
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

dla przedmiotu Turystyka a administracja na kierunku Administracja 

 

 

I. Informacje ogólne 

 1. Nazwa modułu kształcenia:    

     Turystyka a administracja 

2. Kod modułu kształcenia: 

                10-TA-a1-n   

           3. Rodzaj modułu kształcenia: 

               Obowiązkowy 

           4. Kierunek studiów: 

              Administracja 

           5. Poziom studiów: 

               Studia pierwszego stopnia 

          6. Forma studiów 

              Studia niestacjonarne 

          7. Rok studiów: 

              Pierwszy  

          8. Semestr: 

               letni  

          9. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 

               Wykład 

         10. Liczba punktów ECTS: 

               2 ECTS 

         11. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy: 

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

         12. Język wykładowy: 

               polski 

II. Informacje szczegółowe: 

1. Cel modułu kształcenia: 

Celem  przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i 

organizowania zajęć turystycznych poprzez poznanie terminologii dotyczącej prawa i  

polityki turystycznej, kierunków polityki turystycznej, aktów prawne UE i polskich w 



zakresie turystyki,  struktury i kompetencji instytucji zajmujących się turystyką. Celem 

przedmiotu jest także nabycie umiejętności uzupełniania i doskonalenia wiedzy w przypadku 

podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się turystyką lub konieczności 

dodatkowego zajęcia się problematyką turystyczną. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: 

            Bez wymagań wstępnych 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 

   

Symbol 

efektu 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku studiów 

TA_01 ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach 

zajmujących się turystyką w Polsce i w Unii Europejskiej, w 

tym administracji państwowej i samorządowej,  

K_W03; K_K03 

TA_02 posiada podstawową wiedzę w zakresie dotyczącym systemu 

prawa polskiego, prawa międzynarodowego i prawa Unii 

Europejskiej w zakresie turystyki; jest przygotowany do 

pogłębienia wiedzy w tym zakresie a następnie podjęcia pracy 

na stanowiskach wymagających aktywności w zakresie 

turystyki 

K_W04; K_U06; K_K01 

TA_03 zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu prawa i 

polityki turystycznej, potrafi posługiwać się ogólną wiedzą z 

zakresu nauk społecznych w zakresie turystyki, 

K_W05; K_U01; K_K04 

TA_04 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości w zakresie turystyki, potrafi przygotować 

sprawozdania, wystąpienia, ułożyć odpowiednio priorytety 

własnej pracy 

K_W09; K_U08; K_K02; 

K_K03; K_K07 

 

4. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Turystyka a administracja 
Symbol treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Podstawowe problemy prawa turystycznego 

Koncepcje pojmowania turystyki (aspekty prawne, 

geograficzne i kulturowe).  

TA_01; TA_03 

TK_02 Walor turystyczny, pojęcie, rodzaje, ochrona. Produkt 

turystyczny. Funkcje i dysfunkcje turystyki 

TA_03 

TK_03 Miejsce wśród polityki turystycznej wśród polityk 

unijnych. 

TA_02; TA_04 

TK_04 Rola administracji państwowej i samorządowej w 

zakresie turystki (struktura i zadania); 

Międzynarodowe, krajowe i lokalne organizacje 

turystyczne. 

TA_01 

TK_05 Źródła polskiego i europejskiego prawa turystycznego. 

Programy upowszechniania turystyki: Calipso; Eden 

TA_02 

TK_06 Budowa produktu turystycznego na przykładzie Traktu 

Królewsko- Cesarskiego 

Nabycie podstawowej wiedzy o Trakcie i zdobycia o 

nim informacji w celu przekazania innym 

TA_03; TA_04 

 



                     

5. Zalecana literatura:  

Literatura podstawowa: 

Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, 2009 

M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, 2012 

J. Walasek, Turystyka w Unii Europejskiej, Warszawa 2014 

A. Panasiuk (red.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Warszawa 2014. 

 

 

Literatura uzupełniająca: 

Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Materiały. Dokumentacje. Projekty, zeszyty 1-6 

Informacja o polityce turystycznej UE: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.13.pdf 

 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:  

Biblioteka UAM, Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UAM. 

http://www.visiteurope.com/en/ 

http://www.pot.gov.pl/ 

http://www.wotwielkopolska.pl/ 

http://www.poznan.pl/mim/trakt/foldery-turystyczne,p,11764,11767.html 

 

 

III. Informacje dodatkowe 

 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania: 

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Turystyka a administracja 

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 

TA_01- TA_04 TK_01 - TK_05 Wykład multimedialny Zaliczenie pisemne lub 

prezentacja własnego 

opracowania pisemnego, 

wystąpienie przed grupą i 

dyskusja  

TA_01- TA_04 TK_06 Zajęcia terenowe Zaliczenie pisemne lub 

prezentacja własnego 

opracowania pisemnego, 

wystąpienie przed grupą i 

dyskusja 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

Nazwa modułu (przedmiotu): Turystyka a administracja 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.13.pdf


aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z 

nauczycielem akademickim 
15 godz 

Praca własna studenta 45 godz. 

Suma godzin 60 godz. 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 

modułu (przedmiotu) 
2 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 

takich jak ćwiczenia: 2 punkty ECTS 

4. Kryteria oceniania: 

Stopień opanowania zagadnień opisanych w sylabusie, umiejętność prezentacji i dyskusji w 

przypadku wybory drugiej formy zaliczenia 

 

 

 

Poznań, dnia  16 września 2017 r. 


