
Syllabus 
 
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: ORGANIZACJA TURYSTYKI W POLSCE I UE 
2. Język wykładowy: POLSKI 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Wszystkie aktywne 

• Poziom studiów: studia I stopnia 

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): TURYSTYKA I REKREACJA 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: KATEDRA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: DR ROBERT BRUDNICKI, 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: nie dotyczy 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma 
studiów 

  Razem 

Wykład PWS ECTS Ćwiczenia PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS 

Ćwiczenia - 
konsultacje 
dydaktyczne 

PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 12 13 

1 

12 13 

1 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2 
Niestac-
jonarne 

8 17 8 17   
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 
Zaliczenie na 

ocenę 
           

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie studenta 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w wykładach 12/8 
Udział w ćwiczeniach* 12/8 
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 6/10 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 6/10 
Wykonanie zadań na ćwiczenia 7/7 
Przygotowanie do zaliczenia wykładu 6/6 
Udział w zaliczeniu  1/1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50 

Punkty ECTS 2 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25/25 h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 25/17 h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: brak 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania 
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K_W02 

Characterises the organisational structure of tourism in 
PL and EU (identifies entities creating and implement-
ing tourism policy in the EU and Poland), knows the 
concept of tourism policy structure – differentiates 
tourism policy entities on different levels of local gov-
ernment administration  

Lecture 

Information lecture Oral credit 

K_W07 
knows the assumptions of EU and Polish tourism pol-
icy, knows the tasks of NAT and NOT 

Lecture 
Information lecture, problem-
focused lecture 

Oral credit 

Umiejętności 

K_U02 
K_U08 
K_U09 

has the ability to evaluate the organisation and func-
tioning of selected, basic entities of the tourism sys-
tem, taking into account external and internal condi-
tions 

Auditorium 
classes 

Training and practice methods, 
case studies, reporting method 

Performing tasks given by the 
teacher (analysis of information on 
a given topic), preparing papers (2) 
together with a presentation in 
front of the group) 

Kompetencje społeczne 
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9. Assessment rules/criteria for each form of education and individual grades 
Lecture – the final grade is composed in 100% of the grade obtained during the oral presentation (credit procedure: 
drawing of 2 issues from the list of 20). 
Classes – the final grade consists in 100% of: Substantially correct work on the tasks indicated by the teacher (anal-
ysis of information on a given topic – 2 papers with presentation of the results in front of the group) 
The final grade for the course (and its form) is interpreted as follows: 5.0 – the expected learning outcomes have 
been achieved, with possible single mistakes or omissions that are not relevant to the achievement of individual 
outcomes; 
4.5 – the expected learning outcomes have been achieved with few mistakes; 4.0 – the expected learning outcomes 
have been achieved with a number of mistakes or single omissions; 3.5 – the expected learning outcomes have 
been achieved with significant mistakes or omissions; 3.0 – the expected learning outcomes have been achieved 
with significant mistakes or omissions (minimum required level, accepted by the academic teacher) 
10. The learning contents with the form of the class activities on which they are carried out 

a. Name of the group of issues – lecture 

• Organisation of the EU tourism management system – selected issues of EU tourism policy 

• Organisational structure of tourism – universal approach (role and tasks of NAT and NOT) 

• Tourism in the activities of EU bodies (Competence in the field of tourism – European Parliament 
(EP), Council of the European Union, European Commission)) 

• Activities of the Committee on Transport and Tourism 

• European Tourism Forum 

• Case studies of EU countries – organisation 

• Organisation of the tourism management system in Poland. Tourism policy priorities 

• Central, regional and local administration – competences, tasks in the field of tourism 

• Scope of NOT's activity in Poland – on the example of POT 

• Scope of activities of ROT and LOT in Poland 

• Other entities involved in tourism development (regional and local level) 
b. Name of the group of issues – classes 

• Block 1. Activities of regional and local tourist organisations – case studies 

• Block 2. Public-private partnership for tourism – case studies 

• Block 3. International cooperation in the field of tourism (professional organisations) 
11. Wymagane środki dydaktyczne: brak specjalnych wymagań 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• Borzyszkowski J., 2011, ,Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce (The organization and manage-
ment of tourism in Poland), Wyd. CeDewu 

• Walasek J., 2014, Turystyka w Unii Europejskiej. Wydanie 2 rozszerzone i zaktualizowane, Wyd. Difin 
b. Literatura uzupełniająca: nie dotyczy 
c. Netografia: adres strony, stan z dnia: 

• http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-e97b4dd4-be15-4a82-9afe-
6cec3ab76d22/c/Rola_i_zadania_regionalnych_organizacji_turystycznych_na_przykladzie.pdf (dostęp, 
7.09. 2019) 

• www.pot.gov.pl/pl/o-pot/struktura-organizacyjna 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Wykład Mgr Jerzy Matuszak 

2.Ćwiczenia Mgr Jerzy Matuszak 
 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-e97b4dd4-be15-4a82-9afe-6cec3ab76d22/c/Rola_i_zadania_regionalnych_organizacji_turystycznych_na_przykladzie.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-e97b4dd4-be15-4a82-9afe-6cec3ab76d22/c/Rola_i_zadania_regionalnych_organizacji_turystycznych_na_przykladzie.pdf

