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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. 7. 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Tworzenie produktu turystycznego  
Rodzaj modułu:  

specjalistyczny 

Rok: III Semestr:  5 Sposób zaliczenia: Zo 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 15  

Ćwiczenia 15  

Liczba punktów ECTS 3  

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat struktury produktów turystycznych  i 

usług składających się na poszczególne produkty 

2 Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad przygotowania i tworzenia 

produktu turystycznego 

3 Przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania oferty turystycznej 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Znajomość  podstawowych form współczesnej turystyki 

2. Podstawowa wiedza w zakresie walorów turystycznych i infrastruktury turystycznej 

woj. lubelskiego 

3 Podstawowe wiadomości dotyczące marketingu mix i w zakresie modułu „Podstawy 

marketingu” 

 

Tab. 4 

Efekty kształcenia 

 Zamierzone efekty kształcenia  - 

student, który zaliczył moduł: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia i stopień 

ich osiągania 

Kody PRK - wytłuszczone 

  Wykład Ćwiczenia 

Wiedza 

W1 Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia  stosowane 

w tworzeniu produktu turystycznego i  

K_W04++ 

P6S_WG 

K_W04++ 

P6S_WG 

W2 Zna strukturę usług turystyczno-rekreacyjnych tworzących K_W09+++ K_W09++ 
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poszczególne rodzaje produktu turystycznego P6SWG P6SWG 

W3 Zna: źródła informacji, narzędzia analiz przestrzennych 

oraz metody prezentacji zjawisk 

K_W07++ 
P6SWG 

K_W07++ 
P6SWG 

Umiejętności 

U1 Dokonuje waloryzacji walorów i infrastruktury 

turystycznej  dla określonych grup odbiorców 

 K_U06+++ 

P6S_UW 

U2 Przygotowuje i wdraża ofertę turystyczną i rekreacyjną dla 

różnych grup odbiorców 

 K_U14+++ 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne 

K1 Współpracuje w grupie, realizując różne role i zadania  K_K05++ 

P6S_KO 

P6S_KR 

K2 Pozyskuje  informacje w czasie kontaktów osobistych  K_K05+,  

P6S_KO 

P6S_KR 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

Produkt turystyczny i pojęcia z nim związane, procedury tworzenia produktu turystycznego, 

rodzaje produktów, usługi turystyczne, infrastruktura turystyczna dla poszczególnych typów 

produktów, popyt na produkty i jego struktura, narzędzia tworzenia i wdrażania produktu 

turystycznego. Produkty wybranych sektorów (biura podróży, baza noclegowa, transport, 

gastronomia, usługi i produkty innych wybranych sektorów. 

Forma zajęć – ćwiczenia 

Treści programowe 

Wykonanie projektu (wybór, przegląd literatury, prezentacja założeń i rezultatów) produktu 

turystycznego wybranego obszaru (praca zbiorowa). Przygotowanie oferty produktu 

turystycznego, fiszka produktowa, wybór produktów dla poszczególnych regionów 

województwa lubelskiego, gromadzenie literatury przedmiotu, wykorzystanie Internetu i 

innych źródeł. Przygotowanie i prezentacja poszczególnych składowych fiszek 

produktowych. Ocena i dyskusja na zajęciach nad zrealizowanymi projektami.  

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny, (wykład z dyskusją) 

2. Grupowa analiza problemu, samoocena  

3. Przygotowanie projektu w ramach pracy własnej 

 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Test  

W2 Test  

 W3 Test  
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U1 Ocena przygotowania projektu 

U2 Ocena przygotowania projektu 

K1 Ocena pracy zespołu nad projektem 

K2 Ocena pracy zespołu nad projektem 

 

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 15 10 

Ćwiczenia (laboratorium, projekt) 15 10 

Konsultacje (zaliczenie)  5 5 

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 35 25 

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

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)  5 30 

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 20 25 

Przygotowanie się do zaliczenia 15 20 

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 40 75 

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 1,5 3 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  3 3 

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

15(0,5) 10(0,5) 

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Produkt turystyczny, J. Kaczmarek, A.Stasiak, B. Włodarczyk. Briggs, PWE, W-wa, 

2005 

Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, PWN, W-wa, 2005 

2. Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego pod red. Kazimierza Pieńkosia, 

Warszawa : WSE, 2005 

3. Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembskiego, PWN, W-wa, 2005 

 Literatura uzupełniająca 

1. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, POT, 

Warszawa, 2011 

2. Plan marketingu turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski , Lublin, 2009 

3. Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne: praca zbiorowa (red. 

Grzegorz Gołembski, Warszawa, PWE, 2007 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Dr Waldemar Jurkiewicz, prof. WSSP 

Adres e-mail: waljurk@gmail.com 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 

 


