
9. Polityka turystyczna 

 

 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ Turystyka międzynarodowa   

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 5 

 
Nazwa przedmiotu Polityka turystyczna MPR_4_9 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne -18 

 wykłady Studia stacjonarne – 10 
Studia niestacjonarne – 8 

 inne formy Studia stacjonarne – 20 
Studia niestacjonarne - 10 

 

Cele kształcenia:  Zapoznanie z mechanizmami kształtowania polityki turystycznej w 
kraju i zagranicą.  

 Zapoznanie ze strukturą organizacyjną kraju w zakresie polityki  
turystycznej. 

 Przekazanie wiedzy dotyczącej celu i metod stosowych w polityce 
turystycznej w Polsce i na świecie. 

 

 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

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

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 potrafi opisać cel i zakres polityki turystycznej K_W03 
P6S_WG 

 

EK_W02 

scharakteryzować rolę instytucji i organizacji 
turystycznych w kształtowaniu polityki szczeblach: 
lokalnym, regionalnym, krajowym 
międzynarodowym 

K_W09 
 

P6S_WG 
 

EK_U03 
posiada umiejętność analizy zadań samorządów 
terytorialnych w planowaniu rozwoju turystyki 

K_U13 
P6S_UO 

 

EK_U04 
posiada umiejętność propagowania polityki 
prorozwojowej w turystyce na różnych szczeblach 
zarządzania 

K_U11 P6S_UO  

EK_K05 
jest wrażliwy na poszanowanie zasobów  
przyrodniczych, kulturowych i społecznych w 
procesie kształtowania polityki turystycznej. 

K_K03 P6S_KK 

EK_K06 
nawiązuje współpracę w obszarze polityki 
turystycznej na szczeblu instytucji publicznych i 
organizacji prywatnych 

K_K05 
P6S_KK 

 



 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady / Ćwiczenia  

T_1 

 
Struktura polityki państwa w zakresie turystyki (zmiany w 
strukturze organizacyjnej turystyki w Polsce na przestrzeni 
dziejów). 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_2 

 
 
Cel i zakres polityki turystycznej w Polsce i na świecie. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_3 

 
Podmioty polityki turystycznej, szczebel międzynarodowy. 
krajowy, regionalny i lokalny. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_4 

 
 
Polityka zrównoważonego rozwoju w turystyce. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_5 

 
 
Polityka turystyczna XXI w. na świecie. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_6 

 
 
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_7 

 
 
Polityka rozwoju usług turystycznych w Polsce. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny T_02, T_07 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01, T_04 - 06 

Dyskusja T_02, T_07 

Praca z tekstem  



Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_06 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) -  …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

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

EK_W01 

Student/ka nie zna i nie 
potrafi opisać cel i 
zakres polityki 
turystycznej 

Student/ka w 
podstawowym zakresie 
potrafi opisać cel i 
zakres polityki 
turystycznej 
 

Student/ka na 
poziomie 
średniozaawansowany
m potrafi opisać cel i 
zakres polityki 
turystycznej 

Student/ka 
wyczerpująco zna 
potrafi opisać cel i 
zakres polityki 
turystycznej 

EK_W02 

Student/ka nie potrafi 
scharakteryzować rolę 
instytucji i organizacji 
turystycznych w 
kształtowaniu polityki 
szczeblach: lokalnym, 
regionalnym, krajowym 
międzynarodowym 

Student/ka w 
podstawowym zakresie 
potrafi 
scharakteryzować rolę 
instytucji i organizacji 
turystycznych w 
kształtowaniu polityki 
szczeblach: lokalnym, 
regionalnym, krajowym 
międzynarodowym 

Student/ka na 
poziomie 
średniozaawansowany
m potrafi 
scharakteryzować rolę 
instytucji i organizacji 
turystycznych w 
kształtowaniu polityki 
szczeblach: lokalnym, 
regionalnym, 
krajowym 
międzynarodowym 

Student/ka 
wyczerpująco potrafi 
scharakteryzować rolę 
instytucji i organizacji 
turystycznych w 
kształtowaniu polityki 
szczeblach: lokalnym, 
regionalnym, krajowym 
międzynarodowym 

EK_U03 

Student/ka nie  
posiada umiejętności 
analizy zadań 
samorządów 
terytorialnych w 
planowaniu rozwoju 
turystyki 
 

