kierunku Logistyka, studiów II stopnia będzie 

posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów 
gospodarczych (usługowych, handlowych i produkcyjnych) oraz innych organizacji 
działających w ramach łańcuchów dostaw. Absolwent zdobędzie umiejętności, które 
pozwolą na wykonywanie obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i 
wdrażania strategii logistycznych w praktyce gospodarczej. Będzie także znać prawo 
normujące działalność logistyczną podmiotów oraz uwarunkowania ekonomiczno-
finansowe działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, jak również będzie 
posiadać wiedzę o strategiach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz istocie i 
rodzajach konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Pozna także 
znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta. 

Kierunek Logistyka pozwoli absolwentowi zdobyć wiedzę i umiejętności 
odnoszące się do planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych 
oraz wdrażania systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego, które 
pozwolą na poprawę konkurencyjności podmiotów. 

W zakresie postaw absolwent kierunku logistyka II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki 
zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; 
świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej 
odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne. 

 
TURYSTYKA i REKREACJA  
Specjalność: 
– biznes turystyczny. 

 
Absolwent studiów II stopnia, kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie 

wyposażony we wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę 
z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej i rekreacji oraz będzie umieć 
poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno–gospodarczej. 
Wprowadzony na kierunku podział na specjalności zapewni zaś studentom zdobycie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biznesu turystycznego i biologicznych 
podstaw rekreacji i rehabilitacji.  

Absolwent specjalności biznes turystyczny będzie posiadać wystarczającą 
wiedzę i umiejętności do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy 
rynkowej, samorządowej oraz administracyjnej. Pozwala to studentowi uzyskać 
wystarczające kompetencje do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i 
instytucjach turystycznych lub powiązanych z turystyką. Absolwent zdobędzie także 
umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. 
Umiejętności i kompetencje absolwenta kierunku turystyka i rekreacja zgodne są z 
oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku turystycznego. 

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja II stopnia jest 
zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań 
profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz 
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rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości 
pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i 
zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne. 
 

FINANSE I RACHUNKOWO ŚĆ 
Specjalności: 
– Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym 
– Bankowość i Pośrednictwo Finansowe 
– Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe 
– Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym 

 
 
 
 
 
 
 

Studia doktoranckie 
Osoby z tytułem magistra, zainteresowane dalszym rozwojem naukowym, mogą 

podjąć trzyletnie studia doktoranckie (stacjonarne lub niestacjonarne) z zakresu nauk 
ekonomicznych. Kandydat ma możliwość wyboru spośród następujących specjalności 
naukowych: polityka gospodarcza, badania marketingowe, marketing usług, logistyka, 
ekonomika jakości, zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce, analiza 
ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, finanse banków i 
innych instytucji finansowych, finanse samorządowe, innowacje w sferze usług, 
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika turystyki i hotelarstwa, 
ekonomika i organizacja transportu, ekonomika i organizacja poczty i telekomunikacji. 

W zakresie postaw doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego jest zdolny do: inicjatywy w określaniu nowych obszarów 
badań lub w tworzeniu nowych miejsc pracy; pełnej odpowiedzialności za pracę własną 
i innych oraz przyczyniania się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty 
naukowej (zawodowej); samokrytycyzmu w pracy twórczej, działań na rzecz jej 
usprawnienia i wzrostu jej efektywności; przyczyniania się do postępu społecznego 
i/lub kulturalnego w społeczeństwie opartym na wiedzy. 
 
 
 
 
 
 

Studia podyplomowe 
Absolwenci studiów wyższych, pragnący kontynuować naukę, mogą skorzystać 

z bogatej oferty studiów podyplomowych, która obejmuje następujące studia:  

- Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw "Wiedza i 
umiejętności to największy kapitał" 

- Controlling personalny - I edycja w Słupsku 

- Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań 

- Analiza Ekonomiczna i Controlling w przedsiębiorstwach kolejowych 

- Rynek Kolejowy. Konkurencja - Zarządzanie - Logistyka 

- Rachunkowość - Zielona Góra 

- Rachunkowość - I edycja w Dębnie 

- Rachunkowość - IV edycja w Słupsku 
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- Mechanizmy funkcjonowania Strefy Euro 

- Zarządzanie projektami Europejskimi 

- Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem 

- Zarządzanie Logistyczne 
 
 

Dodatkowa oferta studiów podyplomowych współfinansowanych przez Unię 
Europejską - szczegóły: -, www.wiedza.eduportal.pl. 
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3 KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 

3.1 Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku Turystyka i Rekreacja 

 
I stopień 

3.1.1 Specjalność: Menedżer turystyki  
 
 

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku 
Turystyka i Rekreacja, specjalność: Menedżer turystyki powinien posiadać zasób 
wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu ekonomii menedżerskiej, 
współczesnego rynku turystycznego, analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
turystycznych, planowania marketingowego w turystyce i rekreacji. Absolwent 
zdobędzie także umiejętności: opracowywania biznesplanu przedsięwzięć 
turystycznych, wykorzystania metod statystycznych w turystyce i rekreacji, negocjacji 
oraz będzie posiadał wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych 
na rozwój turystyki z funduszy Unii Europejskiej, posiądzie także umiejętność 
aplikowania o te środki.  

Wybór przedmiotów w ramach oferowanych dwóch bloków tematycznych 
umożliwi specjalistyczne przygotowanie absolwenta do pełnienia roli menadżera 
przedsiębiorstwa turystycznego lub do pełnienia funkcji menedżera w jednostkach 
samorządu terytorialnego. W ramach przedmiotów do wyboru zawartych w bloku 
„Menedżer przedsiębiorstwa turystycznego” wiedza absolwenta zostanie poszerzona 
między innymi w zakresie zasad prowadzenia działalności turystycznej, wybranych 
metod zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, etyki w biznesie czy znaczenia 
partnerstwa i przywództwa w turystyce. Z kolei blok drugi: „Menedżer turystyki w 
jednostkach samorządu terytorialnego” poszerzy horyzonty absolwenta między innymi 
o wiedzę dotyczącą zadań jednostek samorządu terytorialnego, ekonomii sektora 
publicznego, marketingu terytorialnego. 

Absolwent specjalności menedżer turystyki będzie posiadał nowoczesną 
praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i 
rekreacyjnym oraz w procesie rozwoju i kreowania turystyki i rekreacji w  gminie, 
powiecie i regionie. 

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności stosowania nowoczesnych 
metod zarządzania w turystyce, a zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą mu podjąć 
pracę na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach turystycznych oraz 
instytucjach turystycznych lub powiązanych z turystyką, jednostkach samorządu 
terytorialnego (dla których turystyka jest elementem gospodarki), a także prowadzenia 
własnej działalności w tej dziedzinie. 
 
 II stopień  

3.1.2 Specjalność: Biznes turystyczny  
 

Celem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja specjalność studiów 
Biznes turystyczny jest pogłębienie wiedzy absolwentów studiów pierwszego stopnia 
oraz nabycie i rozwijanie dodatkowych umiejętności w obszarze szeroko rozumianego 
biznesu turystycznego.  
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Absolwenci specjalności posiadać będą wiedzę m.in. z zakresu kształtowania 
produktu turystycznego, strategii rynkowych w turystyce, protokołu dyplomatycznego 
w biznesie turystycznym oraz wykorzystania metod analizy rynku turystycznego na 
potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz na potrzeby rozwoju 
turystyki w miejscowościach turystycznych. Absolwent studiów dzięki wykładom 
przyswoi także treści teoretyczne dotyczące zarządzania kadrami w turystyce, znaczenia 
kreatywności i innowacji w gospodarce turystycznej, zarządzania projektami w 
turystyce. Prowadzone zaś w ramach wymienionych przedmiotów ćwiczenia pozwolą 
mu na zdobycie umiejętności zastosowania uzyskanych informacji w praktyce 
gospodarczej.  

Wprowadzone bloki przedmiotów do wyboru, pozwolą na poszerzenie wiedzy 
w zakresie zarządzania i finansowania przedsiębiorstw turystycznych, uwarunkowań 
rozwoju turystyki w regionie i wybranych form turystyki odgrywających istotną rolę na 
współczesnym rynku turystycznym, jak na przykład turystyka biznesowa, turystyka 
zdrowotna czy agroturystyka. 

Absolwent powinien posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności do 
zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, samorządowej oraz 
administracyjnej. Pozwoli to studentowi uzyskać wystarczające kompetencje do pracy 
w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i instytucjach turystycznych lub 
powiązanych z turystyką. Absolwent zdobędzie także  umiejętności niezbędne do 
prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. 

 

 

3.2 Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku 
Turystyka i Rekreacja 

 
 

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, praca licencjacka 
stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonanego pod kierunkiem 
nauczyciela akademickiego (promotora).  
Temat pracy licencjackiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy 
akademickiego w trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium licencjackiego. Temat 
pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta jego 
obszarem nie powinna być powielana w stosunku do prac już istniejących lub 
powstających w tym samym czasie. Praca licencjacka nie powinna ograniczać się 
wyłącznie do analiz teoretycznych. 
Praca licencjacka powinna spełniać następujące wymogi: 
 

1. Merytoryczne: 
• metodyka pracy  (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), 
• krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy 

(teoretycznej i empirycznej), 
• problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu 

wyczerpującym, 
• wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) 

zakresu literatury naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub 
zarządzania, prezentującego poglądy autorytetów w danej dziedzinie, 

• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami 
ekonomicznym), 
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• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych 
tematyką pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, 
sektora, gospodarki, obszaru itp.). 

• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 
2. Formalne: 

• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), 
zakończenie, 

• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, 
• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem 

naukowym, 
• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, 
• wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, 

objaśniających,  odsyłających i mieszanych),  
• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, 
• określenie słów kluczowych dla pracy. 

 
 

3.3 Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku 
Turystyka i Rekreacja 

 
 

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego praca magisterska 
stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego, którą student wykonuje pod 
kierunkiem nauczyciela akademickiego (promotora). 

Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony w porozumieniu 
z promotorem pracy w trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium magisterskiego. 
Temat pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta 
jego obszarem nie powinna być powielana w stosunku do prac już istniejących lub 
powstających w tym samym czasie. Praca magisterska nie powinna ograniczać się 
wyłączenie do analiz teoretycznych. 

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 
1. Merytoryczne: 

• metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), 
• krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy 

(teoretycznej i empirycznej), 
• problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, 
• wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu 

literatury naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub zarządzania, 
prezentującego poglądy autorytetów w danej dziedzinie, 

• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami 
ekonomicznym), 

• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych 
tematyką pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, 
gospodarki, obszaru, itp.). 

• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 
2. Formalne: 

• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), 
zakończenie, 

• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, 
• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem 

naukowym, 
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• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, 
• wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, 

objaśniających,  odsyłających i mieszanych),  
• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, 
• określenie słów kluczowych dla pracy. 
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4 PROGRAM STUDIÓW 

4.1 Studia I stopnia – stacjonarne spec. Mened żer turystyki 
 

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Ekologia i ochrona środowiska 15 45 5 E 

Podstawy turystyki 15 15 6 E 

Krajoznawstwo 30 15 5 E 

Pedagogika czasu wolnego 30 0 4 zo 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

Techniki informatyczne 15 30 2 zo 

Współczesny rynek turystyczny 15 0 4 zo 
Planowanie marketingowe w turystyce i 
rekreacji 15 30 4 zo 

Razem 135 165 30 3 

         

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Zarządzanie 15 30 5 E 

Ekonomia 15 30 5 E 

Podstawy rekreacji 30 0 5 E 

Hotelarstwo 15 30 5 E 

Kształtowanie środowiska i ochrona 
przyrody 

30 30 6 E 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

Lektorat 0 30 1 zo 

Turystyka a środowisko 15 15 2 zo 
Negocjacje 15 15 2 zo 

Razem 135 210 31 5 

     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Psychologia 30 0 4 zo 

Ekonomika turystyki  i rekreacji 15 30 6 E 

Geografia turystyki 15 30 6 E 

Lektorat 0 30 1 zo 

Socjologia      30 0 3 zo 

Badania rynku turystycznego 30 30 4 E 

Transport turystyczny 30 15 2 zo 
Funkcjonowanie przedsiębiorstw 
turystycznych 30 30 4 E 

Razem 180 165 30 4 

     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Fizjologia człowieka 15 30 5 E 

Obsługa ruchu turystycznego  30 30 5 E 

Lektorat 0 30 1 zo 

Etyka lub Filozofia (do wyboru) 30 0 3 zo 

Ochrona własności intelektualnej 15 0 2 zo 

Analiza działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw turystycznych 

15 30 4 E 

Podmioty pośrednictwa i organizacji w 
turystyce 

30 15 4 E 

Nowoczesne systemy informatyczne w 
turystyce 

0 30 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Razem 150 195 30 4 
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semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Prawo 15 15 5 E 

Historia architektury i sztuki  30 15 4 zo 

Lektorat 0 30 2 E 

Ekonomia menedżerska 30 30 5 E 

Nowoczesne systemy informatyczne w 
turystyce 

0 30 3 zo 

Programowanie i ocena inwestycji w 
turystyce 30 30 5 E 

Partnerstwo i przywództwo w turystyce 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 2 z 

Razem 135 195 30 4 

     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Strategie rozwoju turystyki na poziomie 
regionalnym i lokalnym 

15 30 3 E 

Zarządzanie strategiczne 30 15 4 E 

Prawo w turystyce 30 15 5 E 

Metody statystyczne w turystyce i rekreacji 15 15 3 zo 

Kadry w turystyce i rekreacji 30 30 3 E 

Kierowanie zespołami 0 30 2 zp 

Seminarium licencjackie 0 30 10 zo 

Razem 120 165 30 4 

     

 
 
 

4.2 Studia I stopnia – niestacjonarne Mened żer turystyki 
 

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Ekologia i ochrona środowiska 15 30 5 E 

Podstawy turystyki 15 15 6 E 

Krajoznawstwo 15 15 5 E 

Pedagogika czasu wolnego 30 0 4 zo 

Techniki informatyczne 9 18 2 zo 

Współczesny rynek turystyczny 12 0 4 zo 
Planowanie marketingowe w turystyce i 
rekreacji 

12 12 4 zo 

Razem 108 90 30 3 

         

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Zarządzanie 15 30 5 E 

Ekonomia 15 30 5 E 

Podstawy rekreacji 30 0 5 E 

Hotelarstwo 15 21 5 E 

Kształtowanie środowiska i ochrona 
przyrody 

15 21 6 E 

Lektorat 0 18 1 zo 

Turystyka a środowisko 12 12 2 zo 
Negocjacje 12 12 2 zo 

Razem 114 144 31 5 

     

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Psychologia 30 0 4 zo 
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Ekonomika turystyki  i rekreacji 15 30 6 E 

Geografia turystyki 15 30 6 E 

Lektorat 0 18 1 zo 

Socjologia      18 0 3 zo 

Badania rynku turystycznego 12 12 4 E 

Transport turystyczny 15 12 2 zo 
Funkcjonowanie przedsiębiorstw 
turystycznych 12 12 4 E 

Razem 117 114 30 4 

     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Fizjologia człowieka 15 15 5 E 

Obsługa ruchu turystycznego  30 30 5 E 

Lektorat 0 18 1 zo 

Etyka lub Filozofia (do wyboru) 18 0 3 zo 

Ochrona własności intelektualnej 9 0 2 zo 

Analiza działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw turystycznych 

12 15 4 E 

Podmioty pośrednictwa i organizacji w 
turystyce 

15 12 4 E 

Nowoczesne systemy informatyczne w 
turystyce 

0 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 0 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Razem 111 123 30 4 

 
semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Prawo 15 15 5 E 

Historia architektury i sztuki  30 15 4 zo 

Lektorat 0 18 2 E 

Ekonomia menedżerska 15 15 5 E 

Nowoczesne systemy informatyczne w 
turystyce 

0 15 3 zo 

Programowanie i ocena inwestycji w 
turystyce 

15 15 5 E 

Partnerstwo i przywództwo w turystyce 12 12 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 2 z 

Razem 99 123 30 4 

     

semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Strategie rozwoju turystyki na poziomie 
regionalnym i lokalnym 12 15 3 E 

Zarządzanie strategiczne 15 12 4 E 

Prawo w turystyce 15 12 5 E 

Metody statystyczne w turystyce i rekreacji 12 12 3 zo 

Kadry w turystyce i rekreacji 12 12 3 E 

Kierowanie zespołami 0 15 2 zp 

Seminarium licencjackie 0 18 10 zo 

Razem 66 96 30 4 
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4.3 Studia II stopnia – stacjonarne  spec. Biznes T urystyczny 
 

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Historia kultury 30 0 4 zo 

Regiony turystyczne 30 0 4 zo 

Polityka turystyczna 15 15 4 zo 

Ekonomiczne podstawy turystyki 15 15 4 E 

Podstawy prawne działalności turystycznej 15 0 1 zo 

Produkt turystyczny 0 15 1 zo 

Organizacja ruchu turystycznego 15 15 4 E 

Analiza rynku usług turystycznych 15 15 4 E 

Kreatywność i innowacje w turystyce 15 15 4 E 

Razem 150 90 30 4 

         
     

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Socjologia czasu wolnego 30 15 5 zo 

Regiony turystyczne 30 0 4 E 

Informatyka w turystyce i rekreacji 15 15 4 zo 

Planowanie turystyczne 15 30 4 zo 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
turystycznym 15 30 5 E 

Komunikacja marketingowa w turystyce 0 15 5 E 

Seminarium magisterskie  0 30 3 zal 

Razem 105 135 30 3 

     
          

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług turystycznych i 
rekreacyjnych  

30 30 5 E 

Strategie rynkowe w turystyce 0 15 3 zo 

Turoperatorstwo 0 15 3 zo 

Protokół dyplomatyczny w biznesie 
turystycznym 

0 15 2 zo 

Seminarium magisterskie  0 30 10 zal 

Zajęcia fakultatywne 60 0 3 zo 

Blok przedmiotów do wyboru I, II 30 30 4 zo 

Razem 120 135 30 1 

     

Blok przedmiotów do wyboru I   
(Przedsi ębiorstwo turystyczne) 

Turystyka biznesowa 15 15 2 zo 

Finanse przedsiębiorstw turystycznych 15 15 2 zo 

Blok przedmiotów do wyboru II   
(Produkt turystyczny w uj ęciu obszarowym) 

Turystyka zdrowotna 15 15 2 zo 

Agroturystyka 15 15 2 zo 
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semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Przewozy turystyczne 0 15 2 zo 

Informacja turystyczna 0 15 2 zo 

Społeczno-kulturowe aspekty turystyki 15 0 3 E 

Zarządzanie kadrami w turystyce 15 15 4 E 

Zarządzanie projektami w turystyce 15 30 4 E 

Seminarium magisterskie  0 30 10 zo 

Zajęcia fakultatywne 60 0 3 zo 

Blok przedmiotów do wyboru I, II 15 15 2 zo 

Razem 120 120 30 3 

          

Blok przedmiotów do wyboru I   

Zarządzanie relacjami z klientem 15 15 2 zo 

Blok przedmiotów do wyboru II   

Kształtowanie strategii rozwoju turystyki w 
regionie 15 15 2 zo 

4.4 Studia II stopnia – niestacjonarne spec. Biznes  turystyczny 
 

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Historia kultury 30 0 4 zo 

Regiony turystyczne 30 0 4 zo 

Polityka turystyczna 15 15 4 zo 

Ekonomiczne podstawy turystyki 9 9 4 E 

Podstawy prawne działalności turystycznej 9 0 1 zo 

Produkt turystyczny 0 9 1 zo 

Organizacja ruchu turystycznego 9 9 4 E 

Analiza rynku usług turystycznych 9 9 4 E 

Kreatywność i innowacje w turystyce 9 9 4 E 

Razem 120 60 30 4 

         
     

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Socjologia czasu wolnego 30 15 5 zo 

Regiony turystyczne 30 0 4 E 

Informatyka w turystyce i rekreacji 15 15 4 zo 

Planowanie turystyczne 15 15 4 zo 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
turystycznym 15 30 5 E 

Komunikacja marketingowa w turystyce 0 9 5 E 

Seminarium magisterskie  0 18 3 zal 

Razem 105 102 30 3 

     
          

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług turystycznych i 
rekreacyjnych  15 30 5 E 

Strategie rynkowe w turystyce 0 9 3 zo 

Turoperatorstwo 0 9 3 zo 

Protokół dyplomatyczny w biznesie 
turystycznym 0 9 2 zo 

Seminarium magisterskie  0 18 10 zal 

Zajęcia fakultatywne 12 0 3 zo 

Blok przedmiotów do wyboru I, II 18 18 4 zo 
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Razem 45 93 30 1 

     

Blok przedmiotów do wyboru I   
(Przedsi ębiorstwo turystyczne) 

Turystyka biznesowa 9 9 2 zo 

Finanse przedsiębiorstw turystycznych 9 9 2 zo 

Blok przedmiotów do wyboru II   
(Produkt turystyczny w uj ęciu obszarowym) 

Turystyka zdrowotna 9 9 2 zo 

Agroturystyka 9 9 2 zo 
     

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Przewozy turystyczne 0 9 2 zo 

Informacja turystyczna 0 9 2 zo 

Społeczno-kulturowe aspekty turystyki 9 0 3 E 

Zarządzanie kadrami w turystyce 9 9 4 E 

Zarządzanie projektami w turystyce 9 18 4 E 

Seminarium magisterskie  0 18 10 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 3 zo 

Blok przedmiotów do wyboru I, II 9 9 2 zo 

Razem 48 72 30 3 

          

Blok przedmiotów do wyboru I   

Zarządzanie relacjami z klientem 9 9 2 zo 

Blok przedmiotów do wyboru II   

Kształtowanie strategii rozwoju turystyki w 
regionie 9 9 2 zo 
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5 OPISY PRZEDMIOTÓW (spis – kolejno ść alfabetyczna) 
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5.1 STUDIA I STOPNIA – MENEDŻER TURYSTYKI 
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ANALIZA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 
TURYSTYCZNYCH 

 
Nazwa przedmiotu: Analiza działalno ści gospodarczej 
przedsi ębiorstw turystycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: Obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl)  
dr Adam Pawlicz (e-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność zastosowania wybranych elementów analizy ekonomicznej w 
przedsiębiorstwach turystycznych oraz interpretacji wyników (ze szczególnym uwzględnieniem mierników 
charakteryzujących hotelarstwo i gastronomię). 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, zarządzania i ekonomiki turystyki. 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student zna teoretyczne podstawy możliwości i sposobów zastosowań wybranych elementów analizy ekonomicznej w 
przedsiębiorstwach turystycznych oraz ich interpretacji. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student potrafi dokonać analizy kosztów, ustalać ceny, stosować techniki Yield Management oraz liczyć odchylenia 
budżetowe w przedsiębiorstwach turystycznych. Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów 
analizy kosztów i wyników w przedsiębiorstwach turystycznych. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Cechy specyficzne hotelarstwa i gastronomii 2 
2. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie turystycznym 3 
3. Polityka cenowa w przedsiębiorstwie turystycznym 2 
4. Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego w krótkim okresie 2 
5. Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie i gastronomii 2 
6. Ocena decyzji inwestycyjnych w branży turystycznej 2 

 

7. Analiza progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelarskim 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza kosztów 3 
2. Szacowanie kosztów przedsiębiorstw turystycznych 3 
3. Ustalanie cen w przedsiębiorstwach turystycznych 4 
4. Analiza odchyleń cen, kosztów i wyników 4 
5. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-4 2 
6. Stosowanie technik Yield Management 4 
7. Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach turystycznych 4 
8. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw  turystycznych 4 

 

9. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 6-8 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), 
rozwiązywanie zadań 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie testu wyboru uzupełnianego pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz 
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zalecanej literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (zadania). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 35 
SUMA 110 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. W. Biczysko, R.D. Tauber, Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, 
turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007. 
2. R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
2. W. Nastaj, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 
Gdańsk 2008. 
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Nazwa przedmiotu: Analiza działalno ści gospodarczej 
przedsi ębiorstw turystycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 15    
Status przedmiotu : Obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl)  
dr Adam Pawlicz (e-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność zastosowania wybranych elementów analizy ekonomicznej w 
przedsiębiorstwach turystycznych oraz interpretacji wyników (ze szczególnym uwzględnieniem mierników 
charakteryzujących hotelarstwo i gastronomię). 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, zarządzania i ekonomiki turystyki. 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student zna teoretyczne podstawy możliwości i sposobów zastosowań wybranych elementów analizy ekonomicznej w 
przedsiębiorstwach turystycznych oraz ich interpretacji. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student potrafi dokonać analizy kosztów, ustalać ceny, stosować techniki Yield Management oraz liczyć odchylenia 
budżetowe w przedsiębiorstwach turystycznych. Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów 
analizy kosztów i wyników w przedsiębiorstwach turystycznych. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Cechy specyficzne hotelarstwa i gastronomii 1 
2. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie turystycznym 2 
3. Polityka cenowa w przedsiębiorstwie turystycznym 2 
4. Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego w krótkim okresie 2 
5. Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie i gastronomii 2 
6. Ocena decyzji inwestycyjnych w branży turystycznej 2 

 

7. Analiza progu rentowności w przedsiębiorstwie hotelarskim 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza kosztów 2 
2. Szacowanie kosztów przedsiębiorstw turystycznych 2 
3. Ustalanie cen w przedsiębiorstwach turystycznych 2 
4. Analiza odchyleń cen, kosztów i wyników 2 
6. Stosowanie technik Yield Management 2 
7. Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach turystycznych 2 
8. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw  turystycznych 2 

 

9. Pisemne kolokwium z przedmiotu 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), 
rozwiązywanie zadań 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie testu wyboru uzupełnianego pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz 
zalecanej literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (zadania). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
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Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 43 
SUMA 110 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. W. Biczysko, R.D. Tauber, Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, 
turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007. 
2. R. Kotaś, S. Sojak, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
2. W. Nastaj, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 
Gdańsk 2008. 
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BADANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO 
 
Nazwa przedmiotu: Badania rynku turystycznego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu przedmiot specjalno ściowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykład: dr Agnieszka Sawi ńska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl  
Ćwiczenia: mgr Katarzyna Orfin, katarzyna.orfin@wzie u.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie badań rynku 
turystycznego. Studenci poznają metody gromadzenia, selekcjonowania, analizowania oraz interpretowania danych 
(informacji), które mają mieć zastosowanie na rynku turystycznym. Część teoretyczna jest podstawą w zakresie 
literaturowym przedmiotu, część praktyczna w formie ćwiczeń – odniesieniem teorii do rzeczywistości, poprzez 
przygotowanie pełnej procedury badawczej  dla potrzeb wybranych podmiotów sektora  turystycznego. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Posiada już wiedza przez Studentów powinna obejmować zagadnienia z ekonomiki turystyki i rekreacji, podstaw 
marketingu. 
 
 Efekty kształcenia    
Student potrafi wyjaśnić i opisać istotę badań w turystyce, posiada szerokie umiejętności gromadzenia, selekcjonowania, 
analizowania i interpretowania danych (informacji) pochodzących z sektora turystycznego.  Posiada umiej ętność i wiedzę 
ważną odniesieniu do praktycznego zastosowania metod badawczych, potrafi odniesieniu do kwestionariusz ankiety. W 
sferze komunikacji społecznej  student potrafi pracować w grupie oraz przeprowadzać badania ankietowe w terenie, a 
więc nawiązywać kontakty z otoczeniem. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące badań rynku turystycznego 3 

2. Przedmiot badań rynku turystycznego 2 

3. Źródła informacji o rynku turystycznym  2 
4. Procedura badania rynku turystycznego 2 
5. Proces doboru próby 2 
6. Techniki doboru losowego 2 
7. Techniki doboru nie losowego 2 
8. Badania ankietowe  4 
9. Metody jakościowe pozyskiwania informacji rynkowych 2 
10. Badanie zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych 2 
11. Procedura segmentacji rynku turystycznego 4 
12. Badanie skuteczności  działań marketingowych 3 

 

  
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Omówienie na przykładach z sektora turystycznego podstawowych zagadnień badania 
rynku turystycznego 

2 

2. Omówienie procedury badań marketingowych na wybranych przykładach 2 
3. Odniesienie do sektora turystycznego modelu postępowania nabywcy (praca w grupach) 4 
4. Omówienie postaw, preferencji turystów; zadania liczbowe 2 
5. Omówienie badań marketingowych wykorzystywanych w turystyce 2 
6. Budowa kwestionariusza ankiety przez Studentów 4 
7. Zadania liczbowe – badania opinii i postaw (współczynnik korelacji rang Spearmana) 2 
8. Analiza ankiet (poprawność, najczęstsze błędy) 2 
9. Praktyczne omówienie procedury segmentacji rynku turystycznego; praca w grupach 2 
10. Omówienie badań w zakresie kreowania marki na rynku turystycznym i lojalności turystów 2 
11. Omówienie badań udziału przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności na rynku 2 

 

12. Prezentacje przygotowane przez Studentów w tematyce badań rynku turystycznego 4 
   
Suma - 30 
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Suma Wykłady i ćwiczenia 60 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: 
Ćwiczenia: praca zespołowa oparta na analizowaniu case studies, prezentacje multimedialne, dyskusje, praca własna 
Studentów w postaci prezentacji  
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład: egzamin pisemny (pytania opisowe i pytania testowe) 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne (część testowa, część w formie pytań otwartych), opracowanie kwestionariusza ankiety, 
praca własna Studenta, aktywność, obecność 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Tokarz,  A. Lewandowska, Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania, WN US, Szczecin 2004 
2. D. Pfaff, Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC.edu, Warszawa 

2010 
3. Red.  J. Perenc, „Analiza i funkcjonowanie rynku”, WN US, Szczecin 1998 
4. Red. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008 
5. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2000 
6. B. Dobiegała-Korona, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Almamer, Warszawa 2010 
7. Turystyka w badaniach naukowych, Red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2005 
8. Katalog PTBRiO 2010/11, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa 2010 
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Nazwa przedmiotu: Badania rynku turystycznego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu przedmiot specjalno ściowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykład: dr Agnieszka Sawi ńska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl  
Ćwiczenia: mgr Katarzyna Orfin, katarzyna.orfin@wzie u.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie badań rynku 
turystycznego. Studenci poznają metody gromadzenia, selekcjonowania, analizowania oraz interpretowania danych 
(informacji), które mają mieć zastosowanie na rynku turystycznym. Część teoretyczna jest podstawą w zakresie 
literaturowym przedmiotu, część praktyczna w formie ćwiczeń – odniesieniem teorii do rzeczywistości, poprzez 
przygotowanie pełnej procedury badawczej  dla potrzeb wybranych podmiotów sektora  turystycznego. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Posiada ju ż wiedza przez Studentów powinna obejmowa ć zagadnienia z ekonomiki turystyki i rekreacji, pod staw 
marketingu. 
 
 Efekty kształcenia    
Student potrafi wyjaśnić i opisać istotę badań w turystyce, posiada szerokie umiejętności gromadzenia, selekcjonowania, 
analizowania i interpretowania danych (informacji) pochodzących z sektora turystycznego.  Posiada umiejętność i wiedzę 
ważną odniesieniu do praktycznego zastosowania metod badawczych, potrafi odniesieniu do kwestionariusz ankiety. W 
sferze komunikacji społecznej student potrafi pracować w grupie oraz przeprowadzać badania ankietowe w terenie, a więc 
nawiązywać kontakty z otoczeniem. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące badań rynku turystycznego 2 

2. Przedmiot badań rynku turystycznego 1 

3. Źródła informacji o rynku turystycznym  1 
4. Procedura badania rynku turystycznego 2 
5. Badania ankietowe  2 
6. Badanie zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych 2 
7. Badanie skuteczności  działań marketingowych 2 

 

  
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Omówienie procedury badań marketingowych na wybranych przykładach 1 
2. Odniesienie do sektora turystycznego modelu postępowania nabywcy (praca w grupach) 2 
3. Omówienie postaw, preferencji turystów; zadania liczbowe 1 
4. Budowa kwestionariusza ankiety przez Studentów 4 
5. Omówienie badań w zakresie kreowania marki na rynku turystycznym i lojalności turystów 2 

 

6. Omówienie badań udziału przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności na rynku 2 
   
Suma - 12 
Suma Wykłady i ćwiczenia 24 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: 
Ćwiczenia: praca zespołowa oparta na analizowaniu case studies, prezentacje multimedialne, dyskusje, praca własna 
Studentów w postaci prezentacji  
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład: egzamin pisemny (pytania opisowe i pytania testowe) 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne (część testowa, część w formie pytań otwartych), opracowanie kwestionariusza ankiety, 
praca własna Studenta, aktywność, obecność 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
Przygotowanie się do zajęć 40 
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Studiowanie zalecanej literatury 60 
SUMA 124 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Tokarz,  A. Lewandowska, Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania, WN US, Szczecin 2004 
2. D. Pfaff, Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC.edu, Warszawa 

2010 
3. Red.  J. Perenc, Analiza i funkcjonowanie rynku, WN US, Szczecin 1998 
4. Red. K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008 
5. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2000 
6. B. Dobiegała-Korona, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Almamer, Warszawa 2010 
7. Turystyka w badaniach naukowych, Red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2005 
8. Katalog PTBRiO 2010/11, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa 2010 
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EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 45    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Krzysztof Płatek (docplatek@gmail.com),  
mgr Agata Leo ńska-Duniec (agataleonska@op.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Przedstawienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów ekologii i ochrony środowiska; zdobycie przez studenta 
umiejętności rozumienia oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko; ukazanie sposobów rozwiązywania 
problemów dotyczących ochrony środowiska; zdobycie przez studenta umiejętności organizowania turystyki i rekreacji w 
sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu; zapoznanie studenta z zasadami rozwoju zrównoważonego w 
turystyce i rekreacji.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu biologii i geografii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska; wymienia i 
opisuje skutki oddziaływania ludzi, w szczególności turystów, na środowisko. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować dane i informacje z zakresu ekologii i 
ochrony środowiska oraz interpretować wyniki niektórych badań podstawowych; student przewiduje i ocenia wpływ 
działalności człowieka na środowisko. 
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za organizację turystyki i rekreacji w 
sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu; szanuje relacje między organizmami żywymi, środowiskiem i 
człowiekiem; student jest wrażliwy na problemy związane z ochroną środowiska; pracuje indywidualnie i w zespole.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ekologia a ochrona środowiska. Człowiek i środowisko jako wzajemnie powiązany system. 2 
2. Abiotyczne środowisko życia. 2 
3.Układy przyrodnicze - poziomy ich organizacji, struktura i funkcjonowanie. 3 
4. Motywy ochrony przyrody – rys historyczny. Teoria i praktyka ochrony przyrody w Polsce i 
na świecie - koncepcja ekorozwoju. 

2 

5. Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody.  2 
6. Ekologia krajobrazu, ekologia turystyki, ekologia miast, ekologia rolnictwa. 2 

 

7. Turystyka jako czynnik upowszechniania świadomości przyrodniczej i źródło zagrożeń 
przyrody. 

2 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zakres zainteresowań ekologii. Związki ekologii z turystyką. Podstawowe pojęcia 
ekologiczne. 

3 

2. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiskowe ograniczające występowanie organizmów.  3 
3. Ekologia populacji. Cechy i struktura populacji. 3 
4. Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne między populacjami. 3 
5. Cechy i struktura troficzna biocenozy. 3 
6. Struktura, funkcjonowanie i produktywność ekosystemu. Cykle biogeochemiczne. Sukcesja 
ekologiczna. 

3 

7. Biomy kuli ziemskiej: wodne i lądowe. 3 

8. Historia ochrony środowiska. Największe katastrofy ekologiczne. 3 
9. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego. 3 
10. Zanieczyszczenie i ochrona wód. 3 
11. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. 3 
12. Ochrona środowiska przed odpadami i ściekami.  3 
13. Środowisko a zdrowie człowieka. Zagrożenia hałasem, wibracjami i promieniowaniem. 3 

 

14. Prawne i społeczne aspekty ochrony środowiska. Organizacja ochrony środowiska w 
Polsce i na świecie. 

3 
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15. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-14 3 
Suma - 45 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, prezentacje, praca w grupach i indywidualna, analiza przypadków, 
dyskusja. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium na koniec semestru (krótkie pytania otwarte oraz test wyboru). Oceniana jest 
wiedza studenta oraz umiejętność jej wykorzystania do rozwiązania określonych problemów. Warunkiem zaliczenia jest 
również aktywny udział w ćwiczeniach. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej (krótkie pytania otwarte). 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 50 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca   
Literatura podstawowa:  
1.E. Pyłka-Gutowska „Ekologia z ochroną środowiska” Wydawnictwo Oświata, Warszawa 1997 
2.C.J. Krebs „Ekologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 
3.A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee „Ekologia. Krótkie wykłady” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca:  
4. „Słownik tematyczny t.8 Ekologia i ochrona środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 
5. K. Stępczak „Ochrona i kształtowanie środowiska” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 
6.J.Semkow „Ekonomia Ekologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980 
 
 



 51 

 
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Krzysztof Płatek (docplatek@gmail.com),  

 
Cel przedmiotu  
Przedstawienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów ekologii i ochrony środowiska; zdobycie przez studenta 
umiejętności rozumienia oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko; ukazanie sposobów rozwiązywania 
problemów dotyczących ochrony środowiska; zdobycie przez studenta umiejętności organizowania turystyki i rekreacji w 
sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu; zapoznanie studenta z zasadami rozwoju zrównoważonego w 
turystyce i rekreacji.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu biologii i geografii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska; wymienia i 
opisuje skutki oddziaływania ludzi, w szczególności turystów, na środowisko. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować dane i informacje z zakresu ekologii i 
ochrony środowiska oraz interpretować wyniki niektórych badań podstawowych; student przewiduje i ocenia wpływ 
działalności człowieka na środowisko. 
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za organizację turystyki i rekreacji w 
sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu; szanuje relacje między organizmami żywymi, środowiskiem i 
człowiekiem; student jest wrażliwy na problemy związane z ochroną środowiska; pracuje indywidualnie i w zespole.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ekologia a ochrona środowiska. Człowiek i środowisko jako wzajemnie powiązany system. 2 
2, Abiotyczne środowisko życia. 2 
3. Układy przyrodnicze - poziomy ich organizacji, struktura i funkcjonowanie. 3 
4. Motywy ochrony przyrody – rys historyczny. Teoria i praktyka ochrony przyrody w Polsce i 
na świecie - koncepcja ekorozwoju. 

2 

5. Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody.  2 
6. Ekologia krajobrazu, ekologia turystyki, ekologia miast, ekologia rolnictwa. 2 

 

7. Turystyka jako czynnik upowszechniania świadomości przyrodniczej i źródło zagrożeń 
przyrody. 

2 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zakres zainteresowań ekologii. Związki ekologii z turystyką. Podstawowe pojęcia 
ekologiczne. 

2 

2. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiskowe ograniczające występowanie organizmów.  2 
3. Ekologia populacji. Cechy i struktura populacji. 2 
4. Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne między populacjami. 2 
5. Cechy i struktura troficzna biocenozy. 2 
6. Struktura, funkcjonowanie i produktywność ekosystemu. Cykle biogeochemiczne. Sukcesja 
ekologiczna. 

2 

7. Biomy kuli ziemskiej: wodne i lądowe. 2 

8. Historia ochrony środowiska. Największe katastrofy ekologiczne. 2 
9. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego. 2 
10. Zanieczyszczenie i ochrona wód. 2 
11. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. 2 
12. Ochrona środowiska przed odpadami i ściekami.  2 
13. Środowisko a zdrowie człowieka. Zagrożenia hałasem, wibracjami i promieniowaniem. 2 
14. Prawne i społeczne aspekty ochrony środowiska. Organizacja ochrony środowiska w 
Polsce i na świecie. 

