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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Podstawowe definicje i klasyfikacje – przegląd definicji w literaturze przedmiotu, w aktach prawa krajowego i międzynarodowego. Rola
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w definiowaniu i klasyfikacji uzdrowisk. Kryteria  klasyfikacyjne i podstawowe podziały 
Historia działalności uzdrowiskowej – kurortów europejskich, czynniki rozwoju, zmiany w ich pozycji rynkowej i prestiżu. Studium przypadku
Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk - Uzdrowiska. Terminologia, klasyfikacja i wymagania ogólne, PN-2001/Z-11000 oraz Ustawa z
dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.
U. z 2005 Nr 167, poz.1399 z późn. zmianami, przepisy wykonawcze, przepisy odnoszące się do gmin uzdrowiskowych, do spółek
uzdrowiskowych i innych podmiotów systemu i rynku uzdrowiskowego . Kierunki działalności uzdrowiskowej i źródła ich finansowania –
Działalność podstawowa: lecznictwo finansowane ze skierowań z systemów publicznych, ze skierowań prywatnych indywidualnych lub
grupowych, ze skierowań z niepublicznych komercyjnych ubezpieczeń (Ub. działu I). Zakres działalności podstawowej: wytwarzanie i
sprzedaż produktów z zasobów naturalnych (sole, wody mineralne i inne). Działalność turystyczną w zależności od charakteru uzdrowiska,
jego kondycji finansowe uznać można bądź za działalność podstawową bądź towarzyszącą, uzupełniającą. Inne kierunki działalności to
działalność inwestycyjne, promocyjna i inne rodzaje działalności pomocniczej gmin i spółek uzdrowiskowych
Skutki zjawisk kryzysowych w uzdrowiskach - Zasięg ogólnokrajowy: skutki zmniejszania się finansowania z publicznego systemu
ubezpieczeń społecznych / zdrowotnych i z publicznego systemu ochrony zdrowia, niesprawność rozwiązań instytucjonalnych (dysfunkcje w
relacjach z ZUS, KRUS, NFZ i innymi instytucjami otoczenia uzdrowisk), skutki postępującej dekapitalizacji majątku uzdrowiskowego i
infrastrukturalnego oraz odpływ kwalifikowanej kadry. Zasięg miejscowy: trudności z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obciążenie gmin ponad zadania własne zadaniami zleconymi bez wskazania ich finansowania, spadek dochodów gmin przy
jednoczesnym wzroście wydatków, propozycje prywatyzacyjne niekorzystne lub nieuczciwe, metody wyceny niesprawiedliwe (wartość
biznesu w działaniu a wartość likwidacyjna, wartość właściciela a wartość sprawiedliwa, wartość księgowa, wartość ekonomiczna, wartość
odtworzeniowa, wartość rynkowa, wartość good value etc.), utrata wizerunku 
Wielofunkcyjny model nowoczesnego uzdrowiska – Dywersyfikacja działalności chroni przed skutkami spadku popytu, spadku rentowności,
nie pełnego wykorzystania pojemności recepcyjnej obiektów i urządzeń, ruchami cen, zaostrzającą się konkurencją, monopolizacją rynku,
załamaniem się koniunktury, zmianami koniunktury, wpływami politycznymi, niesprawnością otoczenia instytucjonalnego. 

B.     ćwiczenia

Wielofunkcyjny model obejmuje funkcję leczniczą, funkcję turystyczną, kulturotwórczą, naukową, edukacyjną, kulturotwórczą, produkcyjną,
osiedleńczą i inne funkcje
Profilowanie działalności turystycznej w uzdrowiskach - zasady (rynkowe, konkurencji, popytu, polityki państwa etc.) i metody profilowania
działalności (specjalizacja / dywersyfikacja działalności), budowa portfolio, budowa profilu klienta / turysty / kuracjusza, budowa profilu
ryzyka
Znaczenie turystyki w rozwoju uzdrowisk – rola turystyki we wzroście i/lub stabilizacji przyjazdów gości do uzdrowisk, w zabezpieczeniu
przed groźbą utraty płynności finansowej i ruiny, w pozyskiwaniu kapitału na odtworzenie i powiększenie majątku gmin i spółek
uzdrowiskowych
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Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

