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Działalność turystyczna na terenach wiejskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.0531.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Izabela Kurtyka-Marcak

Pozostali prowadzący Izabela Kurtyka-Marcak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazywanie wiedzy studentom z zakresu turystyki jako działu gospodarki narodowej, rodzajów i funkcji
turystyki, uwarunkowań rozwoju turystyki, przedsiębiorczości na wsi, uregulowań prawnych w turystyce wiejskiej,
źródeł finansowania działalności turystycznej, organizacji usług turystycznych, opłacalności działalności
turystycznej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zagadnienia dotyczące ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw świadczących usługi na terenach
wiejskich.

AG_P7S_WG03 Egzamin pisemny, Udział
w dyskusji

W2 sposoby oceny przydatności obszarów wiejskich
do działalności turystycznej według różnych kryteriów. AG_P7S_WG06 Egzamin pisemny, Udział

w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi podjąć właściwą decyzję i ocenić
prawidłowość przebiegu procesu zarządzania
w przedsiębiorstwie turystycznym.

AG_P7S_UW07
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

U2 Potrafi diagnozować zagrożenia dla środowiska
wynikające z działalności turystycznej. AG_P7S_UW09

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy AG_P7S_KO03 Aktywność na zajęciach,

Wykonanie ćwiczeń

K2

Jest świadomy znaczenia dobrych relacji
międzyludzkich i etycznej odpowiedzialności za wpływ
działalności turystycznej na środowisko,
przestrzegając zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu.

AG_P7S_KR06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
51

ECTS
2.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1-2. Miejsce turystyki w gospodarce narodowej

3.      Rola turystyki w stymulowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego.

4.      Czynniki rozwoju turystyki.

5-6. Aktualne tendencje i  trendy występujące na rynku turystycznym

7-8. Rodzaje i formy turystyki

9-10. Funkcje i dysfunkcje turystyki.

11. Rynek turystyczny

12. Cechy podaży i pobytu turystycznego

13. Funkcje obszarów wiejskich. Waloryzacja wiejskiej przestrzeni  rekreacyjnej.

14. Przedsiębiorczość na wsi. Agroturystyka i turystyka wiejska jako alternatywne
źródło dochodów w rolnictwie.

15. Rola organizacji działających na rzecz turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Wykład

2.

1.Historia rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce i w Europie

2-3. Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej.

4.      Cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne rozwoju turystyki wiejskiej i
agroturystyki.

5-7. Regulacje prawno- administracyjne działalności gospodarczej na terenach
wiejskich z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki.

8. Turystyka wiejska w świetle Ustawy o usługach turystycznych.

9. Kolokwium.

10. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej.

11. Źródła finansowania inwestycji w turystyce i rekreacji na terenach wiejskich

12. Opłacalność działalności agroturystycznej. Klasyfikacja kosztów, dochody i
próg rentowności.

13. Segmentacja rynku agroturystycznego

14. Kolokwium.

15. Marketing usług w turystyce wiejskiej

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Udział w dyskusji 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Rachunkowość, Marketing w agrobiznesie, Biznesplan

Literatura
Obowiązkowa

Knecht D. 2009. Agroturystyka w agrobiznesie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa1.
Gaworecki W. 2003. Turystyka. PWE Warszaw2.
Kutkowska B. 2003 – Podstawy agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku.3.3.
Wydawnictwo AR we Wrocławiu.
Sikora J. 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zarządzanie. Wydawnictwo C.H. Beck,4.4.
Warszawa.
Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa5.

Dodatkowa

Sikorska G., Kajszczak W. 2001.Kwatera agroturystyczna. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Naj – Comp, Warszawa1.
Praca zbiorowa pod redakcją U. Świetlikowskiej,2000. Agroturystyka. Wydawnictwo SGGW w Warszawie2.
Ph. Kotler 2005. Marketing. Wyd. XIX, Rebis, Warszaw3.
Mikuta B., Żelazna K. 2004. Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwo Format – AB, Warszaw4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

AG_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia dobrych relacji międzyludzkich i etycznej
odpowiedzialności za wpływ działalności gospodarczej na środowisko, przestrzegając zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu.

AG_P7S_UW07 Absolwent potrafi podjąć właściwą decyzję i ocenić prawidłowość przebiegu procesu zarządzania w
przedsiębiorstwie. oraz wykonać plan przedsięwzięcia gospodarczego.

AG_P7S_UW09 Absolwent potrafi diagnozować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności rolniczej, a także im
przeciwdziałać i opracowywać metody naprawcze.

AG_P7S_WG03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopni zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno–prawnych w sektorze agrobiznesu.

AG_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące metod oceny zasobów środowiska
pozwalających na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, w tym także agroturystycznej.