2 

 

15. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-14 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  



 52 

Wykład i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, prezentacje, praca w grupach i indywidualna, analiza przypadków, 
dyskusja. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium na koniec semestru (krótkie pytania otwarte oraz test wyboru). Oceniana jest 
wiedza studenta oraz umiejętność jej wykorzystania do rozwiązania określonych problemów. Warunkiem zaliczenia jest 
również aktywny udział w ćwiczeniach. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej (krótkie pytania otwarte). 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 50 
SUMA 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca   
Literatura podstawowa:  
1.E. Pyłka-Gutowska „Ekologia z ochroną środowiska” Wydawnictwo Oświata, Warszawa 1997 
2.C.J. Krebs „Ekologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 
3.A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee „Ekologia. Krótkie wykłady” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca:  
4. „Słownik tematyczny t.8 Ekologia i ochrona środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 
5. K. Stępczak „Ochrona i kształtowanie środowiska” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 
6.J. Semkow „Ekonomia Ekologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980 
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EKONOMIA 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki 
Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : studia I stopnia 

Kod przedmiotu 
14.3VI27K0303 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIA  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

2 W/CW 15/30 stacjonarne 1 
   
2 W/CW 15/30 niestacjo-

narne 
1 

   

5 obowiązkowy polski 

Prowadz ący przedmiot : dr hab. prof. US Grażyna Wolska, dr Ireneusz Jaźwiński, dr Jolanta 
Kondratowicz-Pozorska 
Wymagania wst ępne : 
podstawy ekonomicznych definicji nabyte w trakcie nauki przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach 
średnich, obserwacja zjawisk gospodarczych w Polsce i za granicą, umiejętność prowadzenia 
dyskusji na tematy społeczno-gospodarcze; analiza prasy codziennej 
Cele przedmiotu : 
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii w 
zakresie koncepcji teoretycznych i umiejętności praktycznych, w tym zapoznanie studentów z 
mechanizmami funkcjonowania gospodarki rynkowej, wskazanie złożoności problemów 
ekonomicznych, szerokich powiązań z innymi aspektami życia (m.in. polityką) oraz rozwijanie u 
studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia na procesy gospodarcze i wskazanie 
możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 
Metody dydaktyczne : 
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
1. Podstawowe pojęcia ekonomii. Współczesne teorie ekonomiczne. 
2. Rynek – jego elementy i mechanizmy.  
3. Popyt i podaż oraz czynniki je kształtujące.  
4. Elastyczność cenowa popytu i podaży. 
5. Zachowania konsumenta na rynku.  
6. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk). 
7. Struktury rynkowe (konkurencja doskonała, konkurencja niedoskonała, monopol). 
8. Rynek czynników produkcji. 
9. Rachunki makroekonomiczne. 
10. Rozwój społeczno-gospodarczy, wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny.  
11. Budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny - podstawowe zależności i dylematy 
12. Bezrobocie i jego skutki dla gospodarki. 
13. Rynek pieniądza oraz instytucje rynków finansowych. 
14. Inflacja, deflacja, slumpflacja i stagflacja. 
15. System gospodarczy Unii Europejskiej. 
16. Handel międzynarodowy i gospodarka globalna. 
Forma i warunki zaliczenia : 
Forma: egzaminy pisemne, zaliczenie pisemne, ocenianie ciągłe 
Czas trwania: egzaminy pisemne-koniec semestru-1 h, zaliczenie pisemne-kolokwia 2 w semestrze 
po 1 h 
Terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: zapisy nie występują, egzamin odbywa się 
według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów 
znany studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą 
Literatura podstawowa : 
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, T.1 i 2, PWE, Warszawa 2007. 
2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN, Warszawa 
2006. 
2. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ 
„Solidarność“, Gdańsk 1993. 
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EKONOMIA MENED ŻERSKA 

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Ekonomii 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalność: Menedżer turystyki 
Poziom studiów: studia I stopnia  

Kod przedmiotu 
14.3VI27S0331 

Nazwa przedmiotu:  EKONOMIA MENEDŻERSKA  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

5 W/CW 30/30 stacjonarne 2 
                  

5 W/CW 15/15 niestacjo-
narne 

2 
                  

5 obowiązkowy polski 

 
Prowadz ący przedmiot :   dr hab. prof. US Grażyna Wolska    
 
Wymagania wst ępne : 
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii) oraz umiejętność 
analizowania zjawisk ekonomicznych.  
Cele przedmiotu : 
Podczas zajęć student nabywa zarówno teoretyczne jak i praktyczne umiejętności podejmowania optymalnych decyzji 
związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (optymalizacja produkcji, zatrudnienia oraz ilości kapitału rzeczowego 
jak i finansowego). 
Metody dydaktyczne : 
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia odbywają się w formie warsztatów grupowych na których 
analizowane są zarówno przykłady teoretyczne oraz praktyczne. 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Treści merytoryczne przedmiotu obejmują podejmowanie optymalnych decyzji przez kadrę zarządzającą w 
przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu praw i narzędzi ekonomicznych. Podstawowe zagadnienia obejmują główne 
prawa ekonomii i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, podstawowe zagadnienia dotyczące przedsiębiorstw oraz ich 
roli we współczesnych systemach gospodarczych. Ponadto zakres materiału to również podejmowanie optymalnych 
decyzji dotyczących optymalizacji produkcji, zatrudnienia i kapitału (rzeczowego, finansowego) w celu maksymalizacji 
zysków z podjętej działalności.  

1. Fundamentalne teorie rynku 
2. Struktury rynkowe 
3. Mikroekonomiczne podstawy teorii firmy 
4. Teoria podejmowania decyzji menedżerskich 
5. Pojęcie ryzyka i niepewności w teorii podejmowania decyzji 
6. Decyzje producentów  i konsumentów przy wykorzystaniu elastyczności popytu i podaży 
7. Optymalizacja decyzji na podstawie analizy marginalnej 
8. Decyzje przedsiębiorstw w różnych strukturach konkurencji 

Decyzje optymalizacyjne w zakresie pracy i kapitału 
Forma i warunki zaliczenia : 
Egzamin w formie pisemnej (test z zadaniami i praktycznymi problemami do rozwiązania) na koniec semestru. Czas 
trwania ok. 45 min. Ponadto wpływ na końcową ocenę ma również aktywność studentów podczas zajęć praktycznych w 
trakcie ćwiczeń. 
Literatura podstawowa : 

1. W. F. Samuelson, S. G. Marks: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2008. 
2. S. Piocha, R. Gabryszak: Ekonomia menedżerska dla MPS, Difin, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997. 
2. D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 

1999. 
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EKONOMIKA TURYSTYKI  I REKREACJI  

 
Nazwa przedmiotu: Ekonomika turystyki i rekreacji Ko d przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność identyfikacji i badania przejawiania się zjawisk, praw i prawidłowości 
ekonomicznych zachodzących na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, w szczególności analiza i ocena złożoności i 
współzależności zjawisk dotyczących turystyki i rekreacji w skali makroekonomicznej (zależności: turystyka i rekreacja – 
dochód narodowy, turystyka i rekreacja – inne sektory gospodarki narodowej, turystyka – bilans płatniczy i handlowy) i 
mikroekonomicznej (ekonomiki funkcjonalne turystyki i rekreacji). 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, 
identyfikuje najważniejsze zjawiska, prawa i prawidłowości ekonomiczne, opisuje zależności zjawisk dotyczących turystyki 
i rekreacji w skali makroekonomicznej.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk o charakterze ekonomicznym występujących na 
rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, umie zastosować w praktyce gospodarczej poznane prawa i prawidłowości 
ekonomiczne, przewiduje różne sytuacje rynkowe wykorzystując zdobytą wiedzę o funkcjonowaniu rynku turystycznego i 
rekreacyjnego, potrafi ocenić znaczenie turystyki i rekreacji w gospodarce.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
ekonomicznych w turystyce i rekreacji, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ekonomika turystyki i rekreacji w systemie nauk ekonomicznych 2 
2. Miejsce turystyki i rekreacji w gospodarce 2 
3. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
4. Popyt turystyczny i rekreacyjny 2 
5. Podaż turystyczna i rekreacyjna 2 
6. Ceny usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
7. Polityka państwa w obszarze turystyki rekreacji 2 

 

8. Turystyka międzynarodowa 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu turystyki i rekreacji;  
powiązania pomiędzy turystyką a rekreacją 

2 

2. Wybrane rodzaje ruchu turystycznego (ćwiczenia w grupach) 2 
3. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki i rekreacji (ćwiczenia w grupach) 2 
4. Gospodarka turystyczna; klasyfikacja działalności turystycznej i  
rekreacyjnej (ćwiczenia w grupach) 

2 

5. Zjawisko mnożnika turystycznego 2 
6. Popyt turystyczny i rekreacyjny - podstawowe zależności 2 
7. Cechy popytu turystycznego i rekreacyjnego 2 
8.Cechy  podaży turystycznej i rekreacyjnej 2 
9. Produkt turystyczny i rekreacyjny 2 
10. Uwarunkowania i metody ustalania cen usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
11.  Charakterystyka międzynarodowego ruchu turystycznego(ćwiczenia w grupach) 2 
12. Polityka turystyczna i rekreacyjna 2 

 

13. Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
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14. Powtórzenie materiału 2 
15. Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu 2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w grupach, analiza tekstów z wnioskowaniem i dyskusją, 
studia przypadków. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 50 
Studiowanie literatury 55 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
3. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1998. 
3. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomika turystyki i rekreacji Ko d przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest umiejętność identyfikacji i badania przejawiania się zjawisk, praw i prawidłowości 
ekonomicznych zachodzących na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, w szczególności analiza i ocena złożoności i 
współzależności zjawisk dotyczących turystyki i rekreacji w skali makroekonomicznej (zależności: turystyka i rekreacja – 
dochód narodowy, turystyka i rekreacja – inne sektory gospodarki narodowej, turystyka – bilans płatniczy i handlowy) i 
mikroekonomicznej (ekonomiki funkcjonalne turystyki i rekreacji). 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, 
identyfikuje najważniejsze zjawiska, prawa i prawidłowości ekonomiczne, opisuje zależności zjawisk dotyczących turystyki 
i rekreacji w skali makroekonomicznej.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk o charakterze ekonomicznym występujących na 
rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, umie zastosować w praktyce gospodarczej poznane prawa i prawidłowości 
ekonomiczne, przewiduje różne sytuacje rynkowe wykorzystując zdobytą wiedzę o funkcjonowaniu rynku turystycznego i 
rekreacyjnego, potrafi ocenić znaczenie turystyki i rekreacji w gospodarce.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
ekonomicznych w turystyce i rekreacji, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ekonomika turystyki i rekreacji w systemie nauk ekonomicznych 2 
2. Miejsce turystyki i rekreacji w gospodarce 2 
3. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
4. Popyt turystyczny i rekreacyjny 2 
5. Podaż turystyczna i rekreacyjna 2 
6. Ceny usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
7. Polityka państwa w obszarze turystyki rekreacji 2 

 

8. Turystyka międzynarodowa 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu turystyki i rekreacji;  
powiązania pomiędzy turystyką a rekreacją 

2 

2. Wybrane rodzaje ruchu turystycznego (ćwiczenia w grupach) 2 
3. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki i rekreacji (ćwiczenia w grupach) 2 
4. Gospodarka turystyczna; klasyfikacja działalności turystycznej i  
rekreacyjnej (ćwiczenia w grupach) 

2 

5. Zjawisko mnożnika turystycznego 2 
6. Popyt turystyczny i rekreacyjny - podstawowe zależności 2 
7. Cechy popytu turystycznego i rekreacyjnego 2 
8.Cechy  podaży turystycznej i rekreacyjnej 2 
9. Produkt turystyczny i rekreacyjny 2 
10. Uwarunkowania i metody ustalania cen usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
11.  Charakterystyka międzynarodowego ruchu turystycznego(ćwiczenia w grupach) 2 
12. Polityka turystyczna i rekreacyjna 2 
13. Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
14. Powtórzenie materiału 2 

 

15. Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu 2 
Suma - 30 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w grupach, analiza tekstów z wnioskowaniem i dyskusją, 
studia przypadków. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 50 
Studiowanie literatury 55 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
3. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1998. 
3. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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ETYKA  

Jednostka organizacyjna US: 
 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Kod przedmiotu 
08.09 Nazwa przedmiotu: ETYKA 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

4 W 30 stacjonarne 2 
   
4 W 18 niestacjo-

narne 
2 

   

3 do wyboru Polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  prof. Mirosław Rutkowski,  dr Krzysztof Saja 
 
Wymagania wst ępne : brak 
Cele przedmiotu : 
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami etyki, przyswojenie różnych 
sposobów analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów społecznych i wyrobienie umiejętności 
prawidłowej analizy etycznej 
Metody dydaktyczne : 
Wykład  
Treści merytoryczne przedmiotu : 

1. Pojęcie etyki i moralności. Oceny, normy i problem ich uzasadniania. 
2. Przedmiot oceny  moralnej  
3. Etyka cnót  
4. Tolerancja  
5. Nieposłuszeństwo obywatelskie  
6. Eutanazja 
7. Aborcja 
8. Etyka biznesu  
9. Kara śmierci   
10. Terroryzm  
11. Etyka wobec seksu  
12. Etyka a religia  
13. Moralność w życiu publicznym 

 
Forma i warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną 
 
Literatura podstawowa : 

1. A.MacIntyre, Krótka historia etyki,PWN , W-wa 2002 
2. P.singer, Przewodnik po etyce, KiW,W-wa 1998 

                                            
 

Literatura uzupełniająca: 
1. J.Hołówka Etyka w działaniu ,wyd. Pruszyński,W-wa 2001 
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FILOZOFIA 

Jednostka organizacyjna US: 
 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Kod przedmiotu 
08.1 Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

4 W 30 stacjonarne 2 
   
4 W 18 niestacjo-

narne 
2 

   

3 do wyboru Polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  dr Adriana Schetz  
 
Wymagania wst ępne : brak 
Cele przedmiotu : 
celem wykładu jest wyrobienie umiejętności analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz zapoznanie ze 
słownikiem filozoficznym 
Metody dydaktyczne : 
Wykład  
Treści merytoryczne przedmiotu : 

1. Poznanie ludzkie i jego specyfika   
2. Poznanie naukowe i typy nauk  
3. Poznanie filozoficzne  
4. Koncepcje filozofii  
5. Filozofia a nauka 
6. Filozofia a światopogląd i ideologia 
7. Fazy i  epoki rozwojowe filozofii  
8. Działy i dyscypliny filozofii 

 
Forma i warunki zaliczenia : zaliczenie z oceną 
 
Literatura podstawowa : 

1. A.B.Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL ,Lublin 2001 
2.  J.Hartman ,Wstęp do filozofii,PWN,W-wa 2005 

                                            
 

Literatura uzupełniająca: 
1.   T.Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii ,Spacja,  W- wa  1993 
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FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA  

 
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15  30   
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. dr hab. Jan Jaszczanin (nijojan@gmail.com),  
mgr Agata Leo ńska-Duniec (leonska.duniec@gmail.com) 
 
Cel przedmiotu  
Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących budowy i czynności poszczególnych układów fizjologicznych 
organizmu człowieka w czasie spoczynku, wysiłku fizycznego i w różnych warunkach środowiskowych oraz w warunkach 
bezczynności ruchowej; uzyskanie przez studenta wiadomości na temat biologicznych, prozdrowotnych i rehabilitacyjnych 
efektów aktywności ruchowej; przedstawienie podstaw zdolności wysiłkowej i mechanizmów ją kształtujących; 
wykształcenie umiejętności  stosowania elementarnych technik biologii eksperymentalnej. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu biologii. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i rozumie budowę układów fizjologicznych człowieka; opisuje funkcjonowanie tych układów 
w czasie spoczynku, wysiłku fizycznego i w różnych warunkach środowiskowych; charakteryzuje podstawy zdolności 
wysiłkowej; wyjaśnia znaczenie aktywności ruchowej. 
W zakresie umiej ętności  student analizuje przebiegu reakcji fizjologicznych organizmu człowieka; wykonuje pomiary 
podstawowych parametrów fizjologicznych oraz interpretuje wyniki badań; dokonuje oceny wydolności fizycznej (tlenowej i 
beztlenowej) organizmu człowieka. 
W zakresie kompetencji społecznych  student docenia rolę aktywności ruchowej w życiu człowieka; pracuje 
indywidualnie i w zespole.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. 1 

2.Budowa i rola ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w regulacji czynności 
poszczególnych narządów organizmu.  

3 

2. Układ dokrewny. Udział hormonów w metabolizmie ustroju. Hormony tkankowe. Rola 
hormonów w adaptacji do wysiłku fizycznego.  

2 

3. Układ mięśniowy. Fizjologia mięśni. Mechanizm skurczu mięśniowego. 3 

4. Układ krążenia. Fizjologia serca. Ciśnienie  tętnicze, czynniki decydujące o jego wielkości. 2 
5. Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania. Współzależność 
regulacji czynności krążenia i oddychania.  

2 

 

6. Uwarunkowania fizjologiczne, metaboliczne i bioenergetyczne funkcjonowania organizmu. 2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Zakres zainteresowań fizjologii człowieka. Budowa i czynności układu nerwowego. 3 
2. Pobudliwość. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe 2 
3. Narządy zmysłów i percepcja. 2 
4. Układ wewnątrzwydzielniczy – wydzielanie i transport hormonów. 3 
5. Budowa i funkcje mięśni. Właściwości i regulacja pracy mięśnia sercowego.  2 
6. Źródła energii do pracy mięśniowej i ich wykorzystanie. Mechanizm skurczu mięśniowego.  2 
7. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-6 1 

8. Krew i limfa – skład, właściwości, rola. 2 
9. Budowa i czynności układu krążenia. 2 
10. Budowa i czynności układu oddechowego. 2 
11. Klasyfikacja wysiłków fizycznych oraz ich wpływ na wykorzystanie źródeł energii. 2 
12. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne zachodzące podczas wysiłków fizycznych. 2 
13. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, 
objawy i rodzaje zmęczenia. Wypoczynek (czynny i bierny) i sposoby jego aktywacji. 

2 

14. Skutki bezczynności ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniających się warunków 
środowiska. 

2 

 

15. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 8-14 1 
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Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, prezentacje, ćwiczenia laboratoryjne,  praca w grupach i 
indywidualna, analiza przypadków, dyskusja. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: dwa pisemne kolokwia w semestrze (krótkie pytania otwarte oraz test wyboru). Oceniana jest wiedza 
studenta oraz umiejętność jej wykorzystania do rozwiązania określonych problemów. Warunkiem zaliczenia jest również 
aktywny udział w ćwiczeniach. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej (krótkie pytania otwarte). 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 50 
SUMA 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca   
Literatura podstawowa:  
1.Tkaczyk W., Zarys fizjologii człowieka, PZWL, Warszawa 1999 
2. Górski J., red. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2001  
3.. Hübner-Woźniak E, Lutosławska G., Podstawy biochemii wysiłku fizycznego. Biblioteka Trenera, Warszawa 2000 
Literatura uzupełniająca:  
4. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
1998 
5. Stryer L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 
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Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka 
 

Kod przedmiotu: 12.0X46.K0239 
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15  15   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. dr hab. Jan Jaszczanin (nijojan@gmail.com),  
mgr Agata Leo ńska-Duniec (leonska.duniec@gmail.com) 
 

Cel przedmiotu  
Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących budowy i czynności poszczególnych układów fizjologicznych 
organizmu człowieka w czasie spoczynku, wysiłku fizycznego i w różnych warunkach środowiskowych oraz w warunkach 
bezczynności ruchowej; uzyskanie przez studenta wiadomości na temat biologicznych, prozdrowotnych i rehabilitacyjnych 
efektów aktywności ruchowej; przedstawienie podstaw zdolności wysiłkowej i mechanizmów ją kształtujących; 
wykształcenie umiejętności  stosowania elementarnych technik biologii eksperymentalnej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu biologii. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i rozumie budowę układów fizjologicznych człowieka; opisuje funkcjonowanie tych układów 
w czasie spoczynku, wysiłku fizycznego i w różnych warunkach środowiskowych; charakteryzuje podstawy zdolności 
wysiłkowej; wyjaśnia znaczenie aktywności ruchowej. 
W zakresie umiej ętności  student analizuje przebiegu reakcji fizjologicznych organizmu człowieka; wykonuje pomiary 
podstawowych parametrów fizjologicznych oraz interpretuje wyniki badań; dokonuje oceny wydolności fizycznej (tlenowej i 
beztlenowej) organizmu człowieka. 
W zakresie kompetencji społecznych  student docenia rolę aktywności ruchowej w życiu człowieka; pracuje 
indywidualnie i w zespole.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe wiadomości z zakresu funkcji życiowych człowieka. 1 

2.Budowa i rola ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w regulacji czynności 
poszczególnych narządów organizmu.  

3 

2. Układ dokrewny. Udział hormonów w metabolizmie ustroju. Hormony tkankowe. Rola 
hormonów w adaptacji do wysiłku fizycznego.  

2 

3. Układ mięśniowy. Fizjologia mięśni. Mechanizm skurczu mięśniowego. 3 

4. Układ krążenia. Fizjologia serca. Ciśnienie  tętnicze, czynniki decydujące o jego wielkości. 2 

5. Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania. Współzależność 
regulacji czynności krążenia i oddychania.  

2 

 

6. Uwarunkowania fizjologiczne, metaboliczne i bioenergetyczne funkcjonowania organizmu. 2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Zakres zainteresowań fizjologii człowieka. Budowa i czynności układu nerwowego. 1 
2. Pobudliwość. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe 1 
3. Narządy zmysłów i percepcja. 1 
4. Układ wewnątrzwydzielniczy – wydzielanie i transport hormonów. 1 
5. Budowa i funkcje mięśni. Właściwości i regulacja pracy mięśnia sercowego.  1 
6. Źródła energii do pracy mięśniowej i ich wykorzystanie. Mechanizm skurczu mięśniowego.  1 
7. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-6 1 
8. Krew i limfa – skład, właściwości, rola. 1 
9. Budowa i czynności układu krążenia. 1 
10. Budowa i czynności układu oddechowego. 1 
11. Klasyfikacja wysiłków fizycznych oraz ich wpływ na wykorzystanie źródeł energii. 1 
12. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne zachodzące podczas wysiłków fizycznych. 1 
13. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, 
objawy i rodzaje zmęczenia. Wypoczynek (czynny i bierny) i sposoby jego aktywacji. 

1 

14. Skutki bezczynności ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniających się warunków 
środowiska. 

1 

 

15. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 8-14 1 
Suma - 15 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, prezentacje, ćwiczenia laboratoryjne,  praca w grupach i 
indywidualna, analiza przypadków, dyskusja. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: dwa pisemne kolokwia w semestrze (krótkie pytania otwarte oraz test wyboru). Oceniana jest wiedza 
studenta oraz umiejętność jej wykorzystania do rozwiązania określonych problemów. Warunkiem zaliczenia jest również 
aktywny udział w ćwiczeniach. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej (krótkie pytania otwarte). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 65 
SUMA 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca   
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1.Tkaczyk W., Zarys fizjologii człowieka, PZWL, Warszawa 1999 

2. Górski J., red. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2001  

3.. Hübner-Woźniak E, Lutosławska G., Podstawy biochemii wysiłku fizycznego. Biblioteka Trenera, Warszawa 2000 
4. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
1998 
5. Stryer L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 
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FUNKCJONOWANIE PRZEDSI ĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH 
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie przedsi ębiorstw 
turystycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: : WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr II/III 
Rodzaj studiów I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Adam Pawlicz adam.pawlicz@wzieu.pl, Mar ta Sidorkiewicz Marta.sidorkiewicz@Wzieu.pl  
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania i 
przedsi ębiorstw turystycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania, prawa i turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student definiuje różne rodzaje przedsiębiorstw turystycznych . 
Student ma podstawową wiedzę na temat otoczenia rynku turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w branży turystycznej. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw 2 
2. Charakterystyka i typologia przedsiębiorstw turystycznych 2 
3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw turystycznych 2 
4. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych 2 
5. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z samorządem terytorialnym 2 
6. Aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach turystycznych 2 
7. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwach turystycznych 2 
8. Motywacja pracowników w przedsiębiorstwach turystycznych 2 
9. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwach turystycznych 2 
10. Funkcjonowanie ponadnarodowych przedsiębiorstw turystycznych 2 
11. Problemy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w aspekcie globalizacji 2 
12. Wsparcie przedsiębiorstw turystycznych ze środków Unii Europejskiej 2 
13. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

turystycznych 
2 

14. Pośrednicy turystyczni 2 

 

15. Współpraca przedsiębiorstw hotelarskich i transportowych z organizatorami turystyki. 
Wybrane problemy 

2 

Suma - 30 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Projektowanie wizji i misji w przedsiębiorstwie turystycznym. 2 
2. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie turystycznym. 2 
3. Procesy destabilizujące zarządzanie. 2 
4. Zarządzanie obsługą klienta w przedsiębiorstwie usługowym. 2 
5. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego. 2 
6. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 

turystycznym. 
2 

7. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 
turystycznym. 

2 

8. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i 
rekreacyjnym 

2 

 

9. Kształtowanie struktury organizacyjnej w oparciu o reegineering i benchmarking 2 
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10. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2 
11. Finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2 
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym. 2 
13. Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 
14. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 
15. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej. Do egzaminu mogą podejść 
studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. 
2. S. Bosiacki, J. Sikora, J. Śniadek, A. Wartecki, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF w Poznaniu, 

Poznań 2008. 
3. D. Szostak, A. Panasiuk, (red.) Hotelarstwo, PWN, Warszawa 2008: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI 

USŁUG, KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
J. Sarnowki, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007. 
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Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie przedsi ębiorstw 
turystycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: : WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr II/III 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Adam Pawlicz adam.pawlicz@wzieu.pl, Mar ta Sidorkiewicz Marta.sidorkiewicz@Wzieu.pl  
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania i 
przedsi ębiorstw turystycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania, prawa i turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student definiuje różne rodzaje przedsiębiorstw turystycznych . 
Student ma podstawową wiedzę na temat otoczenia rynku turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w branży turystycznej. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw 1 
2. Charakterystyka i typologia przedsiębiorstw turystycznych 1 
3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw turystycznych 1 
4. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych 1 
5. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z samorządem terytorialnym 1 
6. Aspekty zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach turystycznych 1 
7. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwach turystycznych 1 
8. Motywacja pracowników w przedsiębiorstwach turystycznych 1 
9. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwach turystycznych 1 
10. Funkcjonowanie ponadnarodowych przedsiębiorstw turystycznych 1 
11. Problemy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w aspekcie globalizacji 1 

 

12. Wsparcie przedsiębiorstw turystycznych ze środków Unii Europejskiej 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie wizji i misji w przedsiębiorstwie turystycznym. 1 
2. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie turystycznym. 1 
3. Procesy destabilizujące zarządzanie. 1 
4. Zarządzanie obsługą klienta w przedsiębiorstwie usługowym. 1 
5. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego. 1 
6. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 

turystycznym. 
1 

7. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 
turystycznym. 

1 

8. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i 
rekreacyjnym 

1 

9. Kształtowanie struktury organizacyjnej w oparciu o reegineering i benchmarking 1 
10. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 1 
11. Finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 1 

 

12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym. 1 
Suma - 12 
Suma Wykłady i ćwiczenia 24 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej. Do egzaminu mogą podejść 
studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 56 
Studiowanie zalecanej literatury 40 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. 
2. S. Bosiacki, J. Sikora, J. Śniadek, A. Wartecki, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF w Poznaniu, 

Poznań 2008. 
3. D. Szostak, A. Panasiuk, (red.) Hotelarstwo, PWN, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
J. Sarnowki, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007. 
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GEOGRAFIA TURYSTYKI 
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyki 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką 
 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne, 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. Beata Meyer (beata.meyer@wzieu.pl) 
mgr Gracjan Golecki (gracjan.golecki@univ.szczecin.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Przedstawienie studentom teoretycznych oraz praktycznych podstaw geografii w turystyce; przygotowanie studentów do 
samodzielnego wykorzystania wiedzy geograficznej w turystyce; przedstawienie studentom różnych sposobów 
rozwiązywania problemów natury środowiskowej; zdobycie umiejętności pozwalających na wykorzystanie wiedzy 
teoretycznej w planowaniu przedsięwzięć turystycznych; nabycie praktycznych umiejętności pracy z mapą; 
usystematyzowanie wiedzy z zakresu geografii regionalnej świata oraz Polski;  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu geografii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii fizycznej świata i Polski oraz 
geografii gospodarczej i politycznej (poziom szkoły średniej)  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny geografii turystyki, identyfikuje główne czynniki o 
charakterze geograficznym decydujące o rozwoju turystyki, rozumie istotę wzajemnych relacji środowisko-turystyka na 
poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym 
W zakresie umiej ętności student potrafi omówić podstawowe elementy odpowiedzialne za atrakcyjność turystyczną, 
identyfikować elementy środowiska mogące stanowić podstawę atrakcji turystycznych, potrafi zaprojektować przebieg 
imprezy turystycznej pracując z mapą oraz zrealizować ją w terenie 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student realizuje określone etapy przedsięwzięć turystycznych utożsamiając się 
z określonymi wymaganiami lub potrzebami klientów – konsumentów, akceptuje ograniczenia wynikające z uwarunkowań 
środowiskowych oraz konieczność ich respektowania 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Przedmiot i zakres geografii turystyki (miejsce geografii turystyki w systemie nauk 

geograficznych, definicja, przedmiot badań, rozwój w Polsce i na świecie, obszary, 
kierunki, koncepcje badawcze i metody badań geografii turystyki.  

2 

2. Środowisko geograficzne jako przedmiot badań geografii turystyki (komponenty, cechy, 
wpływ na turystykę) 

2 

3. Walory turystyczne jako element produktu turystycznego (klasyfikacje, charakterystyka, 
przykłady). 

4 

4. Elementy potencjału turystycznego i sposoby jego badania 1 
5. Metody regionalizacji turystycznej 1 
6. Atrakcyjność turystyczna Polski 2 

 

7. Charakterystyka walorów turystycznych wybranych regionów i subregionów turystycznych 
świata. 

 

3 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Zajęcia organizacyjne, Wykorzystanie map w turystyce. 2 

2. Praktyczna umiejętność pracy z mapą – interpretacja mapy turystycznej. 2 

3. Strefy czasowe – rachuba czasu. 2 

4. Strefy klimatyczne kuli ziemskiej – czynniki, specyfika klimatów strefowych i 
astrefowych oraz charakterystyka poszczególnych stref klimatycznych na podstawie 
wybranych parametrów. 

2 

5. Zróżnicowanie klimatyczne kontynentów – ćwiczenia praktyczne. 2 

6. Regiony turystyczne Polski –wg. T. Lijewskiego. 2 

7. Prawne aspekty ochrony przyrody w Polsce - Parki Narodowe w Polsce. 2 

8. Parki narodowe na świecie. 2 

 

9. Regiony turystyczne świata (Europa) – co i dlaczego warto zobaczyć (prezentacje – 

atrakcje). 

2 
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10. Regiony turystyczne świata – co i dlaczego warto zobaczyć (prezentacje – atrakcje). 2 

11. Regiony turystyczne świata – co i dlaczego warto zobaczyć (prezentacje – atrakcje). 2 

12. Znajomość mapy fizycznej Polski  (wpływ na kształtowanie regionów turystycznych) 2 

13. Znajomość mapy fizycznej świata ( wpływ na kształtowanie regionów turystycznych) 2 

14. Znajomość mapy politycznej świata( wpływ na kształtowanie regionów turystycznych) 2 

15. Kolokwium pisemne z treści realizowanych w czasie zajęć 1-14. 2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych,  praca z mapą (umiejętność czytania mapy oraz prowadzenia tras 
wycieczek), prezentacje multimedialne, praca w grupach dyskusyjnych, ćwiczenia problemowe, ćwiczenia w grupach 
(„burza mózgów”) 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium na koniec ćwiczeń: pytania opisowe – otwarte, test wielokrotnego wyboru oraz  
zadania. Oceniany jest potencjał wiedzy studenta i umiejętność jego praktycznego zastosowania w zadaniach. Ponadto 
warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zadań realizowanych na zajęciach. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 90 
Przygotowanie prezentacji 45 
SUMA 180 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:   
1. W.Cabaj, Z.Kruczek:  Podstawy geografii turystycznej, Proksenia , Kraków 2009 
2. Z.Kruczek, P.Zmyślony: Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010 
3. Geografia turystyczna świata, red.J.Warszyńska, PWN, Warszawa 2006. 
4. T.Lijewski, B.Mikułowski, J.Wyrzykowski: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Z.Kruczek: Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2010. 
2. A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, red. A.Stasiak,, Wydawnictwo 

WSTH, Łódź 2006 . 
3. Europa : Geografia turystyczna, red. Z.Kruczek, Proksenia , Kraków 2008 
4. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, red. Z.Kruczek, Proksenia , Kraków 2002 
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HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI  
 
Nazwa przedmiotu:  
Historia architektury i sztuki 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Zakład Wiedzy o Kulturz e, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US 
 

Kierunek         Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III  sem. 5 
Rodzaj studiów I stopnia, stacjonarne i 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Rafał Makała (makala@univ.szczecin.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest przedstawienie zarysu dziejów architektury i sztuk pięknych (rozumianych tradycyjnie jako malarstwo, 
rzeźba, rzemiosło i wzornictwo artystyczne oraz współczesne objects) w europejskim obszarze kulturowym. Program 
obejmuje przedstawienie architektury i pozostałych sztuk  w porządku chronologicznym, od starożytności do drugiej 
połowy XX w., z ukazaniem na wybranych przykładach najważniejszych cech charakterystycznych poszczególnych 
konwencji stylowych i treści charakterystycznych dla danych epok. Drugim wątkiem zajęć jest zapoznanie studentów z 
najważniejszymi narzędziami analizy historyczno-artystycznej i głównymi obszarami zastosowania wiedzy uzyskanej na 
zajęciach.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wymagania wstępne obejmują podstawową wiedzę z zakresu historii, geografii i historii kultury (na poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej) 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy ukończenie zajęć daje wiedzę na temat głównych cech charakterystycznych stylów, chronologii sztuki 
europejskiej i najważniejszych narzędzi stosowanych w analizie historyczno-artystycznej, charakteru podstawowych 
procesów artystycznych oraz sposobu osadzenia dzieł sztuki i ich grup w kontekście kulturowym (politycznym, 
społecznym, religijnym i in.) 
W zakresie umiej ętności  zaliczenie zajęć daje umiejętność rozpoznawania głównych cech stylów architektury i sztuki, 
przyporządkowywania do nich poszczególnych dzieł, jak również orientację w chronologii historii sztuki europejskiej oraz 
podstawowe umiejętności służące poszukiwaniu informacji z zakresu historii sztuki, potrzebnych do dalszej nauki i pracy 
zawodowej. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student rozumie znaczenie dzieł sztuki dla identyfikacji ludzi i ich grup, jak 
również dla budowania tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej i in., dostrzega konieczność ochrony dzieł sztuki 
zarówno w wymiarze materialnym, jak i intelektualnym (treści)  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do metod analizy historycznoartystycznej. Chronologia sztuki w europejskim 
obszarze kulturowym. 

2 

2. Sztuka śródziemnomorska a sztuka antyczna. Wyjątkowość kultury artystycznej antycznej 
Grecji i Rzymu. 

4 

4. Architektura i sztuka romańska. Ikonografia średniowieczna. 2 
5. Architektura i sztuka gotycka. Problem identyfikacji społecznej i religijnej w średniowieczu. 2 
6. Renesans i Manieryzm we Włoszech i w północnej Europie. 4 
7. Barok w architekturze i w sztukach pięknych.  4 
8. Rokoko, klasycyzm i romantyzm. 4 
9. Historyzm w architekturze i sztuce XIX i początków XX w.  2 
10. Secesja i początki sztuki nowoczesnej.  Awangarda pierwszej połowy  XX w. 4 

 

11. Sztuka drugiej połowy XX w. 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe narzędzia analizy dzieła sztuki  4 
2. Podstawowe narzędzia analizy dzieła sztuki średniowiecznej i nowożytnej – ćwiczenia na 
zajęciach warsztatowych w Muzeum 

6 

 

3. Analiza dzieła w kontekście kulturowym  2 
 4. Analiza produktu wystawienniczego 2 
 5. Kolokwium 1 
   
 …  



 72 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
- wykład 
- prezentacje multimedialne (na każdych zajęciach) 
- prace pisemne studentów 
- dyskusja 
- zajęcia warsztatowe w Muzeum Narodowym w Szczecinie 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium pod koniec semestru: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy 
studenta i umiejętność jej użycia do rozwiązania problemu. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności w trakcie ćwiczeń warsztatowych. 
Zaliczenie wykładów: praca pisemna o wymiarze 1800-3600 znaków prezentująca wybrane dzieło sztuki. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Studiowanie literatury przedmiotu 20 
Przygotowanie się do zajęć 20 
SUMA 105 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. PWN 2001 
2. E.H. Gombrich, O sztuce. Warszawa 1998( i następne wydania) 
3. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. PWN, Tom 1-4. 
4. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005. Warszawa 2005 
5. M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa. Ossolineum 1986  
6. Sztuka świata T 1-8, Warszawa 1996 (i następne wydania) 
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HOTELARSTWO 
 
Nazwa przedmiotu: HOTELARSTWO 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok 1 Semestr 2 
Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA, 
STACJONARNE 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania 
hotelarstwa w makrootoczeniu turystycznym, charakte rystyk ą funkcjonowania rynku usług hotelarskich w Polsce 
i na świecie oraz wskazanie miejsca hotelarstwa we współc zesnym systemie obsługi ruchu turystycznego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi  zdefiniować główne terminy z zakresu hotelarstwa, jego cechy i klasyfikacje. 
Student ma podstawową wiedzę na temat rynku hotelarskiego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów w branży hotelarskiej. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarys historii hotelarstwa na świecie. 2 
2. Zarys historii hotelarstwa w Polsce. 2 
3. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. 2 
4. Miejsce hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego. 2 
5. Klasyfikacja obiektów hotelarskich. 2 
6. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. 2 

 

7. Mikro- i makrootoczenie a hotelarstwo. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Elita światowego hotelarstwa. 2 
2. Usługi hotelarskie – cechy i klasyfikacja. 2 
3. Budowanie oferty hotelarskiej. 2 
4. Źródła prawa dotyczące hotelarstwa. 2 
5. Systemy dystrybucji usług hotelarskich. 2 
6. Wypełnianie wniosków klasyfikacyjno-kategoryzacyjnych obiektów hotelarskich. 2 
7. Jakość usług hotelarskich. 2 
8. Elementy gastronomii w hotelarstwie. 2 
9. Sieci i łańcuchy hotelowe. 2 
10. Stan bazy noclegowej w Polsce. 2 
11. Trendy w hotelarstwie. 2 
12. Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie. 2 
13. Wybrane problemy w hotelarstwie. 2 
14. Prezentacja największych przedsiębiorstw hotelowych w Polsce. 2 

 

15. Prezentacja największych przedsiębiorstw hotelowych na świecie. 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
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Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Przygotowanie prezentacji 30 
SUMA 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Hotelarstwo, Usługi – Zarządzanie – Eksploatacja, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, Warszawa 2008. 
2. M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa,  Wydawnictwo 

WSTH w Łodzi, Łódź 2005.  
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2004. 

2. Miesięcznik „Hotelarstwo”. 
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Nazwa przedmiotu: HOTELARSTWO 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, 
NIESTACJONARNE 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 21    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania 
hotelarstwa w makrootoczeniu turystycznym, charakte rystyk ą funkcjonowania rynku usług hotelarskich w Polsce 
i na świecie oraz wskazanie miejsca hotelarstwa we współc zesnym systemie obsługi ruchu turystycznego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Brak 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi  zdefiniować główne terminy z zakresu hotelarstwa, jego cechy i klasyfikacje. 
Student ma podstawową wiedzę na temat rynku hotelarskiego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów w branży hotelarskiej. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarys historii hotelarstwa na świecie. 2 
2. Zarys historii hotelarstwa w Polsce. 2 
3. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. 2 
4. Miejsce hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego. 2 
5. Klasyfikacja obiektów hotelarskich. 2 
6. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. 2 

 

7. Mikro- i makrootoczenie a hotelarstwo. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Elita światowego hotelarstwa. 2 
2. Usługi hotelarskie – cechy i klasyfikacja. 2 
3. Budowanie oferty hotelarskiej. 2 
4. Systemy dystrybucji usług hotelarskich. 2 
5. Wypełnianie wniosków klasyfikacyjno-kategoryzacyjnych obiektów hotelarskich. 2 
6. Jakość usług hotelarskich. 2 
7. Elementy gastronomii w hotelarstwie. 2 
8. Sieci i łańcuchy hotelowe. 2 
9. Stan bazy noclegowej w Polsce. 2 
10. Trendy w hotelarstwie. 2 

 

11. Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie. 1 
Suma - 21 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
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Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 69 
Przygotowanie prezentacji 30 
Suma 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Hotelarstwo, Usługi – Zarządzanie – Eksploatacja, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN, Warszawa 2008. 
2. M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa,  Wydawnictwo WSTH 

w Łodzi, Łódź 2005.  
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2004. 