eksperyment

studium przypadku

Metody dydaktyczne14):

b) liczba godzin (stacjonarne i niestacjonarne)a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

konsultacje inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

 stacjonarne / niestacjonarne

inne… inne …

indywidualne projekty studenckie

inne… inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

gry symulacyjne

-poznanie technik budowy turystycznej i rekreacyjnej oferty uzdrowisk

a) semestr

-identyfikacja i ocena korzyści z turystyki uzdrowiskowej dla określonych beneficjentów: kuracjuszy, gmin i spółek uzdrowiskowych oraz 
lokalnego biznesu i lokalnych społeczności. 

letni polski

Celem przedmiotu jest:

-poznanie uzdrowisk w Polsce i na świecie

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Nazwa przedmiotu1): Turystyka uzdrowiskowa

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot d) forma studiów

do wyboru

b) Jęz. wykładowy11)

Założenia i cele przedmiotu12):
-identyfikacja podobieństw i różnic oraz efektów społecznych i ekonomicznych turystycznego wykorzystania uzdrowisk

Numer katalogowy: TFL609

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 

Koordynator przedmiotu5): prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

SPA and Health Resort Tourism

Prowadzący zajęcia6): prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr Jan Zawadka, mgr Ewa Ferens, pracownicy Wydziału

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8): Wydział Nauk Ekonomicznych

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, Zakład Rynków Finansowych
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sala dydaktyczna

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

test

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Element oceny

egzamin pisemny

egzamin ustny

inne…

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne..

egzamin pisemny

egzamin ustny

okresowe prace pisemne

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 
20):

złożone projekty

inne…

inne…

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

Element oceny

inne..

Założenia wstępne17): brak

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

04 - student zna krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje 
wspierające rozwój turystyki uzdrowiskowej i objaśnia ich zadania;  
objaśnia zależności strukturalne i instytucjonalne w turystyce 
uzdrowiskowej

06 -

07 -

Wymagania formalne  (przedmioty wprowadzające)16): brak

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

08 -

05 -

01 - student ocenia potencjał turystyczny i rekreacyjny gmin 
uzdrowiskowych oraz dobiera zasoby turystyczne i rekreacyjne do 
oferty; proponuje rozwiązania; potrafi adaptować wzorce; chętny do 
współpracy w zadaniach zespołowych, wyraża samodzielne oceny 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena wykonanie zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

02 - student zna techniki pozyskiwania informacji o problemach gmin 
i spółek uzdrowiskowych; korzystając ze studium przypadku 
turystycznego wykorzystania uzdrowisk rozwiązuje własne 
potencjalne problemy zawodowe

03 - student identyfikuje zmiany w uzdrowisku; stosuje analizę 
porównawczą sytuacji uzdrowiska i skonstruowanej oferty 
(porównanie w czasie i przestrzeni); formułuje wnioski i symuluje 
proces decyzyjny, przyjmując przy tym różne role zawodowe 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

ocena wykonania zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

inne..

inne…
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UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25)

 liczba godzin 55 55

Liczba  ECTS 1,5 1,2

3. Boruszczak, M. 2010. Turystyka zdrowotna. Wyd. WSTiH, Gdańsk, 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: (min 
50%)

Student, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów z oceny wynikajacej z obserwacji w trakcie zajęć, mimo uzyskania najwyższych not z pozostałych elementów nie 
otrzyma zaliczenia

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

4. Uzdrowiska. Terminologia, klasyfikacja i wymagania ogólne. PN-2001/Z-11000, 

5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. z 2005 Nr 167, poz. 1399.

2. Hadzik, A.; Hadzik, A.; Mikrut, G.  2010. Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce. Wyd. Sensus, Warszawa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

1. Hadzik, A. 2009. Turystyka zdrowotna uzdrowisk. AWF Katowice, Katowice, 
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