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Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński                           Poznań, dnia 20 września 2017 r. 
Katedra Prawa Rzymskiego  
i Historii Prawa Sądowego 

 

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

dla przedmiotu Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej  

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Nazwa modułu kształcenia: 

Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej 
 
2. Kod modułu kształcenia: 
PPTUE (10-PPTUEw) 
 
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny): 
Fakultatywny 
 
4. Kierunek studiów: 
Prawo europejskie 
 
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie): 
Studia II stopnia (2 letnie) 
 
6. Rok studiów: 
Drugi rok studiów 
 
7. Semestr (zimowy lub letni): 
Semestr zimowy 
 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 
Studia stacjonarne: wykład (30 godzin) 

Studia niestacjonarne: wykład (14 godzin), nauka w ramach b-learningu (16 godzin). 

 
9. Liczba punktów ECTS: 
5 ECTS  
 
10.  Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej 

zajęcia: 
prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (guland@amu.edu.pl) 

 
11. Język wykładowy: 
Język polski 

 
 

II. Informacje szczegółowe 
 

1. Cel modułu kształcenia: 
 

Słuchacz powinien poznać terminologię  dotyczącą prawa i  polityki turystycznej, 
uwarunkowania i tendencje rozwoju turystyki w Europie, kierunki polityki turystycznej 
oraz akty prawne UE i polskie w zakresie turystyki, poznać strukturę i kompetencje 
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instytucji zajmujących się turystyką.  Powinien także uzyskać umiejętność uzupełniania i 
doskonalenia wiedzy w przypadku podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach 
zajmujących się turystyką. 
 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 
Znajomość podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym zasad tworzenia prawa i 
kształtowania polityk oraz integracji.  
 
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 
 

Symbol  
efektów  
kształcenia  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów Europeistyka 

PPTUE_01 określić miejsce, cele i kierunki polityki turystycznej  
w Unii Europejskiej,  

K_W05, K_W03 

PPTUE_02 stosować prawidłową terminologię z zakresu prawa i 
polityki turystycznej, 

K_W02 

PPTUE_03 scharakteryzować instrumenty realizacji polityki 
turystycznej, powiązać problemy polityki turystycznej 
z zagadnieniami z zakresu innych polityk oraz sfer 
życia społecznego, 

K_W01, K_W05, K_U03 

PPTUE_04 wyjaśnić podstawowe wyzwania dla prawa i polityki 
turystycznej, a także przygotować w tym zakresie 
stosowne projekty i propozycje 

K_W05, K_K04 

PPTUE_05 ukazać kompetencje i działania instytucji unijnych, 
krajowych oraz organizacji międzynarodowych, w 
tym Rady Europy w zakresie turystyki 

K_W03, K_W05 

PPTUE_06 odnaleźć regulacje dotyczące turystki i rozwiązać 
problemy prawne z tego zakresu 

K_W05, K_W08, K_U07, 
K_U08 

 

 

4. Treści kształcenia: 
 

Nazwa modułu kształcenia: Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej 

Symbol treści 
kształcenia  

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

TK_01  
Koncepcje pojmowania turystyki z punktu widzenia 
prawnego, antropologicznego, psychologicznego, 
historycznego, gospodarczego i politycznego. 

PPTUE_01 

TK_02 

Geneza i rozwój polityki turystycznej państw oraz Unii 
Europejskiej;  związki z  polityką gospodarczą, 
przestrzenną, kulturalną, edukacyjną,  społeczną i 
zdrowotną. 

PPTUE_01, PPTUE_03 

TK_03  
Geografia turystyczna Europy w kontekście globalnym, 
klasyfikacja regionów europejskich wg WTO.  

PPTUE_01; PPTUE_02; 
PPTUE_05 

TK_04  Podmioty polityki turystycznej UE PPTUE_05 

TK_05 Kierunki działań UE w zakresie turystyki.  PPTUE_01, PPTUE_04 

TK_06 Instrumenty polityki turystycznej PPTUE_03 

TK_07 
Narodowe administracje i narodowe organizacje 
turystyczne. Rola administracji państwowej i 

PPTUE_05 
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samorządów terytorialnych w tworzeniu i realizowaniu 
polityki turystycznej 

TK_08 
Struktura, zadania i funkcjonowanie Polskiej Organizacji 
Turystycznej.  

PPTUE_05 

TK_09 Rada Europy i jej działania w zakresie turystyki PPTUE_05 

TK_10 Prawne ramy uprawiania turystyki w Polsce i UE PPTUE_06 

TK_11 
Podstawy prawne działalności biur podróży, zakładów 
hotelarskich,  obiektów turystycznych. 

PPTUE_01 - PPTUE_06 

TK_12 Reguły konkurencji w sferze turystyki PPTUE_01 - PPTUE_06 
 

5. Zalecana literatura: 
 
J. Walasek, Turystyka w Unii Europejskiej, wyd 2, Warszawa 2014. 
G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa 2009 
W. Alejziak, Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Kraków 2003. 
J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna państwa, Koszalin 2005. 
A. Panasiuk (red.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Warszawa 2014. 
J. Walasek (red.), Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, Warszawa 2005 

J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Warszawa 2005, 

M. Nesterowicz, Prawo turystyczne,  Warszawa 2016. 
 
 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: 
Zalecane korzystanie z baz danych aktów prawnych 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: 
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć 
przekazują prowadzący. 

 
 

III. Informacje dodatkowe 
 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 
oceniania: 
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej 

Symbol 
efektu 
kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia 

PPTUE_01 TK_01-12 

Prezentacja multimedialna; 
dyskusja, zachęcenie do pracy 
indywidualnej i w grupach po 
zajęciach 

Kolokwium 

PPTUE_02 TK_01-12 j.w. J.w. 

PPTUE_03 TK_01-12 j.w. J.w. 

PPTUE_04 TK_01-12 j.w. J.w. 

PPTUE_05 TK_01-12 j.w. J.w. 

PPTUE_06 TK_01-12 j.w. J.w. 

 

Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne:  
Walory turystyczne – pojęcie, rodzaje i znaczenie 
Regionalizacja geograficzna turystyki i jej znaczenie 
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Produkt turystyczny 
Usługa a impreza turystyczna wg polskiego prawa 
 
 
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo i polityka turystyczna Unii Europejskiej  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 
30 godzin wykładu na studiach stacjonarnych 
(14 godz. wykładu i 16 godz. w formie b-
laerningu) 

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy) 120 

Suma godzin 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 
(przedmiotu) 

5 

 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 5 punktów ECTS 
 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak ćwiczenia:  0 punktów ECTS 

 
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Prawo i polityka 
turystyczna UE 
 

 
4. Kryteria oceniania: 
a) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego 

uzasadniania, logicznego formułowania wniosków 
b) znajomość ram prawnych  i kierunków działań w zakresie polityki turystycznej, 

c) znajomość podstawowej terminologii, 
d) zrozumienie aktualnych wyzwań polityki turystycznej, 
e) poprawność i kultura języka.  


