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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: 

C. 4. 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Obsługa ruchu turystycznego 

 

Rodzaj modułu:  
specjalistyczny 

Rok: I Semestr: 2 Sposób zaliczenia: E 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 20 

Ćwiczenia 10 10 

Liczba punktów ECTS 5 4 

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem obsługi 

ruchu turystycznego w Polsce i na Świecie. 

2. Studenci poznają role i zadania różnych przedsiębiorstw turystycznych 

uczestniczących w organizacji i realizacji usług turystycznych. 

3. Zapoznanie studentów z produktem turystycznym, jego organizacją oraz rolą kadr 

turystycznych w sprzedaży i realizacji różnych usług turystycznych. 

4. Poznanie przez studentów aktualnych trendów i współczesnego rynku usług 

turystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i Internetu 

w obsłudze ruchu turystycznego. 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Bez wymagań wstępnych 

2.  

 

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 wszystkie zadania organizacji państwowych i 

samorządowych oraz przedsiębiorstw w działalności 

turystycznej. 

K_W03++ 

P1P_W05 

P6S_WG 

K_W03+ 

P1P_W05 

P6S_WG 

W2 Posiada pełną wiedzę w zakresie rodzajów ruchu 

turystycznego oraz form jego obsługi przez organizacje i 

K_W05++ 

S1P_W07 

K_W05+ 

S1P_W07 
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przedsiębiorstwa turystyczne. P6S_WG 

P6S_WK 

P6S_WG 

P6S_WK 

W3 Zna dobrze współczesny rynek usług turystycznych i wie 

jakie są aktualnie wykorzystywane nowoczesne techniki 

informatyczne oraz Internet w usługach turystycznych.  

K_W09++ 

S1P_W02 

P6S_WG 

K_W09+ 

S1P_W02 

P6S_WG 

Umiejętności 

U1 Potrafi właściwie opisać rodzaje i formy ruchu 

turystycznego oraz role i zadania podmiotów 

uczestniczących w organizacji imprez i obsłudze turystów. 

K_U03++ 

S1P_U02 

P6S_UW 

K_U03+ 

S1P_U02 

P6S_UW 

U2 Umie przygotować produkt turystyczny w zakresie 

programowania, kalkulacji i zamawiania świadczeń oraz 

potrafi przedstawić strategie jego sprzedaż i realizacji.   

K_U12++ 

S1P_U07 

P6S_UK 

K_U12+ 

S1P_U07 

P6S_UK 

U3 Przedstawia możliwości wykorzystania nowoczesnych 

technik informatycznych i Internetu na różnych etapach 

obsługi ruchu turystycznego oraz aktualne trendy na 

współczesnym rynku usług turystycznych. 

K_U13++ 

S1P_U07 

P6S_UK 

K_U13+ 

S1P_U07 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne 

K1 Ma świadomość o zachodzących zmianach w zakresie 

globalizacji rynku usług turystycznych oraz rozumie jaki to 

ma wpływ na rozwój i szanse przedsiębiorstw 

turystycznych naszego kraju i regionu;   

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 Rozumie jak szeroki i złożony jest rynek usług 

turystycznych a w związku z tym jak duża jest 

różnorodność obowiązków stojących przed osobami 

zajmującymi się pracą w usługach turystycznych. 

K_K07++ 

S1P_K04 

P1P_K04 

P6S_KR 

K_K07+ 

S1P_K04 

P1P_K04 

P6S_KR 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

Podstawowe pojęcia, terminy i definicje związane z obsługą ruchu turystycznego. 

Struktura organizacyjna i funkcjonalna turystyki w Polsce i na Świecie. 

Klasyfikacja, rodzaje i formy obsługi ruchu turystycznego w Polsce. 

Etapy podróży i zadania związane z obsługą turystyczną. 

Prawne aspekty ruchu turystycznego. Wymogi „Ustawy o świadczeniu usług turystycznych” 

w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 

Działalność podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne. 

Baza noclegowa, gastronomiczna i transport w obsłudze ruchu turystycznego. 

Organizacja, struktura i zakres działalności biur podróży. 

Dobór i szkolenie kadr w obsłudze ruchu turystycznego.  

Rola i znaczenie informacji turystycznej. 

Pojęcie produktu turystycznego, organizacja i realizacja imprez turystycznych. 

Nowoczesne techniki informatyczne w obsłudze ruchu turystycznego. 

Czynniki rozwoju współczesnej turystyki i aktualne trendy. 

Forma zajęć – ćwiczenia 

Treści programowe 

Analiza zadań organów administracji państwowej i samorządowej w turystyce. 

Dostosowanie odpowiednich formy obsługi ruchu turystycznego na kolejnych etapach 

podróży turystycznej. 

Projektowanie produktu turystycznego: badanie rynku,  programowania, kalkulacja, sprzedaż 

i realizacja imprez turystycznych. 
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Wzory dokumentów, umowy i formalności związane z organizacją, sprzedażą i obsługą 

imprez turystycznych. 

Przepisy paszportowe, wizowe, celno-dewizowe, graniczne, sanitarne w kraju docelowym i 

tranzytowym. 

Rodzaje stanowisk pracy w obsłudze ruchu turystycznego, zakres uprawnień i obowiązków. 

Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi się organizacją, sprzedaż i obsługą imprez.   

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny (wykład z dyskusją) 

2. Analiza różnych aspektów związanych z obsługą ruchu turystycznego. 

 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Egzamin 

W2 Egzamin 

 W3 Egzamin 

U1 Grupowa analiza i ocena 

U2 Kolokwium 

U3 Kolokwium 

K1 Kolokwium 

K2 Kolokwium 

 

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 20 

Ćwiczenia (laboratorium, projekt) 10 10 

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

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 47 37 

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  2 1,5 

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)  30 20 

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 40 40 

Przygotowanie się do egzaminu 5 5 

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 75 65 

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 3 2,5 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  5 4 

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

10(0,5) 10(0,5) 

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Bosiacki S., Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, AWF, Poznań 2004. 

2. B.Meyer, „Obsługa ruchu turystycznego”, PWN 2007 

3. G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej 
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4. Kruczek Z.: Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2006. 

5. Głowacki M.: Podstawy obsługi ruchu turystycznego w Polsce, WSHiT, 2007. 

 Literatura uzupełniająca 

1. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 

2. Strony internetowe: www.pot.gov.pl    www.msit.gov.pl 

www.wiadomosciturystyczne.pl    www.tur-info.pl     www.rynek-turystyczny.pl 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Robert Mazur 

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

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

http://www.pot.gov.pl/
http://www.msit.gov.pl/
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/
http://www.tur-info.pl/
http://www.rynek-turystyczny.pl/
mailto:r.mazur@watra-travel.pl