2. Miesięcznik „Hotelarstwo”. 
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KADRY W TURYSTYCE I REKREACJI 
 
Nazwa przedmiotu: Kadry w turystyce i rekreacji Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:   WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG,  
         KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalność Menedżer turystyki 

Rok 3 / Semestr 6 
Rodzaj studiów:    I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadzący przedmiot dr Anna Tokarz-Kocik (anna.tokarz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty, głównych zasad i narzędzi zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach 
turystycznych i rekreacyjnych 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu  zarz ądzania, podstaw turystyki, funkcjonowania przedsi ębiorstw 
turystycznych 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student wymienia i opisuje poszczególne elementy polityki kadrowej. 
Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych i 
rekreacyjnych. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student posiada umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, potrafi dokonać diagnozy potrzeb personalnych w 
przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, dyskutuje na temat narzędzi motywowania pracowników. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota zarządzania kadrami w turystyce i rekreacji 2 
2. Modele polityki personalnej 2 
3. Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym i rekreacyjnym   2 
4. Metody ustalania wielkości zatrudnienia w sektorze turystycznym 2 
5. Style kierowania 4 
6. Przygotowanie procesu rekrutacji w przedsiębiorstwach turystycznych 

i rekreacyjnych 
2 

7. Strategie i metody rekrutacji 2 
8. Techniki selekcji kandydatów do pracy w sektorze turystycznym 2 
9. Istota i teorie motywacji 4 
10. Systemy motywowania pracowników 2 

 

11. Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników 4 
 12. Kontrola i ocena pracowników 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza zatrudnienia w branży turystycznej w Polsce i na świecie 2 
2. Określenie potrzeb personalnych wybranych przedsiębiorstw świadczących usługi 

turystyczne i rekreacyjne 
2 

3. Przygotowanie opisu wybranych stanowisk w przedsiębiorstwach świadczących 
usługi turystyczne i rekreacyjne 

2 

4. Opracowanie profilu pracownika dla wybranych stanowiska pracy w turystyce i 
rekreacji 

2 

5. Zasady przygotowywania ogłoszeń o pracę w turystyce 2 
6. Testy psychologiczne 2 
7. Selekcja na podstawie dokumentów aplikacyjnych 2 
8. Rozmowa kwalifikacyjna 4 
9. Narzędzia motywacji pracowników w wybranych przedsiębiorstwach sektora 

turystycznego i rekreacyjnego 
2 

10. Opracowanie programów szkoleń pracowników 2 
11. Sposoby oceny pracowników 2 

 

12. Prezentacje instrumentów ZZL  stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwa 6 
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turystyczne i rekreacyjne– case study 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady  - z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
Ćwiczenia - z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, case study). 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne  uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Egzamin -forma pisemna (test), po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. Tokarz: Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym , Difin, Warszawa 2008. 
2. B. Puczkowski: Determinanty zarz ądzania kadrami   w usługach hotelarskich . Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.  
3. Organizacja pracy w hotelarstwie . Red. D. Pląder. Proksenia, Kraków 2001 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Czasopisma: Wiadomości turystyczne, Rynek turystyczny, Personel 
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Nazwa przedmiotu: Kadry w turystyce i rekreacji Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:   WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG,  
         KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalność Menedżer turystyki 

Rok 3 / Semestr 6 
Rodzaj studiów:    I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadzący przedmiot dr Anna Tokarz-Kocik (anna.tokarz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty, głównych zasad i narzędzi zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach 
turystycznych i rekreacyjnych 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu  zarz ądzania, podstaw turystyki, funkcjonowania przedsi ębiorstw 
turystycznych 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student wymienia i opisuje poszczególne elementy polityki kadrowej. 
Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych i 
rekreacyjnych. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student posiada umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, potrafi dokonać diagnozy potrzeb personalnych w 
przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, dyskutuje na temat narzędzi motywowania pracowników. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota zarządzania kadrami w turystyce i rekreacji 1 
2. Modele polityki personalnej 1 
3. Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym i rekreacyjnym   1 
4. Metody ustalania wielkości zatrudnienia w sektorze turystycznym 1 
5. Style kierowania 1 
6. Przygotowanie procesu rekrutacji w przedsiębiorstwach turystycznych 

i rekreacyjnych 
1 

7. Strategie i metody rekrutacji 1 
8. Techniki selekcji kandydatów do pracy w sektorze turystycznym 1 
9. Istota i teorie motywacji 1 
10. Systemy motywowania pracowników 1 

 

11. Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników 1 
 12. Kontrola i ocena pracowników 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza zatrudnienia w branży turystycznej w Polsce i na świecie 1 
2. Określenie potrzeb personalnych wybranych przedsiębiorstw świadczących 

usługi turystyczne i rekreacyjne 
1 

3. Przygotowanie opisu wybranych stanowisk w przedsiębiorstwach świadczących 
usługi turystyczne i rekreacyjne 

1 

4. Opracowanie profilu pracownika dla wybranych stanowiska pracy w turystyce i 
rekreacji 

1 

5. Zasady przygotowywania ogłoszeń o pracę w turystyce 1 
6. Testy psychologiczne 1 
7. Selekcja na podstawie dokumentów aplikacyjnych 1 
8. Rozmowa kwalifikacyjna 1 
9. Narzędzia motywacji pracowników w wybranych przedsiębiorstwach sektora 

turystycznego i rekreacyjnego 
1 

10. Opracowanie programów szkoleń pracowników 1 
11. Sposoby oceny pracowników 1 

 

12. Prezentacje instrumentów ZZL  stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwa 
turystyczne i rekreacyjne– case study 

1 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Wykłady  - z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
Ćwiczenia - z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, case study). 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne  uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Egzamin -forma pisemna (test), po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 66 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. Tokarz: Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym , Difin, Warszawa 2008. 
2. B. Puczkowski: Determinanty zarz ądzania kadrami   w usługach hotelarskich . Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.  
3. Organizacja pracy w hotelarstwie . Red. D. Pląder. Proksenia, Kraków 2001 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Czasopisma: Wiadomości turystyczne, Rynek turystyczny, Personel 
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KIEROWANIE ZESPOŁAMI 
 
Nazwa przedmiotu: Kierowanie zespołami 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer Turystyki 

Rok III Semestr VI 
Rodzaj studiów I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30     
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wojciech Downar, wojciech.downar@wzieu.pl  
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl  
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl   
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl   
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl  
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
 
Zapoznanie studentów z rozumieniem zachowań organizacyjnych w aspekcie problematyki kierowania 
zespołami, grupami w organizacjach; zapoznanie z podstawowymi terminami, pojęciami i zjawiskami związanymi z 
problematyką budowania, funkcjonowania zespołów, grup w organizacjach, etapami życia zespołów, kryteriami podziału. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu technik zarządzania, otwartość na pracę  zespołową, podejście kreatywne i dobre 
nastawienie na współprace.  
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student wymienia i definiuje pods tawowe poj ęcia z zakresu kierowania zespołami, 
charakteryzuje metody planowania i organizowania ze społów; w zakresie umiej ętności potrafi budowa ć zespoły i 
analizowa ć ich prac ę, potrafi zarz ądzać zmianami w zespole oraz rozwi ązywać konflikty zespołowe; w zakresie 
kompetencji emocjonalnych rozwija  zdolno ści i umiej ętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji, 
merytorycznej dyskusji. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Przywództwo – istota i definicje 2 
2. Uwarunkowania zachowań przywódczych 1 
3. Menedżerowie i ich zadania w nowoczesnej organizacji 2 
4. Umiejętność kierowania ludźmi 1 
5. Style kierowania ludźmi 2 
6. Ludzie w organizacji 2 

 

7. Sposoby zachowania się ludzi w organizacji 2 
 8. Zasady funkcjonowania zespołów ludzkich 1 
 9. Rodzaje zespołów 2 
 10. Korzyści wynikające z tworzenia zespołów 1 
 11. Problemy wynikające z tworzenia zespołów 1 
 12. Budowa zespołów 2 
 13. Identyfikacja ról poszczególnych członków zespołu 1 
 14. Dobór odpowiedniego składu osobowego 2 
 15. Komunikacja wewnątrzzespołowa 2 
 16. Uwarunkowania efektywności zespołów 2 
 17. Istota i rodzaje konfliktów w zespołach ludzkich 2 
 18. Rozwiązywanie konfliktów w zespołach  2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków, 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie w formie pisemnej bądź ustnej na podstawie treści prezentowanych na wykładach oraz zalecanej literatury 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 30 
…  
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. pod red. Janusza Żurka, Gdańsk 2007 
2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa, 2006 
3. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
2009. 
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KRAJOZNAWSTWO 
Nazwa przedmiotu: Krajoznawstwo Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Maciej Trzeciak (e-mail: maciej.trzeciak@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem oraz historią krajoznawstwa, jego formami oraz kierunkami 
rozwoju; przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych walorów krajoznawczych polski; zapoznanie z metodami 
krajoznawczymi wykorzystywanymi w tworzeniu programów imprez turystycznych; przygotowanie do samodzielnej 
realizacji imprez o charakterze krajoznawczym.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Wiedza z zakresu podstaw geografii, znajomość podziałów i klasyfikacji walorów przyrodniczych i antropogenicznych 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student rozróżnia walory krajoznawcze, potrafi wskazać najważniejsze walory przyrodnicze i 
antropogeniczne polski, zna strukturę oraz historię polskiego ruchu krajoznawczego, definiuje cele oraz formy 
krajoznawstwa, określa zasady programowania krajoznawczych imprez turystycznych. 
W zakresie umiej ętności student potrafi programować oraz organizować krajoznawcze imprezy turystyczne, analizuje, 
ocenia oraz wskazuje walory wykorzystywane przy realizacji imprezy. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje odpowiedzialność za stan walorów naturalnych oraz 
antropogenicznych kraju, angażuje się w pracę zespołową, wykazuje kreatywność przy tworzeniu oraz realizacji imprez 
turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. 2 
2. 2 
3. 2 
4. 2 
5. 2 
6. 2 
7. 2 
8. 2 
9. 2 
10. 2 
11. 2 
12. 2 
13. 2 
14. 2 

 

15. 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu krajoznawstwa (definicje, cele i kierunki rozwoju) 2 
2. Zarys organizacji krajoznawstwa w Polsce 2 
3. Metodyka prowadzenia imprez turystycznych; rola pilota i przewodnika turystycznego 2 
4. Programowanie, przygotowanie, kalkulacja oraz realizacja krajoznawczych imprez 
turystycznych, 

2 

5. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych 
imprez turystycznych  

2 

6. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych 
imprez turystycznych 

2 

7. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych 
imprez turystycznych 

2 

 

8. Wpisy z przedmiotu 1 
Suma - 15 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: ….; ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący, studenci), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest przygotowanie w grupach projektu obejmującego 
zaprogramowanie, przygotowanie oraz kalkulację krajoznawczej imprezy turystycznej oraz przedstawienie wyników pracy 
w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach. Każdy z projektów podlegać będzie ocenie w oparciu o sprecyzowane 
kryteria.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 20 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, PROKSENIA, Kraków 2003. 
2. Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, WSE, Warszawa, 2003.  

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Kruczek Z., Metodyka krajoznawstwa, AWF w Krakowie, Kraków 1997.  
2. Kruczek. Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, PROKSENIA, Kraków 2002.  
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Nazwa przedmiotu: Krajoznawstwo Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne   

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Maciej Trzeciak (e-mail: maciej.trzeciak@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem oraz historią krajoznawstwa, jego formami oraz kierunkami 
rozwoju; przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych walorów krajoznawczych polski; zapoznanie z metodami 
krajoznawczymi wykorzystywanymi w tworzeniu programów imprez turystycznych; przygotowanie do samodzielnej 
realizacji imprez o charakterze krajoznawczym.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Wiedza z zakresu podstaw geografii, znajomość podziałów i klasyfikacji walorów przyrodniczych i antropogenicznych 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student rozróżnia walory krajoznawcze, potrafi wskazać najważniejsze walory przyrodnicze i 
antropogeniczne polski, zna strukturę oraz historię polskiego ruchu krajoznawczego, definiuje cele oraz formy 
krajoznawstwa, określa zasady programowania krajoznawczych imprez turystycznych. 
W zakresie umiej ętności student potrafi programować oraz organizować krajoznawcze imprezy turystyczne, analizuje, 
ocenia oraz wskazuje walory wykorzystywane przy realizacji imprezy. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje odpowiedzialność za stan walorów naturalnych oraz 
antropogenicznych kraju, angażuje się w pracę zespołową, wykazuje kreatywność przy tworzeniu oraz realizacji imprez 
turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. 2 
2. 2 
3. 2 
4. 2 
5. 2 
6. 2 
7. 2 

 

8. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu krajoznawstwa (definicje, cele i kierunki rozwoju) 2 
2. Zarys organizacji krajoznawstwa w Polsce 2 
3. Metodyka prowadzenia imprez turystycznych; rola pilota i przewodnika turystycznego 2 
4. Programowanie, przygotowanie, kalkulacja oraz realizacja krajoznawczych imprez 
turystycznych, 

2 

5. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych 
imprez turystycznych  

2 

6. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych 
imprez turystycznych 

2 

7. Prezentacja oraz ocena przygotowanych przez studentów programów krajoznawczych 
imprez turystycznych 

2 

 

8. Wpisy z przedmiotu 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: ….; ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący, studenci), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest przygotowanie w grupach projektu obejmującego 
zaprogramowanie, przygotowanie oraz kalkulację krajoznawczej imprezy turystycznej oraz przedstawienie wyników pracy 
w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach. Każdy z projektów podlegać będzie ocenie w oparciu o sprecyzowane 
kryteria.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 20 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, PROKSENIA, Kraków 2003. 
2. Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, WSE, Warszawa, 2003.  

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Kruczek Z., Metodyka krajoznawstwa, AWF w Krakowie, Kraków 1997.  
2. Kruczek. Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, PROKSENIA, Kraków 2002.  

. 
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KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZYRODY 
Nazwa przedmiotu:  
Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Biologii dla Wy działu Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
 
Kierunek : Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść:  

Rok / Semestr: I, 2 semestr  
Rodzaj studiów: I stopnia, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: Przedmiot kierunkowy  Język wykładowy polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Bo żena Prajs, bprajs@o2.pl , mgr Bartek Startek, bartekstarteko2.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z najwa żniejszymi elementami środowiska, ocen ą degradacji metodami ochrony. 
Uświadomienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym i potrzeby ochrony przyrody  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa przyrodnicza 

 Efekty kształcenia    
Wiedza w zakresie aktów prawnych Polski i UE w zakres ie ochrony przyrody, Umiej ętność oceny stanu 
środowiska, Wra żliwo ść na degradacj ę przyrody, dostrzeganie zwi ązków mi ędzy komfortem życia, zdrowiem a 
walorami środowiska 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1Różnorodność biologiczna i krajobrazowa - metody oceny przekształcenia środowiska; 
bioindykacja, wskaźniki geobotaniczne, metryki krajobrazowe 

4 

2.Przyczyny i skutki degradacji środowiska 4 
3.Historia ochrony przyrody, Polskie i UE wybrane akty prawne dot. ochrony środowiska 
przyrodniczego 

4 

4.Formy ochrony przyrody- ochrona gatunków, siedlisk i krajobrazu 4 
5. Człowiek a jego optymalne warunki życia i rozwoju- ekorozwój 4 
6. Zarządzanie zasobami środowiska -inwentaryzacja i waloryzacja przyrody, plany 
zagospodarowania terenu 

4 

 

7. Europejska strategia ochrony różnorodności biologicznej. 2 
 8. Zrównoważona gospodarka- rolnictwo, leśnictwo, turystyka 4 
Suma -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa - indykatory i indykacja, bioindykacyjne metody 
oceny różnorodności biologicznej, stanu ekosystemu, degradacji środowiska 

2 

2. Rośliny wskaźnikowe, skala porostowa 2 
3. Czerwone listy i księgi roślin / zwierząt 2 
4.Wybrane siedliska chronione i ich gatunki wskaźnikowe 2 
5.Formy ochrony przyrody 2 
6.Przyczyny i skutki degradacji środowiska – gleby, powietrze, woda 2 
7.Przyczyny i skutki degradacji środowiska cd.  – szata roślinna, krajobraz 2 
8. Polskie i UE wybrane akty prawne dot. Ochrony środowiska przyrodniczego - 
Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunków, Dyrektywa Siedliskowa 

2 

 

9.Polskie i UE wybrane akty prawne dot. Ochrony środowiska przyrodniczego cd. - Ramowa 
Dyrektywa Wodna, Dyrektywa o ochronie gleb 

2 

 10.Ochrona krajobrazu - Krajobrazy naturalne 2 
 11. Ochrona krajobrazu cd. - Krajobraz antropogeniczny i industrialny 2 
 12.Zarządzanie zasobami środowiska - inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 2 
 13. Zarządzanie zasobami środowiska cd.- plany zagospodarowania terenu 2 
 14. Kolizje między potrzebami ochrony przyrody a potrzebami zagospodarowania terenu 3 
 15. Zaliczenie 1 
Suma  30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacje multimedialne 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Referat, sprawdzian, projekt 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Studiowanie literatury z zadanych źródeł 70 
Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 190 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok. 
Andrzejewski R., Weigle A. 2001. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 
Warszawa. 
Bernaciak A., 2004. Ochrona środowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczno-prawne”, Wyd. SORUS Poznań  
Pulin A. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. 
Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.http://natura2000.mos.gov.pl 
Nowacki J. (red.) 2007. Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju 
Literatura uzupełniająca: 
Klimiuk E. i in. 2006. Biotechnologia w ochronie środowiska” Wyd. Nauk. PWN, Warszwa. 
Kiełczewski D. 1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok. 
Bartkowski T. 1979. Kształtowanie i Ochrona Przyrody, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
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Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Biologii  
 
Kierunek: Turystyka i Rekreacja  
Specjalno ść  

Rok / Semestr:I rok, 2 semestr  
Rodzaj studiów: studia niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 21    
Status przedmiotu: Przedmiot kierunkowy  Język wykładowy  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Bo żena Prajs, bprajs@o2.pl , mgr Bartek Startek, bartekstarteko2.pl  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z najwa żniejszymi elementami środowiska, ocen ą degradacji i metodami ochrony. 
Uświadomienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym i potrzeby ochrony przyrody  w skali lokalnej i 
globalnej  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa przyrodnicza  
 
 Efekty kształcenia    
 
Wiedza w zakresie aktów prawnych Polski i UE w zakres ie ochrony przyrody, Umiej ętność oceny stanu 
środowiska, Wra żliwo ść na degradacj ę przyrody, dostrzeganie zwi ązków mi ędzy komfortem życia, zdrowiem a 
walorami środowiska 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Różnorodność gatunkowa. Gatunki roślin i zwierząt krytycznie zagrożonych w Polsce i na 
świecie 

2 

2. Czynniki modyfikujące bioróżnorodność 2 
3. Ochrona różnorodności gatunkowej 2 
4. Ochrona różnorodności biologicznej na różnych poziomach  
5. Metody ochrony różnorodności-- akty prawne, strategie i programy działania, 
kampanie edukacyjne 

4 

6. Katastrofy ekologiczne 2 

 

7.Równowaga przyrodnicza a zrównoważone rolnictwo i  leśnictwo 2 
 8. Zrównoważona turystyka 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1 Różnorodność biologiczna i krajobrazowa-indykatory i indykacja,  
bioindykacyjne metody oceny różnorodności biologicznej, stanu ekosystemu, degradacji 
środowiska; rośliny wskaźnikowe, skala porostowa. 

4 

2. Czerwone listy i księgi roślin / zwierząt, chronione siedliska;Formy ochrony przyrody 3 
3. Przyczyny i skutki degradacji środowiska – gleby, powietrze, woda,. szata roślinna, 
krajobraz 

4 

4. Polskie i UE wybrane akty prawne dot. Ochrony środowiska przyrodniczego-
Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunków, Dyrektywa Siedliskowa,  Ramowa Dyrektywa 
Wodna, Dyrektywa o ochronie gleb 

4 

Ochrona krajobrazu,.Krajobrazy naturalne, Krajobraz antropogeniczny i industrialny 2 
6. Zarządzanie zasobami środowiska,.inwentaryzacja i waloryzacja przyrody,. plany 
zagospodarowania terenu 

2 

 

7.Kolizje między potrzebami ochrony przyrody a potrzebami zagospodarowania terenu, 
Współdziałanie planistów i przyrodników 

2 

Suma - 21 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacje multimedialne 

Forma i warunki zaliczenia  
Referat, sprawdzian, projekt 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Studiowanie literatury z zadanych źródeł 14 
Przygotowanie się do zajęć 140 
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…  
SUMA 190 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok. 
Andrzejewski R., Weigle A. 2001. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 
Warszawa. 
Bernaciak A., 2004. Ochrona środowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczno-prawne”, Wyd. SORUS Poznań  
Pulin A. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. 
Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.http://natura2000.mos.gov.pl 
Nowacki J. (red.) 2007. Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju 
Literatura uzupełniająca: 
Klimiuk E. i in. 2006. Biotechnologia w ochronie środowiska” Wyd. Nauk. PWN, Warszwa. 
Kiełczewski D. 1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok. 
Bartkowski T. 1979. Kształtowanie i Ochrona Przyrody, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
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LEKTORAT 
Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: Język angielski A1 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. 
Mikołajczyk, mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek  
 
Wymagania wst ępne : 
Brak 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie do rozumienia i stosowania potocznych wyrażeń i prostych wypowiedzi dotyczących 
konkretnych potrzeb życia codziennego, miejsca zamieszkania, znanych ludzi i posiadanych rzeczy oraz 
wykształcenie umiejętności przedstawiania się i prowadzenia bardzo prostej rozmowy 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Program obejmuje materiał gramatyczny w zakresie części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, 
przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek), podstawowych zagadnień składni i materiał leksykalny 
obejmujący następujące zagadnienia: dane personalne, rodzina, mieszkanie, nauka, praca, zawieranie 
znajomości, czas wolny, podróże, zdrowie, zakupy.  
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„New Headway” elementary – Oxford 
„English File”I – Oxford 
Literatura uzupełniaj ąca: 
„Enterprise” beginner – Express Publishing 
„Inside Out” elementary - Macmillan 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM A 2  
  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. 
Mikołajczyk, mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 

 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A1) 
Cele przedmiotu : 
Rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z życiem 
codziennym, porozumiewanie się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, bezpośrednia 
wymiana zdań na tematy znane i typowe, pisanie krótkich tekstów na temat codziennych spraw 
własnego otoczenia, opisów obecnych i przeszłych wydarzeń oraz prostych listów prywatnych. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Program obejmuje materiał gramatyczny umożliwiający opis obecnych, przeszłych i przyszłych wydarzeń 
(podstawowe czasy gramatyczne, strona czynna i bierna) oraz materiał leksykalny umożliwiający 
funkcjonowanie w prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych, jak również sytuacjach 
związanych z uczelnią i pracą (rozumienie prostych ogłoszeń, pisanie CV i listu motywacyjnego). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„New Headway” pre-intermediate – Oxford 
„English File” II – Oxford 
„Enterprise” elementary i pre-intermediate – Express Publishing 
“Inside Out” pre-intermediate – Macmillan 
“Lifelines” pre-intermediate – Oxford 
“Market Leader” pre-intermediate – Longman 
Literatura uzupełniaj ąca: 
“First Insights into Business” – Longman 
”In Company” pre-intermediate Macmillan 
 “Newsweek” 
“Economist” 
“Financial Times” 
“BBC news - internet 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 1   
 

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : 
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. 
Mikołajczyk, mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A2) 
Cele przedmiotu : 
Rozumienie głównych wątków standartowych wypowiedzi, które dotyczą spraw i zdarzeń typowych dla 
pracy, szkoły, czasu wolnego. Tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi ustnych lub pisemnych na 
tematy znane bądź będące przedmiotem zainteresowania. Opisywanie doświadczeń, zdarzeń i 
zamierzeń wraz z krótkim wyjaśnieniem lub uzasadnieniem 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego 
obejmującego tematykę codzienną i zagadnienia związane z funkcjonowaniem w codziennym świecie. W 
zakresie tematyki zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne: podstawowe pojęcia 
ekonomiczne i polityczne, tradycje kulturowe poszczególnych narodów, zagadnienia związane ze 
współpracą i tolerancją, historię powstania i najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„In Company” – intermediate – Macmillan 
„New Insights into Business” – Longman 
„Market Leader” intermediate – Longman 
“International Express” intermediate – Oxford 
“Inside Out” intermediate - Macmillan 
„Business and Commerce” – Oxford 
“English File” intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniaj ąca: 
„Newsweek” 
„Economist” 
„Independent” 
 „Time” 
Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B 2  
 

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : 
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. 
Mikołajczyk, mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B1) 
Cele przedmiotu : 
Rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne  i 
abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności. 
Porozumiewanie się z rodzimym użytkownikiem języka, formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych 
bądź pisemnych w szerokim zakresie tematów. Formułowanie przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi 
ustnych lub pisemnych, a także wyjaśnianie swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem 
dyskusji 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego 
obejmującego tematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie. W 
zakresie tematyki zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne: globalizacja, różnice 
kulturowe w biznesie, negocjacje, etyka, media.  
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„In Company” – intermediate – Macmillan 
„New Insights into Business” – Longman 
„Market Leader” intermediate – Longman 
“International Express” intermediate – Oxford 
“Inside Out” intermediate - Macmillan 
„Business and Commerce” – Oxford 
“English File” intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniaj ąca: 
„Newsweek” 
„Economist” 
„Independent” 
 „Time” 
Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom A   

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wst ępne : Brak 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów do porozumiewania się w zakresie prostych sytuacji dnia codziennego, 
rozumienia i czytania krótkich, prostych tekstów, pisania krótkiej notatki, wypełnienia formularza 
zawierającego dane osobowe, stawianie pytań i udzielania odpowiedzi, wyrażenia w prostych zdaniach 
swoich upodobań 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Wyjaśnienie różnic między fonetyką a pisownią, wprowadzenie podstawowego materiału leksykalnego 
obejmującego następującą tematykę: przedstawianie się, zawieranie znajomości, umawianie się na 
spotkanie, podawanie godziny, daty, czas wolny, posiłki, zakupy, zdrowie, rozkład dnia. 
 Wprowadzenie materiału gramatycznego:  
 - rodzaje i ich tworzenie 
 - rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe 
 - liczebniki 
 - zaimki osobowe akcentowane 
 - grupy koniugacyjne, czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki zwrotne w 
 czasie présent, passé composé, futur proche 
 - tryb rozkazujący 
 - negacja, różne rodzaje przeczeń 
 - tworzenie pytań 
 - zaimki wskazujące przymiotne, dzierżawcze i dopełnieniowe 
 - przymiotniki – tworzenie rodzaju żeńskiego, ich miejsce w zdaniu 
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
Sans Frontières I, Panorama I, Café Crème I, Le français à grande vitesse I 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Tempo I, Champion I, Campus I, Vocabulaire – entraînez-vous 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom B   

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego 
obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie np. bank, hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, 
multimedia.  
Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa 
przez telefon, reklama. 
Materiał gramatyczny :  

- czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple 
- tryb conditionnel i zdania warunkowe 
- mowa zależna  
- zaimki względne 
- gérondif 
- zgodność czasów w mowie zależnej 

Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
Le français à grande vitesse I 
Café Crème 
Le français de l’entreprise 
Carte de visite – français des relations professionnelles 
Dictionnaire d’économie 
Point par Point – Exercices de grammaire. I, II 
Démarches quotidiennes 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Aktualne teksty z internetu 
Czasopisma: Express, Le Figaro, Ca m’interesse  
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom C   

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania u zagranicznych pracodawców w Polsce lub w 
firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach 
działających poza granicami kraju w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego 
obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie np. bank, hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, 
multimedia.  
Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa 
przez telefon, reklama. 
Materiał gramatyczny :  

- czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple 
- tryb conditionnel i zdania warunkowe 
- mowa zależna  
- zaimki względne 
- gérondif 
- zgodność czasów w mowie zależnej 

Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
Carte de visite – Français des relations professionnelles 
Le français de l’entreprise 
Dictionnaire de l’entreprise 
Dictionnaire de gestion 
Démarches quotidiennes 
Point par Point – exercices de grammaire 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Materiały internetowe i prasa fachowa  
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom A  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  
mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wst ępne : 
Brak 
Cele przedmiotu : 
Rozwinięcie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie efektywnego komunikowania 
zamierzonych treści i intencji w sytuacjach życia codziennego oraz sytuacjach związanych z 
wykonywaniem przyszłego zawodu, a także przygotowanie do samodzielnej pracy nad pogłębianiem 
znajomości języka niemieckiego.. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Zagadnienia gramatycznie niezbędne do realizacji materiału leksykalnego obejmującego tematykę 
codzienną i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. zachowanie się w 
typowych sytuacjach (podróże, dworzec, lotnisko, hotel, restauracja, bank) rekreacja, multimedia, 
udzielanie i uzyskiwanie informacji (telefonowanie).  
w zakresie problematyki zawodowej:  

- podstawowe pojęcia ekonomiczne, wybrane problemy rynku, zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, turystyka, telekomunikacja, korespondencja handlowa - 
typowe pisma, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę. 

Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„Themen” 1, 2 - M. Hueber Verlag  
„Wirtschaftsdeutsch Für Anfäger” - E. Klett Verlag  
S. Bęza: „Deutsch Im Büro”  
Literatura uzupełniaj ąca: 
„Markt”,  
„Focus”,  
„Deutschland” 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom B  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Możliwość zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Rozumienie ze słuchu: student rozumie większość audycji radiowych i telewizyjnych programów 
informacyjnych, a także podstawowe myśli wyrażone w sytuacjach życia codziennego, jak i 
zawodowego. Studiujący kierunki ekonomiczne rozumieją dość dobrze i dobrze odtwarzane z kasety 
dialogi osób uczestniczących w życiu zawodowym, nagrane w naturalnych warunkach. 
Rozumienie tekstu czytanego: student rozumie teksty o tematyce ogólnej i zawodowej. Rozróżnia styl 
pisania (pismo handlowe, prywatny list, podanie). Czyta z pomocą i bez pomocy nauczyciela artykuły w 
prasie fachowej. 
Mówienie: Student radzi sobie w większości sytuacji, umie wyrazić własne zdanie. Prowadzi dialogi bez 
przygotowania. Ma opanowane słownictwo dotyczące zainteresowań, podróży, studiów, spraw 
codziennych. Radzi sobie także dobrze w takich sytuacjach życia zawodowego, jak: rozmowa na temat 
praktyk, przyszłej czy też obecnej pracy, telefonowanie, obsługa prostych urządzeń, prezentacja firmy, 
opis drogi, poruszanie się wewnątrz budynku, przedstawienie planu pracy (terminy spotkań, podróż 
służbowa, rezerwacja hotelu), rozmowa kwalifikacyjna, elementy negocjacji. Stosuje poprawnie zwroty i 
struktury związane z sytuacjami komunikacyjnymi. W sytuacji życia zawodowego potrafi on w prosty 
sposób opowiedzieć o swoich wrażeniach, np. nastawieniu do pracy i uzasadnić swoje zdanie.  
Pisanie: student umie napisać list, podanie, życiorys, list motywacyjny, ogłoszenie do gazety. Potrafi 
opisać swoje przeżycia, wrażenia i przemyślenia, uzasadniając swoje zdanie. 
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„Unternehmen Deutsch”, 
„Wirtschaftsdeutsch von A bis Z” 
„Deutsch im Büro“, 
„Dialog Beruf“ Teil I i Teil II, 
„Moderne deutsche Handelskorrespondenz“, 
„Wirtschaftsgesprache 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Prasa codzienna i ekonomiczna ( „Markt”, „Deutschland”,itp.) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom C  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie Studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Przygotowywanie studentów do zdawania egzaminu Prüfung Wirtschaftsdeutsch. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Studenci mają posługiwać się językiem w sposób kompetentny praktycznie w każdej sferze życia. W 
zakresie życia zawodowego mają porozumiewać się swobodnie, adekwatnie do wymagań sytuacji, 
używając dość skomplikowanych struktur gramatycznych. Dużą wagę przywiązuje się do nauki 
prezentacji (prezentacja produktu, firmy) i prowadzenia korespondencji handlowej oraz swobodnej 
analizy danych ekonomicznych, wykresów itp. 
Studenci czytają również teksty z fachowej prasy ekonomicznej, dyskutują na zadany temat i wyrażają 
własne zdanie. Rozszerzają zakres kompetencji językowej, słuchając z kaset bardziej skomplikowanych 
wypowiedzi, nagranych w naturalnych warunkach. Rozumieją programy informacyjne w radiu i telewizji. 
Główne zagadnienia to: rynek, poszukiwanie partnerów handlowych, korespondencja handlowa, targi, 
zwiększanie sprzedaży, zarządzanie personelem, poszukiwanie pracy za granicą, Unia Europejska. 
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„Marktchance” Mittelstufe I 
„Marktchance” Mittelstufe II 
„Wirtschaft auf Deutsch“ 
„Deutsch im Büro“ 
„Bewerben, Vorstellen, Tests bestehen“ 
„Präsentieren und Verhandeln“ 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Prasa codzienna i ekonomiczna („ Markt” , „Handelsblatt”, „Die Woche”, „Effekt”, inne) 
Oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe itp. 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom A  

 Rok Semestr Rodzaj zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wst ępne : 
Brak 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów do rozumienia prostych zdań dotyczących rodziny i bliskiego otoczenia, 
właściwego odbioru sensu zdań o określonej intonacji, czytania tekstów zawierających znane wyrazy, 
poprawnego przepisywania krótkich tekstów drukowanych, napisania krótkiej notatki, wypełnienia 
formularza zawierającego dane osobowe, stawiania prostych pytań i udzielania odpowiedzi, prowadzenia 
rozmowy budując proste zdania 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Wprowadzenie alfabetu oraz zdobycie umiejętności czytania tekstu drukowanego i pisania odręcznego, 
zachowując normy kaligraficznego pisania liter i ich łączenia. 
Wprowadzenie materiału leksykalnego obejmującego następującą tematykę: zawieranie znajomości, 
rodzina, mieszkanie, nauka, czas wolny, dane personalne, określanie czasu, zakupy, posiłki, poczta, 
zdrowie, sport, turystyka i podróże.  

- Wprowadzenie materiału gramatycznego w podstawowym zakresie: części mowy (rzeczownik, 
przymiotnik, zaimek liczebnik, przysłówek, przyimek) oraz podstawowe wiadomości w zakresie 
składni 

Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„Russkij jazyk po-nowomu” 1, 2 – W. Gorczyca, B. Lipska 
„Kak dieła?” 1,2,3 – H. Granatowska, I. Danecka 
„Russkij jazyk” – J. Zaniewski, A. stelmaszuk, S. Bożenko 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
„Wymowa i intonacja rosyjska” J. Henzel, E. Szędzielorz 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Sputnik 
Jewropa 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom B  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język 
nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

8 obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w języku rosyjskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału 
leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie, np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, dworzec, lotnisko, hotel, 
restauracja, bank), rekreacja, styl życia, różnice w zachowaniach kulturowych, środki multimedialne, 
umiejętność uzyskiwania i udzielania informacji. 
 W zakresie problematyki zawodowej: podstawowe pojęcia ekonomiczne, struktura przedsiębiorstw, style 
zarządzania, wybrane problemy rynku, prawa i mechanizmy rynkowe, handel, marketing, reklama, 
bankowość, ubezpieczenia, podatki, spedycja, zagadnienia celne, transport, komunikacja, 
telekomunikacja, negocjacje, korespondencja handlowa (typowe pisma, dokumenty związane z 
ubieganiem się o pracę). 
Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„Biznies-kontakt” 1,2 – N. Bondar, S. Chwatow 
„Biznesmeni mówią po rosyjsku” – L. Fast, M. Zwolińska 
„Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych” – M. Kowalska, H. Stelmach 
„Kommierczeskaja korrespondencija” – I. Kienzler 
„Rosyjska korespondencja handlowa” – L. Świrzepo 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Argumienty i fakty 
Sputnik 
Jewropa 
Ekonomiczieskaja gazieta 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki J ęzyków 
Obcych   

Kierunek : TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: wszystkie 
Poziom studiów : I stopie ń  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0017 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom C  

 Rok Semestr 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5, CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5, CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

5 obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadz ący przedmiot : mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wst ępne : 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu : 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach działających poza granicami kraju w języku rosyjskim, jak 
również do korzystania z literatury fachowej, a także wydawania własnych publikacji w tym języku 
Metody dydaktyczne : 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału 
leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie, np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, hotele, restauracje, banki), 
rekreacja, kultura danego kraju, kontakty międzyludzkie, media, uzyskiwanie i udzielanie informacji. 
-  W zakresie problematyki zawodowej: pojęcia ekonomiczne, struktura przedsiębiorstw, zarządzanie, 

rynek i jego problemy, terminy prawnicze, handel, marketing, reklama, finanse i bankowość, podatki, 
ubezpieczenia, spedycja, zagadnienia celne, transport, komunikacja i telekomunikacja, negocjacje, 
korespondencja handlowa (nietypowe pisma i dokumenty służbowe) 

Forma i warunki zaliczenia : 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa : 
„Biznies-kontakt” 1, 2 – N. Bondar, S. Chwatow 
„Biznesmeni mówią po rosyjsku” – L. Fast, M. Zwolińska 
„Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych” – M. Kowalska, H. Stelmach 
„Kommierczeskaja korrespondencija” – I. Kienzler 
„Rosyjska korespondencja handlowa” – L. Świrzepo 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Argumienty i fakty 
Sputnik 
Jewropa 
Ekonomiczieskaja gazieta 
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METODY STATYSTYCZNE W TURYSTYCE I REKREACJI 
 
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w turystyce i  
rekreacji 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług Katedra Metod  Ilo ściowych 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść  Menedżer Turystyki 

Rok 3 Semestr 6 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 
Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr R.Kubicki robert.kubicki@wzieu.pl; mgr M.Kulbaczewska magdalena.kulbaczewska@wzieu.pl    

 
Cel przedmiotu  
Pozyskanie, analizowanie, prezentowanie i interpretowanie danych statystycznych 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z  zakresu matematyki 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki opisowej oraz potrafi  
przeprowadzić analizę struktury, dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami pojawiającymi się w sferze 
turystyki i rekreacji 
W zakresie umiej ętności  student posiada umiejętności analizowania i interpretowania danych statystycznych 
oraz stosowania określonych metod i narzędzi statystycznych a także posiada umiejętności statystycznej 
analizy problemów ekonomicznych  
W zakresie kompetencji społecznych  student samodzielnie prowadzi statystyczne badanie procesów 
ekonomicznych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba 
godzin 

1. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej 4 
2.Analiza struktury zjawisk masowych 4 
3.Metody analizy dynamiki 4 
4.Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych 3 
  

 

  
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba 
godzin 

1. Analiza opisowa struktury zjawisk 5 
2. Badanie szeregów czasowych –metody indeksowe, dekompozycja szeregów 
czasowych 

5 

3. Współzależność cech i jej miary 5 
  

 

  
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie 
zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach. 
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na rozwiązaniu 
zestawu zadań. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 
Studiowanie literatury, samodzielne rozwiązywanie zadań 25 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa: 
Kubicki  R., Kulbaczewska  M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak  U.: Elementy statystyki  
matematycznej, Wydawnictwo Szczecin, 2007 
R. Czyżycki, M.Hundert. R.Klóska:  Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus, 2008 
Literatura uzupełniaj ąca:  
M.Sobczyk: Statystyka, PWN, 2007 
 



 106 

NEGOCJACJE 
 
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Marketingu Usłu g, WZiEU 

Kierunek Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść Menedżer Turystyki  

Rok / Semestr 1/2 
Rodzaj studiów stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  
– stylami negocjacji,   
– technikami negocjacji,  
– sposobami komunikacji oraz mo żliwo ściami ich wykorzystania w praktyce,  
– autoprezentacj ą. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, potrafi wykorzystać zachowania niewerbalne do przekazania komunikatu rozmówcy 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest wrażliwy na różnice kulturowe w poszczególnych krajach 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota negocjacji 1 
2. Komunikacja werbalna 4 
3. Komunikacja niewerbalna. 4 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – różne kraje 4 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rodzaje i style negocjacji 2 
2. Techniki i taktyki negocjacyjne. 4 
3. Słuchanie i mówienie. 2 
4. Ubiór, postawa, autoprezentacja. 3 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  4 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 15 
Studiowanie literatury 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
2. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
3. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
4. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
5. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 
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1995 
6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
 
 
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Marketingu Usłu g, WZiEU 

Kierunek Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść Menedżer Turystyki  

Rok / Semestr 1/2 
Rodzaj studiów niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium Inne 
Wymiar zaj ęć 12 12 0 0 0 
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  
– stylami negocjacji,   
– technikami negocjacji,  
– sposobami komunikacji oraz mo żliwo ściami ich wykorzystania w praktyce,  
– autoprezentacj ą. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, potrafi wykorzystać zachowania niewerbalne do przekazania komunikatu rozmówcy 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest wrażliwy na różnice kulturowe w poszczególnych krajach 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota negocjacji 1 
2. Komunikacja werbalna 3 
3. Komunikacja niewerbalna. 3 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – różne kraje 3 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rodzaje i style negocjacji 2 
2. Techniki i taktyki negocjacyjne. 3 
3. Słuchanie i mówienie. 2 
4. Ubiór, postawa, autoprezentacja. 2 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  3 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 15 
Studiowanie literatury 33 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
2. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
3. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
4. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
5. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions 
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Spotkania, 1995 
6. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMATYCZNE W TURYSTYCE 
 
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne systemy informatyczne w 
turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr: II/III rok, 4/5 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   60   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr  Adam Pawlicz (e-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl) 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy przedsiębiorstw 
branży turystycznej; nabycie przez studentów praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszych systemów 
informatycznych stosowanych w biurach podróży oraz przedsiębiorstwach branży hotelarskiej.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputerów; umiejętność posługiwania się aplikacjami w środowisku systemu MS 
Windows Vista; podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci Internet.  
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student rozróżnia rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy przedsiębiorstw 
branży turystycznej; zna zasady działania Globalnych Systemów Dystrybucji w turystyce; wskazuje podstawowe obszary 
użyteczności omówionych systemów informatycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy 
przedsiębiorstw turystycznych; umie wdrożyć i wykorzystać użyteczności poznanych systemów w pracy podmiotów 
gospodarczych turystyki.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów i koordynacji 
procesów sprzedaży usług turystycznych; akceptuje podjęcie odpowiedzialności za przebieg procesów zamawiania 
świadczeń turystycznych oraz wynikających z tego konsekwencji finansowych dla przedsiębiorstwa.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i struktura narzędzi informatycznych wykorzystywanych w pracy 
przedsiębiorstw branży turystycznej 

2 

2. Globalne Systemy Dystrybucji usług turystycznych (GDS) 2 
3. Rodzaje systemów dystrybucji 2 
4. Funkcje i obszary zastosowania systemów dystrybucji 2 
5. Systemy hotelarskie i gastronomiczne  2 
6. Rodzaje systemów hotelarskich i gastronomicznych 2 
7. Funkcje i obszary zastosowania systemów hotelarskich i gastronomicznych 2 
8. Praca w środowisku Command Page Amadeus; funkcje Sign In / Sign Out; kodowanie i 
dekodowanie 

2 

9. Amadeus Information System (AIS); Pomoc Systemu Amadeus 2 
10. Availability Neutral; Availability Options; Dual-City Pair 2 
11. Availability Change Entries; Short Sell; Long Sell 2 
12. Passenger Name Record (PNR) 2 
13. Taryfy i wycena PNR 2 
14. Powtórzenie materiału 2 
15. I kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu 2 
16. Praca w środowisku AMADEUS VISTA 2 
17. Praca w środowisku AMADEUS VISTA cz. II 2 
18. Wprowadzenie do pracy w środowisku systemu zarządzania obiektem hotelarskim 2 
19. Praca z modułem recepcyjnym systemu 2 
20. Praca z modułem recepcyjnym systemu cz. II 2 
21. Praca z modułem obsługi pięter 2 
22. Praca z modułem magazynowym 2 
23. Praca z modułem restauracyjnym 2 
24. Praca z modułem dystrybucyjnym 2 

 

25. Praca z modułem finansowym 2 
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26. Praca z modułem finansowym 2 
27. Narzędzia klasy CRM w pracy przedsiębiorstw turystycznych  2 
28. Wykorzystanie Internetu w promocji i dystrybucji w turystyce 2 
29. Powtórzenie materiału 2 
30. II kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu 2 

