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Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza 

im. Wincentego Pola  

w Lublinie 
 

 

Wydział Nauk Społecznych 
kierunek: Turystyka i rekreacja 

studia I stopnia 
 

Tab. 1 

Ogólna charakterystyka modułu 

Nr modułu: 

C3 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Obsługa klienta 
Rodzaj modułu: 

specjalistyczny 

Rok: II Semestr: 4 Sposób zaliczenia: Zo 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 20 20 

Ćwiczenia 10 10 

Liczba punktów ECTS 2 2 

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z  procesem profesjonalnej  obsługi klienta 

na poszczególnych etapach sprzedaży i realizacji usług turystycznych. 

2 
Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i  nabywają praktyczne  umiejętności 

obsługi klienta poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik sprzedaży. 

3 
Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi związanymi z ochroną interesów 

klienta, rozpatrywaniem reklamacji, i zażaleń. 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Wiedza ogólna w zakresie „Obsługi ruchu turystycznego” 

 

Tab. 4 

Efekty kształcenia 

 Zamierzone efekty kształcenia  - 

student, który zaliczył moduł: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia i stopień 

ich osiągania 

  Wykład Ćwiczenia 

Wiedza 

W1 Zna podstawowy zakres pojęć w zakresie turystyki i 

rekreacji oraz nauk przyrodniczych i społecznych  na 

gruncie  obsługi klienta w usługach turystycznych. 

K_W03++ 

P1P_W05 

P6S_WG 

K_W03+ 

P1P_W05 

P6S_WG 

W2 Posiada pełną wiedzę w zakresie profesjonalnej obsługi 

klienta oraz możliwości wykorzystania technik 

informatycznych i Internetu do komunikacji z klientem.   

K_W05++ 

S1P_W07 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W05+ 

S1P_W07 

P6S_WG 

P6S_WK 

W3 Posiada kompletną wiedzę w zakresie przepisów prawnych 

związanych z ochroną interesów  klienta i 

rozwiązywaniem  sytuacji trudnych występujących 

K_W15++ 

S1P_W07 

P6S_WG 

K_W15+ 

S1P_W07 

P6S_WG 
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podczas obsługi klienta. P6S_WK P6S_WK 

Umiejętności 

U1 Potrafi opisać i scharakteryzować wszystkie znane metody 

i sposoby komunikacji z klientem na poszczególnych 

etapach obsługi. 

K_U02+++ 

P1P_U05 

P6S_UW 

K_U02+ 

P1P_U05 

P6S_UW 

U2 Umie zastosować praktycznie tradycyjne metody i 

nowoczesne techniki informatyczne przy sprzedaży oferty 

turystycznej i obsłudze klienta.  

K_U11++ 

S1P_U03 

P6S_UO 

K_U11+ 

S1P_U03 

P6S_UO 

U3 Umie przedstawić obowiązujące przepisy prawne związane 

z obsługą i ochroną interesów klienta oraz zastosowanie 

właściwych procedur przy rozwiązywania sytuacji 

trudnych występujących podczas obsługi klienta. 

K_U14++ 

S1P_U07 

P6S_UK 

K_U14+ 

S1P_U07 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne 

K1 Zna rolę i znaczenie pracownika w  profesjonalnej 

obsłudze klienta oraz wymagania i oczekiwane 

kompetencje wobec tych pracowników 

K_K01+++ 

S1P_K01 

P1P_K01 

P1P_K07 

P6S_WG 

P6S_KK 

K_K01+ 

S1P_K01 

P1P_K01 

P1P_K07 

P6S_WG 

P6S_KK 

K2 Ma duże poczucie odpowiedzialności organizacyjnej i 

prawnej za zadania stawiane osobom  zajmującym się 

obsługą klienta w usługach turystycznych. 

K_K10++ 

P1P_ K06 

P6S_KR 

K_K10+ 

P1P_ K06 

P6S_KR 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

Wiedza o kliencie. Motywacje i potrzeby klientów. 

Znaczenie profesjonalnej obsługi klienta w usługach turystycznych. 

Proces, techniki i sposoby obsługi klienta. 

Kanały komunikacji i struktura przekazu informacji.  

Psychologiczne i społeczne cechy pracownika turystyki.  

Kryterium doboru pracowników w usługach turystycznych. 

Wykorzystanie technik informatycznych i Internetu przy sprzedaży usług turystycznych i 

obsłudze klienta. 

Ochrona prawna konsumenta usług turystycznych. Ustawy i rozporządzenia dotyczące 

ochrony klienta. 

Rozwiązywanie sytuacji problemowych. Konflikt podczas obsługi, procedury postępowania  

reklamacyjnego. 

Zawieranie umowy z klientem w usługach turystycznych. 

Forma zajęć – ćwiczenia 

Treści programowe 

Sposób podejścia do klienta, rola „pierwszego wrażenia, analizowanie potrzeb klienta, 

podjęcie działania. 

Praktyczne metody komunikacji z klientem. Prowadzenie rozmowy z klientem. 

Kultura osobista i ubiór pracownika obsługującego klienta. 

Zawieranie umów oraz prowadzenie innych procedur i formalności związanych ze sprzedażą 

usług turystycznych i obsługą klienta. 

Stosowanie nowoczesnych technik sprzedaży i komunikacji z klientem. 

Obowiązki organizatorów i sprzedawców usług turystycznych  poprzez analizę 

obowiązujących przepisów prawnych.  

Konflikt podczas obsługi, radzenie sobie ze stresem, sterowanie konfliktem, radzenie sobie z 
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problematycznymi klientami. 

Rozpatrywanie reklamacji i postepowanie w tym zakresie. 

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny (wykład z dyskusją) 

2. Inscenizacje i analiza technik obsługi klienta. 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Zaliczenie 

W2 Zaliczenie 

W3 Zaliczenie 

U1 Grupowa analiza i ocena 

U2 Grupowa analiza i ocena 

U3 Ćwiczenia - kolokwium 

K1 Zaliczenie 

K2 Zaliczenie 

 

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 20 20 

Ćwiczenia (laboratorium, projekt) 10 10 

Konsultacje (zaliczenie)  5+2=7 5+2=7 

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 37 37 

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  1,5 1,5 

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)  20 30 

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 50 40 

Przygotowanie się do zaliczenia 15 15 

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 85 85 

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 3,5 3,5 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  5 5 

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS z 

zajęć praktycznych):  
10 (0,5) 10 (0,5) 

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. William W.Larson; Obsługa klienta. Warszawa 2003 

2. Jacek Chwałek: Obsługa klienta. Warszawa 2003 

3. Nesterowicz M.:Prawo turystyczne.Bydgoszcz 1999 

4. Nęcki Z.Komunikacja międzyludzka.Kraków 2000 
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5. Beata Meyer: Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa 2006 

 Literatura uzupełniająca 

1. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenia do ustawy 

2. Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. Księga pierwsza. Zawarcie umowy. 

3. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. 

 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Robert Mazur 

Adres e-mail: r.mazur@watra-travel.pl 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 

 

 

 