Student/ka w 
podstawowym zakresie 
posiada umiejętność 
analizy zadań 
samorządów 
terytorialnych w 
planowaniu rozwoju 
turystyki 
 

Student/ka na 
poziomie dobrym 
posiada umiejętność 
analizy zadań 
samorządów 
terytorialnych w 
planowaniu rozwoju 
turystyki 

Student/ka w stopniu 
pełnym posiada 
umiejętność analizy 
zadań samorządów 
terytorialnych w 
planowaniu rozwoju 
turystyki 

EK_U04 

Student/ka nie posiada 
umiejętność 
propagowania polityki 
prorozwojowej w 
turystyce na różnych 
szczeblach 
zarządzania 

Student/ka  w 
podstawowym 
zakresie. posiada 
umiejętność 
propagowania polityki 
prorozwojowej w 
turystyce na różnych 
szczeblach 
zarządzania 

Student/ka na 
poziomie dobrym 
posiada umiejętność 
propagowania polityki 
prorozwojowej w 
turystyce na różnych 
szczeblach 
zarządzania 

Student/ka  w stopniu 
pełnym posiada 
umiejętność 
propagowania polityki 
prorozwojowej w 
turystyce na różnych 
szczeblach 
zarządzania 

EK_K05 

Student/ka nie jest 
wrażliwy/a na 
poszanowanie 
zasobów  
przyrodniczych, 
kulturowych i 

Student/ka w 
podstawowym zakresie 
jest wrażliwy/a na 
poszanowanie 
zasobów  
przyrodniczych, 

Student/ka na 
poziomie dobrym jest 
wrażliwy/a na 
poszanowanie 
zasobów  
przyrodniczych, 

Student/ka w stopniu 
pełnym jest wrażliwy/a 
na poszanowanie 
zasobów  
przyrodniczych, 
kulturowych i 



społecznych w 
procesie kształtowania 
polityki turystycznej 

kulturowych i 
społecznych w procesie 
kształtowania polityki 
turystycznej  

kulturowych i 
społecznych w 
procesie kształtowania 
polityki turystycznej 

społecznych w 
procesie kształtowania 
polityki turystycznej 

EK_K06 

Student/ka nie 
nawiązuje współpracy 
w obszarze polityki 
turystycznej na 
szczeblu instytucji 
publicznych i 
organizacji prywatnych 

Student/ka  w 
podstawowym zakresie 
nawiązuje współpracę 
w obszarze polityki 
turystycznej na 
szczeblu instytucji 
publicznych i 
organizacji prywatnych 

Student/ka na 
poziomie dobrym 
nawiązuje współpracę 
w obszarze polityki 
turystycznej na 
szczeblu instytucji 
publicznych i 
organizacji prywatnych 

Student/ka w stopniu 
pełnym nawiązuje 
współpracę w obszarze 
polityki turystycznej na 
szczeblu instytucji 
publicznych i 
organizacji prywatnych 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 K06 

Egzamin pisemny       

Egzamin ustny       

Zaliczenie pisemne X X X X X X 

Zaliczenie ustne       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne X X X X X X 

Test       

Projekt       

Praca pisemna       

Raport       

Prezentacja multimedialna X X X X X X 

Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 

Inne (jakie?) - …       

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
20 10 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 15 

Razem 1+2+3 40 33 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 42 

Razem 4+5 35 42 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

 
 

Literatura podstawowa  Polityka Turystyczna – red. naukowy Aleksander Panasiuk, Fundacja 
na rzecz U.S. Szczecin 2005  



 Turystyka – red. naukowy Włodzimierz Kurek, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2007 

 Turystyka – Władysław W. Gaworecki, Wydawnictwo PWE, Warszawa 
2010 

 Organizacja Turystyki w Polsce – L. Butowski, Wyd. Akademickie 
WSS-P   Lublin, Warszawa-Lublin 2004  

 Zarys wiedzy o turystyce – P. Różycki, Wydawnictwo Proksenia, 
Kraków 2006    

 Zmiany w strukturze organizacyjnej turystyki w Polsce - H. 
Zawistowska, UW im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2008  

Literatura uzupełniająca  Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, 
Wydawnictwo AE, Poznań 2006  

 Ustawa o usługach turystycznych, najnowszy tekst ujednolicony z 
dnia19.09.2013 

 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, stan prawny: 24.03.2009 

 