Suma - 60 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Laboratoria : prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w programach przy stanowiskach komputerowych .  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 2 kolokwiów, które będą przeprowadzone w formie 
praktycznej w postaci zadań do wykonania w omawianych systemach informatycznych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 120 
Przygotowanie się do zajęć 100 
Studiowanie literatury 30 
SUMA 250 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. I. Jędrzejczyk: Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
2. M. Nalazek: Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Diffin, Warszawa 2010.  
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Nazwa przedmiotu: Nowoczesne systemy informatyczne w 
turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr: II/III rok, 4/5 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr  Adam Pawlicz (e-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl) 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy przedsiębiorstw 
branży turystycznej; nabycie przez studentów praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszych systemów 
informatycznych stosowanych w biurach podróży oraz przedsiębiorstwach branży hotelarskiej.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputerów; umiejętność posługiwania się aplikacjami w środowisku systemu MS 
Windows Vista; podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci Internet.  
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student rozróżnia rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy przedsiębiorstw 
branży turystycznej; zna zasady działania Globalnych Systemów Dystrybucji w turystyce; wskazuje podstawowe obszary 
użyteczności omówionych systemów informatycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy 
przedsiębiorstw turystycznych; umie wdrożyć i wykorzystać użyteczności poznanych systemów w pracy podmiotów 
gospodarczych turystyki.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów i koordynacji 
procesów sprzedaży usług turystycznych; akceptuje podjęcie odpowiedzialności za przebieg procesów zamawiania 
świadczeń turystycznych oraz wynikających z tego konsekwencji finansowych dla przedsiębiorstwa.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do pracy w systemie GDS AMADEUS; praca w środowisku Command Page 
Amadeus; funkcje Sign In / Sign Out; kodowanie i dekodowanie 

3 

2. Amadeus Information System (AIS); Pomoc Systemu Amadeus; Availability Neutral; 
Availability Options; Dual-City Pair 

3 

3. Availability Change Entries; Short Sell; Long Sell; Passenger Name Record (PNR); Taryfy i 
wycena PNR 

3 

4. Powtórzenie materiału 3 
5. I kolokwium zaliczeniowe 3 
6. Wprowadzenie do pracy w środowisku systemu zarządzania obiektem hotelarskim; praca z 
modułem recepcyjnym systemu 

3 

7. Praca z modułem obsługi pięter, modułem magazynowym i restauracyjnym 3 
8. Praca z modułem dystrybucyjnym i finansowym systemu 3 
9. Powtórzenie materiału 3 

 

10. II kolokwium zaliczeniowe 3 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Laboratoria : prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w programach przy stanowiskach komputerowych .  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 2 kolokwiów, które będą przeprowadzone w formie 
praktycznej w postaci zadań do wykonania w omawianych systemach informatycznych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 80 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Studiowanie literatury 20 
SUMA 160 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa: 
1. I. Jędrzejczyk: Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
2. M. Nalazek: Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Diffin, Warszawa 2010.  
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OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO  
 
Nazwa przedmiotu: OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA, 
STACJONARNE i NIESTACJONARNE 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr hab. prof. US Beata Meyer  (beata.meyer @wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Agnieszka Sawi ńska (agnieszka.sawinska@wzieu.pl), mgr Anna Gardzi ńska 
(anna.gardzinska@wzieu.pl), mgr Aneta Wolna (aneta. wolna@op.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obsługi ruchu turystycznego,  dotyczącymi usług 
informacji turystycznej, organizacji i kalkulacji imprez turystycznych, usług pilotażu i przewodnictwa.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i  podstaw turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować główne formy  obsługi turystów na poszczególnych etapach podróży turystycznej. 
Student ma podstawową wiedzę na zasad organizacji imprez turystycznych oraz rozróżnia zadania pilota wycieczek 
turystycznych od zadań przewodnika turystycznego. Student klasyfikuje przewodników turystycznych. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego przygotowania podstawowego programu imprezy turystycznej oraz  
sporządza kalkulację imprezy turystycznej. Proponuje alternatywne rozwiązania dla nietypowych sytuacji w pracy pilota 
wycieczek turystycznych. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji, potrafi współdziałać z innymi studentami i pełnić rolę lidera grupy. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego 2 
2. Podział  ruchu turystycznego formy jego obsługi 2 
3. Metody badań ruchu turystycznego 2 
4. Główni organizatorzy ruchu turystycznego. 2 
5. Usługi informacji i poradnictwa. 2 
6. Usługi pośrednictwa. 2 
7. Rodzaje imprez turystycznych i zasady ich programowania. 3 
8. Pilotaż 6 
9. Przewodnictwo 4 
10. Specyfika grupy turystycznej, konflikty w grupie. 2 
11. Rozwiązywanie nietypowych sytuacji w pracy pilota. 2 

 

12. Usługi transportowe jako część usług turystycznych.  1 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zatrudnienie w turystyce, kwalifikacje i cechy pracownika obsługi ruchu 

turystycznego 
4 

2. Impreza turystyczna jako produkt turystyczny i zasady jej przygotowywania 2 
3. Programowanie imprez turystycznych – ćwiczenia w grupach 2 
4. Prezentacja zadania w terenie – tajemniczy klient w punktach obsługi turysty 4 
5. Znaczenie poszczególnych środków transportu podczas organizacji imprez 

turystycznych 
1 

6. Zasady kalkulacji imprezy turystycznej 2 
7. Rozwiązywanie zadań- kalkulacja imprezy turystycznej, oraz sprawdzenie wiedzy 

Studenta w tym zakresie 
6 

8. Przygotowywanie dokumentacji imprezy turystycznej 2 
9. Scenariusz pracy pilota w odniesieniu do konkretnej wycieczki 2 
10. Rozwiązywanie nietypowych zadań w pracy pilota 2 

 

11. Prezentacja zadań („teczka imprez turystycznej”) 3 
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Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach, przygotowanie dwóch zadań praktycznych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie zadania. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Praca w bibliotece 30 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Obsługa ruchu turystycznego,  red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006. 
2. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Vademecum Wiedzy Pilota Wycieczek, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.  
2. Z. Kruczek, B.Walas, Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2004. 
3. Z. Kruczek, Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania – Materiały z II forum Pilotażu i Przewodnictwa, 

Proksenia, Kraków 2005. 
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OCHRONA WŁASNO ŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Nazwa przedmiotu: Ochrona własno ści intelektualnej  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i Ubezpiecze ń, 
Kierunek  TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść WSZYSTKIE 

Rok / Semestr II rok, 4semestr 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia Laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz przedmiotów 
własności przemysłowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego w zakresie problematyki systemu źródeł prawa, wykładni i 
stosowania prawa oraz ogólnych instytucji prawa cywilnego: podmiotów prawa, czynności prawnych, przedmiotów prawa, 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, pojęcia dóbr niematerialnych, w tym powszechnych dóbr osobistych prawa cywilnego. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student:  
1. zna źródła prawa własności intelektualnej 
2. definiuje przedmioty prawa w zakresie prawa własności intelektualnej 
3. rozumie kryteria obrotu chronionymi przedmiotami prawa własności intelektualnej 
4. zna konsekwencje naruszeń prawa własności intelektualnej 
W zakresie umiejętności student: 
5. potrafi zawierać podstawowe czynności prawne 
6. dokonuje interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student: 
7. szanuje prawa twórców i innych podmiotów praw własności intelektualnej 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 2 
2. definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej 4 
3. warunki uzyskania ochrony prawnej 2 
4. charakterystyka ustanowionych dla poszczególnych przedmiotów prawa monopoli 
eksploatacyjnych 

2 

5. zasady dokonywania czynności prawnych na dobrach niematerialnych  3 
6. roszczenia ochronne 2 

 

  
Suma  15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna źródeł prawa własności intelektualnej w oparciu o program LEX, analiza tekstów 
poszczególnych ustaw rozszerzona o rozwiązywanie praktycznych kazusów, opracowanie projektów podstawowych umów 
o korzystanie z chronionych przedmiotów prawa. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu   

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć  
Praca własna studenta 50 
SUMA 65 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszaw a 2010 
2. E. Nowińska, U. Promi ńska, M. du Vall, Prawo własno ści przemysłowej, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniaj ąca: 
3. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autors kim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011 
4. P. Kosta ński (red.), Prawo własno ści przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 
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Nazwa przedmiotu: Ochrona własno ści intelektualnej  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i 
Ubezpiecze ń 
Kierunek  TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść  WSZYSTKIE 

Rok / Semestr II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9     
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz przedmiotów 
własności przemysłowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego w zakresie problematyki systemu źródeł prawa, wykładni i 
stosowania prawa oraz ogólnych instytucji prawa cywilnego: podmiotów prawa, czynności prawnych, przedmiotów prawa, 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, pojęcia dóbr niematerialnych, w tym powszechnych dóbr osobistych prawa cywilnego. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student:  
1. zna źródła prawa własności intelektualnej 
2. definiuje przedmioty prawa w zakresie prawa własności intelektualnej 
3. rozumie kryteria obrotu chronionymi przedmiotami prawa własności intelektualnej 
4. zna konsekwencje naruszeń prawa własności intelektualnej 
W zakresie umiejętności student: 
5. potrafi zawierać podstawowe czynności prawne 
6. dokonuje interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student: 
7. szanuje prawa twórców i innych podmiotów praw własności intelektualnej 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 1 
2. definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej 3 
3. warunki uzyskania ochrony prawnej 1 
4. charakterystyka ustanowionych dla poszczególnych przedmiotów prawa monopoli 
eksploatacyjnych 

1 

5. zasady dokonywania czynności prawnych na dobrach niematerialnych  2 
6. roszczenia ochronne 1 

 

  
Suma  9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna źródeł prawa własności intelektualnej w oparciu o program LEX, analiza tekstów 
poszczególnych ustaw rozszerzona o rozwiązywanie praktycznych kazusów, opracowanie projektów podstawowych umów 
o korzystanie z chronionych przedmiotów prawa. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć  
Praca własna studenta 60 
SUMA 69 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszaw a 2010 
2. E. Nowińska, U. Promi ńska, M. du Vall, Prawo własno ści przemysłowej, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autors kim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 

2011 
2. P. Kosta ński (red.), Prawo własno ści przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 
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PARTNERSTWO I PRZYWÓDZTWO W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo i przywództwo w turyst yce i 
rekreacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: : WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki  

Rok / Semestr III / V 
Rodzaj studiów I stopie ń / stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Aleksander Panasiuk aleksander.panasiuk@wzieu.pl Adam Pawlicy adam.pawlicz@wzieu.pl 
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi partnerstwa i 
przywództwa na rynku turystycznym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki  

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniowa ć główne terminy z zakresu partnerstwa i przywództwa  w regionie turystycznym 
Student ma podstawow ą wiedz ę na temat otoczenia rynku turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwi ązywania problemów z zakresu wspólnych przedsi ęwzięć 
publiczno prywatnych w turystyce. 
Student umie posługiwa ć się językiem bran żowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zaj ęciach ćwiczeniowych student potrafi zachowa ć otwarto ść na pogl ądy 
pozostałych uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy ze społowej 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Region turystyczny jako ekonomiczna jednostka przestrzenna 2 
2. Rodzaje podmiotów zaangażowanych w działalność turystyczną w regionie 2 
3. Partnerstwo w regionie turystycznym 2 
4. Uwarunkowania rozwoju inicjatyw partnerskich w regionie turystycznym: efekty, bariery, 
determinanty 

2 

5. Przywództwo w regionie turystycznym 2 
6. Uwarunkowania formowania się i funkcjonowania przywództwa w regionie turystycznym 2 

 

7. Formy przywództwa w regionie turystycznym 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rodzaje podmiotów zaangażowanych w działalność turystyczną w regionie 2 
2. Etapy i typologia partnerstwa turystycznego 2 
3. Zadania i narzędzia przywódcy w regionie turystycznym 2 
4. Przywództwo samorządu terytorialnego 2 
5. Przywództwo przedsiębiorstwa turystycznego 2 
6. Przywództwo terytorialnej organizacji turystycznej 2 

 

7. Przywództwo instytucji otoczenia rynkowego 3 
Suma - 15 
Suma Wykłady i ćwiczenia 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej. Do egzaminu mogą podejść 
studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. P. Zmyślony, Partnerstwo i przywództwo na rynku turystyczny m, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu, 2008. 
2. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. M eyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009 
Czasopismo „Rynek turystyczny” 
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Nazwa przedmiotu: Partnerstwo i przywództwo w turyst yce i 
rekreacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: : WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki  

Rok / Semestr III / V 
Rodzaj studiów I stopie ń / niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Aleksander Panasiuk aleksander.panasiuk@wzieu.pl Adam Pawlicz adam.pawlicz@wzieu.pl 
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi partnerstwa i 
przywództwa na rynku turystycznym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki  

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu partnerstwa i przywództwa w regionie turystycznym 
Student ma podstawową wiedzę na temat otoczenia rynku turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu wspólnych przedsięwzięć publiczno 
prywatnych w turystyce. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Region turystyczny jako ekonomiczna jednostka przestrzenna 2 
2. Rodzaje podmiotów zaangażowanych w działalność turystyczną w regionie 2 
3. Partnerstwo w regionie turystycznym 2 
4. Uwarunkowania rozwoju inicjatyw partnerskich w regionie turystycznym: efekty, bariery, 
determinanty 

2 

5. Przywództwo w regionie turystycznym 2 
6. Uwarunkowania formowania się i funkcjonowania przywództwa w regionie turystycznym 2 

 

  
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rodzaje podmiotów zaangażowanych w działalność turystyczną w regionie 2 
2. Etapy i typologia partnerstwa turystycznego 2 
3. Zadania i narzędzia przywódcy w regionie turystycznym 2 
4. Przywództwo samorządu terytorialnego 2 
5. Przywództwo przedsiębiorstwa turystycznego 2 
6. Przywództwo terytorialnej organizacji turystycznej 2 

 

  
Suma - 12 
Suma Wykłady i ćwiczenai 24 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej. Do egzaminu mogą podejść 
studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
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Przygotowanie się do zajęć 36 
Studiowanie literatury 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. P. Zmyślony, Partnerstwo i przywództwo na rynku turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
2008. 
2. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009 
Czasopismo „Rynek turystyczny” 
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PLANOWANIE MARKETINGOWE W TURYSTYCE I REKREACJI 
Nazwa przedmiotu: Planowanie marketingowe w turystyc e i 
rekreacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr 1/1 
Rodzaj studiów: niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: specjalno ściowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
 Anna Szwajlik anna.szwajlik@wziu.pl  Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Kamila Peszko 
kamila.peszko@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy z marketingu. Pokazanie i nauczenie 
w jaki sposób angażować zasoby podmiotów turystycznych do osiągania celów marketingowych i realizacji strategii 
poprzez planowanie. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z planowaniem marketingowym w turystyce i rekreacji. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
- 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu i planowania, w szczególności elementy 
budowy planu marketingowego, rozpoznaje etapy planowania i potrafi przedstawić zależności między nimi. 
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować plan marketingowy w turystyce i rekreacji, który zachowując 
podstawowe elementy planu marketingowego będzie dostosowany do specyficznej sytuacji wybranego podmiotu. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność planowania dla osiągania celów. Zdaje sobie 
sprawę z negatywnych konsekwencji braku lub złegoplanowania. 
 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Marketing – podstawowe pojęcia 2 
2. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa 1 
3. Proces STP 2 
4. Elementy planu marketingowego 1 
5. Misja przedsiębiorstwa 2 
6. Cele przedsiębiorstwa 1 
7. Sposoby realizacji strategii rozwojowych firm 2 

 

8. Praktyczne aspekty planowania marketingowego w turystyce i rekreacji  1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka firmy – pisanie (powstanie rozwój pozycja rynkowa, itp.) 1 
2. Analiza otoczenia firmy turystycznej 1 
3. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy na rynku turystycznym 1 
4. Analiza konsumenta i grup docelowych 1 
5. Analiza SWOT przy planowaniu marketingowym 1 
6. Analiza portfela produktów 0,5 
7. Ustalenie celów 1 
8. Planowanie nowej usługi, cykl życia usługi turystycznej 1 
9. Planowanie cen 0,5 
10. Planowanie dotarcia do klienta 0,5 
11. Planowanie promocji (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów promocji mix, 
plan dla poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła reklamowe, itp.) 

1 

12. Plany operacyjne 0,5 
13. Prezentacja własnego opracowania planu marketingowego dla przedsiębiorstwa 
turystycznego (cz 1) 

0,5 

14. Prezentacja własnego opracowania planu marketingowego dla przedsiębiorstwa 
turystycznego (cz 2) 

0,5 

 

15. Kontrola marketingowa 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
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Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne kolokwia z treści z ćwiczeń. Pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego 
użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum 
dwóch aktywności z zajęć i obowiązkowej prezentacji (planu marketingowego).  
Egzamin w formie testu. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 99 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  Marketing. Materiały do ćwiczeń, red G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 
2. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
Literatura uzupełniająca: 
1. Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe US, Szczecin 
2010 



 124 

PODMIOTY PO ŚREDNICTWA I ORGANIZACJI W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu: Podmioty po średnictwa i organizacji w 
turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymogami prawnymi oraz zasadami organizacji i prowadzenia działalności 
biur podróży w Polsce; sformułowanie zasad efektywnego kierowania biurem podróży; wskazanie tendencji rozwojowych 
europejskiego oraz krajowego rynku podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Wiedza z zakresu ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym. Wymaga się także znajomości aktów prawnych kształtujących funkcjonowanie podmiotów turystycznych w 
Polsce.  
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje rodzaje działalności podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce, zna zakres 
oraz zastosowanie przepisów prawa kształtujących działalność biur podróży w Polsce, wskazuje etapy organizacji 
działalności biur podróży, charakteryzuje metody efektywnego zarządzania działalnością podmiotów pośrednictwa i 
organizacji w turystyce.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zidentyfikować obszary oraz zakres działalności podmiotów pośrednictwa i 
organizacji w Polsce, ocenić ich sytuację rynkową, jak również potrafi samodzielnie utworzyć i prowadzić działalność 
związaną z organizacją i pośredniczeniem w sprzedaży imprez turystycznych.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w tworzeniu podstaw 
działalności gospodarczej podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce; przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Historia rozwoju podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce 2 
2. Rozwój form instytucjonalnych pośrednictwa i organizacji na rozwiniętych rynkach 
turystycznych,  kryteria specjalizacji 

2 

3. Istota usług pośrednictwa i organizacji w turystyce 2 
4. Przesłanki zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce wynikające z 
cech rynku turystycznego 

2 

5. Przesłanki zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce wynikające z 
rozwoju popytu turystycznego i podaży turystycznej 

2 

6. Znaczenie podmiotów pośrednictwa i organizacji na rynku turystycznym 2 
7. Funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji na rynku turystycznym 2 
8. Aspekty prawne funkcjonowania biur podróży na rynku turystycznym 2 
9. Wpływ biur podróży na popyt turystyczny 2 
10. Wpływ biur podróży na podaż turystyczną 2 
11. Kryteria oceny jakości usług pośrednictwa i organizacji w turystyce 2 
12. Standardy jakości w podmiotach pośrednictwa i organizacji w turystyce 2 
13. Biura podróży a tworzenie wartości 2 
14. Rynek pośrednictwa i organizacji usług turystycznych na świecie i w Polsce 2 

 

15. Praktyczne aspekty prowadzenia biura podróży w Polsce 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i definicje (touroperator, agent, pośrednik turystyczny) 2 
2. Wymogi prawne działalności biur podróży w Polsce 2 
3. Formy zabezpieczeń działalności touroperatorów i pośredników turystycznych w Polsce 2 
4. Tendencje rozwojowe europejskiego i polskiego rynku biur podróży 2 
5. Produkt touroperatora, a preferencje nabywcze konsumentów   2 
6. Organizacja i zarządzanie biurem podróży w Polsce (studia przypadków) 2 

 

7. Umowa o imprezę turystyczną (cechy, rodzaje, warunki zawierania umów, 2 
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odpowiedzialność touroperatora) 
8. Test sprawdzający 1 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, case-study. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie testu wyboru uzupełnianego pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz 
zalecanej literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 35 
SUMA 110 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. P. Yale: Działalność touroperatorska, Wiedza i Życie, Warszawa 2001, 
2. Konieczna-Domańska: Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, 
3. A.S. Kornak: Ekonomika i organizacja biur podróży, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2003. 
4. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 5. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. P. Cybula: Umowa o imprezę turystyczną, LexisNexis, Warszawa 2005, 
2. A. Rapacz: Przedsiębiorstwo turystyczne, Diffin, Warszawa 2007. 
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Nazwa przedmiotu: Podmioty po średnictwa i organizacji w 
turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymogami prawnymi oraz zasadami organizacji i prowadzenia działalności 
biur podróży w Polsce; sformułowanie zasad efektywnego kierowania biurem podróży; wskazanie tendencji rozwojowych 
europejskiego oraz krajowego rynku podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Wiedza z zakresu ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym. Wymaga się także znajomości aktów prawnych kształtujących funkcjonowanie podmiotów turystycznych w 
Polsce.  
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje rodzaje działalności podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce, zna zakres 
oraz zastosowanie przepisów prawa kształtujących działalność biur podróży w Polsce, wskazuje etapy organizacji 
działalności biur podróży, charakteryzuje metody efektywnego zarządzania działalnością podmiotów pośrednictwa i 
organizacji w turystyce.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zidentyfikować obszary oraz zakres działalności podmiotów pośrednictwa i 
organizacji w Polsce, ocenić ich sytuację rynkową, jak również potrafi samodzielnie utworzyć i prowadzić działalność 
związaną z organizacją i pośredniczeniem w sprzedaży imprez turystycznych.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w tworzeniu podstaw 
działalności gospodarczej podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce; przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i historia rozwoju usług pośrednictwa i organizacji w turystyce 3 
2. Przesłanki zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce wynikające z 
cech rynku turystycznego oraz rozwoju popytu turystycznego i podaży turystycznej 

3 

3. Znaczenie i funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji 3 
4. Wpływ biur podróży na popyt i podaż turystyczną 3 

 

5. Jakość usług pośrednictwa i organizacji w turystyce 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i definicje (touroperator, agent, pośrednik turystyczny); wymogi 
prawne działalności biur podróży w Polsce 

3 

3. Formy zabezpieczeń działalności touroperatorów i pośredników turystycznych w Polsce 3 
4. Tendencje rozwojowe europejskiego i polskiego rynku biur podróży; organizacja i 
zarządzanie biurem podróży w Polsce (studia przypadków) 

3 

 

5. Test sprawdzający 3 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, case-study. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie testu wyboru uzupełnianego pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz 
zalecanej literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
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Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 53 
SUMA 110 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. P. Yale: Działalność touroperatorska, Wiedza i Życie, Warszawa 2001, 
2. Konieczna-Domańska: Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, 
3. A.S. Kornak: Ekonomika i organizacja biur podróży, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 

2003. 
4. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 5. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. P. Cybula: Umowa o imprezę turystyczną, LexisNexis, Warszawa 2005, 
2. A. Rapacz: Przedsiębiorstwo turystyczne, Diffin, Warszawa 2007. 

 



 128 

PODSTAWY REKREACJI 
Nazwa przedmiotu: Podstawy Rekreacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WKF iPZ 
 

Kierunek WKF/TiR 
Specjalno ść Animator Rekreacji 

Rok / Semestr    I rok 2 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne I 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30     
Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Leszek kalczyński (kalczynski@wp.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Umiejętność analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji. Dostrzeganie przemian zachowań rekreacyjnych. 
Uzasadnienie znaczenia uczestniczenia w rekreacji. Umiejętność formułowania celów w wychowywaniu i przygotowywaniu 
do racjonalnego spędzania czasu wolnego młodego pokolenia. Kształtowanie aktywnej postawy prorekreacyjnej. 
Przygotowanie do planowania i realizacji różnych form rekreacji. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Udział w obozie, wycieczce lub rejsie. Zwiększona aktywność w jednej z form zachowań rekreacyjnych. Gotowość do 
zdobywania wiedzy i umiejętności animatora zachowań rekreacyjnych. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny rekreacji, definiuje zachowania rekreacyjne.  Rozpoznaje 
mechanizmy kształtujące zachowania rekreacyjne. Rozumie przyczyny zachowań rekreacyjnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenic zachowania rekreacyjne w własnym otoczeniu  i perspektywę ich 
przemian. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje działania rekreacyjne i prozdrowotne. Przejawia gotowość do 
popularyzacji zachowan rekreacyjnych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji 2 
2. Klasyfikacja i analiza form rekreacji 2 
3. Kulturowe podstawy rekreacji 3 
4. Społeczne podstawy rekreacji 6 
5. Filozoficzne podstawy rekreacji 2 
6. Psychologiczne podstawy rekreacji 4 
7. Biologiczne podstawy rekreacji 6 
8. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji – perspektywy pracy animatora rekreacji 4 

 

9. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z przedmiotu: odpowiedź  pisemna na pytania otwarte oraz test wyboru. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 
…  
SUMA 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa 

1. Gracz J.; Sankowski T.: Psychologia w rekreacji i turystyce. AWF Poznań, 2001. 
2. Kiełbasiewicz– Drozdowska I., Śliwiński W.,(red.): Teoria i metodyka rekreacji; zagadnienia podstawowe. AWF 

Poznań. 
3. Kwapulińska W.: Biologiczne podstawy rekreacji. Warszawa 2006. 
4. Toczek-Werner S.(red.): Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław 2005. 

Literatura uzupełniająca 
1. Kościelnik J.: Zielone szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Druktur Wydawnictwo, 2008. 
2. Wagner W.: Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji. AWF, Poznań 2002, tom 1 
3. Dąbrowski A.,(red.): Zarys teorii rekreacji ruchowej. AlmaMer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, AWF Warszawa 



 129 

2006. 



 130 

PODSTAWY TURYSTYKI 
 
Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług- Katedra Zarz ądzania Turystyk ą, Wydział 
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr I rok, I semestr 
Rodzaj studiów: Studia I stopnia, stacjonarne I  
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Agnieszka Sawińska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl 
dr Michał Tarnowski, dr-tar@wp.pl 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z terminologią, kierunkami badań oraz podstawowymi metodami 
badawczymi w turystyce, a także z wybranymi problemami turystyki i uwarunkowaniami jej rozwoju 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Brak  
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką . 
W zakresie umiej ętności  student potrafi posługiwać się właściwą terminologią, potrafi dokonać kwalifikacji podstawowych 
czynników warunkujących rozwoju turystyki. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student potrafi: samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania, posługiwać 
się źródłami,  organizować grupy zadaniowe i współdziałać w ich ramach w celu rozwiązywania problemów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota turystyki i podstawowe pojęcia  3 
2. Turystyka jako przedmiot badań naukowych 2 
3. Koncepcje badawcze w turystyce 2 
4. Uwarunkowania rozwoju turystyki 3 
5. Rodzaje i formy turystyki 3 
6. Podstawy organizacji turystyki w Polsce i na Świecie 2 

 

…  
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza i dyskusja na temat  podstawowych pojęć związanych z turystyką; 2 
2. Zarys historii rozwoju turystyki w Polsce i na świecie    2 
3. Analiza czynników wpływających na rozwój turystyki na wybranych przykładach 4 
4.  Rozróżnianie walorów i atrakcji turystycznych 3 

 

5. Prezentacje wybranych form turystyki 4 
   
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, praca indywidualna i w grupach, prezentacja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie wszystkich aktywności z zajęć 
oraz przygotowanie i zaliczenie pracy semestralnej (prezentacji wybranych form turystyki). 
Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej, opisowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 50 
Przygotowanie prezentacji 20 
Studiowanie literatury i żądanych źródeł 80 
SUMA 180 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 



 131 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa 
1. W. Kurek (red). Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007. 
2. Gołembski G. [red.], , Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 

2003. 
3. Panasiuk A. [red.], 2001, Turystyka. Zarys wykładu, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 
4. Przecławski K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.  
5. Mileska M., [red.], 1998, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

 
Literatura uzupełniająca:  
1. Przecławski K. Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki. Albis, Kraków 1996. 
2. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa. 
3. Mapy i przewodniki po Polsce i regionie. 
4. Strona internetowa Instytutu Turystyki 
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PRAWO 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra  Prawa Gospodarczego i 
Ubezpiecze ń 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Kod przedmiotu 
10.0VI27K1506 

Nazwa przedmiotu: PRAWO 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

5 W/CW 15/15 stacjonarne 3 
   
5 W/CW 15/15 niestacjo-

narne 
3 

   

5 obowiązkowy polski 

Prowadz ący przedmiot :  dr Iwona Szymczak wykłady,              dr  Sławomir Tomczyk ćwiczenia 
 
Wymagania wst ępne : 
Jest to pierwszy z przedmiotów prawniczych, tak więc zakres kompetencji studenta powinien 
obejmować przynajmniej podstawowe wiadomości o państwie, jego organach, a ze źródeł prawa - 
Konstytucja RP 
Cele przedmiotu : 
Zapoznanie studentów z treścią głównych konstrukcji jurydycznych i funkcjonowania prawa  oraz 
jego podstawowych zasad . Celem jest nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania tych 
instytucji oraz  ich stosowania w odniesieniu do zaistniałych stanów faktycznych (kazusów). Ponadto 
celem jest tez zapoznanie studentów ze specyfiką języka prawniczego. Zarówno formułowanie  
pytań, jak i udzielenie precyzyjnych odpowiedzi jest warunkiem  sukcesu w negocjacjach 
biznesowych.      
Metody dydaktyczne : 
wykład, studia przypadków, praca w grupach 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
 1. 1.Źródła prawa  
• Gałęzie prawa,• Wykładnia prawa . Luki prawne, Domniemania prawne, wnioskowanie 
Źródła prawa Unii Europejskiej (rozporządzenia,dyrektywy, zalecenia, opinie). 
2.Prawo cywilne- część ogólna·  
Rodzaje praw podmiotowych, sposoby ich nabycia· Przedmioty stosunków cywilnoprawnych – 
nieruchomości,  przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, · Osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej· Czynności prawne (systematyka zdarzeń 
prawnych, treść, sposoby zawarcia umowy, wady czynności prawnych)· Przedstawicielstwo 
(pełnomocnictwo, prokura)· Sposoby obliczania terminów, przedawnienie 
3.Prawo rzeczowe· Prawo własności· Użytkowanie wieczyste· Ograniczone prawa 
rzeczowe 
4. Zobowiązania - część ogólna· źródła zobowiązań, zasady i rodzaje odpowiedzialności ·
 Umowy –granice swobody umów· Bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone·
 Wykonanie zobowiązań oraz skutki niewykonania zobowiązań· Solidarność bierna i czynna, 
potrącenie, odnowienie zwolnienie z długu 
5. Zobowiązania- część szczegółowa· Umowy przenoszące własność lub inne prawa podmiotowe ·
 Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy· Umowy o korzystanie z cudzych usług 
Forma i warunki zaliczenia : 
Egzamin – forma pisemna pytania otwarte, zaliczenie ćwiczeń –ocenianie ciągłe, oraz na 
zakończenie test wielokrotnego wyboru  
Literatura podstawowa : 
Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2009 
T 
Literatura uzupełniaj ąca: .  
T. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2010 
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PROGRAMOWANIE I OCENA INWESTYCJI W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu:  
Programowanie i ocena inwestycji w turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki  

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów I stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof.Us dr hab. Piotr Niedzielski piotr.niedzielski@wzieu.pl , 
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl  
Mgr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Wyjaśnienie zagadnie ń odno śnie teorii projektu gospodarczego oraz metod oceny jego opłacalno ści w wymiarze 
finansowym oraz ekonomicznym.  
Wskazanie praktycznych zastosowa ń poznanej teorii z uwzgl ędnieniem specyfiki projektów komercyjnych oraz 
niekomercyjnych. 
Nabycie umiej ętności  w zakresie kompleksowej oceny ekonomicznej  pro jektu gospodarczego poprzez analiz ę 
okre ślonych studiów przypadku, w tym zwi ązanych z funduszami europejskimi. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść elementów analizy finansowej i ekonomicznej przeds iębiorstwa, umiej ętność z zakresu  elementów 
rachunkowo ści finansowej i rachunkowo ści zarządczej. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu oceny projektów 
gospodarczych, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania projektów, identyfikuje ryzyko finansowe , 
zna metody  badania efektywności. 
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenić projekt inwestycyjny poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich metod 
rachunku ekonomicznego., wyjaśnia zależności  pomiędzy zmiennymi wpływającymi na efektywność inwestycji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, zachowuje  ostrożność  w interpretacji wyników 
oceny efektywności, potrafi analizować je w kontekście środowiska projektu. 
 

 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas, dyskonto, koszt 
kapitału, wartość rezydualna  
 

2 

2. Kalkulacja przepływów pieniężnych, wartości przepływów pieniężnych, 4 
3 Narzędzia oceny efektywności finansowej - metody proste  2 
4 Narzędzia oceny efektywności finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzyści i 
nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR)  

4 

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności  2 
6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza 
rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)  

2 

7.Źródła finansowania projektu  2 

8.Źródła finansowania a płynność 2 
9.Analiza wrażliwości, analiza ryzyka 4 

 

10. Ocena projektów europejskich 4 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas, dyskonto, koszt 
kapitału, wartość rezydualna - studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych 
elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 
  

2 

2. Kalkulacja przepływów pieniężnych, wartości przepływów pieniężnych - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 
 

4 

3 Narzędzia oceny efektywności finansowej - metody proste - studium przypadku ,praktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 
 

2 

 

4 Narzędzia oceny efektywności finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzyści i 4 
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nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR) - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 
 
5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 
 

2 

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza 
rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności) - studium przypadku ,praktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 
 

2 

7.Źródła finansowania projektu - studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych 
elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 

2 

8.Źródła finansowania a płynność- studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych 
elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 

2 

9.Analiza wrażliwości, analiza ryzyka- studium przypadku ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 

4 

10. Ocena projektów europejskich - studium przypadku ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć. 
 

4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przeprowadzenie wykładów, 
Prezentacje multimedialne 
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia litera turowe, 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informa cji na dany temat 
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - st udia przypadku, 
Praca zespoło wa - zespołowe rozwi ązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z mo żliwo ścią konsultacji. 
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywno ści w okre ślonych sytuacjach rynkowych – praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki prz edmiotu,    
Forma i warunki zaliczenia  
Test, pytania zamkni ęte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystani a metod oceny efektywno ści,  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
-rozwi ązywanie zada ń z zakresu oceny efektywno ści 
inwestycji, 
- rozwi ązywanie zada ń problemowych, 
-studia przypadków, 
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w za kresie 
oceny efektywno ści inwestycji, wykorzystuj ąc poznane 
metody, 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć (studia literatury, analiza studiów 
przypadku, realizacja prac zadanych) 

65 

SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Sierpi ńska M, Jachna T.; Ocena przedsi ębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo 
naukowe PWN, Warszawa 2004. 

2. Wrzosek S. (red.), Ocena efektywno ści inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Wrocław 
2008.  

3. Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczeg o, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,  
 

Literatura uzupelniaj ąca: 
1. Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gda ńskiego, Gda ńsk 

2000. 
2. Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maks ymalizacja warto ści przedsi ębiorstwa, K.E. Liber, 

Warszawa 2000. 
3. Marcinek K., Finansowa ocena przedsi ęwzięć inwestycyjnych przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej  w Katowicach, Katowice 2000. 
4. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wy dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2000. 
5. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłaca lności inwestowania. PWE, Warszawa 1999. 
6. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE,  Warszawa 2002. 
7. Pastusiak R., Ocena efektywno ści inwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
8. Pazio W.J. Analiza finansowa i ocena efektywno ści projektów inwestycyjnych przedsi ębiorstw, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.  
9. Rogowski W.; Rachunek efektywno ści inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Kraków 2008. 
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Nazwa przedmiotu:  
Programowanie i ocena inwestycji w turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki  

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów I stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof.Us dr hab. Piotr Niedzielski piotr.niedzielski@wzieu.pl , 
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl  
Mgr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Wyjaśnienie zagadnie ń odno śnie teorii projektu gospodarczego oraz metod oceny jego opłacalno ści w wymiarze 
finansowym oraz ekonomicznym.  
Wskazanie praktycznych zastosowa ń poznanej teorii z uwzgl ędnieniem specyfiki projektów komercyjnych oraz 
niekomercyjnych. 
Nabycie umiej ętności  w zakresie kompleksowej oceny ekonomicznej  pro jektu gospodarczego poprzez analiz ę 
okre ślonych studiów przypadku, w tym zwi ązanych z funduszami europejskimi. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść elementów analizy finansowej i ekonomicznej przeds iębiorstwa, umiej ętność z zakresu  elementów 
rachunkowo ści finansowej i rachunkowo ści zarządczej. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu oceny projektów 
gospodarczych, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania projektów, identyfikuje ryzyko finansowe , 
zna metody  badania efektywności. 
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenić projekt inwestycyjny poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich metod 
rachunku ekonomicznego., wyjaśnia zależności  pomiędzy zmiennymi wpływającymi na efektywność inwestycji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, zachowuje  ostrożność  w interpretacji wyników 
oceny efektywności, potrafi analizować je w kontekście środowiska projektu. 
 

 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyja śnienie poj ęć: czas, dyskonto, 
koszt kapitału, warto ść rezydualna  
 

1 

2. Kalkulacja przepływów pieni ężnych, warto ści przepływów pieni ężnych, 2 
3 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - metody proste  1 
4 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzy ści i 
nakładów; warto ść bieżąca netto - NPV; wewn ętrzna stopa zwrotu - IRR)  

2 

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności  1 
6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza 
rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)  

1 

7.Źródła finansowania projektu  1 
8.Źródła finansowania a płynno ść 1 
9.Analiza wra żliwo ści, analiza ryzyka 2 

 

10. Ocena projektów europejskich 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyjaśnienie pojęć: czas, dyskonto, koszt 
kapitału, wartość rezydualna - studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych 
elementów z zakresu problematyki tematu zajęć,  

1 

2. Kalkulacja przepływów pieni ężnych, warto ści przepływów pieni ężnych - studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć, 

2 

3 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - metody proste - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu 
zajęć, 
 

1 

 

4 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzy ści i 
nakładów; warto ść bieżąca netto - NPV; wewn ętrzna stopa zwrotu - IRR) - studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 

2 



 137 

tematu zaj ęć, 
5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 

1 

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza 
rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności) - studium przypadku ,praktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 

1 

7.Źródła finansowania projektu - studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych 
elementów z zakresu problematyki tematu zajęć, 

1 

8.Źródła finansowania a płynno ść- studium przypadku ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 

1 

9.Analiza wra żliwo ści, analiza ryzyka- studium przypadku ,praktyczne t worzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 

2 

10. Ocena projektów europejskich - studium przypadk u ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć. 
 

2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przeprowadzenie wykładów, 
Prezentacje multimedialne 
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia litera turowe, 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informa cji na dany temat 
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - st udia przypadku, 
Praca zespoło wa - zespołowe rozwi ązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z mo żliwo ścią konsultacji. 
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywno ści w okre ślonych sytuacjach rynkowych – praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki prz edmiotu,    
Forma i warunki zaliczenia  
Test, pytania zamkni ęte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystani a metod oceny efektywno ści,  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
-rozwi ązywanie zada ń z zakresu oceny efektywno ści 
inwestycji, 
- rozwi ązywanie zaan problemowych, 
-studia przypadków, 
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w za kresie 
oceny efektywno ści inwestycji, wykorzystuj ąc poznane 
metody, 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć (studia literatury, analiza studiów 
przypadku, realizacja prac zadanych, wykorzystanie doświadczeń 
zawodowych) 

95 

SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Sierpi ńska M, Jachna T.; Ocena przedsi ębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo 
naukowe PWN, Warszawa 2004. 

2. Wrzosek S. (red.), Ocena efektywno ści inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Wrocław 
2008.  

3. Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczeg o, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,  
 

Literatura uzupelniaj ąca: 
1. Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gda ńskiego, Gda ńsk 

2000. 
2. Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maks ymalizacja warto ści przedsi ębiorstwa, K.E. Liber, 

Warszawa 2000. 
3. Marcinek K., Finansowa ocena przedsi ęwzięć inwestycyjnych przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej  w Katowicach, Katowice 2000. 
4. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wy dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2000. 
5. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłaca lności inwestowania. PWE, Warszawa 1999. 
6. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE,  Warszawa 2002. 
7. Pastusiak R., Ocena efektywno ści inwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
8. Pazio W.J. Analiza finansowa i ocena efektywno ści projektów inwestycyjnych przedsi ębiorstw, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.  
9. Rogowski W.; Rachunek efektywno ści inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Kraków 2008. 
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PSYCHOLOGIA 
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:   Uniwersyteckie Centru m Edukacji US 
 

Kierunek:  Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr Rok II sem. III 
Rodzaj studiów:  I stopnia stacjonarne i 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład     
Wymiar zaj ęć 30     
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy - polski 

Prowadz ący przedmiot -     dr Jerzy M. Wojciechowski – niewarto@poczta.wprost. pl  

 
Cel przedmiotu  

1. celem wykładów  z  przedmiotu „Psychologia” dla s tudentów kierunku „Turystyka i rekreacja”  jest   
dostarczenie słuchaczom wiedzy   psychologicznej, k tóra ułatwi prac ę na stanowiskach 
wymagaj ących kontaktów z innymi lud źmi; 

2. gwałtowny przyrost wiedzy w naukach humanistyczn ych – w tym w psychologii - jest obecnie 
znaczny, zatem zjawisko starzenia si ę wiedzy jest realne; wykład jest okazj ą do zapoznanie si ę 
słuchaczy z nowoczesn ą wiedz ą z zakresu psychologii społecznej; 

3. szczególna  uwaga  jest po święcona  omówieniu  takich kompetencji psychologicznyc h, jak: 
nieneurotyczne pełnienie roli, umiej ętności komunikacyjne, umiej ętność nawi ązywania i 
podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, stres w  pracy w zwi ązku z ekspozycj ą społeczn ą  a 
zdrowie psychiczne osób pracuj ących z lud źmi i metody copingowe; 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Bez wymaga ń wstępnych 
 
 Efekty kształcenia    
Słuchacze po kursowym wykładzie powinni odróżniać  potoczną wiedz ę psychologiczną  od  rzeczywistej problematyki 
naukowej, a także posługiwać się językiem tej dyscypliny.   
Zdobyta podczas wykładów  wiedza  powinna być wykorzystywana do kształtowania kompetencji komunikacyjnych  na 
stanowisku pracy obciążonym kontaktami z ludźmi, a także  do umiej ętności rozwiązywania problemów społecznych np. 
konfliktów, itp.   

