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Rok akademicki: Grupa przedmiotów

ECTS 2) 3

b) stopień c) rok

I 3

15

15

T

T

T

poznanie relacji między turystyką a rozwojem lokalnym; poznanie uwarunkowań i modeli rozwoju turystyki w skali lokalnej; poznanie i zrozumienie 
mechanizmu wpływu turystyki i rekreacji na rozwój gospodarki lokalnej; poznanie społeczno-kulturowych i ekologicznych efektów recepcji ruchu 
turystycznego; poznanie sposobów wykorzystania potencjału lokalnego  w rozwoju lokalnym (tworzeniu miejsc pracy i źródeł dochodów) .

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

       

gry symulacyjnerozwiązywanie problemu

eksperyment

indywidualne projekty studenckie

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

konsultacje

inne…

A.     wykłady

Rozwój lokalny - definicje, cechy, podmioty, przedmiot, cele. Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego. Podmioty i czynniki rozwoju lokalnego -
zasobowe, efektywnościowe. Turystyka a rozwój lokalny - definicje, modele i teorie rozwoju turystyki w skali lokalnej. Uwarunkowania i czynniki
rozwoju turystyki w skali lokalnej. Mechanizm wpływu turystyki na gospodarkę lokalną. Sektor prywatny a turystyka. Powiązania turystyki z innymi
dziedzinami gospodarki lokalnej. Korzyści ekonomiczne rozwoju turystyki. Efekty mnożnikowe. Rola turystyki w aktywizacji lokalnej społeczności.
Postawy mieszkańców wobec turystyki i turystów. Przemiany w społeczności lokalnej pod wpływem turystyki. Turystyka a środowisko naturalne.
Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki w środowisku naturalnym. Granice pojemności i chłonności turystycznej. Koncepcja i założenia
turystyki zrównoważonej. Formy turystyki zrównoważonej. Rola sektora publicznego w rozwoju turystyki. Lokalna polityka turystyczna. Podmioty
kształtujące lokalną politykę turystyczną. Kompetencje i zadania gminy w zakresie rozwoju turystyki. Instrumenty stymulowania rozwoju turystyki.
Planowanie rozwoju turystyki. Strategie i programy rozwoju turystyki. 

Uwarunkowania i czynniki rozwoju turystyki w skali lokalnej. Zasoby lokalne i możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystyki (wydarzenia
sportowe, kultura, dziedzictwo kulinarne). Położenie geograficzne. Historia. Klimat. Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna.
Diagnoza uwarunkowań społeczno-demograficznych. Diagnoza stanu gospodarki lokalnej. Diagnoza uwarunkowań turystycznych - infrastruktura
turytyczna i paraturystyczna. Uwarunkowania organizacyjno-finansowe. Propozycja ogólnych kierunków rozwoju turystyki w oparciu o
przeprowadzone analizy. 

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

inne… inne …

studium przypadku

9

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

9

a) forma dydaktyczna

inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych; Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu;

Koordynator przedmiotu5): dr Katarzyna Gralak

zimowy polski

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot

do wyboru

Nazwa przedmiotu1): Turystyka i rekreacja w rozwoju lokalnym

Prowadzący zajęcia6): dr Katarzyna Gralak, pracownicy Wydziału

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski3): 
Tourism and recreation in local development

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Numer katalogowy: TFL509
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40%
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ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

złożone projekty

inne…

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

egzamin ustny

Element oceny

imienne karty oceny studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

egzamin pisemny

egzamin ustny

inne… inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

05 - potrafi dokonać analizy wybranego obszaru i identyfikacji jego mocnych i 
słabych stron w kontekście rozwoju turystyki

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 
itd.)

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne..

inne…

okresowe prace pisemne

test komputerowy 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

02 - posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych, społeczno-
kulturowych i ekologicznych efektów rozwoju turystyki w skali lokalnej

01 - zna i rozumie relacje między turystyką a rozwojem lokalnym, 
mechanizm funkcjonowania turystyki w skali lokalnej, zna 
uwarunkowania i czynniki rozwoju turystyki w skali lokalnej

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

04 - potrafi wskazać przykłady wykorzystania lokalnych zasobów w 
rozwoju turystycznym obszaru

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

03 - ma wiedzę z zakresu możliwości oddziaływania władz lokalnych 
na rozwój turystyki

06 -  potrafi wskazać kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o 
lokalny potencjał, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej 
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UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25)

1. Pender, L.; Sharpley, R. 2008. Zarządzanie turystyką. PWE, Warszawa,

3. Pawlusiński, R. 2005. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Wyd. UJ, Kraków,

4. Gordon, A. 2003. Turystyka w gminie i powiecie. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa,

5. Majewski, J.; Lane; B. 2001. Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Wyd. Fundusz Współpracy, Poznań.

2. Kurek, W. 2008. Turystyka. PWN, Warszawa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 
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