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Tab. 1 

Ogólna charakterystyka modułu 

Nr modułu: 

C. 9. 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Wykład fakultatywny: Public Relations w turystyce 
Rodzaj modułu:  

specjalistyczny 

Rok: II Semestr:  4 Sposób zaliczenia: Z 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia   

Liczba punktów ECTS 4  

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności kompetencji społecznych a także podstaw public relations 

przewidzianych dla studentów turystyki i rekreacji.  

2 Upowszechnienie wiedzy na temat założeń teoretycznych i praktyki stosowania 

metod i narzędzi public relations w  działaniach podejmowanych przez  instytucje 

działające w sferze publicznej, w szczególności w zakresie metod i narzędzi 

kształtowania wizerunku instytucji publicznych oraz komunikacji tych instytucji z 

otoczeniem i wewnątrz własnej struktury oraz komunikacji z mediami. 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Bez wymagań 

 

Tab. 4 

Efekty kształcenia 

 Zamierzone efekty kształcenia  - 

student, który zaliczył moduł: 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia i 

stopień ich 

osiągania  

Odniesienie do 

charakterystyk

i II stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

  Wykład 

Wiedza 

W1 Student zna narzędzia oraz teoretyczne podstawy public K_W11++ P7S_WG 
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relations.  

W2 Posiada wiedzę na temat różnic między PR a 

marketingiem, posiada także  wiedzę na temat zasad 

prowadzenia działalności w zakresie media-relations .  

K_W11++ P7S_WG 

W3 Ma wiedzę na temat różnic pomiędzy  PR a innymi 

sposobami komunikacji publicznej i organizacyjnej  

K_W11++ P7S_WG 

Umiejętności 

U1 Umie posługiwać się terminologią i wykorzystywać 

narzędzia PR  

K_U01++ P7S_UW 

U2 Posiada umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia 

kampanii PR w mediach i innych organizacjach 

komunikacji publicznej 

K_U05++ P7S_UW 

U3 Potrafi wykorzystać narzędzia PR przeznaczone do 

publikacji w różnych rodzajach mediów.  

K_U05++ P7S_UW 

Kompetencje społeczne 

K1 Samodzielnie poszukuje propozycji rozwiązań sytuacji 

kryzysowych wewnętrznych  jak zewnętrznych 

symulowanych podczas zajęć.  

K_K06++ P7S_KR 

P7S_KO 

K2 Rozumie potrzebę doskonalenia zawodowego 

 

K_K01++ P7S_KK 

P7S_KR 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

1) Public Relations – definicje, teorie, modele  

2) Public Relations i marketing – wzajemne relacje 

3) Przedmiot, narzędzia oraz metody PR.  

4)  Środki i techniki komunikacji w organizacji. 

5) Budowanie marki i wizerunku organizacji: wizerunku medialnego, tworzenie tożsamości 

marki,, wybór środków promowania marki w mediach, internecie i reklamie  

6) Relacje z mediami: zasady tworzenie wypowiedzi dla mediów, notatki prasowe, 

konferencje prasowe, wywiady.  

7) Budowanie wizerunku organizacji w sytuacjach kryzysowych, tworzenie planów 

antykryzysowych.  

8) Międzynarodowe public relations.  

9) Prawne aspekty public relations.  

10) Psychologiczne i etyczne aspekty public relations.  

11) Wizerunek osobisty (kultura słowa, emisja głosu, wizaż).  

12) Komunikacja werbalna i niewerbalna.  

13) Prezentacje i wystąpienia publiczne: profesjonalne przygotowanie prezentacji, środki 

identyfikacji wizualnej firmy, sztuka pisania wystąpień publicznych, wystąpienia przed 

kamerą.  

14) Public Relations i CSR  

15) Promocja i reklama jako instrument osiągania celów marketingowych firmy  

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny połączony z dyskusją 

2. Analiza studium przypadku 
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Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Test wiadomości 

W2 Test wiadomości 

 W3 Test wiadomości 

U1 Test wiadomości 

U2 Test wiadomości 

K1 Test wiadomości 

K2 Test wiadomości 

 

Tab. 8 

Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin – 

studia stacjonarne 

Liczba godzin – 

studia niestacjonarne 

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego): 

Wykład 30  

Ćwiczenia (laboratorium, projekt)   

Konsultacje (egzamin)  2  

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 32  

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  1  

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)    

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 45  

Przygotowanie się do egzaminu 30  

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 75  

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 3  

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  4  

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

  

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 
1 Black, S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003 

2. Wojcik, K., Public relations od A do Z, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 2001 

3.  Olędzki J, Tworzydło D. (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, 

PWN. 

 Literatura uzupełniająca 

1. Przybylski H. (red.), Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki 

komunikowania,  

2. Janiszewska B. (red.), Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wyd. 

Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006. 

3. Ociepka B. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,  

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: mgr Janusz Kawałko 

Adres e-mail: janusz@kawalko.pl 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 

 