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. rodzaje  interakcji  społecznych; 2 
2. umiejętność  kierowania  procesem komunikacji; 2 
3. składowe procesu komunikacji interpersonalnej; 2 
4. komunikaty proksemiczne, mimiczne i pantomimiczne; 4 
5. Analiza stanów „ego” 

- analiza I0 

- analiza II0 
2 

6. Rodzaje transakcji: 
- transakcje proste (komplementarne) 
- transakcje skrzyżowane 
- transakcje ukryte 

2 

7. Wprowadzenie do zagadnienia gier psychologicznych: 
- pojęcie gry psychologicznej  
- stopnie prowadzenia gier 
- tematy gier psychologicznych 

2 

8. Skrypt psychologiczny: 
- pojęcie „skryptu” 
- powstawanie skryptu i jego znaczenie  
- rodzaje skryptów 
- kontrskrypty 

2 

9. ogólna charakterystyka stresu psychologicznego; 
- stres na stanowiskach pracy związanych z ekspozycją społeczną  4 

10. następstwa  długotrwałego  działania  stresu; 
- nerwice 
- choroby psychosomatyczne 
- burnout 
- psychozy reaktywne 
- karoshi 
- PTSD 

3 

 

11. metody  przezwyciężania  stresu. metody copingowe (indywidualne sposoby radzenia 
sobie w sytuacjach stresowych); 3 
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12. Grupa  społeczna a działanie 
- próżniactwo społeczne 
- deindywiduacja 
- facylitacja społeczna 

1 

13. Efekt Rosenthala 1 
Suma  30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Metodą dydaktyczn ą  jest wykład aktywizuj ący ilustrowany multimedialnym przekazem: autorskimi  slajdami oraz 
dźwiękiem 
Forma i warunki zaliczenia  
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zali czenie pisemnego kolokwium z zagadnie ń objętych 
programem wykładów 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści  : aktywne  uczestniczenie w wykładach Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
Przygotowanie się do zajęć 0 
Studiowanie literatury 90 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
 
1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997):   PSYCHOLOGIA  SPOŁECZNA. Serce i umysł. wyd. Zysk i ska, Poznań 
2. Aronson E. (2005): Człowiek  istota  społeczna Wybór tekstów.  PWN 
3. Cialdini R. B. (2001):Wywieranie   wpływu  na  ludzi.  Teoria i praktyka.  GWP  
4. Berne E.(2004): W  CO  GRAJĄ  LUDZIE. Psychologia  stosunków  międzyludzkich.   Wyd.V. W-wa PWN 
5. Stankiewicz J., (1999): Komunikowanie się w organizacji.  Wrocław, wyd. Astrum. 
6. Król - Fijewska M., (2005);  Stanowczo,  łagodnie,  bez lęku.    wyd.: W.A.B., W-wa, wydanie: 3    
 
Literatura uzupełniaj ąca : 
 
1. Thomson P. , (1998); Sposoby komunikacji interpersonalnej. wyd. Zysk i ska, Poznań  
2. Strelau J.(ed) : (1999, 2000,2003): Psychologia. Podręcznik  akademicki - tom 1, 2, 3;   GWP 
3. Zimbardo Ph. G., Ruch F. L., Psychologia i życie. Warszawa PWN 
4. Jagieła J., (2004), Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny.  wyd.  RUBIKON 
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SOCJOLOGIA 
Nazwa przedmiotu: Socjologia 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok II Semestr III 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30     
Status przedmiotu  
do wyboru 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
1. Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej 
2. Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii 
3. Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych 
4. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
brak 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia i definiuje podstawowe poj ęcia z zakresu socjologii, posługuje si ę językiem 
socjologicznym; w zakresie umiej ętności student potrafi analizowa ć teksty socjologiczne i wyci ągać z nich 
wnioski, rozwi ązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne; w zakres ie kompetencji społecznych wykazuje 
kreatywno ść na zajęciach i ch ętnie pracuje w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. 2 
2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, 
pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna. 

4 

3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne.  4 
4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo. 2 
5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui generis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja 
zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia. 

4 

6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról 
społecznych i ich realizacja. 

4 

 

7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.  2 
 8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania 

zbiorowe: plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność. 
4 

 9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w 
kulturze, Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa. 

2 

 10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja. 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 60 
…  
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa 2002 (i następne) 
2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2004 (i następne) 
Literatura uzupełniaj ąca: 
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1. Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974 
2. Jonathan Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994 
3. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 
4. William Goodman, Socjologia, Warszawa 1997 
5. Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 1996  
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Nazwa przedmiotu: Socjologia 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok II Semestr III 
Rodzaj studiów I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18     
Status przedmiotu  
do wyboru 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl  

 
Cel przedmiotu  
1. Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej 
2. Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii 
3. Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych 
4. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
brak 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia i definiuje podstawowe poj ęcia z zakresu socjologii, posługuje si ę językiem 
socjologicznym; w zakresie umiej ętności student potrafi analizowa ć teksty socjologiczne i wyci ągać z nich 
wnioski, rozwi ązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne; w zakres ie kompetencji społecznych wykazuje 
kreatywno ść na zajęciach i ch ętnie pracuje w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. 2 
2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, 
pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna. 

2 

3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne.  2 
4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo. 2 
5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui 142enesis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja 
zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia. 

2 

6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról 
społecznych i ich realizacja. 

2 

 

7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.  2 
 8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania 

zbiorowe: plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność. 
2 

 9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w 
kulturze, Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa. 

1 

 10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja. 1 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 70 
…  
SUMA 88 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa 2002 (i następne) 
2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2004 (i następne) 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974 
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2. Jonathan Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994 
3. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 
4. William Goodman, Socjologia, Warszawa 1997 
5. Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 1996  
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STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI NA POZIOMIE REGIONALNYM  
I LOKALNYM 

Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju turystyki na poz iomie 
regionalnym i lokalnym 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer Turystyki 

Rok / Semestr: III rok, 6 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Katarzyna Orfin (e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Orientacja w procedurze i celach tworzenia strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym; wypracowanie 
umiejętności opracowania strategii wykorzystania regionalnych i lokalnych elementów potencjału turystycznego do rozwoju 
wybranych form turystyki i rekreacji; właściwy sposób ujęcia turystyki w strategiach i planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii 
turystycznej i rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane ze strategią rozwoju turystyki, identyfikuje 
najważniejsze uwarunkowania i cele budowy strategii rozwoju turystyki, opisuje etapy konstruowania strategii rozwoju 
turystyki.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny strategii rozwoju turystyki oraz wskazać ich znaczenie w 
procesie zarządzania regionem, umie zrealizować w praktyce poszczególne etapy tworzenia strategii rozwoju turystyki, 
przewiduje różne sytuacje wykorzystując zdobytą wiedzę o znaczeniu strategii rozwoju turystyki w aspekcie regionalnego i 
lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
objętych strategią rozwoju turystyki, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych, w procesie tworzenia 
strategii rozwoju turystyki przestrzega zasad rozwoju zrównoważonego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana ze strategią rozwoju turystyki 2 
2. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania 
regionem 

2 

3. Rola strategii rozwoju turystyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 2 
4. Uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju turystyki 2 
5. Etapy konstruowania strategii rozwoju turystyki 2 
6. Rola planowania turystycznego w procesie zarządzania regionem 2 
7. Krajowe strategie rozwoju turystyki 2 

 

8. Przykłady strategii rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategie rozwoju turystyki jako element budowania przewagi konkurencyjnej regionów 4 
2. Przesłanki budowy strategii rozwoju turystyki  2 
3. Cele budowy strategii rozwoju turystyki 2 
4. Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki 4 
5. Strategia rozwoju turystyki, jako element polityki turystycznej i instrument zarządzania 
regionem 

4 

6. Studium przypadku (omówienie wybranej strategii rozwoju turystyki) 2 
7.  Planowanie marketingowe w procesie tworzenia strategii rozwoju turystyki 4 

 

8.  Przykłady strategii rozwoju turystyki (praca studentów) 6 
 9. Zaliczenie pisemne 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : praca na ćwiczeniach oparta o konwersatorium oraz  ćwiczenia praktyczne – opracowywanie strategii rozwoju 
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różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o regionalne walory i możliwości ich wykorzystania. 

Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
literatury. 
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na ostatnich 
zajęciach z przedmiotu, a także aktywność na ćwiczeniach. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 25 
Studiowanie literatury 30 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE im. O. 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 
3. K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005. 
3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 

Poznań 2002. 
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl. 
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Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju turystyki na poz iomie 
regionalnym i lokalnym 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer Turystyki 

Rok / Semestr: III rok, 6 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Katarzyna Orfin (e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Orientacja w procedurze i celach tworzenia strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym; wypracowanie 
umiejętności opracowania strategii wykorzystania regionalnych i lokalnych elementów potencjału turystycznego do rozwoju 
wybranych form turystyki i rekreacji; właściwy sposób ujęcia turystyki w strategiach i planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii 
turystycznej i rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane ze strategią rozwoju turystyki, identyfikuje 
najważniejsze uwarunkowania i cele budowy strategii rozwoju turystyki, opisuje etapy konstruowania strategii rozwoju 
turystyki.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny strategii rozwoju turystyki oraz wskazać ich znaczenie w 
procesie zarządzania regionem, umie zrealizować w praktyce poszczególne etapy tworzenia strategii rozwoju turystyki, 
przewiduje różne sytuacje wykorzystując zdobytą wiedzę o znaczeniu strategii rozwoju turystyki w aspekcie regionalnego i 
lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
objętych strategią rozwoju turystyki, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych, w procesie tworzenia 
strategii rozwoju turystyki przestrzega zasad rozwoju zrównoważonego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana ze strategią rozwoju turystyki 2 
2. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania 
regionem 

2 

3. Rola strategii rozwoju turystyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 1 
4. Uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju turystyki 2 
5. Etapy konstruowania strategii rozwoju turystyki 2 
6. Rola planowania turystycznego w procesie zarządzania regionem 1 
7. Krajowe strategie rozwoju turystyki 1 

 

8. Przykłady strategii rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategie rozwoju turystyki jako element budowania przewagi konkurencyjnej regionów 2 
2. Przesłanki budowy strategii rozwoju turystyki  1 
3. Cele budowy strategii rozwoju turystyki 1 
4. Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki 2 
5. Strategia rozwoju turystyki, jako element polityki turystycznej i instrument zarządzania 
regionem 

2 

6. Studium przypadku (omówienie wybranej strategii rozwoju turystyki) 2 
7.  Planowanie marketingowe w procesie tworzenia strategii rozwoju turystyki 2 

 

8.  Przykłady strategii rozwoju turystyki (praca studentów) 2 
 9. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : praca na ćwiczeniach oparta o konwersatorium oraz  ćwiczenia praktyczne – opracowywanie strategii rozwoju 
różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o regionalne walory i możliwości ich wykorzystania. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
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literatury. 
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na ostatnich 
zajęciach z przedmiotu, a także aktywność na ćwiczeniach. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 33 
Studiowanie literatury 40 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

3. K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005. 
3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań 2002. 
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl. 
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TECHNIKI INFORMATYCZNE 
Nazwa przedmiotu: Techniki informatyczne Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów: I stopie ń, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr Paweł Cięszczyk cieszczyk@poczta.onet.pl  
mgr Robert Terczyński terczynski@sport-sci.com   
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawami zastosowania narzędzi informatycznych w pracy naukowej i biurowej. 
Przedstawienie podstawowych pojęć, ukazanie przykładów rozwiązywania konkretnych problemów i zagadnień z 
zastosowaniem poszczególnych programów komputerowych, zdobywanie przez studentów umiejętności samodzielnego 
wyboru i dostosowywania poszczególnych narzędzi informatycznych do potrzeb pracy naukowej i biurowej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (poziom szkoły średniej). 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna podstawowe pojęcia z zakresu informatyki, zna zasadę działania komputera, potrafi 
scharakteryzować i opisać zastosowanie poszczególnych narzędzi informatycznych, posiada wiadomości pozwalające na 
właściwy wybór i późniejsze efektywne wykorzystanie poszczególnych programów komputerowych w pracy biurowej i 
naukowej  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i efektywnie wykorzystać poszczególne narzędzia informatyczne w 
rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi można się spotkać w pracy naukowej i biurowej. Potrafi dostosować 
środowisko pracy z komputerem do własnych potrzeb i wymagań.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student zdaje sobie sprawę z konsekwencji wykorzystywania nielegalnego 
oprogramowania, akceptuje i stosuj się do reguł panujących w czasie komunikowania się w sieci 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota społeczeństwa informacyjnego.  Wprowadzenie do Informatyki. Elementy składowe 
komputera: hardware i software.  

2 

2. System operacyjny.  Obsługa programów narzędziowych 2 
3. Edytor tekstu WORD. 2 
4. Arkusz kalkulacyjny EXCEL. 2 
5. Prezentacje multimedialne. POWER POINT 2 
6. Komunikacja w sieci. Internet. Bezpieczeństwo w sieci, wirusy, programy antywirusowe, 
Firewall 

3 

 

7. Łączenie tekstu z grafiką. Urządzenia peryferyjne – obsługa.  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Zarządzanie systemem operacyjnym – 
podstawowe ustawiania. Obsługa programów narzędziowych 

4 

2.Formatowanie i edycja tekstu za pomocą MS WORD. 2 
3. Praca w ME EXCEL. Pisanie formuł, podstawowe obliczenia, funkcje. Tworzenie wykresów. 
Formatowanie warunkowe, sortowanie danych, filtrowanie danych. Tabele przestawne. 

6 

4. Prezentacje multimedialne. Power Point. Łączenie grafiki z tekstem. 4 
5. Poruszanie się po Internecie. Wyszukiwanie danych. Bezpieczeństwo w sieci. Obsługa 
programów pocztowych.  

6 

6. Obsługa podstawowych programów graficznych 4 

 

7. Zaliczenie praktyczne przedmiotu 4 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczenia praktycznego: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy i 
umiejętności praktyczne studenta (właściwe i skuteczne zastosowanie poszczególnych narzędzi informatycznych) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
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Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Winiarski J. (red.): Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Gdańsk 2005 
2. David Hawley, Raina Hawley 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy Helion 2008 
3. Wróblewska K.: Przewodnik po Internecie. Co, gdzie i jak szukać. Gdańsk 2005. 
4. Inne pozycje - dostępne na rynku księgarskim związane z Informatyką np. wydawnictwa elektroniczne podręczniki, 
encyklopedie, czasopisma komputerowe czy samouczki drukowane. 
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Nazwa przedmiotu: Techniki informatyczne Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów: I stopie ń, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr Paweł Cięszczyk cieszczyk@poczta.onet.pl  
mgr Robert Terczyński terczynski@sport-sci.com   
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawami zastosowania narzędzi informatycznych w pracy naukowej i biurowej. 
Przedstawienie podstawowych pojęć, ukazanie przykładów rozwiązywania konkretnych problemów i zagadnień z 
zastosowaniem poszczególnych programów komputerowych, zdobywanie przez studentów umiejętności samodzielnego 
wyboru i dostosowywania poszczególnych narzędzi informatycznych do potrzeb pracy naukowej i biurowej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (poziom szkoły średniej). 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna podstawowe pojęcia z zakresu informatyki, zna zasadę działania komputera, potrafi 
scharakteryzować i opisać zastosowanie poszczególnych narzędzi informatycznych, posiada wiadomości pozwalające na 
właściwy wybór i późniejsze efektywne wykorzystanie poszczególnych programów komputerowych w pracy biurowej i 
naukowej  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i efektywnie wykorzystać poszczególne narzędzia informatyczne w 
rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi można się spotkać w pracy naukowej i biurowej. Potrafi dostosować 
środowisko pracy z komputerem do własnych potrzeb i wymagań.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student zdaje sobie sprawę z konsekwencji wykorzystywania nielegalnego 
oprogramowania, akceptuje i stosuj się do reguł panujących w czasie komunikowania się w sieci 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota społeczeństwa informacyjnego.  Wprowadzenie do Informatyki. Elementy składowe 
komputera: hardware i software.  

1 

2. System operacyjny.  Obsługa programów narzędziowych 1 
3. Edytor tekstu WORD. 1 
4. Arkusz kalkulacyjny EXCEL. 2 
5. Prezentacje multimedialne. POWER POINT 1 

 

6. Komunikacja w sieci. Internet. Bezpieczeństwo w sieci, wirusy, programy antywirusowe, 
Firewall 

3 

Suma - 9 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Zarządzanie systemem operacyjnym – 
podstawowe ustawiania. Obsługa programów narzędziowych 

2 

2.Formatowanie i edycja tekstu za pomocą MS WORD. 2 
3. Praca w ME EXCEL. Pisanie formuł, podstawowe obliczenia, funkcje. Tworzenie wykresów. 
Formatowanie warunkowe, sortowanie danych, filtrowanie danych. Tabele przestawne. 

4 

4. Prezentacje multimedialne. Power Point. Łączenie grafiki z tekstem. 2 
5. Poruszanie się po Internecie. Wyszukiwanie danych. Bezpieczeństwo w sieci. Obsługa 
programów pocztowych.  

4 

6. Obsługa podstawowych programów graficznych 2 

 

7. Zaliczenie praktyczne przedmiotu 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczenia praktycznego: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy i 
umiejętności praktyczne studenta (właściwe i skuteczne zastosowanie poszczególnych narzędzi informatycznych) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Winiarski J. (red.): Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Gdańsk 2005 
2. David Hawley, Raina Hawley 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy Helion 2008 
3. Wróblewska K.: Przewodnik po Internecie. Co, gdzie i jak szukać. Gdańsk 2005. 
4. Inne pozycje - dostępne na rynku księgarskim związane z Informatyką np. wydawnictwa elektroniczne podręczniki, 
encyklopedie, czasopisma komputerowe czy samouczki drukowane. 
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TRANSPORT TURYSTYCZNY 
Nazwa przedmiotu: Transport turystyczny Kod przedmi otu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą transportu w turystyce i specyfiką poszczególnych gałęzi transportu w 
zakresie obsługi ruchu turystycznego.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem turystycznym, identyfikuje 
najważniejsze cechy poszczególnych gałęzi transportu, opisuje zależności między turystyką a transportem.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk na rynku usług przewozowych w turystyce, umie 
zastosować w praktyce gospodarczej poznane cechy różnych środków transportu jako przesłankę do wykorzystania ich w 
obsłudze ruchu turystycznego, potrafi ocenić znaczenie transportu w obsłudze ruchu turystycznego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
związanych z transportem i turystyką, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i transportowych, przede wszystkim w 
zakresie bezpieczeństwa przewozów turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia związane z transportem pasażerskim 2 
2. Relacje między transportem a turystyką 2 
3. Cechy usług transportowych w turystyce 2 
4. Infrastruktura transportowa 2 
5. Rynek usług przewozowych w turystyce 2 
6. Jakość usług transportu turystycznego 2 
7. Rola zbiorowego transportu publicznego w obsłudze ruchu turystycznego 2 
8. Cechy i rola transportu drogowego w obsłudze ruchu turystycznego 3 
9. Cechy i rola transportu kolejowego w obsłudze ruchu turystycznego 3 
10. Cechy i rola transportu lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego 3 
11. Cechy i rola transportu morskiego w obsłudze ruchu turystycznego 3 
12. Przyszłość transportu turystycznego 2 

 

13. Transport turystyczny w Polsce 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana z transportem turystycznym 2 
2. Charakterystyka zależności między turystyką a transportem 2 
3. Cechy i jakość usług transportu turystycznego 2 
4. Transport drogowy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 2 
5. Transport kolejowy w obsłudze ruchu turystycznego  (studia przypadków) 2 
6. Transport lotniczy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 2 
7. Transport morski w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 2 

 

8. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, case-study. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego w formie testu wyboru oraz 
pytań otwartych przeprowadzanego na ostatnich zajęciach z przedmiotu.  Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń 
oraz zalecanej literatury. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 20 
Studiowanie literatury 30 
SUMA 95 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, roz. 5.4. 
2. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 3. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu turystycznego, AE w Krakowie, Kraków 1991. 
2. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, roz. 9. 

3. J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. 
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Nazwa przedmiotu: Transport turystyczny Kod przedmi otu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą transportu w turystyce i specyfiką poszczególnych gałęzi transportu w 
zakresie obsługi ruchu turystycznego.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem turystycznym, identyfikuje 
najważniejsze cechy poszczególnych gałęzi transportu, opisuje zależności między turystyką a transportem.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk na rynku usług przewozowych w turystyce, umie 
zastosować w praktyce gospodarczej poznane cechy różnych środków transportu jako przesłankę do wykorzystania ich w 
obsłudze ruchu turystycznego, potrafi ocenić znaczenie transportu w obsłudze ruchu turystycznego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
związanych z transportem i turystyką, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i transportowych, przede wszystkim w 
zakresie bezpieczeństwa przewozów turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia związane z transportem pasażerskim 1 
2. Relacje między transportem a turystyką 1 
3. Cechy usług transportowych w turystyce 1 
4. Infrastruktura transportowa 1 
5. Rynek usług przewozowych w turystyce 1 
6. Jakość usług transportu turystycznego 1 
7. Rola zbiorowego transportu publicznego w obsłudze ruchu turystycznego 1 
8. Cechy i rola transportu drogowego w obsłudze ruchu turystycznego 2 
9. Cechy i rola transportu kolejowego w obsłudze ruchu turystycznego 1 
10. Cechy i rola transportu lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego 2 
11. Cechy i rola transportu morskiego w obsłudze ruchu turystycznego 1 
12. Przyszłość transportu turystycznego 1 

 

13. Transport turystyczny w Polsce 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana z transportem turystycznym 1 
2. Charakterystyka zależności między turystyką a transportem 1 
3. Cechy i jakość usług transportu turystycznego 1 
4. Transport drogowy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 2 
5. Transport kolejowy w obsłudze ruchu turystycznego  (studia przypadków) 2 
6. Transport lotniczy w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 2 
7. Transport morski w obsłudze ruchu turystycznego (studia przypadków) 2 

 

8. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, case-study. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego w formie testu wyboru oraz 
pytań otwartych przeprowadzanego na ostatnich zajęciach z przedmiotu.  Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń 
oraz zalecanej literatury. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 26 
Studiowanie literatury 42 
SUMA 95 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, roz. 5.4. 
2. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 3. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu turystycznego, AE w Krakowie, Kraków 1991. 
2. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, roz. 9. 
3. J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. 
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TURYSTYKA A ŚRODOWISKO 
Nazwa przedmiotu:  
Turystyka a środowisko 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii Społeczno- Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 
 
Kierunek : Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok 1 / Semestr 2 
Rodzaj studiów: 1 stopnia stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): 
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl 
Agnieszka Tomaszewicz, agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów ze związkami zachodzącymi między turystyką a środowiskiem oraz wpływem turystyki na 
środowisko i odwrotnie.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość geografii, biologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły średniej.  
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno–gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student potrafi wyjaśnić przebieg i uwarunkowania zjawisk zachodzących między turystyką a 
środowiskiem. Student definiuje pojecie ekorozwoju. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi ocenić i zanalizować poziom wpływu turystyki na środowisko i odwrotnie. 
W zakresie kompetencji społecznych  student pracuje w zespole dążąc do wyjaśnienia powodów prowadzenia 
działalności turystycznej w harmonii z przyrodą. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka 2 
2. Społeczne aspekty ochrony środowiska 2 
3. Zagrożenia środowiska powodowane przez człowieka 2 
4. Ochrona środowiska przyrodniczego 2 
5. Podstawy polityki ekologicznej 2 
6. Turystyka a środowisko przyrodnicze. Proces wzajemnej interakcji 3 

 

7. Turystyka a środowisko antropogeniczne 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia   
1. Działalność człowieka a środowisko naturalne  2 
2. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2 
3. Zagrożenia środowiska powodowane turystyczną działalnością człowieka 2 
4. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze 3 
5. Rozwój zrównoważony. Turystyka przyjazna środowisku 2 
6. Wpływ środowiska antropogenicznego na rozwój turystyki 2 

 

7. Zielone hotele jako przykład prośrodowiskowej polityki przedsiębiorstw 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład audytoryjny. Ćwiczenia – prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania dla studentów.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne w formie pytań testowych, obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz 
zalecanej literatury. 
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 15 
Studiowanie literatury 15 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 

 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa: 
1. Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010. 
2. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007. 
3. Meyer B., Ochrona środowiska. Przewodnik, Wyd. US, Szczecin 2000. 
4. Mazur E., Środowisko przyrodnicze. Zagrożenie, ochrona i kształtowanie, Wyd. US, Szczecin 2004. 
5. Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiskowa. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wyd. 

PWE, Warszawa 2001. 
2. Ekonomika ochrony środowiska, Wyd. PWE, Warszawa 1991. 
3. Kozłowski S., Ekorozwój, Wyd. PWN, Warszawa 2001. 
4. Madej T. (red.), Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wyd. US, Szczecin 2002. 
5. Mazur E., Zagrożenia środowiska przyrodniczego a ekonomiczno – prawne aspekty jego ochrony, Wyd. US, 

Szczecin 2000. 
6. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Wyd. PWE, Warszawa 1998. 
7. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 1998. 
8. Silski Z., Madej T., Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, Wyd. US, Szczecin 1993. 
9. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. PWE, Warszawa 2004.  
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Nazwa przedmiotu:  
Turystyka a środowisko 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii Społeczno- Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 
 
Kierunek : Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok 1 / Semestr 2 
Rodzaj studiów: 1 stopnia niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): 
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl 
Agnieszka Tomaszewicz, agnieszka.tomaszewicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów ze związkami zachodzącymi między turystyką a środowiskiem oraz wpływem turystyki na 
środowisko i odwrotnie.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość geografii, biologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły średniej.  
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno–gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student potrafi wyjaśnić przebieg i uwarunkowania zjawisk zachodzących między turystyką a 
środowiskiem. Student definiuje pojecie ekorozwoju. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi ocenić i zanalizować poziom wpływu turystyki na środowisko i odwrotnie. 
W zakresie kompetencji społecznych  student pracuje w zespole dążąc do wyjaśnienia powodów prowadzenia 
działalności turystycznej w harmonii z przyrodą. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
8. Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka 2 
9. Społeczne aspekty ochrony środowiska 1 
10. Zagrożenia środowiska powodowane przez człowieka 2 
11. Ochrona środowiska przyrodniczego 2 
12. Podstawy polityki ekologicznej 1 
13. Turystyka a środowisko przyrodnicze. Proces wzajemnej interakcji 2 

 

14. Turystyka a środowisko antropogeniczne 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia   
8. Działalność człowieka a środowisko naturalne  1 
9. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 1 
10. Zagrożenia środowiska powodowane turystyczną działalnością człowieka 2 
11. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze 2 
12. Rozwój zrównoważony. Turystyka przyjazna środowisku 2 
13. Wpływ środowiska antropogenicznego na rozwój turystyki 2 

 

14. Zielone hotele jako przykład prośrodowiskowej polityki przedsiębiorstw 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład audytoryjny. Ćwiczenia – prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zadania dla studentów.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne w formie pytań testowych, obejmujące znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz 
zalecanej literatury. 
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 16 
Studiowanie literatury 20 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 

 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa: 
Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010. 
Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007. 
Meyer B., Ochrona środowiska. Przewodnik, Wyd. US, Szczecin 2000. 
Mazur E., Środowisko przyrodnicze. Zagrożenie, ochrona i kształtowanie, Wyd. US, Szczecin 2004. 
Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiskowa. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wyd. PWE, 
Warszawa 2001. 
Ekonomika ochrony środowiska, Wyd. PWE, Warszawa 1991. 
Kozłowski S., Ekorozwój, Wyd. PWN, Warszawa 2001. 
Madej T. (red.), Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wyd. US, Szczecin 2002. 
Mazur E., Zagrożenia środowiska przyrodniczego a ekonomiczno – prawne aspekty jego ochrony, Wyd. US, Szczecin 
2000. 
Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Wyd. PWE, Warszawa 1998. 
Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 1998. 
Silski Z., Madej T., Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, Wyd. US, Szczecin 1993. 
Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. PWE, Warszawa 2004.  
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WSPÓŁCZESNY RYNEK TURYSTYCZNY 
Nazwa przedmiotu: Współczesny rynek 
turystyczny 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra 
Zarządzania Turystyk ą  
 

Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer Turystyki 

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., 
stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar 
zajęć 

15 0    

Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
 

Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem współczesnego rynku 
turystycznego oraz najważniejszymi zjawiskami, które go kształtują. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z turystyką. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe elementy rynku turystycznego, identyfikuje modele rynku turystycznego, 
opisuje zjawiska kształtujące współczesny rynek turystyczny.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk kształtujących współczesny rynek turystyczny, 
klasyfikuje i porządkuje elementy współczesnego rynku turystycznego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
wpływających na współczesny rynek turystyczny, przy czym zachowuje krytycyzm w ich ocenie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i definicje rynku turystycznego 2 
2. Przedmiot wymiany na rynku turystycznym 2 
3. Podmioty po stronie oferentów na rynku turystycznym 2 
4. Podmioty po stronie nabywców na rynku turystycznym 2 
5. Modele rynku turystycznego 2 
6. Koniunktura na rynku turystycznym 2 
7. Globalizacja rynku turystycznego 2 

 

8. Czynniki kształtujące współczesny rynek turystyczny 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego przeprowadzanego w 
formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 50 
Studiowanie literatury 55 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

3. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
4. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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Nazwa przedmiotu: Współczesny rynek turystyczny Kod  przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Mened żer Turystyki 

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia I st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 0    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem współczesnego rynku 
turystycznego oraz najważniejszymi zjawiskami, które go kształtują. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z turystyką. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe elementy rynku turystycznego, identyfikuje modele rynku turystycznego, 
opisuje zjawiska kształtujące współczesny rynek turystyczny.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk kształtujących współczesny rynek turystyczny, 
klasyfikuje i porządkuje elementy współczesnego rynku turystycznego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
wpływających na współczesny rynek turystyczny, przy czym zachowuje krytycyzm w ich ocenie. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i definicje rynku turystycznego 1 
2. Przedmiot wymiany na rynku turystycznym 2 
3. Podmioty po stronie oferentów na rynku turystycznym 2 
4. Podmioty po stronie nabywców na rynku turystycznym 2 
5. Modele rynku turystycznego 2 
6. Koniunktura na rynku turystycznym 1 
7. Globalizacja rynku turystycznego 1 

 

8. Czynniki kształtujące współczesny rynek turystyczny 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego przeprowadzanego w 
formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do zajęć 50 
Studiowanie literatury 58 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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ZARZĄDZANIE 
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok I Semestr II 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar 
zajęć 

15 30    

Status przedmiotu  
obowi ązkowy 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl  
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl  
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 

Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych poj ęć z zakresu zarz ądzania, omówienia ró żnych typów organizacji, 
form organizacyjnych i prawnych przedsi ębiorstw oraz istoty zarz ądzania nimi, a tak że zapoznania studentów z 
zasadami planowania, organizowania, kierowania lud źmi i kontroli, metodami organizatorskimi i technika mi 
zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarz ądzaniu. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść podstawowych zagadnie ń z zakresu mikro- i makroekonomii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje, wymienia i roz różnia podstawowe poj ęcia i koncepcje z zakresu zarz ądzania; 
w zakresie umiej ętności ocenia i analizuje problemy wyst ępujące w zarz ądzaniu, porównuje podstawowe typy 
organizacji, wyprowadza wnioski z omawianych przypa dków z zakresu zarz ądzania; w zakresie kompetencji 
społecznych anga żuje si ę w prac ę na zajęciach, podejmuje si ę dodatkowych zada ń, pracuje w zespole. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 1 
2. Kierunki i szkoły zarządzania 1 
3. Organizacja i uwarunkowania jej działania 1 
4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji 1 
5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji 1 
6. Zarządzanie strategiczne 1 

 

7. Organizowanie w zarządzaniu 1 
 8. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 1 
 9. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji 1 
 10. Motywowanie w zarządzaniu 1 
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 
 12. Kultura i etyka w zarządzaniu 1 
 13. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1 
 14. Zarządzanie jakością 1 
 15. Zarządzanie systemami informacyjnymi 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania 2 
2. Organizacja i jej zasoby 2 
3. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu 

organizacji 
3 

4. Planowanie w organizacji 2 
5. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 2 

 

6. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne - rodzaje, funkcje, parametry, 
uwarunkowania i ewolucja 

3 
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7. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 2 
8. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 2 
9. Kulturowy kontekst zarządzania 2 
10. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania 3 
11. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji 2 
12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie 

decyzji 
3 

13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 2 
  

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
4. Ćwiczenia w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie ustnej lub 
pisemnej obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 105 
  
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007  
2. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  
3. W. Bąkowski: Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005 
Literatura uzupełniaj ąca 
1. A,.Czermiński, M.Czerska, B.Nogalski, R.Rutka, J.Apanowicz., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 
2002 
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007 
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Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok I Semestr II 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu  
obowi ązkowy 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl  
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl  
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych poj ęć z zakresu zarz ądzania, omówienia ró żnych typów organizacji, 
form organizacyjnych i prawnych przedsi ębiorstw oraz istoty zarz ądzania nimi, a tak że zapoznania studentów z 
zasadami planowania, organizowania, kierowania lud źmi i kontroli, metodami organizatorskimi i technika mi 
zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarz ądzaniu. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść podstawowych zagadnie ń z zakresu mikro- i makroekonomii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje, wymienia i roz różnia podstawowe poj ęcia i koncepcje z zakresu zarz ądzania; 
w zakresie umiej ętności ocenia i analizuje problemy wyst ępujące w zarz ądzaniu, porównuje podstawowe typy 
organizacji, wyprowadza wnioski z omawianych przypa dków z zakresu zarz ądzania; w zakresie kompetencji 
społecznych anga żuje si ę w prac ę na zajęciach, podejmuje si ę dodatkowych zada ń, pracuje w zespole. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 1 
2. Kierunki i szkoły zarządzania 1 
3. Organizacja i uwarunkowania jej działania 1 
4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji 1 
5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji 1 
6. Zarządzanie strategiczne 1 

 

7. Organizowanie w zarządzaniu 1 
 8. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 1 
 9. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji 1 
 10. Motywowanie w zarządzaniu 1 
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 
 12. Kultura i etyka w zarządzaniu 1 
 13. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1 
 14. Zarządzanie jakością 1 
 15. Zarządzanie systemami informacyjnymi 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
14. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania 2 
15. Organizacja i jej zasoby 2 
16. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu 

organizacji 
3 

17. Planowanie w organizacji 2 
18. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 2 
19. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne - rodzaje, funkcje, parametry, 

uwarunkowania i ewolucja 
3 

20. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 2 
21. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 2 
22. Kulturowy kontekst zarządzania 2 
23. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania 3 
24. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji 2 

 

25. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie 
decyzji 

3 
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26. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 2 
  

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
4. Ćwiczenia w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie ustnej lub 
pisemnej obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 105 
  
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007  
2. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  
3. W. Bąkowski: Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005 
Literatura uzupełniaj ąca 
1. A,.Czermiński, M.Czerska, B.Nogalski, R.Rutka, J.Apanowicz., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 
2002 
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007 
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie strategiczne 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok III Semestr VI 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu  
obowi ązkowy 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl    
 
Cel przedmiotu  
Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego; rozumienie metod 
analizy strategicznej i planowania strategicznego; stosowanie metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do 
rozwiązania problemów zarządzania.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość problematyki makro i mikroekonomii, wiedzy z zakresu nauki o przedsiębiorstwie, organizacji i zarządzania, 
marketingu, analizy finansowej. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student nazywa i definiuje pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego; w zakresie umiejętności 
wyciąga wnioski z przedstawionych tekstów, porównuje metody analizy strategicznej i potrafi je zastosować w praktyce, 
konstruuje strategię dla przedsiębiorstwa; w zakresie kompetencji społecznych pracuje samodzielnie, ale angażuje się też 
w pracę w zespole. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarządzanie strategiczne – tło ekonomiczne. 1 
2. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania  2 
3. Strategia przedsiębiorstwa jako system  2 
4. Podmiotowe ujęcie strategii – kluczowe wybory strategiczne  2 
5. Strategiczna identyfikacja przedsiębiorstwa  2 
6. Implementacja strategii  2 

 

7. Zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny, Business Reengeeniering  2 
 8. Kontrola strategiczna 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego 2 
2. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego 2 
3. Analiza makrootoczenia 2 
4. Analiza otoczenia konkurencyjnego: metody analiz mikrootoczenia: analiza " pięciu sił" M. 
E. Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa 
doświadczenia, praktyczne przygotowanie: analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej 
atrakcyjności sektora, mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy 
scenariuszy stanów mikrootoczenia 

2 

5. Analiza potencjału strategicznego organizacji 2 
6. SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej 2 

 

7. Strategiczna Karta Wyników 2 
 8. Menedżer w procesie formułowanie strategii 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ćwiczeniach w oparciu o kolokwium w formie pisemnej oraz projekt przygotowany przez studenta, egzamin 
w formie pisemnej na podstawie treści przedstawianych na wykładach oraz wybranej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/15 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 45 
Przygotowanie projektu na zajęcia 45 
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SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu pod red. M. Moszkowicza, PWE, Warszawa 2005 
2. Stabryła A., „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy”, PWN, Warszawa 2002 
3. Zelek A., „Zarządzanie strategiczne – diagnozy, decyzje, strategie”. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
Szczecin 2000 
4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 2000 
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Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie strategiczne 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok III Semestr VI 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu  
obowi ązkowy 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl    
 
Cel przedmiotu  
Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego; rozumienie metod 
analizy strategicznej i planowania strategicznego; stosowanie metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do 
rozwiązania problemów zarządzania.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość problematyki makro i mikroekonomii, wiedzy z zakresu nauki o przedsiębiorstwie, organizacji i zarządzania, 
marketingu, analizy finansowej. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student nazywa i definiuje pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego; w zakresie umiejętności 
wyciąga wnioski z przedstawionych tekstów, porównuje metody analizy strategicznej i potrafi je zastosować w praktyce, 
konstruuje strategię dla przedsiębiorstwa; w zakresie kompetencji społecznych pracuje samodzielnie, ale angażuje się też 
w pracę w zespole. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarządzanie strategiczne – tło ekonomiczne. 1 
2. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania  1 
3. Strategia przedsiębiorstwa jako system  2 
4. Podmiotowe ujęcie strategii – kluczowe wybory strategiczne  1 
5. Strategiczna identyfikacja przedsiębiorstwa  1 
6. Implementacja strategii  1 

 

7. Zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny, Business Reengeeniering  1 
 8. Kontrola strategiczna 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego 2 
2. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego 2 
3. Analiza makrootoczenia 2 
4. Analiza otoczenia konkurencyjnego: metody analiz mikrootoczenia: analiza " pięciu sił" M. 
E. Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa 
doświadczenia, praktyczne przygotowanie: analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej 
atrakcyjności sektora, mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy 
scenariuszy stanów mikrootoczenia 

2 

5. Analiza potencjału strategicznego organizacji 2 
6. SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej 2 

 

7. Strategiczna Karta Wyników 2 
 8. Menedżer w procesie formułowanie strategii 2 
 9. Kontrola strategiczna 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ćwiczeniach w oparciu o kolokwium w formie pisemnej oraz projekt przygotowany przez studenta, egzamin 
w formie pisemnej na podstawie treści przedstawianych na wykładach oraz wybranej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/15 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 45 
Przygotowanie projektu na zajęcia 45 
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SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu pod red. M. Moszkowicza, PWE, Warszawa 2005 
2. Stabryła A., „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy”, PWN, Warszawa 2002 
3. Zelek A., „Zarządzanie strategiczne – diagnozy, decyzje, strategie”. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
Szczecin 2000 
4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 2000 
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5.2 STUDIA II STOPNIA- BIZNES TURYSTYCZNY 
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AGROTURYSTYKA 
Jednostka organizacyjna US:  
 
WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH, 
KATEDRA ZOOLOGII BEZKR ĘGOWCÓW 
I LIMNOLOGII 
 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA,   
Specjalność: Biznes turystyczny  
Rodzaj studiów: studia II stopnia  
 

KOD przedmiotu: 

 
Nazwa przedmiotu: AGROTURYSTYKA   

Tryb studiów Rok Semestr 
 

Rodzaj zajęć: Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

I wykład 15 
I ćwiczenia 15 

stacjonarne  
II 
    

I wykład 9 
I ćwiczenia 9 

niestacjonarne  
II 
    

 
 

2 

Do wyboru  POLSKI 

 
Prowadz ący przedmiot:  dr hab. Andrzej Zawal, prof. US, dr Dariusz Janicki,  dr Agnieszka Sztauer-
Łukaszewska, dr Piotr Dąbkowski 
Wymagania wst ępne : brak 
Cele przedmiotu: 
Poznanie zasad prowadzenia organizacji i zarządzania usługami agroturystycznymi. Poznanie 
uwarunkowań polskiego rynku agroturystycznego. 
Metody dydaktyczne: 
  wykład, ćwiczenia 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Pojęcie agroturystyki i pojęć pokrewnych. Problemy społeczno-gospodarcze polskiej wsi. Zasadnicze 
cechy polskiego rolnictwa na tle krajów UE oraz nowe tendencje. Znaczenie agroturystyki dla 
obszarów wiejskich. Składniki produktu turystyki wiejskiej i geneza jego tworzenia. Zasady biznesu 
turystycznego na wsi (przepisy prawne. Kategoryzacja, zasady działania stowarzyszeń). Stan rozwoju 
agroturystyki w Polsce, bazy agroturystyczne, oferta agroturystyczna. Rejony turystyki wiejskiej i ich 
specyfika w poszczególnych częściach Polski. Żywienie turystów, żywność ekologiczna. 
Uwarunkowania ekonomiczno-marketingowe działalności agroturystycznej. Atrakcje turystyczne w 
agroturystyce, turystyka kwalifikowana. 
Forma i warunki zaliczenia:  
  Zaliczenie z oceną 
Literatura podstawowa: 

1. Debniewska M., Tkaczuk M. 1997. Agroturystyka – koszty, ceny, efekty. Poltex, Warszawa. 
2. Drzewiecki M., 1995, Agroturystyka. Założenia – uwarunkowania – działania. Instytut 

Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz. 
3. Młynarczyk K. (red.) 2002. Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego. Olsztyn. 
4. Jalinik M., 2002. Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Politechniki 

Białostockiej, Białystok. 
5. Sznajder M., Przezbórska L/, 2006. Agroturystyka. PWE, Warszawa. 
6. Świetlikowska U. (red.), 2000, Agroturystyka, Warszawa. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Altkorn J., 1995, Marketing w turystyce, Warszawa. 
2. Debniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Poltex, Warszawa. 
3. Kornak A., 1992, Marketing usług turystycznych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław. 
4. Gordon A. (red.) 2003, Turystyka w gminie i powiecie. POT. Warszawa. 
5. Knecht D. 2009, Agroturystyka w agrobiznesie. Wyd. C.H. Beck Warszawa. 
6. Majewski J., 1996, Agroturystyka to też biznes. Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w 

Wodę, Warszawa 
7. Łuczka-Bakuła W. 2007, Rynek żywności ekologicznej. PWE Warszawa. 
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ANALIZA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH 
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku usług turystycznych  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes turystyczny 

Rok / Semestr I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów II stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu przedmiot specjalno ściowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykład: dr Agnieszka Sawi ńska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl  
Ćwiczenia: mgr Katarzyna Orfin, katarzyna.orfin@wzie u.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie analizy rynku 
turystycznego. Studenci poznają metody gromadzenia, selekcjonowania, analizowania oraz interpretowania danych 
(informacji), które mają mieć zastosowanie na rynku turystycznym. Część teoretyczna jest podstawą w zakresie 
literaturowym przedmiotu, część praktyczna w formie ćwiczeń – odniesieniem teorii do rzeczywistości, poprzez np. 
budowę ankiet mających zastosowanie w sektorze turystycznym oraz analizowania i prezentowania zebranych danych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Posiadana wiedza przez Studentów powinna obejmować zagadnienia z ekonomiki turystyki i rekreacji, podstaw 
marketingowych, szczególnie w zakresie metod gromadzenia danych. 
 
