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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. 5. 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Prognozowanie w turystyce 
Rodzaj modułu:  

specjalistyczny 

Rok: III Semestr:  6 Sposób zaliczenia: Zo 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 20 15 

Ćwiczenia   

Liczba punktów ECTS 3 3 

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Zapoznanie z podstawowymi narzędziami prognostycznymi i sposobami ich oceny 

2 Pozyskanie wiedzy o podstawowych prognozach wielkości opisujących turystykę i 

rekreację  

3 Umiejętność wstępnej oceny przydatności wykorzystania różnych narzędzi 

statystycznych i przydatności wybranych prognoz do podejmowania decyzji 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Znajomość podstawowego aparatu pojęciowy w zakresie turystyki i rekreacji  

2. Zna różnorodne źródła informacji o turystyce i rekreacji  

3. Korzysta w różnorodnych źródeł informacji o turystyce i rekreacji 

4. Umie korzystać z podstawowych funkcji programu Excel 

 

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 podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze 

stosowane w procesie prognozowania 

K_W04+++ 

P6S_WG 
 

W2 Zna różnorodne źródła informacji z zakresu turystyki i 

rekreacji właściwych dla studiowanego kierunku 

K_W06++ 

P6S_WG 

 

Umiejętności 
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U1 Korzysta w różnorodnych źródeł informacji o  przyszłości 

turystyki i rekreacji,  ocenia ich wiarygodność i 

przydatność do określonych celów 

K_U01+++ 

P6S_UW 

 

U2 Selekcjonuje i przetwarza pozyskane dane, wykorzystując 

podstawowe techniki prognozowania w tym podstawowe 

metody statystyczne wykorzystujące podstawowe 

narzędzia informatyczne 

K_U02++ 

P6S_UW 

 

U3 Analizuje przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów i 

zjawisk turystyczno-rekreacyjnych  w świetle różnych 

danych źródłowych 

K_U03+++ 

P6S_UW 

 

Kompetencje społeczne 

K1 Jest przygotowany do udziału w różnych formach 

doskonalenia zawodowego 

K_K02++ 

P6S_KK 

 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

Proces podejmowania decyzji i ryzyko z nim związane. Prognozy, programy, plany. Podział 

metod przewidywania przyszłości. Techniki prognostyczne. Ilościowe techniki 

prognostyczne, metody trendu. Międzynarodowe podróże turystyczne na świecie 1950-2030,  

stan faktyczny i prognozy. Ocena przydatności metod prognostycznych. Prognozy 

krótkookresowe, metody naiwne i ich zastosowanie. Przyjazdy turystów zagranicznych do 

Polski w latach 1994-2005  i prognozy na lata 2006-2015. Prognoza liczby pasażerów 

korzystających z transportu lotniczego (do 2030 roku), wielkości bazy noclegowej itp. 

Długookresowe prognozy liczby wyjazdów zagranicznych mieszkańców Polski w latach 

2010-2040. 

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny, (wykład z dyskusją) 

2. Ćwiczenia domowe z zastosowania metod prognostycznych 

 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Test 

W2 Test 

U1 Wybór metody przez studenta 

U2 Wybór metody przez studenta 

U3 Wybór metody przez studenta 

K1 Ocena aktywności i zaangażowania 

 

 

 

 

Tab. 8 
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Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin – 

studia stacjonarne 

Liczba godzin – 

studia niestacjonarne 

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego): 

Wykład 20 15 

Ćwiczenia (laboratorium, projekt)   

Konsultacje (egzamin)  5 5 

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 25 20 

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

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)    

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 40 40 

Przygotowanie się do egzaminu 10 10 

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 50 50 

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 2 2 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  3 3 

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

  

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, red. M. Cieślak, PWN, 

Warszawa 2001 

2. Gajda J., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2001 

 Literatura uzupełniająca 

1. Tourism Highlights , UN WTO, Madryt 2013 (www.unwto.org) 

2. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015  - POT, 2011 

(www.pot.gov.pl) 

… Analiza i prognoza oddziaływania projektu „Promujmy Polskę Razem” na przyjazdy 

turystów zagranicznych do Polski oraz wpływy dewizowe w latach 2007-2017, 

Instytut Turystyki, 2012 (www.pot.gov.pl) 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Dr Krzysztof Łopaciński 

Adres e-mail: krzys@intur.com.pl 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu 

 


