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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. 8. 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Obsługa imprez turystycznych 

 

Rodzaj modułu:  
specjalistyczny 

Rok: II Semestr: 3 Sposób zaliczenia: Zo 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia   

Liczba punktów ECTS 3  

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Zapoznanie studentów z istniejącym  systemem kadr w turystyce związanym z 

obsługą imprez. 

2 Poznanie zadań, obowiązków i odpowiedzialności pilota wycieczek, rezydenta, 

przewodnika i innych osób pracujących podczas obsługi imprezy.  

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Ogólna wiedza w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 

 

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 Wie jaki obowiązuje w Polsce system szkolenia i doboru 

kadr do obsługi imprez turystycznych. 

K_W03++ 

P6S_WG 

 

W2 Posiada wiedzę w zakresie zadań i obowiązków osób 

uczestniczących w obsłudze imprez turystycznych. 

K_W05++ 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

W3 Zna zasady postępowania osób uczestniczących  w 

obsłudze imprez turystycznych podczas sytuacji 

K_W12++ 

P6S_WG 
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awaryjnych i nadzwyczajnych.  

Umiejętności 

U1 Umie przedstawić dobór kadr turystycznych  oraz 

obowiązki i zasady praktycznych działań osób 

uczestniczących w obsłudze imprezy na poszczególnych 

etapach jej realizacji.   

K_U03++ 

P6S_UW 

 

U2 Potrafi przedstawić właściwe rozwiązania i zasady 

postępowania podczas sytuacji awaryjnych i nietypowych 

występujących podczas imprezy. 

K_U12++ 

P6S_UK 

 

Kompetencje społeczne 

K1 Rozumie jak duże znaczenie dla jakości  imprez 

turystycznych i zadowolenia klientów odgrywa kadra 

uczestnicząca w realizacji imprez. 

K_K02++ 

P6S_KK 

 

K2 Ma pełną świadomość o odpowiedzialności osób 

uczestniczących w obsłudze imprez za bezpieczeństwo i 

zdrowie turystów.  

K_K09++ 

P6S_KO 

 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

Przepisy i obowiązujący w Polsce system szkoleń oraz zasady doboru kadr do realizacji 

imprez turystycznych. 

Zadania i funkcje pilotów wycieczek, rezydentów,  przewodników turystycznych i innej 

kadry turystycznej. 

Odpowiedzialność prawna pilotów wycieczek, przewodników, rezydentów, instruktorów, 

opiekunów i innych osób uczestniczących o obsłudze imprez. 

Odprawa kadry turystycznej w biurze organizatora w zakresie planowanej realizacji imprezy. 

Technika pracy oraz zasady postępowania pilota podczas obsługi grup przyjazdowych i 

wyjazdowych. 

Specyfika obsługi turystyki pobytowej, objazdowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, 

pielgrzymkowej i innych. 

Obsługa imprez dla osób niepełnosprawnych i inne grupy nietypowe. 

Zasady współpraca osób uczestniczących w obsłudze imprezy z gestorami bazy noclegowej, 

gastronomicznej i transportowej. 

Postepowanie osób obsługujących imprezy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia turystów 

oraz w sytuacjach awaryjnych i nietypowych. 

Dokumentacja i rozliczenia obowiązujące osoby zajmujące obsługą realizowanej imprezy.  

Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów podczas realizacji imprezy. 

Kształtowanie przez kadrę turystyczną pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas 

imprezy turystycznej. 

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład multimedialny (wykład z dyskusją). 

2. Analiza różnych aspektów dotyczących pracy zatrudnionych osób do obsługi 
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imprezy. 

 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Zaliczenie – forma ustna 

W2 Zaliczenie – forma ustna 

 W3 Test 

U1 Dyskusja 

U2 Grupowa analiza i ocena 

K1 Zaliczenie – forma ustna 

K2 Zaliczenie – forma ustna 

 

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 30 15 

Ćwiczenia (laboratorium, projekt)   

Konsultacje (egzamin)  2 2 

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad. 32 17 

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  1 0,5 

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta): 

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)    

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 30 55 

Przygotowanie się do egzaminu 20 30 

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 50 85 

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 2 1,5 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  3 4 

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

  

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Z.Kruczek: Obsługa ruchu turystycznego 

2. Z.Kruczek: Kompendium pilota wycieczek 

3. B.Meyer: Obsługa ruchu turystycznego 

4. T.Zagajewski: Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” 

 Literatura uzupełniająca 

1. Ustawa o usługach turystycznych 

2. Rozporządzenia do ustawy o usługach turystycznych dot. Pilotów wycieczek i 

przewodników. 

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Robert Mazur 
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Adres e-mail: r.mazur@watra-travel.pl  

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 

 

mailto:r.mazur@watra-travel.pl