 Efekty kształcenia    
 W zakresie wiedzy Student wymienia poszczególne etapy procedury badawczej i potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy 
badaniami a analizą rynku turystycznego. Posiada umiej ętność gromadzenia, selekcjonowania,  a zwłaszcza 
analizowania i interpretowania danych (informacji) pochodzących z sektora turystycznego. W zakresie kompetencji 
społecznych  wykazuje odpowiedzialność za  powierzone mu zadania, jest wrażliwy na znaczenie obiektywizmu w analizie 
i ocenie zjawisk zachodzących w sektorze turystycznym. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Analiza rynku jako etap procedury badawczej rynku turystycznego 2 
2. Przedmiot analizy rynku turystycznego i źródła informacji w turystyce 4 
3. Metody  i techniki analizy rynku usług turystycznych 3 
4. Zasady budowy kwestionariusza ankietowego i pożądane cechy analityka 3 
5. Metody prezentacji  wyników analizy 1 
6.  Analiza SWOT w turystyce 2 

 

…  
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Pojęcie analizy rynku turystycznego w odniesieniu do praktycznych przykładów na rynku 
turystycznym  

2 

2. Analiza modelu postępowania nabywcy (praca w grupach) 2 
3. Analiza postaw, preferencji turystów; zadania liczbowe 2 
4. Budowa kwestionariusza ankiety przez Studentów oraz analiza ankiet (poprawność, 
najczęstsze błędy) 

3 

5. Analiza rynku usług turystycznych w kontekście podejmowanych działań promocyjnych 2 
6. Praktyczne omówienie procedury segmentacji rynku turystycznego; praca w grupach 2 

 

7. Znaczenie analizy rynku usług turystycznych  w zakresie kreowania marki na rynku 
turystycznym i lojalności turystów 

2 

Suma - 15 
Suma Wykłady i ćwiczenia 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: 
Ćwiczenia: praca zespołowa oparta na analizowaniu case studies, prezentacje multimedialne, dyskusje, praca własna 
Studentów w postaci prezentacji  
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład: egzamin pisemny 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne, opracowanie kwestionariusza ankiety, praca własna Studenta, aktywność, obecność 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
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Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

Literatura podstawowa 
1. Tokarz,  A. Lewandowska: Badania rynku turystycz nego. Materiały do studiowania, WN US, Szczecin 2004 
2. D. Pfaff, „Badania rynku. Jak pozyskiwa ć najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe” , BC.edu, 

Warszawa 2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Strony internetowe Instytutu Turystyki i GUS 
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Nazwa przedmiotu: Analiza rynku usług turystycznych  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes turystyczny 

Rok / Semestr I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów II stopnia nstacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu przedmiot specjalno ściowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykład: dr Agnieszka Sawi ńska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl  
Ćwiczenia: mgr Katarzyna Orfin, katarzyna.orfin@wzie u.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie analizy rynku 
turystycznego. Studenci poznają metody gromadzenia, selekcjonowania, analizowania oraz interpretowania danych 
(informacji), które mają mieć zastosowanie na rynku turystycznym. Część teoretyczna jest podstawą w zakresie 
literaturowym przedmiotu, część praktyczna w formie ćwiczeń – odniesieniem teorii do rzeczywistości, poprzez np. 
budowę ankiet mających zastosowanie w sektorze turystycznym oraz analizowania i prezentowania zebranych danych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Posiadana wiedza przez Studentów powinna obejmować zagadnienia z ekonomiki turystyki i rekreacji, podstaw 
marketingowych, szczególnie w zakresie metod gromadzenia danych. 
 
 Efekty kształcenia    
 W zakresie wiedzy Student wymienia poszczególne etapy procedury badawczej i potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy 
badaniami a analizą rynku turystycznego. Posiada umiej ętność gromadzenia, selekcjonowania,  a zwłaszcza 
analizowania i interpretowania danych (informacji) pochodzących z sektora turystycznego. W zakresie kompetencji 
społecznych  wykazuje odpowiedzialność za  powierzone mu zadania, jest wrażliwy na znaczenie obiektywizmu w analizie 
i ocenie zjawisk zachodzących w sektorze turystycznym. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Analiza rynku jako etap procedury badawczej rynku turystycznego 1 
2. Przedmiot analizy rynku turystycznego i źródła informacji w turystyce 2 
3. Metody  i techniki analizy rynku usług turystycznych 3 
4. Zasady budowy kwestionariusza ankietowego i pożądane cechy analityka 2 
5. Metody prezentacji  wyników analizy 1 

 

  
Suma - 9 
 Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
 1. Pojęcie analizy rynku turystycznego w odniesieniu do praktycznych przykładów na 

rynku turystycznym  
1 

 2.  Analiza modelu postępowania nabywcy (praca w grupach) 2 
 3. Analiza postaw, preferencji turystów; zadania liczbowe 2 
 4. Budowa kwestionariusza ankiety przez Studentów oraz analiza ankiet (poprawność, 

najczęstsze błędy) 
2 

 5. Analiza rynku usług turystycznych w kontekście podejmowanych działań 
promocyjnych 

1 

 6. Znaczenie analizy rynku usług turystycznych  w zakresie kreowania marki na rynku 
turystycznym i lojalności turystów 

1 

   
Suma - 9 
Suma Wykłady i ćwiczenia 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: 
Ćwiczenia: praca zespołowa oparta na analizowaniu case studies, prezentacje multimedialne, dyskusje, praca własna 
Studentów w postaci prezentacji  
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład: egzamin pisemny 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne, opracowanie kwestionariusza ankiety, praca własna Studenta, aktywność, obecność 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 18 
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…  
SUMA 36 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

Literatura podstawowa 
1. Tokarz,  A. Lewandowska: Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania, WN US, Szczecin 2004 
2. D. Pfaff, „Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe”, BC.edu, Warszawa 

2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Strony internetowe i opracowania  Instytutu Turystyki i GUS 
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EKONOMICZNE PODSTAWY TURYSTYKI 
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy turystyki Kod  przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadzący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest umiejętność identyfikacji i badania zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych zachodzących na 
rynku usług turystycznych, w szczególności analiza i ocena złożoności i współzależności zjawisk dotyczących turystyki w 
skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej . 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne na rynku usług turystycznych, identyfikuje 
najważniejsze zjawiska, prawa i prawidłowości ekonomiczne, opisuje zależności zjawisk dotyczących turystyki w skali 
makroekonomicznej.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk o charakterze ekonomicznym występujących na 
rynku usług turystycznych, umie zastosować w praktyce gospodarczej poznane prawa i prawidłowości ekonomiczne, 
przewiduje różne sytuacje rynkowe wykorzystując zdobytą wiedzę o funkcjonowaniu rynku turystycznego, potrafi ocenić 
znaczenie turystyki w gospodarce.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
ekonomicznych w turystyce, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ekonomiczne funkcje rozwoju turystyki 2 
2. Mnożnik turystyczny 2 
3. Rachunek satelitarny turystyki 2 
4. Struktura gospodarki turystycznej 2 
5. Rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym 2 
6. Etapy i modele konsumpcji turystycznej 2 
7. Czynniki kształtujące wielkość popytu turystycznego 2 

 

8. Metody ustalania cen na usługi turystyczne 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka rodzajów ruchu turystycznego (ćwiczenia w grupach) 2 
2. Pozytywne i negatywne ekonomiczne skutki rozwoju turystyki (ćwiczenia w grupach) 2 
3. Elementy gospodarki turystycznej; klasyfikacja działalności turystycznej i  
rekreacyjnej (ćwiczenia w grupach) 

2 

4. Zjawisko mnożnika turystycznego i metodyka oraz zastosowanie rachunku satelitarnego 
turystyki 

2 

5. Popyt turystyczny – cechy i zależności 2 
6. Istota i cechy  podaży turystycznej 2 
7. Formuły ustalania cen w turystyce 2 

 

8. Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w grupach, analiza tekstów z wnioskowaniem i dyskusją, 
studia przypadków. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
literatury. 
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Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 50 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
3. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1998. 
3. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy turystyki Kod  przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest umiejętność identyfikacji i badania zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych zachodzących na 
rynku usług turystycznych, w szczególności analiza i ocena złożoności i współzależności zjawisk dotyczących turystyki w 
skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej . 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne na rynku usług turystycznych, identyfikuje 
najważniejsze zjawiska, prawa i prawidłowości ekonomiczne, opisuje zależności zjawisk dotyczących turystyki w skali 
makroekonomicznej.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk o charakterze ekonomicznym występujących na 
rynku usług turystycznych, umie zastosować w praktyce gospodarczej poznane prawa i prawidłowości ekonomiczne, 
przewiduje różne sytuacje rynkowe wykorzystując zdobytą wiedzę o funkcjonowaniu rynku turystycznego, potrafi ocenić 
znaczenie turystyki w gospodarce.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
ekonomicznych w turystyce, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ekonomiczne funkcje rozwoju turystyki 2 
2. Mnożnik turystyczny 1 
3. Rachunek satelitarny turystyki 1 
4. Struktura gospodarki turystycznej 1 
5. Rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym 1 
6. Etapy i modele konsumpcji turystycznej 1 
7. Czynniki kształtujące wielkość popytu turystycznego 1 

 

8. Metody ustalania cen na usługi turystyczne 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka rodzajów ruchu turystycznego (ćwiczenia w grupach) 1 
2. Pozytywne i negatywne ekonomiczne skutki rozwoju turystyki (ćwiczenia w grupach) 2 
3. Elementy gospodarki turystycznej; klasyfikacja działalności turystycznej i  
rekreacyjnej (ćwiczenia w grupach) 

1 

4. Zjawisko mnożnika turystycznego i metodyka oraz zastosowanie rachunku satelitarnego 
turystyki 

1 

5. Popyt turystyczny – cechy i zależności 1 
6. Istota i cechy  podaży turystycznej 1 
7. Formuły ustalania cen w turystyce 1 

 

8. Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), praca w grupach, analiza tekstów z wnioskowaniem i dyskusją, 
studia przypadków. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin: podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego przeprowadzanego w 
sesji egzaminacyjnej w formie pisemnej z pytaniami otwartymi. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
literatury. 
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 62 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
3. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1998. 
3. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Finansów Przedsi ębiorstw 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalność: Biznes turystyczny 
Poziom studiów: studia II stopnia 

Kod przedmiotu 
04.3VI27S0526 

Nazwa przedmiotu: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH 

 Rok Semestr Rodzaj zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

3 W/CW 15/15 stacjonarne 2 
                  
3 W/CW 9/9 niestacjo-

narne 
2 

                  

2 Do wyboru polski 

 
Prowadz ący przedmiot : prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska  / mgr Magdalenia Kosowska  
 
Wymagania wst ępne : 
Student powinien posiadać  wiedzę z podstaw finansów      
Cele przedmiotu : 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prowadzenie finansów w  
przedsiębiorstwach turystycznych. Omówione zostaną podstawowe instrumenty finansowania 
działalności bieżącej i inwestycyjnej małych przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną metody oceny 
sytuacji finansowej jak również instrumenty i programy wspierające ich rozwój. Zaprezentowane są 
podstawy zarządzania finansami w kontekście międzynarodowym.  
Metody dydaktyczne : 
ćwiczenia, case study, studia literaturowe,  
Treści merytoryczne przedmiotu : 
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych w otoczeniu rynkowym. 
2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego 
3. Działalność przedsiębiorstwa turystycznego rynkach zagranicznych, 
4. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
5. Zarządzanie kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie turystycznym, 
6. Specyficzne zagadnienia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie usługowym, 
7. Specyficzne zagadnienia zarządzania finansami MŚP. 
8. Wprowadzenie do zagadnien planowania finansowego 
 
Forma i warunki zaliczenia : pisemna  
Literatura podstawowa : 

1. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Red. A. Bielawska, Wydawnictwo CH 
Beck, Warszawa 2009.  

2. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Red. W. Pluta, Wydawnictwo PWE, Warszawa 
2004. 

3. A. Bielawska: Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2006.  

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Red. F. 

Misiąg, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.  
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HISTORIA KULTURY 
Nazwa przedmiotu:  Historia kultury 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Zakład Wiedzy o Kulturz e, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US 
 

Kierunek: Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść  

Rok / Semestr: I rok semestr 1 
Rodzaj studiów:  studia II stopnia, 
                          stacjonarne i niestacjona rne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć       30     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US    mrkozlowska @autograf.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami nauk o kulturze oraz najważniejszymi mechanizmami stymulującymi 
procesy zachodzące w kulturze. Przygotowanie do opisu, analizy i kontekstualnej interpretacji zjawisk i procesów 
zachodzących w kulturze. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu historii powszechnej, kultury oraz kultury artystycznej w zakresie określonym przez podstawę 
programową dla szkól ponadgimnazjalnych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy :  student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu nauk o kulturze, teorii kultury; potrafi powiązać 
konkretne zjawiska w kulturze z poznanymi pojęciami; potrafi wyodrębnić okresy w ujęciu diachronicznym kultury; 
rozpoznaje zjawiska związane kulturą najnowszą: globalizacją, kulturą masową, modernizmem i postmodernizmem. 
W zakresie umiej ętności : potrafi dokonać krytycznej oceny zjawisk i procesów obserwowanych w kulturze; 
analizuje i klasyfikuje teksty kultury przyjmując wybrane kryteria  wyodrębniania dziedzin i kategorii kultury. 
W zakresie kompetencji społecznych : ostrożnie formułuje sądy wartościujące w odniesieniu do konkretnych zjawisk             
w kulturze, w tym szczególnie:  idei,  religii, tradycji, obyczajów. 
 
Treści programowe   

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Definicje kultury. Dziedziny, kategorie, cechy kultury. 2 
2. Wzory, normy, kanony kultury. 2 
3. Komunikowanie – formy, typy  i systemy komunikowania. 2 
4. Rytuał a obrzęd. Rytuały codzienne i medialne. 2 
5. Czas i przestrzeń w kulturze. Periodyzacja historii kultury. 2 
6. Problemy tożsamości kulturowej. Wspólnota plemienne, etniczna, państwowa, 

narodowa, regionalna, środowiskowa. Centrum – peryferia – pogranicza. 
2 

7. Mity i stereotypy w kulturze. Kresy jako pojecie geokulturowe, historyczne, 
aksjologiczne i mityczne. 

2 

8. Ciało i płeć w kulturze europejskiej – ujęcie diachroniczne wybranych zagadnień: 
ciało i pleć, ubranie i higiena, zdrowie i choroba. 

2 

9. Kobieta w kulturze europejskiej – starożytność. 2 
10. Kobieta w kulturze europejskiej – średniowiecze. 2 
11. Kobieta w kulturze europejskiej – czasy nowożytne. Modele kulturowe. 2 
12. Emancypacja i feminizm. 2 
13. Kultura masowa i kultura popularna. 2 
14. Globalizacja i homogenizacja kultury. Karnawalizacja kultury współczesnej. 2 

 

15. Problemy tożsamości kulturowej. Idee powrotu do źródeł. Nowoplemienność i 
turyzm. 

2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład, wykład konwersacyjny, prezentacja 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne na podstawie 3 kolokwiów sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu: elementów teorii kultury 
(znajomość i rozumienie podstawowych pojęć), historii kultury (zjawiska i procesy w ujęciu diachronicznym i 
kontekstualnym),  procesów zachodzących w kulturze współczesnej. Kolokwia zawierają pytania otwarte i zamknięte. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
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Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 30 
Lektura  zaleconych opracowań 60 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatur podstawowa 

1. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 
2008. 

2. W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności.  Tłumaczył J. Antkowiak. 
Red. Naukowy Wojciech J. Burszta. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009. 

3. M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Wydawnictwo Trio. Warszawa 
2005. 

 
Literatura uzupełniająca 

1. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Wydawnictwo „Universitas” Kraków 
2004. 

2. Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej. Red. J. Grad, H. Mamzer. Wydawnictwo 
Poznańskie. Poznań 2004. 

3. Narody I stereotypy. Pod redakcją Teresa Walas. Wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury. Kraków 1995. 
4. M. Bogucka, Kultura. Naród. Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r. Wydawnictwo Trio. Warszawa 

2008. 
5. W. Dudzik, Karnawały w kulturze. Wydawnictwo Sic! Warszawa 2005. 
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INFORMACJA TURYSTYCZNA 
Nazwa przedmiotu: Informacja turystyczna 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: : WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes turystyczny 

Rok / Semestr II / IV 
Rodzaj studiów stacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Adam Pawlicz Adam.pawlicz@wzieu.pl  
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania 
systemów informacji turystycznej 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania, ekonomiki turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student definiuje system informacji turystycznej. 
Student ma podstawową wiedzę na temat finansowania i organizacji systemu informacji turystycznej na poziomie gminy, 
powiatu oraz regionu. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego tworzenia systemu informacji turystycznej na poziomie gminy. 
Student jest przygotowany do pracy w punkcie informacji turystycznej 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
Treści programowe  
Suma -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu informacji turystycznej 2 
2. Miejsce systemu informacji turystycznej na rynku turystycznym 2 
3. Organizacja systemu informacji turystycznej na poziomie gminy 2 
4. Organizacja systemu informacji turystycznej na poziomie regionu i kraju 2 
5. Finansowanie systemu informacji turystycznej 3 
6. Współpraca publiczno prywatna w zakresie informacji turystycznej 2 

 

7. Wykorzystanie nowych technik informacyjnych w zakresie informacji turystycznej 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Informacja Turystyczna, red. A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca 
 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011 
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Nazwa przedmiotu: Informacja turystyczna 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: : WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes turystyczny 

Rok / Semestr II / IV 
Rodzaj studiów niestacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  9    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Adam Pawlicz Adam.pawlicz@wzieu.pl  
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania 
systemów informacji turystycznej 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania, ekonomiki turystyki 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student definiuje system informacji turystycznej. 
Student ma podstawową wiedzę na temat finansowania i organizacji systemu informacji turystycznej na poziomie gminy, 
powiatu oraz regionu. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego tworzenia systemu informacji turystycznej na poziomie gminy. 
Student jest przygotowany do pracy w punkcie informacji turystycznej 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 

Treści programowe  
Suma -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu informacji turystycznej 2 
2. Miejsce systemu informacji turystycznej na rynku turystycznym 2 
3. Organizacja systemu informacji turystycznej na poziomie gminy 2 
4. Organizacja systemu informacji turystycznej na poziomie regionu i kraju 2 

 

5. Finansowanie systemu informacji turystycznej 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 41 
…  
SUMA 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Informacja Turystyczna, red. A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca 
1. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011 
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INFORMATYKA W TURYSTYCE I REKREACJI 
Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów II stopie ń, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr Paweł Cięszczyk cieszczyk@poczta.onet.pl  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z zastosowaniem narzędzi informatycznych w branży turystycznej. Przedstawienie podstawowych 
pojęć, ukazanie przykładów rozwiązywania konkretnych problemów związanych z obsługą ruchu turystycznego. 
Zdobywanie przez studentów umiejętności samodzielnego planowania i realizacji kampanii promującej firmę branży 
turystycznej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna pojęcia z zakresu zastosowania informatyki w branży turystycznej. Zna zasady planowania 
i realizacji kampanii marketingowo-sprzedażowych z wykorzystaniem sieci Internet. Potrafi scharakteryzować i opisać 
zagrożenia i potencjalne korzyści wynikające z zastosowania narzędzi informatycznych w branży turystycznej. Posiada 
wiadomości pozwalające na właściwy wybór i późniejsze efektywne wykorzystanie poszczególnych narzędzi 
informatycznych w branży turystycznej. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i efektywnie wykorzystać poszczególne narzędzia informatyczne w 
rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi można się spotkać w branży turystycznej. Potrafi zaplanować i 
zrealizować kampanie promocyjną w sieci internetowej. Sprawdza skuteczność realizowanego e-marketingu. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ realizowanych działań 
promocyjno-handlowych. Szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ergonomia pracy z komputerem. Zasady dotyczące właściwego przygotowania miejsca do 
pracy z komputerem.  

2 

2. Firma w Internecie. Reklama internetowa. Prawo dotyczące biznesu w Internecie. 
Pozycjonowanie. Oszustwa internetowe. Grupon. Zasady dotyczące budowy internetowej 
strony firmy. 

4 

3. Rola i wykorzystanie komputerów w prowadzeniu firmy turystycznej. Specyfika branży. 2 
4. Budowa i zarządzanie stroną WWW. 2 
5. Najważniejsze strony internetowe dotyczące obsługi ruchu turystycznego. 2 
6. Specjalistyczne oprogramowanie w firmie turystycznej.  2 

 

7. Jak prowadzić skuteczny e-mail marketing? 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Powtórka z zarządzanie systemem 
operacyjnym. Obsługa programów narzędziowych 

2 

2.Strategia promocyjna firmy w Internecie. Opracowanie założeń kampanii. Przygotowanie 
kompleksowej kampanii promocyjnej. 

4 

3. Budowa własnej strony internetowej. Zarządzanie stroną internetową. Obsługa platformy 
CMS. 

3 

4. Obsługa specjalistycznych programów do obsługi ruchu turystycznego oraz programów 
wykorzystywanych w branży turystycznej. 

2 

5. Zastosowanie Internetu w branży turystycznej. Wyszukiwanie danych. Bazy on-line. 
Rezerwacje.  

2 

 

6. Zaliczenie praktyczne przedmiotu 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczenia praktycznego: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy i 
umiejętności praktyczne studenta (właściwe i skuteczne zastosowanie poszczególnych narzędzi informatycznych) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 
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Przygotowanie się do laboratorium 10 
Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Winiarski J. (red.): Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Gdańsk 2005 
2. David Hawley, Raina Hawley 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy Helion 2008 
3. Wróblewska K.: Przewodnik po Internecie. Co, gdzie i jak szukać. Gdańsk 2005. 
4. Inne pozycje - dostępne na rynku księgarskim związane z Informatyką np. wydawnictwa elektroniczne podręczniki, 
encyklopedie, czasopisma komputerowe czy samouczki drukowane. 
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Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Kultury Fizyczn ej i Promocji Zdrowia 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów II stopie ń, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr Paweł Cięszczyk cieszczyk@poczta.onet.pl  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z zastosowaniem narzędzi informatycznych w branży turystycznej. Przedstawienie podstawowych 
pojęć, ukazanie przykładów rozwiązywania konkretnych problemów związanych z obsługą ruchu turystycznego. 
Zdobywanie przez studentów umiejętności samodzielnego planowania i realizacji kampanii promującej firmę branży 
turystycznej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna pojęcia z zakresu zastosowania informatyki w branży turystycznej. Zna zasady planowania 
i realizacji kampanii marketingowo-sprzedażowych z wykorzystaniem sieci Internet. Potrafi scharakteryzować i opisać 
zagrożenia i potencjalne korzyści wynikające z zastosowania narzędzi informatycznych w branży turystycznej. Posiada 
wiadomości pozwalające na właściwy wybór i późniejsze efektywne wykorzystanie poszczególnych narzędzi 
informatycznych w branży turystycznej. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i efektywnie wykorzystać poszczególne narzędzia informatyczne w 
rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi można się spotkać w branży turystycznej. Potrafi zaplanować i 
zrealizować kampanie promocyjną w sieci internetowej. Sprawdza skuteczność realizowanego e-marketingu. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ realizowanych działań 
promocyjno-handlowych. Szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ergonomia pracy z komputerem. Zasady dotyczące właściwego przygotowania miejsca do 
pracy z komputerem.  

2 

2. Firma w Internecie. Reklama internetowa. Prawo dotyczące biznesu w Internecie. 
Pozycjonowanie. Oszustwa internetowe. Grupon. Zasady dotyczące budowy internetowej 
strony firmy. 

4 

3. Rola i wykorzystanie komputerów w prowadzeniu firmy turystycznej. Specyfika branży. 2 
4. Budowa i zarządzanie stroną WWW. 2 
5. Najważniejsze strony internetowe dotyczące obsługi ruchu turystycznego. 2 
6. Specjalistyczne oprogramowanie w firmie turystycznej.  2 

 

7. Jak prowadzić skuteczny e-mail marketing? 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Powtórka z zarządzanie systemem 
operacyjnym. Obsługa programów narzędziowych 

2 

2.Strategia promocyjna firmy w Internecie. Opracowanie założeń kampanii. Przygotowanie 
kompleksowej kampanii promocyjnej. 

4 

3. Budowa własnej strony internetowej. Zarządzanie stroną internetową. Obsługa platformy 
CMS. 

3 

4. Obsługa specjalistycznych programów do obsługi ruchu turystycznego oraz programów 
wykorzystywanych w branży turystycznej. 

2 

5. Zastosowanie Internetu w branży turystycznej. Wyszukiwanie danych. Bazy on-line. 
Rezerwacje.  

2 

 

6. Zaliczenie praktyczne przedmiotu 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaliczenia praktycznego: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy i 
umiejętności praktyczne studenta (właściwe i skuteczne zastosowanie poszczególnych narzędzi informatycznych) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
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Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Winiarski J. (red.): Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Gdańsk 2005 
2. David Hawley, Raina Hawley 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy Helion 2008 
3. Wróblewska K.: Przewodnik po Internecie. Co, gdzie i jak szukać. Gdańsk 2005. 
4. Inne pozycje - dostępne na rynku księgarskim związane z Informatyką np. wydawnictwa elektroniczne podręczniki, 
encyklopedie, czasopisma komputerowe czy samouczki drukowane. 
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu:  
Komunikacja marketingowa w turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Turystyka i Rekreacja  
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr 1/2 
Rodzaj studiów stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  15    
Status przedmiotu  Język wykładowy  

polski 
Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  , Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl  , Urszula Chr ąchol 
urszula.chr ąchol@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji wymiany informacji, czyli komunikacji między gałęzią turystyczną 
(podmiotami gospodarczymi, regionami) a rynkiem turystycznym i otoczeniem. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z komunikacją marketingową. Wskazanie na najlepsze narzędzia i metody komunikacji dla tej 
specyficznej gałęzi gospodarczej. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu, Podstawy turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student umie rozpoznawać i opisywać narzędzia marketingowe, potrafi identyfikować procesy 
zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, rozumie ,  znaczenie istotę dobrze ukształtowanej komunikacji  
formalnej i nieformalnej, potrafi zastosować elementy komunikacji marketingowej na rynku usług turystycznych 
W zakresie umiej ętności student potrafi oceniać sytuacje rynkowa przedsiębiorstwa i wyciągać wnioski niezbędne do 
podjęcia działań komunikacyjnych, właściwie dobiera  narzędzia w odniesieniu do określonego podmiotu rynkowego 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  jest zorientowany na zgłębianie problemu złej komunikacji  wykorzystywanej 
przez branże turystyczną w celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, wykazuje kreatywność w myśleniu, uczy  się 
odpowiedzialności za przedstawiane rozwiązania i propozycje działań komunikacyjnych 
 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie komunikacji marketingowej 1 
2. Elementy komunikacji marketingowej i jej zastosowanie na rynku usług turystycznych 1 
3. Specyfika gałęzi turystycznej i rynku turystycznego oraz segmentacja rynku 

turystycznego 
1 

4. Komunikacja gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem - istota procesu komunikacji 
, kanały komunikacji gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem 

1 

5. Komunikacja między regionem a potencjalnymi turystami: przekazywanie informacji 
za pomocą mediów masowych , wydawnictw własnych regionu oraz Internetu 

1 

6. Komunikacja marketingowa regionu z odwiedzającymi go turystami 1 
7. Analiza przypadków  na przykładach event marketingu 1 
8. Opracowywanie koncepcji promocji wydarzeń 2 
9. Segmentacja odbiorców  komunikacji marketingowej usługi turystycznej 1 
10. Planowanie mediów  2 

 

11. Prezentacja własnych projektów  koncepcji komunikacyjnej wybranego regionu 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacje, casy study, metody projekcyjne, dyskusje 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne, projekt komunikatu marketingowego dla wybranego produktu turystycznego 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa : 
1. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. Gryszkiewicz B.: Komunikacja marketingowa w turystyce, Wydawnictwo Naukowe 

Śląsk, 2007 
2. Rosa G. : Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 

Literatura uzupełniaj ąca:   
1. A. Nowakowska, Marketing w turystyce, w: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Centrum Edukacji Kadr 

Turystycznych w Krakowie, Instytut Turystyki w Krakowie, Kraków 1998 
2. Rosa G. Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2009 
3. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce”     
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Nazwa przedmiotu:  
Komunikacja marketingowa w turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Turystyka i Rekreacja  
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr 1/2 
Rodzaj studiów II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  9    
Status przedmiotu  Język wykładowy  

polski 
Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  , Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl  , Urszula Chr ąchol 
urszula.chr ąchol@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji wymiany informacji, czyli komunikacji między gałęzią turystyczną 
(podmiotami gospodarczymi, regionami) a rynkiem turystycznym i otoczeniem. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z komunikacją marketingową. Wskazanie na najlepsze narzędzia i metody komunikacji dla tej 
specyficznej gałęzi gospodarczej. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu, Podstawy turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student umie rozpoznawać i opisywać narzędzia marketingowe, potrafi identyfikować procesy 
zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, rozumie ,  znaczenie istotę dobrze ukształtowanej komunikacji  
formalnej i nieformalnej, potrafi zastosować elementy komunikacji marketingowej na rynku usług turystycznych 
W zakresie umiej ętności student potrafi oceniać sytuacje rynkowa przedsiębiorstwa i wyciągać wnioski niezbędne do 
podjęcia działań komunikacyjnych, właściwie dobiera  narzędzia w odniesieniu do określonego podmiotu rynkowego 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  jest zorientowany na zgłębianie problemu złej komunikacji  wykorzystywanej 
przez branże turystyczną w celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, wykazuje kreatywność w myśleniu, uczy  się 
odpowiedzialności za przedstawiane rozwiązania i propozycje działań komunikacyjnych 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie komunikacji marketingowej 1 
2. Elementy komunikacji marketingowej i jej zastosowanie na rynku usług turystycznych 1 
3. Specyfika gałęzi turystycznej i rynku turystycznego oraz segmentacja rynku 

turystycznego 
1 

4. Komunikacja gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem - istota procesu komunikacji 
, kanały komunikacji gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem 

1 

5. Komunikacja między regionem a potencjalnymi turystami: przekazywanie informacji 
za pomocą mediów masowych , wydawnictw własnych regionu oraz Internetu 

1 

6. Komunikacja marketingowa regionu z odwiedzającymi go turystami 1 
7. Analiza przypadków  na przykładach event marketingu 1 
8. Opracowywanie koncepcji promocji wydarzeń 1 

 

9. Prezentacja własnych projektów  koncepcji komunikacyjnej wybranego regionu 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacje, casy study, metody projekcyjne, dyskusje 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne, projekt komunikatu marketingowego dla wybranego produktu turystycznego 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 10 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. Gryszkiewicz B.: Komunikacja marketingowa w turystyce, Wydawnictwo Naukowe 
Śląsk, 2007 

2. Rosa G. : Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 
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Literatura uzupełniaj ąca:   
1. A. Nowakowska, Marketing w turystyce, w: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Centrum Edukacji Kadr 

Turystycznych w Krakowie, Instytut Turystyki w Krakowie, Kraków 1998 
2. Rosa G. Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2009 
3. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce”     
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KREATYWNO ŚĆ I INNOWACJE W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu: Kreatywno ść i innowacje w turystyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Menedżer turystyki 

Rok / Semestr rok 1/ semestr 1  
Rodzaj studiów II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof. dr hab. Władysław Janasz władysław.janasz@wzieu.pl , dr Joanna Markiewicz, joanna.markiewicz@wzieu.pl , 
mgr Katarzyna Łobacz Katarzyna.lobacz@wzieu.pl, mgr  Ewelina Burzec-Burzy ńska ewelina.burzec@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest: 

1. Zapoznanie studenta z istot ą innowacyjno ści i kreatywno ści w turystyce. 
2. Przygotowanie studenta do praktycznego stosowania  metod zarz ądzania procesem innowacyjnym i 

kreatywnymi metodami rozwi ązywania problemów. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarz ądzania 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student wymienia i definiuje rodz aje innowacji, tłumaczy procesy innowacyjne, w tym 
zachodz ące w bran ży turystycznej oraz potrafi wyja śnić  uwarunkowania innowacyjno ści w skali mikro, mezo i 
makro. Tłumaczy innowacyjno ść firmy w kontek ście modeli biznesu. W zakresie umiej ętności student 
zorientowany jest  na kreatywne rozwi ązywanie problemów. Potrafi przeanalizowa ć i oceni ć innowacyjno ść firmy  
z bran ży turystycznej. W zakresie kompetencji społecznych student postrzega postawy społeczne i komunikacj ę 
międzyludzk ą jako podstaw ę procesów innowacyjnych. Ponadto anga żuje si ę w prac ę zespołow ą. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw w  kontekście branży turystycznej –ujęcie teoretyczne 

2 

2. Procesy innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.  2 
3. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności 2 
4. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm 2 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 

2 

 

6.  Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, 
stymulowanie  kreatywności 

2 

 7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 

2 

 9. Turystyka a polityka innowacyjna Polski i UE 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych– przykłady 

4 

2. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 2 
3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności –przykłady innowacyjnych firm w branży 
turystycznej 

2 

4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu 1 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 

2 

6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów –stymulowanie kreatywności 2 

 

7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 

1 

 8. Regionalne Strategie Innowacyjności  1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład: przedstawienie teorii przy pomocy prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia: prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier zespołowych, 
dyskusji, studium przypadków, opracowanie projektów oraz pracy indywidualnej studentów (analiza dostępnej literatury) 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład – egzamin pisemny. Pytania otwarte i zamknięte obejmujące wiedzę z wykładów oraz literatury. 
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Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie składa się: pisemne kolokwium obejmujące wiedzę z ćwiczeń oraz literatury 
obowiązkowej (w formie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych) oraz pisemne opracowanie projektu 
dotyczącego innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia przez regionalne firmy. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 50 
Studiowanie literatury 40 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005. 
2. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 
3.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006  
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium 
wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 
2.  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020,  Szczecin 2011 
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Nazwa przedmiotu: Kreatywno ść i innowacje w turystyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr 1/1  
Rodzaj studiów II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof. dr hab. Władysław Janasz władysław.janasz@wzieu.pl , dr Joanna Markiewicz, joanna.markiewicz@wzieu.pl , 
mgr Katarzyna Łobacz Katarzyna.lobacz@wzieu.pl, mgr  Ewelina Burzec-Burzy ńska ewelina.burzec@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest: 

3. Zapoznanie studenta z istot ą innowacyjno ści i kreatywno ści. 
4. Przygotowanie studenta do praktycznego stosowania  metod zarz ądzania procesem innowacyjnym i 

kreatywnymi metodami rozwi ązywania problemów. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarz ądzania 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student wymienia i definiuje rodz aje innowacji, tłumaczy procesy innowacyjne, w tym 
zachodz ące w bran ży turystycznej oraz potrafi wyja śnić  uwarunkowania innowacyjno ści w skali mikro, mezo i 
makro. Tłumaczy innowacyjno ść firmy w kontek ście modeli biznesu. W zakresie umiej ętności student 
zorientowany jest  na kreatywne rozwi ązywanie problemów. Potrafi przeanalizowa ć i oceni ć innowacyjno ść firmy  
z bran ży turystycznej. W zakresie kompetencji społecznych student postrzega postawy społeczne i komunikacj ę 
międzyludzk ą jako podstaw ę procesów innowacyjnych. Ponadto anga żuje si ę w prac ę zespołow ą. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw  w  kontekście branży turystycznej  –ujęcie teoretyczne 

2 

2. Procesy innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.  1 
3. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności 1 
4. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm 1 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 

1 

 

6.  Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, 
stymulowanie  kreatywności 

1 

 7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 

1 

 9. Polityka innowacyjna Polski i UE 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych – przykłady 

2 

3. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 1 
3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności –przykłady innowacyjnych firm  z branży 
turystycznej   

1 

4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu 1 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 

1 

6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów –stymulowanie kreatywności 1 

 

7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 

1 

 8. Regionalne Strategie Innowacyjności  1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład: przedstawienie teorii przy pomocy prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia: prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier zespołowych, 
dyskusji, studium przypadków, opracowanie projektów oraz pracy indywidualnej studentów (analiza dostępnej literatury) 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład – egzamin pisemny. Pytania otwarte i zamknięte obejmujące wiedzę z wykładów oraz literatury. 
Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie składa się: pisemne kolokwium obejmujące wiedzę z ćwiczeń oraz literatury 
obowiązkowej (w formie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych) oraz pisemne opracowanie projektu 
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dotyczącego innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia przez regionalne firmy. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 21 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
Studiowanie litaratury 40 
SUMA 121 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005. 
2. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 
3.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006  
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium 
wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 
2.  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020,  Szczecin 2011 
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KSZTAŁTOWANIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONI E 
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie strategii rozwoju t urystyki 
w regionie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: przedmiot do wyboru Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Katarzyna Orfin (e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i procedurą tworzenia strategii rozwoju turystyki w 
regionie; umiejętność opracowania strategii wykorzystującej regionalne elementy potencjału turystycznego do rozwoju 
wybranych form turystyki i rekreacji; właściwy sposób ujęcia turystyki w strategiach rozwoju i planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii 
turystycznej i rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane ze strategią rozwoju turystyki, identyfikuje 
najważniejsze przesłanki i cele tworzenia strategii rozwoju turystyki, opisuje etapy konstruowania strategii rozwoju 
turystyki.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny strategii rozwoju turystyki oraz wskazać ich znaczenie w 
procesie zarządzania regionem, umie zrealizować w praktyce poszczególne etapy tworzenia strategii rozwoju turystyki, 
przewiduje różne sytuacje wykorzystując zdobytą wiedzę o znaczeniu strategii rozwoju turystyki w aspekcie regionalnego i 
lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
objętych strategią rozwoju turystyki, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych, w procesie tworzenia 
strategii rozwoju turystyki przestrzega zasad rozwoju zrównoważonego. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia związane ze strategią rozwoju turystyki 2 
2. Strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania regionem i polityce turystycznej 2 
3. Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 2 
4. Przesłanki tworzenia strategii rozwoju turystyki 2 
5. Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki 2 
6. Strategia rozwoju turystyki a rozwój zrównoważony 2 
7. Krajowe programy rozwoju turystyki 2 

 

8. Przykłady regionalnych strategii rozwoju turystyki 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Źródła informacji w procesie opracowywania strategii rozwoju turystyki 2 
2. Diagnoza stanu istniejącego 1 
3. Identyfikacja kluczowych problemów rozwojowych 1 
4. Analiza SWOT 2 
5. Wizja rozwoju i strategiczne cele rozwoju turystyki 2 
6. Strategiczne programy działania 2 
7.  Organizacja procesu wdrożenia strategii i monitoring jej realizacji 2 

 

8.  Przykłady strategii rozwoju turystyki (praca studentów) 2 
 9. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : praca na ćwiczeniach oparta o konwersatorium oraz  ćwiczenia praktyczne – opracowywanie strategii rozwoju 
różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o regionalne walory i możliwości ich wykorzystania. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na ostatnich 
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zajęciach z przedmiotu. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 25 
Studiowanie literatury 30 
SUMA 85 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

3. K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005. 
3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań 2002. 
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl. 
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Nazwa przedmiotu: Kształtowanie strategii rozwoju t urystyki 
w regionie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: przedmiot do wyboru Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Katarzyna Orfin (e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i procedurą tworzenia strategii rozwoju turystyki w 
regionie; umiejętność opracowania strategii wykorzystującej regionalne elementy potencjału turystycznego do rozwoju 
wybranych form turystyki i rekreacji; właściwy sposób ujęcia turystyki w strategiach rozwoju i planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii 
turystycznej i rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane ze strategią rozwoju turystyki, identyfikuje 
najważniejsze przesłanki i cele tworzenia strategii rozwoju turystyki, opisuje etapy konstruowania strategii rozwoju 
turystyki.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny strategii rozwoju turystyki oraz wskazać ich znaczenie w 
procesie zarządzania regionem, umie zrealizować w praktyce poszczególne etapy tworzenia strategii rozwoju turystyki, 
przewiduje różne sytuacje wykorzystując zdobytą wiedzę o znaczeniu strategii rozwoju turystyki w aspekcie regionalnego i 
lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
objętych strategią rozwoju turystyki, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych, w procesie tworzenia 
strategii rozwoju turystyki przestrzega zasad rozwoju zrównoważonego. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia związane ze strategią rozwoju turystyki 1 
2. Strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania regionem i polityce turystycznej 1 
3. Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 1 
4. Przesłanki tworzenia strategii rozwoju turystyki 1 
5. Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki 2 
6. Strategia rozwoju turystyki a rozwój zrównoważony 1 
7. Krajowe programy rozwoju turystyki 1 

 

8. Przykłady regionalnych strategii rozwoju turystyki 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Źródła informacji w procesie opracowywania strategii rozwoju turystyki 1 
2. Diagnoza stanu istniejącego 1 
3. Identyfikacja kluczowych problemów rozwojowych 1 
4. Analiza SWOT 1 
5. Wizja rozwoju i strategiczne cele rozwoju turystyki 1 
6. Strategiczne programy działania 1 
7.  Organizacja procesu wdrożenia strategii i monitoring jej realizacji 1 

 

8.  Przykłady strategii rozwoju turystyki (praca studentów) 1 
 9. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : praca na ćwiczeniach oparta o konwersatorium oraz  ćwiczenia praktyczne – opracowywanie strategii rozwoju 
różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o regionalne walory i możliwości ich wykorzystania. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na ostatnich 
zajęciach z przedmiotu. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 27 
Studiowanie literatury 40 
SUMA 85 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

3. K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005. 
3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań 2002. 
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl. 
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MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH  
Nazwa przedmiotu: Marketing usług turystycznych i 
rekreacyjnych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów stacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu przedmiot kierunkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykład: dr Anna Tokarz-Kocik, anna.tokarz@wzieu.pl,  dr Adam Pawlicz, adam.pawlicz@wzieu.pl  
Ćwiczenia: dr Agnieszka Sawi ńska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl, mgr Katarzyna Orf in, katarzyna.orfin@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem realizowanego przedmiotu jest przedstawienie istoty oraz znaczenia marketingu w turystyce i rekreacji, 
zaprezentowania sposobu planowania i wykorzystania głównych instrumentów marketingu mix, tj. produktu, ceny, 
dystrybucji i promocji usług turystycznych i rekreacyjnych. W zakresie przedmiotu omówione zostaną również elementy 
związane z marketingowym kształtowaniem personelu przedsiębiorstwa turystycznego i podmiotu oferującego usługi 
rekreacyjne. Dodatkowymi elementami będą świadectwa materialne (z naciskiem na kształtowanie marki i  wizerunku) 
oraz procesów (7P). 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw z zakresu marketingu 

 Efekty kształcenia    
Do głównych efektów z prowadzonego przedmiotu powinny należeć osiągnięcie wiedzy praktycznej i teoretycznej w 
szeroko rozumianym marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych wraz z umiej ętnościami praktycznego użycia 
analizowanych instrumentów marketingowych w podmiotach turystycznych i rekreacyjnych. W ramach kompetencji 
społecznych  student potrafi pracować w grupie i podejmować rolę lidera grupy. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Teoria marketingu usług 2 
2. Teoretyczne podstawy marketingu w turystyce i rekreacji 2 
3. Marka produktu turystycznego 2 
4. Marketing terytorialny w turystyce i rekreacji 2 
5. Współpraca publiczno prywatna w zakresie marketingu terytorialnego 2 
6. Ceny usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
7. Techniki yield management w turystyce i rekreacji 2 
8. Promocja produktu turystycznego 2 
9. Dystrybucji usług turystycznych 2 
10. Badania marketingowe w turystyce i rekreacji 2 
11. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym 2 
12. Międzynarodowy marketing turystyczny 2 
13. Wykorzystanie ICT w marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych 3 

 

14. Organizacje turystyczne zajmujące się marketingiem turystycznym 3 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Omówienie istoty marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych poprzez szczegółową 
analizę studium przypadku 

2 

2. Produkt turystyczny, usługa rekreacyjna – teoria i praktyka (przykłady) 2 
3. Budowanie nowych produktów turystycznych oraz usług rekreacyjnych (praca w grupach) 2 
4. Tworzenie planu promocyjnego dla nowych produktów turystycznych i usług rekreacyjnych 2 
5. Cena usług rekreacyjnych i produktów turystycznych (analiza przypadków) 2 
6. Różnicowanie cen w turystyce i rekreacji (praca w grupach) 2 
7. Dystrybucja usług turystycznych i rekreacyjnych (analiza studium przypadku) 2 
9. Promocja usług turystycznych i rekreacyjnych (istota, narzędzia) 2 
10. Promocja usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
11. Promocja usług turystycznych i rekreacyjnych w nowoczesnych mediach (m.in. internet) 4 
12. Strategie marketingowe w turystyce i rekreacji 2 
13. Budowanie wizerunku podmiotów oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne 2 

 

14. Prezentacje przygotowane przez Studentów  i kolokwium 4 
Suma - 30 
Suma Wykłady i ćwiczenia 60 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: 
Ćwiczenia: praca w oparciu o prezentacje multimedialne, materiały prasowe, wideo, itp.; praca w grupach oraz praca 
indywidualna Studentów 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład: egzamin pisemny 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne, praca na zajęciach Studenta, praca własna Studenta, aktywność, obecność 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 50 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007  
2.  Bosiacki S., Sikora J., Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF w Poznaniu, Poznań 1999 
3. J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994 
4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny 
5. A. Oleksiuk: Marketing usług turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2000 
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Nazwa przedmiotu: Marketing usług turystycznych i 
rekreacyjnych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów niestacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu przedmiot kierunkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wykład: dr Anna Tokarz-Kocik, anna.tokarz@wzieu.pl,  dr Adam Pawlicz, adam.pawlicz@wzieu.pl  
Ćwiczenia: dr Agnieszka Sawi ńska, agnieszka.sawinska@wzieu.pl, mgr Katarzyna Orf in, katarzyna.orfin@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem realizowanego przedmiotu jest przedstawienie istoty oraz znaczenia marketingu w turystyce i rekreacji, 
zaprezentowania sposobu planowania i wykorzystania głównych instrumentów marketingu mix, tj. produktu, ceny, 
dystrybucji i promocji usług turystycznych i rekreacyjnych. W zakresie przedmiotu omówione zostaną również elementy 
związane z marketingowym kształtowaniem personelu przedsiębiorstwa turystycznego i podmiotu oferującego usługi 
rekreacyjne. Dodatkowymi elementami będą świadectwa materialne (z naciskiem na kształtowanie marki i  wizerunku) 
oraz procesów (7P). 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw z zakresu marketingu 

 Efekty kształcenia    
Do głównych efektów z prowadzonego przedmiotu powinny należeć osiągnięcie wiedzy  praktycznej i teoretycznej w 
szeroko rozumianym marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych wraz z umiej ętnościami praktycznego użycia 
analizowanych instrumentów marketingowych w podmiotach turystycznych i rekreacyjnych. W ramach kompetencji 
społecznych  student potrafi pracować w grupie i podejmować rolę lidera grupy. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Teoria marketingu usług 1 
2. Teoretyczne podstawy marketingu w turystyce i rekreacji 1 
3. Marka produktu turystycznego 1 
4. Marketing terytorialny w turystyce i rekreacji 1 
5. Współpraca publiczno prywatna w zakresie marketingu terytorialnego 1 
6. Ceny usług turystycznych i rekreacyjnych 1 
7. Techniki yield management w turystyce i rekreacji 1 
8. Promocja produktu turystycznego 1 
9. Dystrybucji usług turystycznych 1 
10. Badania marketingowe w turystyce i rekreacji 1 
11. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym 1 
12. Międzynarodowy marketing turystyczny 1 
13. Wykorzystanie ICT w marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych 1 

 

14. Organizacje turystyczne zajmujące się marketingiem turystycznym 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Omówienie istoty marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych poprzez szczegółową 
analizę studium przypadku 

2 

2. Produkt turystyczny, usługa rekreacyjna – teoria i praktyka (przykłady) 2 
3. Budowanie nowych produktów turystycznych oraz usług rekreacyjnych (praca w grupach) 2 
4. Tworzenie planu promocyjnego dla nowych produktów turystycznych i usług rekreacyjnych 2 
5. Cena usług rekreacyjnych i produktów turystycznych (analiza przypadków) 2 
6. Różnicowanie cen w turystyce i rekreacji (praca w grupach) 2 
7. Dystrybucja usług turystycznych i rekreacyjnych (analiza studium przypadku) 2 
8. Kolokwium 2 
9. Promocja usług turystycznych i rekreacyjnych (istota, narzędzia) 2 
10. Promocja usług turystycznych i rekreacyjnych 2 
11. Promocja usług turystycznych i rekreacyjnych w nowoczesnych mediach (m.in. internet) 2 
12. Strategie marketingowe w turystyce i rekreacji 2 
13. Budowanie wizerunku podmiotów oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne 2 
14. Prezentacje przygotowane przez Studentów  2 

 

15. Kolokwium 2 
Suma - 30 
Suma Wykłady i ćwiczenia 45 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład: 
Ćwiczenia: praca w oparciu o prezentacje multimedialne, materiały prasowe, wideo, itp.; praca w grupach oraz praca 
indywidualna Studentów 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład: egzamin pisemny 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne, praca na zajęciach Studenta, praca własna Studenta, aktywność, obecność 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 55 
Studiowanie literatury 50 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007  
2.  Bosiacki S., Sikora J., Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF w Poznaniu, Poznań 1999 
3. J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994 
4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny 
5. A. Oleksiuk: Marketing usług turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2000 
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ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA RUCHU 
TURYSTYCZNEGO 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: Mened żer turystyki  

Rok / Semestr 1/1 
Rodzaj studiów STUDIA STACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Agnieszka Sawi ńska (agnieszka.sawinska@wzieu.pl ), 
- ćwiczenia: mgr Anna Gardzi ńska (anna.gardzinska@wzieu.pl ), mgr Aneta Wolna- Samulak (anetawolna@op.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanych z organizacją ruchu turystycznego, w 
szczególności praw i obowiązków uczestnika imprezy turystycznej. Wiedza uzyskana na zajęciach może zostać 
wykorzystana w przyszłości przy organizacji wyjazdów integracyjnych, motywacyjnych, konferencji dla pracowników firmy. 
Przedmiot ma także na celu rozszerzenie wiedzy studenta z zakresu obsługi ruchu turystycznego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, obsługi ruchu turystycznego 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student rozróżnia zasady organizacji imprez turystycznych dla różnych form turystyki (a zwłaszcza zasady obowiązujące 
przy programowaniu imprez o charakterze kwalifikowanych, imprez dla dzieci i młodzieży, imprez masowych). 
Student ma podstawową wiedzę o  roli ubezpieczeń turystycznych  w organizacji ruchu turystycznego. Student zna 
znaczenie świadczenia informacji turystycznej w obsłudze ruchu turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
 Student potrafi dokonać klasyfikacji ruchy turystycznego oraz posiada umiejętność organizacji imprez turystycznych 
różnego rodzaju. Student analizuje procesy logistyczne zachodzące w turystyce, niezbędne do prawidłowej organizacji 
ruchu turystycznego. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Student wykazuje kreatywność podczas przygotowywania programów imprez turystycznych, jest zorientowany na różne 
potrzeby wybranych segmentów rynku, łatwo nawiązuje kontakty. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Ruch turystyczny i czynniki wpływające na jego wielkość. 1 
2. Ruch turystyczny w Polsce  1 
3. Etapy organizacji ruchu turystycznego  1 
4. Zasady organizacji pracy w turystyce 1 
5. Organizacja imprezy turystyki kwalifikowanej- zasady  2 
6. Organizacja wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży 2 
7. Organizacja wydarzeń (imprezy masowe, konferencje, kongresy) 2 
8. Logistyka w obsłudze ruchu turystycznego 2 
9. Obsługa gastronomiczna w turystyce- zasady organizacji gastronomii 1 

 

10. Znaczenie ubezpieczeń w organizacji ruchu turystycznego 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza ruchu turystycznego w Polsce  z podziałem na wyjazdy krajowe i przyjazdy 

cudzoziemców( case study) 
4 

2. Zasady programowania imprez turystyki kwalifikowanej i wyjazdów dla dzieci i 
młodzieży- dyskusja 

2 

3. Przygotowanie programu imprezy turystyki kwalifikowanej (kolonia i rajd dla dzieci)- 
ćwiczenie w zespołach 

4 

4. Prezentacja zadania  2 
5. Korespondencja i pisma handlowe w pracy biura podróży, zamawianie świadczeń u 

kontrahentów 
1 

 

6. Analiza ubezpieczeń turystycznych  
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
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Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach, przygotowanie zadania praktycznego oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Praca w bibliotece 30 
SUMA 115 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Obsługa ruchu turystycznego,  red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011. 
3. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich, M. Tarnowski Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. 
2. Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, J. Merski, J. Warecka, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2009. 
3. Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

Wrocław 2005. 
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Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA RUCHU 
TURYSTYCZNEGO 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść: Mened żer turystyki 

Rok / Semestr 1/1 
Rodzaj studiów STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
NIESTACJONARNE 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Agnieszka Sawi ńska (agnieszka.sawinska@wzieu.pl ), 
- ćwiczenia: mgr Anna Gardzi ńska (anna.gardzinska@wzieu.pl ), mgr Aneta Wolna- Samulak (anetawolna@op.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanych z organizacją ruchu turystycznego, w 
szczególności praw i obowiązków uczestnika imprezy turystycznej. Wiedza uzyskana na zajęciach może zostać 
wykorzystana w przyszłości przy organizacji wyjazdów integracyjnych, motywacyjnych, konferencji dla pracowników firmy. 
Przedmiot ma także na celu rozszerzenie wiedzy studenta z zakresu obsługi ruchu turystycznego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, obsługi ruchu turystycznego 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student rozróżnia zasady organizacji imprez turystycznych dla różnych form turystyki (a zwłaszcza zasady obowiązujące 
przy programowaniu imprez o charakterze kwalifikowanych, imprez dla dzieci i młodzieży, imprez masowych). 
Student ma podstawową wiedzę o  roli ubezpieczeń turystycznych  w organizacji ruchu turystycznego. Student zna 
znaczenie świadczenia informacji turystycznej w obsłudze ruchu turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
 Student potrafi dokonać klasyfikacji ruchy turystycznego oraz posiada umiejętność organizacji imprez turystycznych 
różnego rodzaju. Student analizuje procesy logistyczne zachodzące w turystyce, niezbędne do prawidłowej organizacji 
ruchu turystycznego. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Student wykazuje kreatywność podczas przygotowywania programów imprez turystycznych, jest zorientowany na różne 
potrzeby wybranych segmentów rynku, łatwo nawiązuje kontakty. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Ruch turystyczny i czynniki wpływające na jego wielkość. 1 
2. Ruch turystyczny w Polsce  1 
3. Etapy organizacji ruchu turystycznego  1 
4. Organizacja imprezy turystyki kwalifikowanej- zasady  2 
5. Organizacja wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży 2 

 

6. Znaczenie ubezpieczeń w organizacji ruchu turystycznego 2 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza ruchu turystycznego w Polsce  z podziałem na wyjazdy krajowe i przyjazdy 

cudzoziemców( case study) 
3 

2. Zasady programowania imprez turystyki kwalifikowanej i wyjazdów dla dzieci i 
młodzieży- dyskusja 

2 

3. Przygotowanie programu imprezy turystyki kwalifikowanej (kolonia i rajd dla dzieci)- 
ćwiczenie w zespołach 

2 

 

4. Prezentacja zadania  2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach, przygotowanie zadania praktycznego oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 40 
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Praca w bibliotece 50 
SUMA 108 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Obsługa ruchu turystycznego,  red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006. 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011. 
3. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich, M. Tarnowski Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. 
2. Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, J. Merski, J. Warecka, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2009. 
3. Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

Wrocław 2005. 
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PLANOWANIE TURYSTYCZNE 
Nazwa przedmiotu: Planowanie turystyczne Kod przedmi otu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Katarzyna Orfin (e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Orientacja w mechanizmach i celach różnych aspektów planowania w turystyce; wypracowanie umiejętności opracowania 
planów wykorzystania regionalnych i lokalnych elementów potencjału turystycznego do uprawiania wybranych form 
turystyki i rekreacji; sposób ujęcia turystyki w strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego obszarów. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii 
turystycznej i rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane z planowaniem turystycznym, identyfikuje 
najważniejsze uwarunkowania i cele budowy planów rozwoju turystyki, opisuje etapy konstruowania planów rozwoju 
turystyki.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny planów rozwoju turystyki oraz wskazać ich znaczenie w 
procesie zarządzania regionem, umie zastosować w praktyce różne formy programów, planów i strategii rozwoju turystyki, 
przewiduje różne sytuacje wykorzystując zdobytą wiedzę o znaczeniu planowania turystycznego w aspekcie regionalnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
objętych planowaniem turystycznym, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych, w planowaniu turystycznym 
przestrzega zasad rozwoju zrównoważonego. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana z programowaniem i planowaniem rozwoju turystyki 2 
2. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania 
regionem 

2 

3. Rola planowania turystycznego w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 2 
4. Uwarunkowania tworzenia planów rozwoju turystyki 2 
5. Etapy konstruowania planów rozwoju turystyki 2 
6. Rola planowania turystycznego w procesie zarządzania regionem 2 
7. Krajowe programy i plany rozwoju turystyki 2 

 

8. Planowanie turystyczne na szczeblu regionalnym i lokalnym 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie turystyczne jako element budowania przewagi konkurencyjnej regionów 4 
2. Przesłanki budowy planów rozwoju turystyki  2 
3. Cele budowy planów rozwoju turystyki 2 
4. Procedura konstruowania planów rozwoju turystyki 4 
5. Strategia rozwoju turystyki, jako element polityki turystycznej i instrument zarządzania 
regionem 

4 

6. Studium przypadku (omówienie wybranej strategii rozwoju turystyki) 2 
7.  Planowanie marketingowe w turystyce 4 

 

8.  Przykłady strategii rozwoju turystyki (praca studentów) 6 
 9. Zaliczenie pisemne 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : praca na ćwiczeniach oparta o konwersatorium oraz  ćwiczenia praktyczne – opracowywanie planów rozwoju 
różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o regionalne walory i możliwości ich wykorzystania. 
Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na ostatnich 
zajęciach z przedmiotu. Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 45 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

3. K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005. 
3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań 2002. 
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl. 
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Nazwa przedmiotu: Planowanie turystyczne Kod przedmi otu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dawid Milewski (e-mail: dawid.milewski@wzieu.pl) - wykład 
mgr Katarzyna Orfin (e-mail: katarzyna.orfin@wzieu.pl) - ćwiczenia 
 
Cel przedmiotu  
Orientacja w mechanizmach i celach różnych aspektów planowania w turystyce; wypracowanie umiejętności opracowania 
planów wykorzystania regionalnych i lokalnych elementów potencjału turystycznego do uprawiania wybranych form 
turystyki i rekreacji; sposób ujęcia turystyki w strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego obszarów. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i podstawowej terminologii 
turystycznej i rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane z planowaniem turystycznym, identyfikuje 
najważniejsze uwarunkowania i cele budowy planów rozwoju turystyki, opisuje etapy konstruowania planów rozwoju 
turystyki.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny planów rozwoju turystyki oraz wskazać ich znaczenie w 
procesie zarządzania regionem, umie zastosować w praktyce różne formy programów, planów i strategii rozwoju turystyki, 
przewiduje różne sytuacje wykorzystując zdobytą wiedzę o znaczeniu planowania turystycznego w aspekcie regionalnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
objętych planowaniem turystycznym, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych, w planowaniu turystycznym 
przestrzega zasad rozwoju zrównoważonego. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana z programowaniem i planowaniem rozwoju turystyki 2 
2. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju jako narzędzie w procesie zarządzania 
regionem 

2 

3. Rola planowania turystycznego w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów 2 
4. Uwarunkowania tworzenia planów rozwoju turystyki 2 
5. Etapy konstruowania planów rozwoju turystyki 2 
6. Rola planowania turystycznego w procesie zarządzania regionem 2 
7. Krajowe programy i plany rozwoju turystyki 2 

 

8. Planowanie turystyczne na szczeblu regionalnym i lokalnym 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie turystyczne jako element budowania przewagi konkurencyjnej regionów 2 
2. Przesłanki budowy planów rozwoju turystyki  1 
3. Cele budowy planów rozwoju turystyki 1 
4. Procedura konstruowania planów rozwoju turystyki 2 
5. Strategia rozwoju turystyki, jako element polityki turystycznej i instrument zarządzania 
regionem 

2 

6. Studium przypadku (omówienie wybranej strategii rozwoju turystyki) 1 
7.  Planowanie marketingowe w turystyce 2 

 

8.  Przykłady strategii rozwoju turystyki (praca studentów) 3 
 9. Zaliczenie pisemne z przedmiotu 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład:  prezentacja multimedialna, studia przypadków. 
Ćwiczenia : praca na ćwiczeniach oparta o konwersatorium oraz  ćwiczenia praktyczne – opracowywanie planów rozwoju 
różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o regionalne walory i możliwości ich wykorzystania. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na ostatnich 
zajęciach z przedmiotu.  Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury.  
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 40 
Studiowanie literatury 60 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009. 

2. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001. 

3. K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005. 
3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w 

Poznaniu, Poznań 2002. 
4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl. 
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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNO ŚCI TURYSTYCZNEJ 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Prawa Gospodarczego i 
Ubezpiecze ń 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalność: Biznes turystyczny 
Poziom studiów: studia II stopnia 

Kod przedmiotu 
10.9VI27S1510 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNO ŚCI 
TURYSTYCZNEJ 

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W 15 stacjonarne 1 
   
1 W 9 niestacjo-

narne 
1 

   

1 obowiązkowy Polski 

 
Prowadz ący przedmiot :  wykłady dr Sławomir Tomczyk, dr Iwona Szymczak 
                                        
 
Wymagania wst ępne :  
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego jak i prywatnego, jak m.in.  system źródeł prawa, 
przepisy a normy prawne, wykładnia i stosowanie prawa, ogólne instytucje prawa cywilnego – 
podmioty prawa, czynności prawne, przedmiot prawa, prawa obligacyjne i prawa rzeczowe, umowy, 
odpowiedzialność cywilnoprawna, przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, wymogi prawne związane z 
podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Cele przedmiotu :  
Znajomość praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą w szeroko rozumianej 
turystyce, umiejętność samodzielnego lokalizowania właściwych przepisów prawnych, ich 
wykładnia, znajomość podstawowych regulacji z zakresu procedur cywilnej i administracyjnej, 
sporządzanie podstawowych pism procesowych. 
Metody dydaktyczne :  
Przedmiot ma następującą strukturę metodologiczną: wykład oraz dyskusja i rozstrzyganie w 
grupach symulowanych problemów prawnych towarzyszących świadczeniu usług w zakresie 
szeroko rozumianej turystyki. 
Treści merytoryczne przedmiotu :  
1. Podstawowe definicje i pojęcia prawa turystycznego. 
2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce – regulacje 

publicznoprawne. 
3. Piloci i przewodnicy wycieczek. 
4. Umowy w turystyce - rodzaje i klasyfikacja umów: 
5. Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy prowadzącego działalność turystyczną, w tym 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
6. Ochrona konsumenta - niedozwolone klauzule w działalności turystycznej.  
7. Prawne regulacje w zakresie bezpieczeństwa w turystyce. Zarys problematyki ubezpieczeń. 
8. Uzupełnienie i rozszerzenie treści programowej wykładu o aspekt wykładni prawa w świetle 

orzeczeń sądów powszechnych, a szczególności Sądu Najwyższego  
Forma i warunki zaliczenia : 
Zaliczenie na ocenę (test) 
Literatura podstawowa : 
1. M. Nestorowicz, Prawo turystyczne, Warszawa 2009 
2. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007 
3. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje, schematy, kazusy, testy…Warszawa 

2008 
2. P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005  
3. P. Cybula (red.) Prawo w praktyce biur podróży, warszawa 2006 
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POLITYKA TURYSTYCZNA 
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: studia II stopnia 

Kod przedmiotu 
14.1VI27K1806 

Nazwa przedmiotu: POLITYKA TURYSTYCZNA  

 Rok Semestr Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ 
przedmiotu 

Język 
nauczania 

1 W/CW 15/15 stacjonarne 1 
   

1 W/CW 15/15 niestacjo-
narne 

1 
   

4 obowiązkowy Polski 

Prowadz ący przedmiot :  dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk – wykłady 
                                        mgr Anna Gardzińska - ćwiczenia 
Wymagania wst ępne : 
Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu 
turystyki, umieć określić na czym polega interdyscyplinarny charakter turystyki i jakie pełni ona 
funkcje w życiu społecznym i gospodarczym. Wskazane jest aby przed rozpoczęciem nauki 
przedmiotu polityka turystyczna student zaliczył przedmiot ekonomika turystyki. 
Cele przedmiotu : 
Celem zajęć jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności i kompetencji niezbędnych do 
podjęcia pracy zawodowej w możliwie wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarki 
turystycznej m.in. w międzynarodowych i krajowych organizacjach zajmujących się rozwojem 
turystyki oraz w organach rządowych i samorządowych. Przedmiot ten ma na celu pogłębienie 
wiedzy studentów na temat instytucjonalnych, organizacyjnych, instrumentalnych form polityki 
turystycznej w regionie, powiecie i gminie wobec inwestorów, turystów, a także ludności miejscowej. 
Ponadto w trakcie nauki przedmiotu student poznaje zależności pomiędzy turystyką a polityką 
państwa w dziedzinie administracyjnej, gospodarczej, i zagranicznej. 
Metody dydaktyczne : 
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, analiza podstawowych dokumentów 
planistycznych dotyczących polityki turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, praca w 
grupach (dyskusja, studium przypadku). 
Treści merytoryczne przedmiotu : 
Zagadnienia wstępne dotyczące polityki turystycznej, metody i narzędzia polityki turystycznej, sektor 
turystyczny w polityce turystycznej, polityka turystyczna a zarządzanie turystyką, organizacja i 
zadania organów centralnych, organizacja i zadania samorządu terytorialnego w zakresie turystyki, 
organizacje i stowarzyszenia w turystyce funkcjonujące na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
samorząd gospodarczy w branży turystycznej, inwestycje turystyczne na szczeblu regionalnym, 
polityka Unii Europejskiej wobec turystyki, modele i systemy zarządzania i administrowania turystyką 
w wybranych regionach świata, metodologia programowania rozwoju turystyki, planowanie 
regionalne i lokalne, zasady tworzenia strategii. 
Forma i warunki zaliczenia : 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 
kolokwium. Ocena końcowa stanowi zestawienie oceny uzyskanej z kolokwium oraz punktów 
uzyskanych za obecność i aktywność na zajęciach (np. streszczenie artykułu naukowego 
dotyczącego danego tematu, udział w dyskusji), przygotowanie indywidualnego wystąpienia z 
przedstawionych zagadnień do opracowania (w formie multimedialnej lub w formie referatu).  
Literatura podstawowa : 

1. Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły 
Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa – Lublin 2004. 

2. Zarządzanie Turystyką, red. A. S. Kornak, PWN, Warszawa 1998.  
3. Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2001.Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 
2006 (rozdział 10). 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, red. A. S. Kornak, A. 

Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2001. 
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PRODUKT TURYSTYCZNY 
Nazwa przedmiotu: Produkt turystyczny 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów stacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć - 15    
Status przedmiotu przedmiot specjalno ściowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Anna Tokarz-Kocik, anna.tokarz@wzieu.pl, mgr Kat arzyna Orfin, katarzyna.orfin@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  

Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie ist oty  produktu turystycznego rozumianego jako  
usługa lub obszar oraz etapów jego konstruowania 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
Zakres merytoryczny i praktyczny przedmiotu pozwala studentowi zdobyć podstawową wiedz ę nt. produktu turystycznego, 
jego istoty, znaczenia, celu, funkcji. Zdobycie umiej ętności  interpretacji funkcjonowania produktów turystycznych w 
kategoriach potrzeb turystów, tworzenia koncepcji produktów turystycznych zgodnych z zapotrzebowaniem na rynku 
turystycznym. Zdolność do komunikowania się z rynkiem od strony popytowej i podażowej jest dowodem zdobycia 
określonych kompetencji społecznych . 
Treści programowe  
 -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Kompleks potrzeb turystycznych 2 
2. Istota produktu turystycznego i jego cechy 2 
3. Rodzaje produktów turystycznych 2 
4. Struktura marketingowa produktu 2 
5. Cena i dystrybucja produktów turystycznych 2 
6.  Cykl życia produktu turystycznego 2 
7.  Promocja produktu turystycznego  2 

 

8.  Kolokwium 1 
Suma - 15 
Suma Wykłady i ćwiczenia 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium i zadań praktycznych przygotowywanych przez studentów 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 15 
…  
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007  
2. J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994.  
3.  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000 
4. A. Oleksiuk: Marketing usług turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2007 
5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł-Organizacja-Zarządzanie, PWE, 

Warszawa 2010 
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Nazwa przedmiotu: Produkt turystyczny 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług US  
Katedra Zarz ądzania Turystyk ą 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów niestacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  9    
Status przedmiotu przedmiot specjalno ściowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Anna Tokarz-Kocik, anna.tokarz@wzieu.pl, mgr Kat arzyna Orfin, katarzyna.orfin@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  

Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie ist oty  produktu turystycznego rozumianego jako  
usługa lub obszar oraz etapów jego konstruowania 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
Zakres merytoryczny i praktyczny przedmiotu pozwala studentowi zdobyć podstawową wiedzę nt. produktu turystycznego, 
jego istoty, znaczenia, celu, funkcji. Zdobycie umiejętności interpretacji funkcjonowania produktów turystycznych w 
kategoriach potrzeb turystów, tworzenia koncepcji produktów turystycznych zgodnych z zapotrzebowaniem na rynku 
turystycznym. Zdolność do komunikowania się z rynkiem od strony popytowej i podażowej jest dowodem zdobycia 
określonych kompetencji społecznych. 
Treści programowe  
 -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Kompleks potrzeb turystycznych 1 
2. Istota produktu turystycznego i jego cechy 2 
3. Rodzaje produktów turystycznych 1 
4. Struktura marketingowa produktu 1 
5. Cena i dystrybucja produktów turystycznych 1 
6.  Cykl życia produktu turystycznego i promocja produktu turystycznego 2 

 

8.  kolokwium 1 
Suma - 9 
Suma Wykłady i ćwiczenia 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium i zadań praktycznych przygotowywanych przez studentów 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 9 
…  
SUMA 18 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007  
2. J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994.  
3.  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000 
4. A. Oleksiuk: Marketing usług turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2007 
5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł-Organizacja-Zarządzanie, PWE, 

Warszawa 2010 
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PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W BIZNESIE TURYSTYCZNYM 
Nazwa przedmiotu: PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W 
BIZNESIE TURYSTYCZNYM 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów STUDIA STACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 0 15 0 0 0 
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zdobycie teoretycz nej wiedzy oraz praktycznych umiej ętności w zakresie 
protokołu dyplomatycznego w  kontek ście prowadzenia biznesu turystycznego. Szczególnie podkre ślona zostanie 
waga organizacji przyj ęć dyplomatycznych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi omówić  główne zasady z zakresu protokołu dyplomatycznego (w tym savoir-vivre). 
Student ma podstawową wiedzę na temat organizacji przyjęć i uroczystości. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących etykiety towarzysko-zawodowej. 
Student umie posługiwać się ładnym językiem. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Propedeutyka protokołu dyplomatycznego. 2 
2. Główne zasady protokołu dyplomatycznego. 2 
3. Podstawy savoir-vivre. 2 
4. Zasady ubierania się, czyli dress code. 2 
5. Różnice kulturowe podczas spotkań międzynarodowych. 2 
6. Przyjęcia i uroczystości. 2 

 

7. Korespondencja. Zasady i formy pisania listów. 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie kolokwium na ocenę pozytywną przeprowadzonego w formie pisemnej 
oraz obecność na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 25 
SUMA 40 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. W. Bortnowski, Protokół  dyplomatyczny  i savoir–vivre  dla  każdego, Ciechanów 2003. 
2. J. W. Piekarski, Protokół  dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. E. Pietkiewicz, Savoir–vivre dla każdego, Warszawa 1997. 
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Nazwa przedmiotu: PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W 
BIZNESIE TURYSTYCZNYM 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów STUDIA NIESTACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 0 9 0 0 0 
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zdobycie teoretycz nej wiedzy oraz praktycznych umiej ętności w zakresie 
protokołu dyplomatycznego w  kontek ście prowadzenia biznesu turystycznego. Szczególnie podkre ślona zostanie 
waga organizacji przyj ęć dyplomatycznych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi omówić  główne zasady z zakresu protokołu dyplomatycznego (w tym savoir-vivre). 
Student ma podstawową wiedzę na temat organizacji przyjęć i uroczystości. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących etykiety towarzysko-zawodowej. 
Student umie posługiwać się ładnym językiem. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Propedeutyka protokołu dyplomatycznego. 1. 
2. Główne zasady protokołu dyplomatycznego. 2. 
3. Podstawy savoir-vivre. 3. 

 

4. Zasady ubierania się, czyli dress code. 4. 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie kolokwium na ocenę pozytywną przeprowadzonego w formie pisemnej 
oraz obecność na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 20 
SUMA 29 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. W. Bortnowski, Protokół  dyplomatyczny  i savoir–vivre  dla  każdego, Ciechanów 2003. 
2. J. W. Piekarski, Protokół  dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. E. Pietkiewicz, Savoir–vivre dla każdego, Warszawa 1997. 
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PRZEWOZY TURYSTYCZNE 
Nazwa przedmiotu: Przewozy turystyczne Kod przedmiot u:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 0 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem przewozów turystycznych w obsłudze ruchu turystycznego, 
a także ze specyfiką poszczególnych gałęzi transportu w zakresie możliwości ich wykorzystania w turystyce.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane z przewozami turystycznymi, identyfikuje 
najważniejsze cechy różnych środków transportu, opisuje zależności między turystyką a transportem.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk na rynku usług przewozowych w turystyce, umie 
ocenić przydatność poszczególnych środków transportu do wybranych rodzajów i form turystyki, segmentu ruchu 
turystycznego itp., potrafi ocenić znaczenie transportu w obsłudze ruchu turystycznego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
związanych z transportem i turystyką, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i transportowych, przede wszystkim w 
zakresie bezpieczeństwa przewozów turystycznych. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana z przewozami turystycznymi 2 
2. Relacje między turystyką a transportem 2 
3. Cechy i jakość przewozów turystycznych 2 

4. Przewozy turystyczne w transporcie drogowym (studia przypadków) 2 
5. Przewozy turystyczne w transporcie kolejowym (studia przypadków) 2 
6. Przewozy turystyczne w transporcie lotniczym (studia przypadków) 2 
7. Przewozy turystyczne w transporcie morskim (studia przypadków) 2 

 

8. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), studia przypadków, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego w formie testu wyboru 
Zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 40 
SUMA 85 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, roz. 5.4. 
2. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 3. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu turystycznego, AE w Krakowie, Kraków 1991. 
2. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, roz. 9. 
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3. J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. 

 

 
 
Nazwa przedmiotu: Przewozy turystyczne Kod przedmiot u:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 0 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem przewozów turystycznych w obsłudze ruchu turystycznego, 
a także ze specyfiką poszczególnych gałęzi transportu w zakresie możliwości ich wykorzystania w turystyce.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku i podstawowej terminologii turystycznej i 
rekreacyjnej. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student definiuje podstawowe pojęcia związane z przewozami turystycznymi, identyfikuje 
najważniejsze cechy różnych środków transportu, opisuje zależności między turystyką a transportem.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk na rynku usług przewozowych w turystyce, umie 
ocenić przydatność poszczególnych środków transportu do wybranych rodzajów i form turystyki, segmentu ruchu 
turystycznego itp., potrafi ocenić znaczenie transportu w obsłudze ruchu turystycznego.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w ocenie zjawisk 
związanych z transportem i turystyką, zachowuje krytycyzm w ich ocenie,  przestrzega obowiązujących norm prawnych i 
wynikającego z nich poszanowania dla praw konsumenta usług turystycznych i transportowych, przede wszystkim w 
zakresie bezpieczeństwa przewozów turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowa terminologia związana z przewozami turystycznymi 1 
2. Relacje między turystyką a transportem 1 
3. Cechy i jakość przewozów turystycznych 2 

4. Przewozy turystyczne w transporcie drogowym (studia przypadków) 1 
5. Przewozy turystyczne w transporcie kolejowym (studia przypadków) 1 
6. Przewozy turystyczne w transporcie lotniczym (studia przypadków) 1 
7. Przewozy turystyczne w transporcie morskim (studia przypadków) 1 

 

8. Zaliczenie pisemne 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), studia przypadków, praca w grupach.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego w formie testu wyboru 
Zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 46 
SUMA 85 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, roz. 5.4. 
2. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, roz. 3. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu turystycznego, AE w Krakowie, Kraków 1991. 
2. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, roz. 9. 
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3. J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. 
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REGIONY TURYSTYCZNE 
Nazwa przedmiotu: Regiony turystyczne Kod przedmiot u:  

 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii Społeczno- Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 
 

Kierunek : Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok 2 / Semestr 1,2 
Rodzaj studiów: 1 stopnia stacjonarne i 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 60     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): 
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawami regionalizacji (w tym regionalizacji turystycznej), delimitacją i analizą regionów 
turystycznych na świecie i w Polsce.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość geografii, biologii i ochrony środowiska z zakresu szkoły średniej.  
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno–gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna definicję regionu i regionu turystycznego. Student zna jego znaczenie gospodarcze oraz 
posiada wiedzę analityczną dotyczącą regionów turystycznych w Polsce i na świecie. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi ocenić znaczenie poszczególnych regionów turystycznych świata i Polski dla 
gospodarki poszczególnych państw. 
W zakresie kompetencji społecznych  student chętnie podejmuje dyskusję związaną z doświadczeniami wynikającymi z 
autopsji poszczególnych regionów turystycznych Polski i świata. 
 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Region i jego znaczenie 2 
2. Teoretyczne podstawy regionalizacji turystycznej 2 
3. Zasady gospodarki turystycznej w regionach 2 
4. Zarządzanie turystyką w regionie 2 
5. Strategie rozwoju turystyki w regionie 2 
6. Regionalizacja turystyczna świata (wg Światowej Organizacji Turystyki – UNWTO) 4 
7. Regionalizacja turystyczna Polski 4 
8. Omówienie regionów turystycznych świata 22 
9. Omówienie regionów turystycznych Polski 20 

 

  
Suma - 60 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład audytoryjny  z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w formie pytań testowych. 
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z egzaminu. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć 90 
Studiowanie literatury 90 
SUMA 240 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8 

 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Wyd. Proksenia, Kraków 2010. 
2. Warszyńska J. (red.), Geografia turystyczna Świata cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2000. 
3. Lijewski T., Mikłowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002. 
4. Liszewski S., Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, „Folia Turistica”, 2009 
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Literatura uzupełniająca: 

1. Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa-Poznań 2002. 
2. Meyer B., Milewski D. (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa 2009. 
3. Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007. 
4. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wyd. Ostoja, Kraków 1995. 
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SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO 
Nazwa przedmiotu: Socjologia czasu wolnego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok I Semestr II 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl 
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
 

• Przekazanie wiedzy o sposobach spędzania wolnego czasu w nowoczesnych społeczeństwach; 
• Wskazanie czynników określających styl życia; 
• Nabycie umiejętności analizowania budżetów czasu spędzania wolnego czasu. 

 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ukończony kurs z Socjologii ogólnej oraz Mikroekonomii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia, definiuje i charakteryzuje podstawowe poj ęcia z zakresu socjologii czasu 
wolnego; w zakresie umiej ętności analizuje i ocenia omawiane na zaj ęciach przypadki, opracowuje harmonogram 
spędzania czasu wolnego; w zakresie kompetencji emocjo nalnych rozwija  zdolno ści i umiej ętności w zakresie 
autoprezentacji, komunikacji, merytorycznej dyskusj i. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie kultury. Uczestnictwo i rozpowszechnianie kultury. Kultura masowa. 3 
2. Układy kultury. Wskaźniki, uwarunkowania i typy uczestnictwa w kulturze. 3 
3. Styl życia: pojęcie, sposoby badania, rezultaty. 3 
4. Pojecie czasu wolnego 3 
5. Sposoby spędzania czasu wolnego, determinanty form spędzania czasu wolnego 3 
6. Społeczeństwo nowoczesne versus społeczeństwo ponowoczesne. Nowa klasa 
próżniacza. 

3 

7. Homo ludens. Socjologiczne rozumienie zabawy: rozrywka, święto, współzawodnictwo i gry 
społeczne. 

3 

 

8. Turystyka jako element kultury konsumpcyjnej: Tradycyjne i nowoczesne rozumienie 
turysty.  

3 

 9. Metodyka badań czasu wolnego. 3 
 10. Pozycja społeczna człowieka a zajęcia podejmowane w czasie wolnym. 3 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Uczestnictwo w kulturze: Ogólna charakterystyka i cechy uczestnictwa w kulturze.  2 
2. Czas wolny. Klasyfikacja definicji czasu wolnego.  2 
3. Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie sposobów spędzania wolnego czasu (dochody, 
charakter zajęć, płeć, wiek, tradycje rodzinne). 

1 

4. Konsumpcjonizm i jego upowszechnianie. Homogenizacja i globalizacja kultury. 2 
5. Socjologia turystyki: Kierunki badań socjologicznych. Socjologiczne teorie turystyki. 2 
6. Czas wolny współczesnej młodzieży-młodzież miejska i wiejska. 2 

 

7. Czas wolny osób starszych. 2 
 8. Budżet czasu wolnego, planowanie i zarządzanie czasem wolnym 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków, 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej w oparciu o treści prezentowane na ćwiczeniach oraz wykładach 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 30/15 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 105 
…  
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. pod red. Janusza Żurka, Gdańsk 2007 
2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa, 2006 
3. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
2009. 
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Nazwa przedmiotu: Socjologia czasu wolnego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść wszystkie 

Rok I Semestr II 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl 
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
 

• Przekazanie wiedzy o sposobach spędzania wolnego czasu w nowoczesnych społeczeństwach; 
• Wskazanie czynników określających styl życia; 
• Nabycie umiejętności analizowania budżetów czasu spędzania wolnego czasu. 

 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ukończony kurs z Socjologii ogólnej oraz Mikroekonomii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia, definiuje i charakteryzuje podstawowe poj ęcia z zakresu socjologii czasu 
wolnego; w zakresie umiej ętności analizuje i ocenia omawiane na zaj ęciach przypadki, opracowuje harmonogram 
spędzania czasu wolnego; w zakresie kompetencji emocjo nalnych rozwija  zdolno ści i umiej ętności w zakresie 
autoprezentacji, komunikacji, merytorycznej dyskusj i. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie kultury. Uczestnictwo i rozpowszechnianie kultury. Kultura masowa. 3 
2. Układy kultury. Wskaźniki, uwarunkowania i typy uczestnictwa w kulturze. 3 
3. Styl życia: pojęcie, sposoby badania, rezultaty. 3 
4. Pojecie czasu wolnego 3 
5. Sposoby spędzania czasu wolnego, determinanty form spędzania czasu wolnego 3 
6. Społeczeństwo nowoczesne versus społeczeństwo ponowoczesne. Nowa klasa 
próżniacza. 

3 

7. Homo ludens. Socjologiczne rozumienie zabawy: rozrywka, święto, współzawodnictwo i gry 
społeczne. 

3 

 

8. Turystyka jako element kultury konsumpcyjnej: Tradycyjne i nowoczesne rozumienie 
turysty.  

3 

 9. Metodyka badań czasu wolnego. 3 
 10. Pozycja społeczna człowieka a zajęcia podejmowane w czasie wolnym. 3 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Uczestnictwo w kulturze: Ogólna charakterystyka i cechy uczestnictwa w kulturze.  2 
2. Czas wolny. Klasyfikacja definicji czasu wolnego.  2 
3. Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie sposobów spędzania wolnego czasu (dochody, 
charakter zajęć, płeć, wiek, tradycje rodzinne). 

1 

4. Konsumpcjonizm i jego upowszechnianie. Homogenizacja i globalizacja kultury. 2 
5. Socjologia turystyki: Kierunki badań socjologicznych. Socjologiczne teorie turystyki. 2 
6. Czas wolny współczesnej młodzieży-młodzież miejska i wiejska. 2 

 

7. Czas wolny osób starszych. 2 
 8. Budżet czasu wolnego, planowanie i zarządzanie czasem wolnym 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków, 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej w oparciu o treści prezentowane na ćwiczeniach oraz wykładach 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30/15 
Przygotowanie się do laboratorium - 
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Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 105 
…  
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. pod red. Janusza Żurka, Gdańsk 2007 
2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa, 2006 
3. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 
2009. 
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SPOŁECZNO-KULTUROWE ASPEKTY TURYSTYKI 
Nazwa przedmiotu:  
Społeczne i kulturowe aspekty turystyki 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr II/IV 
Rodzaj studiów II  stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Maciej Czaplewski (maciej.czaplewski@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami s połeczno-kulturowych procesów zwi ązanych z aspektami 
turystycznymi 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy studenci poznają podstawowe elementy różnic kulturowych i społecznych na świecie oraz zagadnienia 
związane z miejscem turystyki w rozwoju lokalnym.  
W zakresie umiej ętności studenci potrafią zanalizować zmiany społeczno-kulturowe zachodzące na świecie pod 
wpływem rozwoju turystyki. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych studenci są w stanie wskazać pozytywne jak i negatywne aspekty turystyki w 
wybranych regionach świata.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Różnice kulturowe i społeczne na świecie 4 
2. Miejsce turystyki w rozwoju lokalnym 2 
3. Nastawienie społeczności lokalnych do turystyki 2 

4. Zmiany społeczno kulturowe zachodzące na świecie 2 
5. Wpływ turystyki na zmiany społeczno-kulturowe na świecie 2 

 

6. Pozytywne i negatywne aspekty turystyki w wybranych regionach świata 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych i analiza przypadków z dyskusją 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład – egzamin pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 75 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Społeczno ści lokalne a turystyka : aspekty społeczne, kulturo we, ekonomiczne  / red. nauk. Ludwik Mazurkiewicz, 
Andrzej Kowalczyk . - Warszawa : Wydawnictwo AWF , 2008 . - 284 s. : il. ; 24 cm . - Studia i Monografie / Akademia 
Wychowania Fizycznego [im.] Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 128 . - ISBN 978-83-89630-73-5 . - Sygn. 10318 
 
Literatura uzupełniająca: 
 

1. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004; 
2. K. Głąbicka, Polityka społeczna w UE, Elipsa, Warszawa 2001; 
3. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008; 
4. R. Krawczyk, Podstawy cywilizacji europejskiej, Elipsa, Warszawa 2006; 
5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; 
6. P. Sztompka, Socjologia, Wyd. Znak, Warszawa 2003. 
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Nazwa przedmiotu:  
Społeczne i kulturowe aspekty turystyki 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / SemestrII/IV 
Rodzaj studiów II  stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9     
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Maciej Czaplewski (maciej.czaplewski@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami s połeczno-kulturowych procesów zwi ązanych z aspektami 
turystycznymi 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy studenci poznają podstawowe elementy różnic kulturowych i społecznych na świecie oraz zagadnienia 
związane z miejscem turystyki w rozwoju lokalnym.  
W zakresie umiej ętności studenci potrafią zanalizować zmiany społeczno-kulturowe zachodzące na świecie pod 
wpływem rozwoju turystyki. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych studenci są w stanie wskazać pozytywne jak i negatywne aspekty turystyki w 
wybranych regionach świata.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Różnice kulturowe i społeczne na świecie 3 
2. Miejsce turystyki w rozwoju lokalnym 3 

 

3. Zmiany społeczno kulturowe zachodzące w wybranych regionach świata  3 

Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych i analiza przypadków z dyskusją 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład – egzamin pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
…  
SUMA 75 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Społeczno ści lokalne a turystyka : aspekty społeczne, kulturo we, ekonomiczne  / red. nauk. Ludwik Mazurkiewicz, 
Andrzej Kowalczyk . - Warszawa : Wydawnictwo AWF , 2008 . - 284 s. : il. ; 24 cm . - Studia i Monografie / Akademia 
Wychowania Fizycznego [im.] Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 128 . - ISBN 978-83-89630-73-5 . - Sygn. 10318 
 
Literatura uzupełniająca: 
 

1. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004; 
2. K. Głąbicka, Polityka społeczna w UE, Elipsa, Warszawa 2001; 
3. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008; 
4. R. Krawczyk, Podstawy cywilizacji europejskiej, Elipsa, Warszawa 2006; 
5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; 
6. P. Sztompka, Socjologia, Wyd. Znak, Warszawa 2003. 
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STRATEGIE RYNKOWE W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu: Strategie rynkowe w turystyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr II /III 
Rodzaj studiów II stopie ń / stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Adam Pawlicz, Adam.pawlicz@wzieu.pl 
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi budowy strategii rynkowych w turystyce w 
Polsce i na świecie. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania i ekonomiki turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student definiuje pojęcie strategii w odniesieniu do regionu turystycznego i przedsiębiorstwa turystycznego 
Student ma podstawową wiedzę na temat kształtowania strategii rozwoju turystyki. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z budową strategii rozwoju turystyki. 
Student umie krytycznie ocenić istniejące strategie rozwoju turystyki. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  
Suma -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie teoretyczne do strategii rynku turystycznego 2 
2. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami administracji samorządowej w zakresie budowy 
strategii rozwoju turystyki (case study) 

2 

3. Partnerzy w procesie budowy strategii rozwoju turystyki (case study) 2 
4. Zrównoważony rozwój jako element strategii rynku turystycznego (case study) 2 
5. Etapy procesu budowy strategii rynku turystycznego (praca w grupach) 2 
6. Prezentacje strategii rozwoju turystyki przygotowane przez studentów  5 

 

  
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 
kolokwium 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 75 
…  
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa 
1. Strategie rozwoju turystyki, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca 
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2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011 

Nazwa przedmiotu: Strategie rynkowe w turystyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść Biznes Turystyczny 

Rok / Semestr II /III 
Rodzaj studiów II stopie ń / niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  9    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot Adam Pawlicz, Adam.pawlicz@wzieu.pl 
 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi budowy strategii rynkowych w turystyce w 
Polsce i na świecie. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania i ekonomiki turystyki 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student definiuje pojęcie strategii w odniesieniu do regionu turystycznego i przedsiębiorstwa turystycznego 
Student ma podstawową wiedzę na temat kształtowania strategii rozwoju turystyki. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z budową strategii rozwoju turystyki. 
Student umie krytycznie ocenić istniejące strategie rozwoju turystyki. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  
Suma -  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie teoretyczne do strategii rynku turystycznego 1 
2. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami administracji samorządowej w zakresie budowy 
strategii rozwoju turystyki (case study) 

2 

3. Partnerzy w procesie budowy strategii rozwoju turystyki (case study) 1 
4. Zrównoważony rozwój jako element strategii rynku turystycznego (case study) 2 
5. Etapy procesu budowy strategii rynku turystycznego (praca w grupach) 1 
6. Prezentacje strategii rozwoju turystyki przygotowane przez studentów  2 

 

  
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 
kolokwium 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 66 
…  
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa 
1. Strategie rozwoju turystyki, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009 
Literatura uzupełniająca 
2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011 
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TUROPERATORSTWO 
Nazwa przedmiotu: Turoperatorstwo Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes turystyczny 

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl)  

Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania działalności podmiotów organizacji imprez 
turystycznych; wskazanie wymogów prawnych działalności turoperatorskiej; przedstawienie tendencji rozwojowych 
europejskiego oraz polskiego rynku organizatorów turystyki.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym. Wymaga się także znajomości aktów prawnych kształtujących funkcjonowanie podmiotów turystycznych w 
Polsce.  
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student zna wymogi prawne dotyczące działalności turoperatorskiej w UE oraz Polsce, potrafi określić 
etapy organizacji działalności turoperatorskiej, opisuje tendencje rozwojowe europejskiego oraz krajowego rynku 
organizatorów turystyki, charakteryzuje metody efektywnego zarządzania działalnością podmiotów organizacji imprez 
turystycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zidentyfikować obszary oraz zakres działalności podmiotów pośrednictwa i 
organizacji w Polsce, ocenić ich sytuację rynkową, jak również potrafi samodzielnie utworzyć i prowadzić działalność 
związaną z organizacją imprez turystycznych.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w tworzeniu podstaw 
działalności gospodarczej organizatorów turystyki; przestrzega obowiązujących norm prawnych i wynikającego z nich 
poszanowania dla praw konsumenta imprez turystycznych. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i definicje  2 
2. Wymogi prawne działalności turoperatorskiej w UE oraz w Polsce 2 
3. Formy zabezpieczeń działalności organizatorów turystyki w Polsce 2 
4. Tendencje rozwojowe europejskiego i polskiego rynku organizatorów turystyki 2 
5. Produkt turoperatora (ewolucja preferencji nabywczych konsumentów)   2 
6. Organizacja i zarządzanie biurem podróży w Polsce (studia przypadków) 2 
7. Umowa o imprezę turystyczną (cechy, rodzaje, warunki zawierania umów, 
odpowiedzialność touroperatora) 

2 

 

8. Test sprawdzający 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupach.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 8 
SUMA 68 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. P. Yale: Działalność touroperatorska, Wiedza i Życie, Warszawa 2001, 
2. A. Konieczna-Domańska: Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, 
3. A.S. Kornak: Ekonomika i organizacja biur podróży, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2003. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. P. Cybula: Umowa o imprezę turystyczną, LexisNexis, Warszawa 2005, 
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2. A. Rapacz: Przedsiębiorstwo turystyczne, Diffin, Warszawa 2007 

 
 
Nazwa przedmiotu: Turoperatorstwo Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarz ądzania Turystyk ą  
 
Kierunek: Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść: Biznes turystyczny 

Rok / Semestr: I rok, 1 semestr  
Rodzaj studiów: Studia II st., niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć  9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Tomasz Ma ńkowski (e-mail: tomasz.mankowski@wzieu.pl)  

Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania działalności podmiotów organizacji imprez 
turystycznych; wskazanie wymogów prawnych działalności turoperatorskiej; przedstawienie tendencji rozwojowych 
europejskiego oraz polskiego rynku organizatorów turystyki.   
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym. Wymaga się także znajomości aktów prawnych kształtujących funkcjonowanie podmiotów turystycznych w 
Polsce.  
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student zna wymogi prawne dotyczące działalności turoperatorskiej w UE oraz Polsce, potrafi określić 
etapy organizacji działalności turoperatorskiej, opisuje tendencje rozwojowe europejskiego oraz krajowego rynku 
organizatorów turystyki, charakteryzuje metody efektywnego zarządzania działalnością podmiotów organizacji imprez 
turystycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zidentyfikować obszary oraz zakres działalności podmiotów pośrednictwa i 
organizacji w Polsce, ocenić ich sytuację rynkową, jak również potrafi samodzielnie utworzyć i prowadzić działalność 
związaną z organizacją imprez turystycznych.    
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w tworzeniu podstaw 
działalności gospodarczej organizatorów turystyki; przestrzega obowiązujących norm prawnych i wynikającego z nich 
poszanowania dla praw konsumenta imprez turystycznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – konwersatorium/ ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia i definicje;  wymogi prawne działalności turoperatorskiej w UE oraz w 
Polsce; formy zabezpieczeń działalności organizatorów turystyki w Polsce 

3 

2. Tendencje rozwojowe europejskiego i polskiego rynku organizatorów turystyki; produkt 
turoperatora (ewolucja preferencji nabywczych konsumentów)   

3 

 

3. Umowa o imprezę turystyczną (cechy, rodzaje, warunki zawierania umów, 
odpowiedzialność touroperatora); organizacja i zarządzanie biurem podróży w Polsce (studia 
przypadków); test sprawdzający 

3 

Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Ćwiczenia : prezentacja multimedialna (prowadzący), case-study, praca w grupach.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu wyboru przeprowadzanego na 
ostatnich zajęciach z przedmiotu.   
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 
Przygotowanie się do zajęć 20 
Studiowanie literatury 10 
SUMA 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. P. Yale: Działalność touroperatorska, Wiedza i Życie, Warszawa 2001, 
2. A. Konieczna-Domańska: Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, 
3. A.S. Kornak: Ekonomika i organizacja biur podróży, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2003. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. P. Cybula: Umowa o imprezę turystyczną, LexisNexis, Warszawa 2005, 
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2. A. Rapacz: Przedsiębiorstwo turystyczne, Diffin, Warszawa 2007. 
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TURYSTYKA BIZNESOWA 
Nazwa przedmiotu: TURYSTYKA BIZNESOWA 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów STUDIA STACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 
Cel przedmiotu  
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretyc znymi aspektami turystyki biznesowej, a w szczególn ości z 
takimi formami turystyki biznesowej jak turystyka k onferencyjna i kongresowa, turystyka motywacyjna i 
korporacyjna oraz przemysł wystawienniczy. Ponadto na zajęciach zostanie omówiona popytowa i poda żowa 
strona rynku turystyki biznesowej.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować główne formy  turystyki biznesowej. 
Student ma podstawową wiedzę na temat branży MICE. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów branżowych. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Miejsce podróży służbowych w turystyce  2 
2. Podstawowe terminy dotyczące turystyki biznesowej 2 
3. Charakterystyka strony popytowej w turystyce biznesowej 2 
4. Organizatorzy turystyki biznesowej 2 
5. Produkt turystyki biznesowej oraz elementy towarzyszące  (oferta noclegowa, oferta 

gastronomiczna, usługi pozostałe) 
5 

 

6. Makro- i mikrootoczenie turystyki biznesowej 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Turystyka konferencyjna i kongresowa 2 
2. Turystyka motywacyjna i korporacyjna 2 
3. Przemysł wystawienniczy 2 
4. Rynek turystyki biznesowej w Polsce 2 
5. Determinanty kreacji i rozwoju turystyki biznesowej 4 

 

6. Studium przypadku - Turystyka biznesowa w województwie zachodniopomorskim 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 60 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. 1. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka 
korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003,   

2. 2. Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELEKT Business Service & Travel, Warszawa 2005. 
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Nazwa przedmiotu: TURYSTYKA BIZNESOWA 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów STUDIA NIESTACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9 0 0 0 
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretyc znymi aspektami turystyki biznesowej, a w szczególn ości z 
takimi formami turystyki biznesowej jak turystyka k onferencyjna i kongresowa, turystyka motywacyjna i 
korporacyjna oraz przemysł wystawienniczy. Ponadto na zajęciach zostanie omówiona popytowa i poda żowa 
strona rynku turystyki biznesowej.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować główne formy  turystyki biznesowej. 
Student ma podstawową wiedzę na temat branży MICE. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów branżowych. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Miejsce podróży służbowych w turystyce  1 
2. Podstawowe terminy dotyczące turystyki biznesowej 2 
3. Charakterystyka strony popytowej w turystyce biznesowej 2 
4. Organizatorzy turystyki biznesowej 2 

 

5. Produkt turystyki biznesowej oraz elementy towarzyszące  (oferta noclegowa, oferta 
gastronomiczna, usługi pozostałe) 

2 

Suma - 9 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Turystyka konferencyjna i kongresowa 2 
2. Turystyka motywacyjna i korporacyjna 2 
3. Przemysł wystawienniczy 2 
4. Rynek turystyki biznesowej w Polsce 1 

 

5. Determinanty kreacji i rozwoju turystyki biznesowej 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 42 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa : 
1. M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. 1. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka 
korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003,   

2. 2. Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELEKT Business Service & Travel, Warszawa 2005. 



 240 

TURYSTYKA ZDROWOTNA 
Nazwa przedmiotu: TURYSTYKA ZDROWOTNA 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów STUDIA STACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Agnieszka Sawi ńska  (agnieszka.sawinska@wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Agnieszka Sawi ńska  (agnieszka.sawinska@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie miejsca turystyki zdrowotnej w systemie podaży usług turystycznych w 
Polsce i na świecie oraz poznanie zagadnień dotyczących funkcjonowania polskich uzdrowisk. Na zajęciach dokonana 
zostanie prezentacja podstawowych pojęć związanych z rozwojem turystyki zdrowotnej (w tym uzdrowiskowej) oraz 
ukazany zostanie wpływ tej formy turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i miejscowości uzdrowiskowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować istotę turystyki zdrowotnej, jak również zna różnicę między turystyką zdrowotną a 
uzdrowiskową. Student potrafi wymienić atuty turystyki zdrowotnej na tle pozostałych form turystyki. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student posiada umiejętność klasyfikacji uzdrowisk w Polsce, rozpoznaje motywy uprawiania turystyki zdrowotnej oraz 
dyskutuje na temat specyfiki funkcjonowania uzdrowisk. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Podstawowe pojęcia i funkcje turystyki zdrowotnej 2 
2. Nowe trendy na rynku turystycznym w zakresie turystyki zdrowotnej 2 
3. Podstawowe produkty turystyki zdrowotnej i (w tym uzdrowiskowej) 3 
4. Podaż i popyt na rynku turystyki zdrowotnej oraz warunki prawne i finansowe rozwoju 

i funkcjonowania uzdrowisk polskich 
3 

5. Spa i Wellness 3 

 

6. Uzdrowiskowe stowarzyszenia i organizacje samorządowe w Polsce 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce – status prawny i potencjał naturalny zasobów 

leczniczo-uzdrowiskowych, główne problemy rozwoju turystyki zdrowotnej i 
uzdrowisk 

3 

2. Charakterystyka uzdrowisk w Polsce 6 

 

3. Charakterystyka europejskich kurortów 3 
 4. Hotele SPA i Wellnes w Polsce 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej z zadania praktycznego. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Lewandowska A., Turystyka uzdrowiskowa-materiały do studiowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2007. 

2. Sallmann N.: Megatrend Wellness & Spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI w, Polska 
Akademia Gościnności, Warszawa 2010. 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Hadzik. A., Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w 
Katowicach, Katowice 2009. 

2. Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 
Gdańsk 2009. 

3. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP „Jedziemy do wód w...”. 
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Nazwa przedmiotu: TURYSTYKA ZDROWOTNA 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów STUDIA STACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Agnieszka Sawi ńska  (agnieszka.sawinska@wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Agnieszka Sawi ńska  (agnieszka.sawinska@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie miejsca turystyki zdrowotnej w systemie podaży usług turystycznych w 
Polsce i na świecie oraz poznanie zagadnień dotyczących funkcjonowania polskich uzdrowisk. Na zajęciach dokonana 
zostanie prezentacja podstawowych pojęć związanych z rozwojem turystyki zdrowotnej (w tym uzdrowiskowej) oraz 
ukazany zostanie wpływ tej formy turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i miejscowości uzdrowiskowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować istotę turystyki zdrowotnej, jak również zna różnicę między turystyką zdrowotną a 
uzdrowiskową. Student potrafi wymienić atuty turystyki zdrowotnej na tle pozostałych form turystyki. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student posiada umiejętność klasyfikacji uzdrowisk w Polsce, rozpoznaje motywy uprawiania turystyki zdrowotnej oraz 
dyskutuje na temat specyfiki funkcjonowania uzdrowisk. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Podstawowe pojęcia i funkcje turystyki zdrowotnej 1 
2. Nowe trendy na rynku turystycznym w zakresie turystyki zdrowotnej 1 
3. Podstawowe produkty turystyki zdrowotnej i (w tym uzdrowiskowej) 2 
4. Podaż i popyt na rynku turystyki zdrowotnej oraz warunki prawne i finansowe 

rozwoju i funkcjonowania uzdrowisk polskich 
2 

5. Spa i Wellness 2 

 

6. Uzdrowiskowe stowarzyszenia i organizacje samorządowe w Polsce 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce – status prawny i potencjał naturalny 

zasobów leczniczo-uzdrowiskowych, główne problemy rozwoju turystyki 
zdrowotnej i uzdrowisk 

2 

2. Charakterystyka uzdrowisk w Polsce 3 

 

3. Charakterystyka europejskich kurortów 2 
 4. Hotele SPA i Wellnes w Polsce 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej. Do egzaminu mogą 
podejść studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w 
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej z zadania praktycznego. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 40 
SUMA 58 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa : 
1. Lewandowska A., Turystyka uzdrowiskowa-materiały do studiowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2007. 
2. Sallmann N.: Megatrend Wellness & Spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI w, Polska 

Akademia Gościnności, Warszawa 2010. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Hadzik. A., Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w 
Katowicach, Katowice 2009. 

2. Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 
Gdańsk 2009. 

3. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP „Jedziemy do wód w...”. 
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ZARZĄDZANIE KADRAMI W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kadrami  w turystyce i 
rekreacji 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:   WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG,  
         KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYKĄ 
 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalność Biznes turystyczny 

Rok 2 / Semestr 4 
Rodzaj studiów:    II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadzący przedmiot dr Anna Tokarz-Kocik (anna.tokarz@wzieu.pl) 

Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty, głównych zasad i narzędzi zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach 
turystycznych i rekreacyjnych 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu  zarz ądzania, podstaw turystyki, funkcjonowania przedsi ębiorstw 
turystycznych 
 
 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student wymienia i opisuje poszczególne elementy polityki kadrowej. 
Student rozróżnia style kierowania. 
Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych i 
rekreacyjnych. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student posiada umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, potrafi dokonać diagnozy potrzeb personalnych w 
przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, dyskutuje na temat narzędzi motywowania pracowników. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota zarządzania kadrami w turystyce i rekreacji 2 
2. Modele polityki personalnej 1 
3. Praca jako czynnik produkcji w sektorze turystycznym i rekreacyjnym   2 
4. Metody ustalania wielkości zatrudnienia w sektorze turystycznym 1 
5. Style kierowania 2 
6. Strategie i metody rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w sektorze 

turystycznym 
2 

7. Istota i teorie motywacji 2 

 

8. Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników 2 
 9. Kontrola i ocena pracowników 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przygotowanie opisu wybranych stanowisk w przedsiębiorstwach świadczących 

usługi turystyczne i rekreacyjne 
2 

2. Testy psychologiczne 2 
3. Rozmowa kwalifikacyjna 2 
4. Narzędzia motywacji pracowników w wybranych przedsiębiorstwach sektora 

turystycznego i rekreacyjnego 
2 

5. Opracowanie programów szkoleń pracowników 2 
6. Sposoby oceny pracowników 2 

 

7. Prezentacje instrumentów ZZL  stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwa 
turystyczne i rekreacyjne– case study 

3 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady  - z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
Ćwiczenia - z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, case study). 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne  uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.  
Egzamin -forma pisemna (test), po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 90 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. Tokarz: Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym , Difin, Warszawa 2008. 
2. B. Puczkowski: Determinanty zarz ądzania kadrami   w usługach hotelarskich . Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.  
3. Organizacja pracy w hotelarstwie . Red. D. Pląder. Proksenia, Kraków 2001 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: Wiadomości turystyczne, Rynek turystyczny, Personel 
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W TURYSTYCE 
Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie projektami w turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Kultury Fizyc znej i Promocji 
Zdrowia 
Kierunek Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść –biznes turystyczny 

Rok / Semestr  2/4 
Rodzaj studia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek – tomasz.norek@wzieu.pl  
Dr Rafał Szyma ński – rafal.szymanski@wzieu.pl  
Mgr Monika Tomczyk – monika.tomczyk@wzieu.pl  
Mgr Joanna Rzempała – joanna.rzempala@wzieu.pl 
 
 
Cel przedmiotu  
 

Przedstawienie studentom zasad zarz ądzania projektem, omówienie cyklu życia projektu, zasad realizacji 
poszczególnych etapów, oraz dokumentacji projektu. Zapoznanie studentów ze struktur ą osobow ą 
projektu, kompetencjami kierownika projektu. Przedst awienie zasad kalkulacji kosztów i zasad rozliczani a 
projektu oraz wprowadzenie do  specyfiki projektów europejskich. 

 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść specyfiki i typowych problemów zarz ądzania projektami, znajomo ść podstaw j ęzyka projektowego. 
 
 Efekty kształcenia    
 

Z zakresu wiedzy  student zna najpopularniejsze metodyki zarz ądzania projektami, rozró żnia role i 
kompetencje struktury osobowej projektu, oraz potra fi omówi ć specyfik ę projektów europejskich. 
Z zakresu umiej ętności  student proponuje i wybiera sposób zarz ądzania konkretnym projektem, potrafi 
zastosowa ć informatyczne narz ędzia wspomagaj ące zarządzanie projektem. Student charakteryzuje 
zasady kalkulacji kosztów i rozliczenia projektu. 
Z zakresu kompetencji społecznych student akceptuje odpowiedzialno ść wynikaj ącą z zarządzania 
projektem, potrafi pracowa ć w zespole, podejmuje dyskusje z członkami zespołu,  potrafi negocjowa ć i 
motywowa ć członków zespołu. 

 
 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota projektu, cechy projektu, parametry projektu, specyfikacja zarządzania projektami 2 
2. Cykl życia projektu 2 
3. Zasady planowanie projektu (cel projektu, zakres prac, stawiane przed projektem 
wymagania ilościowe i jakościowe) 

2 

4. Zarządzanie zasobami projektu. Przydzielał zasobów do zadań, kontrola zasobów 2 
5..Zasady rozliczania projektu.  2 

6.Zasady tworzenia i kontroli harmonogramu zadań projektu. Praktyczne przygotowanie 
harmonogramu, przedstawienie harmonogramu w postaci opisowej i w postaci wykresu 
Ganta. 

2 

 
7.Studia przypadków oraz najlepsze praktyki zarządzania projektami 
 

2 

 

8. Egzamin 1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin 
1. Projekty strategiczne, systemowe kontra projekty zwinne 2 

 

2. Zarządzanie zasobami projektu. Przydzielał zasobów do zadań, kontrola zasobów 2 

 3. Analiza interesariuszy, Macierz RAM, Matryca komunikacji 2 

 4. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami 2 
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5.Narzędzia graficznej prezentacji wykonania projektu (wykres Ganhta, wykres trendu 
punktów kontrolnych, krzywe metody Earned Value, wykres trendu Szacowanego Kosztu 
Końcowego EAC, graficzne wskaźniki stanu buforów w projekcie) 
 

2 

6. Tworzenie  i zarządzanie zespołem projektowym; codzienne spotkania, spotkania 
retrospektywne, motywacja zespołu 

2 

7. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami. Rodzaje programów 
wspomagających. Zalety, wady, architektura, wymagania.. MS Project 2003. 

2 

 8. Studia przypadków oraz najlepsze praktyki zarządzania projektami 2 

 9. Zarządzanie procesowe 2 

 10. Struktura i zarządzanie zespołem projektowym 2 

 11.Matryca logiczna, drzewo problemów, drzewo celów , ścieżka krytyczna, kamienie milowe,  2 

 12. Zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie 2 

 13. Zarządzanie zmianą i konfiguracją 2 

 14. Znaczenie monitoringu i ewakuacji projektów. 2 

 15.Kolokwium zaliczeniowe 2 

Suma - 30 
Suma -  
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące metody; prezentacje multimedialne, analiza tekstów i casów, 
rozwiązywanie zadań i ćwiczeń, praca z komputerem i poznawanie poszczególnych systemów informatycznych do 
zarządzania projektami, praca w grupie i gry symulacyjne. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin pisemny – test z pytaniami zamkniętymi, z pytaniami otwartymi, z dłuższą wypowiedzią pisemną. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 40 

Studiowanie literatury i zadanych źródeł 35 
SUMA 120h 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstwowa 
1. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarz ądzanie projektami, PWE Warszawa 2003 
2. Chró ścicki Z., Zarz ądzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnict wo C.H. Beck, Warszawa 2001 
3. M. Pawlak, Zarz ądzanie projektami, PWN, Warszawa 2006 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. H. Kerzner, Project Management: A Systems Approac h to Planning, Scheduling, and Controlling, 2009 
2. J. Meredith, S. Mantel, Project Management: A Man agerial Approach, A Guide to the Project Management,   
Wiley, 2009 
3. Project Management PMBOK, Body of Knowledge, Praca  zbiorowa,  2008 
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Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie projektami w turystyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Kultury Fizyc znej i Promocji 
Zdrowia 
Kierunek Turystyka i rekreacja  
Specjalno ść –biznes turystyczny 

Rok / Semestr  2/4 
Rodzaj studiów niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek – tomasz.norek@wzieu.pl  
Dr Rafał Szyma ński – rafal.szymanski@wzieu.pl  
Mgr Monika Tomczyk – monika.tomczyk@wzieu.pl  
Mgr Joanna Rzempała – joanna.rzempala@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
 

Przedstawienie studentom zasad zarz ądzania projektem, omówienie cyklu życia projektu, zasad realizacji 
poszczególnych etapów, oraz dokumentacji projektu. Zapoznanie studentów ze struktur ą osobow ą 
projektu, kompetencjami kierownika projektu. Przedst awienie zasad kalkulacji kosztów i zasad rozliczani a 
projektu oraz wprowadzenie do  specyfiki projektów europejskich. 

 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść specyfiki i typowych problemów zarz ądzania projektami, znajomo ść podstaw j ęzyka projektowego. 
 
 Efekty kształcenia    
 

Z zakresu wiedzy  student zna najpopularniejsze metodyki zarz ądzania projektami, rozró żnia role i 
kompetencje struktury osobowej projektu, oraz potra fi omówi ć specyfik ę projektów europejskich. 
Z zakresu umiej ętności  student proponuje i wybiera sposób zarz ądzania konkretnym projektem, potrafi 
zastosowa ć informatyczne narz ędzia wspomagaj ące zarządzanie projektem. Student charakteryzuje 
zasady kalkulacji kosztów i rozliczenia projektu. 
Z zakresu kompetencji społecznych student akceptuje odpowiedzialno ść wynikaj ącą z zarządzania 
projektem, potrafi pracowa ć w zespole, podejmuje dyskusje z członkami zespołu,  potrafi negocjowa ć i 
motywowa ć członków zespołu. 

 
 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota projektu, cechy projektu, parametry projektu, specyfikacja zarządzania projektami 2 
2. Cykl życia projektu 2 
3. Zasady planowanie projektu ( cel projektu, zakres prac, stawiane przed projektem 
wymagania ilościowe i jakościowe ) 

2 

4. Zarządzanie zasobami projektu. Przydzielał zasobów do zadań, kontrola zasobów 2 

 

5..Zasady rozliczania projektu.  1 

Suma - 9 
Forma zaj ęć – ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin 
1. Projekty strategiczne, systemowe kontra projekty zwinne 2 

2. Zarządzanie zasobami projektu. Przydzielał zasobów do zadań, kontrola zasobów 2 

3.Narzędzia graficznej prezentacji wykonania projektu (wykres Ganhta, wykres trendu 
punktów kontrolnych, krzywe metody Earned Value, wykres trendu Szacowanego Kosztu 
Końcowego EAC, graficzne wskaźniki stanu buforów w projekcie) 

2 

4. Tworzenie  i zarządzanie zespołem projektowym; codzienne spotkania, spotkania 
retrospektywne, motywacja zespołu 

2 

 

5. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami. Rodzaje programów 
wspomagających. Zalety, wady, architektura, wymagania.. MS Project 2003. 

2 

 6. Studia przypadków oraz najlepsze praktyki zarządzania projektami 2 

 7.Matryca logiczna, drzewo problemów, drzewo celów , ścieżka krytyczna, kamienie milowe,  2 

 8. Zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie 2 
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 9.Kolokwium zaliczeniowe 2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące metody; prezentacje multimedialne, analiza tekstów i casów, 
rozwiązywanie zadań i ćwiczeń, praca z komputerem i poznawanie poszczególnych systemów informatycznych do 
zarządzania projektami, praca w grupie i gry symulacyjne. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin pisemny – test z pytaniami zamkniętymi, z pytaniami otwartymi, z dłuższą wypowiedzią pisemną. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 43 

Studiowanie literatury i zadanych źródeł 35 
SUMA 105h 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 

1. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2003 
2. Chróścicki Z., Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 
3. M. Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006 

 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 2009 
2. J. Meredith, S. Mantel, Project Management: A Managerial Approach, A Guide to the Project Management,  Wiley, 2009 
3. Project Management PMBOK, Body of Knowledge, Praca zbiorowa,  2008 
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ZARZĄDZANIE PRZEDSI ĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM 
Nazwa przedmiotu: ZARZ ĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 
TURYSTYCZNYM 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów STUDIA STACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 0 0 0 
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Adam Pawlicz  (adam.pawlicz@wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania i 
zarządzania przedsi ębiorstw turystycznych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować główne terminy z zarządzania,  jego funkcje cząstkowe oraz wskazać klasyfikacje 
przedsiębiorstw turystycznych. 
Student ma podstawową wiedzę na temat otoczenia rynku turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w branży turystycznej. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 2 
2. Teoretyczne aspekty przedsiębiorstw turystycznych. 2 
3. Klasyfikacje przedsiębiorstw turystycznych. 2 
4. Makrootoczenie przedsiębiorstw turystycznych. 2 
5. Mikrootoczenie przedsiębiorstw turystycznych. 2 
6. Style zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. 2 

 

7. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa turystycznego. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie wizji i misji w przedsiębiorstwie turystycznym. 2 
2. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie turystycznym. 2 
3. Procesy destabilizujące zarządzanie. 2 
4. Zarządzanie obsługą klienta w przedsiębiorstwie usługowym. 2 
5. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego. 2 
6. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 

turystycznym. 
2 

7. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 
turystycznym. 

2 

8. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i 
rekreacyjnym 

2 

9. Kształtowanie struktury organizacyjnej w oparciu o reegineering i benchmarking 2 
10. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2 
11. Finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2 
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym. 2 
13. Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 
14. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 

 

15. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
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study. 

Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej. Do egzaminu mogą podejść 
studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. 
2. S. Bosiacki, J. Sikora, J. Śniadek, A. Wartecki, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF w Poznaniu, 

Poznań 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. J. Sarnowki, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007. 
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Nazwa przedmiotu: ZARZ ĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 
TURYSTYCZNYM 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA 
TURYSTYKĄ 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalno ść BIZNES TURYSTYCZNY 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów STUDIA NIESTACJONARNE 
DRUGIEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 0 0 0 
Status przedmiotu OBOWI ĄZKOWY Język wykładowy POLSKI 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Adam Pawlicz  (adam.pawlicz@wzieu.pl)  
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz @wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie z podst awowymi zagadnieniami dotycz ącymi funkcjonowania i 
zarządzania przedsi ębiorstw turystycznych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii, zarz ądzania i turystyki. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 
Student potrafi zdefiniować główne terminy z zarządzania,  jego funkcje cząstkowe oraz wskazać klasyfikacje 
przedsiębiorstw turystycznych. 
Student ma podstawową wiedzę na temat otoczenia rynku turystycznego. 
UMIEJĘTNOSCI 
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zarządczych w branży turystycznej. 
Student umie posługiwać się językiem branżowym. 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy pozostałych 
uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do uczestnictwa w pracy zespołowej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 2 
2. Teoretyczne aspekty przedsiębiorstw turystycznych. 2 
3. Klasyfikacje przedsiębiorstw turystycznych. 2 
4. Makrootoczenie przedsiębiorstw turystycznych. 2 
5. Mikrootoczenie przedsiębiorstw turystycznych. 2 
6. Style zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. 2 

 

7. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa turystycznego. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie wizji i misji w przedsiębiorstwie turystycznym. 2 
2. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie turystycznym. 2 
3. Procesy destabilizujące zarządzanie. 2 
4. Zarządzanie obsługą klienta w przedsiębiorstwie usługowym. 2 
5. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa turystycznego. 2 
6. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 

turystycznym. 
2 

7. Prezentacja wybranych problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem 
turystycznym. 

2 

8. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i 
rekreacyjnym 

2 

9. Kształtowanie struktury organizacyjnej w oparciu o reegineering i benchmarking 2 
10. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2 
11. Finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym. 2 
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym. 2 
13. Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 
14. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 

 

15. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, analiza przypadków), case 
study. 
Forma i warunki zaliczenia  
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Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej. Do egzaminu mogą podejść 
studenci, którzy otrzymali wcześniejsze zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. 
2. S. Bosiacki, J. Sikora, J. Śniadek, A. Wartecki, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF w Poznaniu, 

Poznań 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. J. Sarnowki, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007. 
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ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM  
Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie relacjami z klientem 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Specjalno ść Biznes turystyczny 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów II, stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium Inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu do wyboru Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Józef Perenc jozef.perenc@wzieu.pl , Joanna Hołub, Magdalena Małachowska magdalena.malachowska@wzieu.pl    

 
Cel przedmiotu  
Podstawowym zadaniem marketingu jest zdobycie i utrzymanie klienta w firmie. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią i narzędziami CRM. CRM jest dość nowym 
pojęciem w polskich firmach, ale ze względu na swoje znaczenie robi dużą karierę. Wiele firm dąży 

– do budowania dobrych programów lojalności klientów 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe pojęcia różnicujące działania marketingu partnerskiego od klasycznych 
działań marketingowych, potrafi zanalizować koszty i określić potencjał klientów, potrafi zaproponować działania 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów zarządzania 
relacjami z klientem na praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec klientów 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest uczulony na możliwość częstych zmian i gotowy do szybkich 
interakcji  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie marketingu partnerskiego 3 
2. Od marketingu partnerskiego do CRM 2 
3. Analiza aktywnych klientów. 3 
4. Rachunek ekonomiczny. Analiza kosztów pozyskania i utraty klientów 2 

 

5. Projektowanie programów lojalnościowych 3 
 6. Działania sieciowe  2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Typologia klientów i przewidywanie ich zachowań 2 
2. Program wdrażania CRM 3 
3. Narzędzia CRM 3 
4. Automatyzacja pracy personelu działów sprzedaży 2 

 

5. Casy study na wybranych przypadkach firm 2 
 6.  Zarządzanie relacjami w mediach społecznościowych 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy study, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 15 
…  
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009 

2. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
3. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
4. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
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5. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions 
Spotkania, 1995 

6. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie relacjami z klientem 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Turystyka i rekreacja 
Specjalno ść  

Rok / Semestr 1/2 
Rodzaj studiów niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium Inne 
Wymiar zaj ęć 9 9 0 0 0 
Status przedmiotu  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Józef Perenc jozef.perenc@wzieu.pl , Joanna Hołub, Magdalena Małachowska magdalena.malachowska@wzieu.pl    

 
Cel przedmiotu  
Podstawowym zadaniem marketingu jest zdobycie i utrzymanie klienta w firmie. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią i narzędziami CRM. CRM jest dość nowym 
pojęciem w polskich firmach, ale ze względu na swoje znaczenie robi dużą karierę. Wiele firm dąży 

– do budowania dobrych programów lojalności klientów 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe pojęcia różnicujące działania marketingu partnerskiego od klasycznych 
działań marketingowych, potrafi zanalizować koszty i określić potencjał klientów, potrafi zaproponować działania 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów zarządzania 
relacjami z klientem na praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec klientów 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest uczulony na możliwość częstych zmian i gotowy do szybkich 
interakcji  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
7. Istota i znaczenie marketingu partnerskiego 1 
8. Od marketingu partnerskiego do CRM 1 
9. Analiza aktywnych klientów. 2 
10. Rachunek ekonomiczny. Analiza kosztów pozyskania i utraty klientów 2 

 

11. Projektowanie programów lojalnościowych 3 
Suma  9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
7. Typologia klientów i przewidywanie ich zachowań 2 
8. Program wdrażania CRM 2 
9. Narzędzia CRM 2 
10. Automatyzacja pracy personelu działów sprzedaży 2 

 

11. Casy study na wybranych przypadkach firm 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy study, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 12 
…  
SUMA 24 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009 

2. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
3. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
4. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
5. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions 

Spotkania, 1995 
6. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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