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Socjologia turystyki
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2022/2023

Kod przedmiotu
HSOCS.I2K.1583760844.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Stella Grotowska

Prowadzący zajęcia Stella Grotowska

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z turystyką jako zjawiskiem społecznym.

C2 Przekazanie wiedzy na temat zjawisk współczesnych powiązanych z turystyką.

C3 Uświadomienie słuchaczom współczesnych problemów społecznych generowanych przez turystykę.

C4 Uświadomienie słuchaczom znaczenia turystyki jako odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne.

C5 Zapoznanie studentów z metodologicznymi podstawami badań nad turystyką.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
wykorzystywane w socjologicznych analizach zjawiska
turystyki.

SOC1A_W04,
SOC1A_W06,
SOC1A_W07

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Projekt,
Referat, Prezentacja,
Odpowiedź ustna

W2 Student zna podstawowe metody stosowane
w socjologicznych badaniach turystyki.

SOC1A_W11,
SOC1A_W12,
SOC1A_W13

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Projekt,
Referat, Prezentacja,
Odpowiedź ustna

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi samodzielnie zaprojektować badania
nad wybranym aspektem turystyki.

SOC1A_U06, SOC1A_U07,
SOC1A_U13 Aktywność na zajęciach

U2
Student potrafi ocenić dane na temat turystyki
pozyskiwane z różnych źródeł (rzetelność informacji
na temat turystyki pochodzących z mediów lub
od innych badaczy)

SOC1A_U07, SOC1A_U09,
SOC1A_U10

Aktywność na zajęciach,
Projekt, Referat,
Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poszerzania swojej wiedzy
na temat społecznych wymiarów turystyki SOC1A_K02, SOC1A_K03

Aktywność na zajęciach,
Projekt, Referat,
Prezentacja

K2 Student rozumie potzrebę poszerzania wiedzy
na temat turystyki jako fenomenu współczesności

SOC1A_K02, SOC1A_K05,
SOC1A_K06

Aktywność na zajęciach,
Referat

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami turystyki jako przedmiotem badań i analiz socjologicznych.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Konwersatorium 30

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 15

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10

Dodatkowe godziny kontaktowe 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Turystyka w czasach pandemii. W1, U2, K2 Konwersatorium

2.
Turystyka jako przedmiot badań socjologicznych:
socjologiczna teoria turyzmu, znaczenie turyzmu w
epoce globalnej, zrównoważony rozwój w turystyce.

W1, U2, K1 Konwersatorium

3.
Historia turystyki: ewolucja turystyki - od elitarnej do
masowej, turystyka na ziemiach polskich.  Historia
badań nad turystyką - podróżowanie w teoriach
społecznych.

W1, U2, K1, K2 Konwersatorium

4.

Turystyka i dziedzictwo kulturowe. Co oznacza termin
“dziedzictwo”? Jakim przemianom podlegał? Lista
światowego dziedzictwa UNESCO, polskie obiekty na
Liście światowego dziedzictwa. Co to jest “trudne
dziedzictwo”? Auschwitz jako przykład “trudnego
dziedzictwa”, turystyka kulturowa.

W1, U1, U2, K1, K2 Konwersatorium

5.

Metodologia badań w socjologii turystyki: ogólna
metodologia nauk i metodologie szczegółowe,
podstawowe paradygmaty nauk szczegółowych,
podejście pozytywistyczne, podejście interpretacyjne,
(humanistyczne), metody i techniki stosowane w
badaniach socjologii turystyki.

W1, W2, U2, K1, K2 Konwersatorium

6.
Historia jako doświadczenie turystyczne: turystyczne
adaptacje dziedzictwa kulturowego, turystyka a
społeczności i samorządy lokalne, architektura i
turystyka, ponowoczesne muzea.

W1, W2, U2, K1, K2 Konwersatorium

7.

Camino de Santiago jako przykład turystyki
pielgrzymkowej:  pielgrzymowanie a turystyka
religijna i kulturowa, współczesne odrodzenie Drogi
św. Jakuba,  przemiany społeczno-demograficzne
pielgrzymów, komercjalizacja turystyki religijnej.

W1, W2, U2, K1, K2 Konwersatorium

8.

Turystyka kulturowa:  backpacking i slow tourism.
Zrównoważona konsumpcja, dekonsumpcja (4
wymiary dekonsumpcji),

Czym jest slow tourism? Przykłady turystyki slow.
Formy turystyki kulturowej: turystyka kulinarna,
geocaching, turystyka literacka, ezoteryczna,
turystyka sportowa i in. Kontrowersyjne zjawiska w
turystyce - przykłady.

W1, W2, U1, U2, K1, K2 Konwersatorium

9.

Formy turystyki we współczesnym społeczeństwie
zachodnim - turystyka biznesowa, etniczno-
narodowościowa, socjalna, krajoznawcza, zdrowotna,
agroturystyka, turystyka weekendowa, sexturystyka,
turystyka kwalifikowana i niekonwencjonalna. 

W1, W2, U1, U2, K1, K2 Konwersatorium

10.
Turystyka kontrowersyjna: dark tourism. Czym jest
dark tourism? motywy turystów, miejsca atrakcyjne w
dark tourism, dark tourism w Polsce. Pole bitwy jako
atrakcja turystyczna. 

W1, W2, U1, U2, K1, K2 Konwersatorium
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11.

Socjologiczna analiza rynku turystycznego: motywy
podróżowania, ruch turystyczny krajowy i
międzynarodowy, typy ruchu turystycznego i formy
turystyki (masowa, aktywna, alternatywna,
kwalifikowana, niekonwencjnalna agroturystyka).
Formy turystyki we współczesnym społeczeństwie
zachodnim - turystyka biznesowa, etniczno-
narodowościowa, socjalna, krajoznawcza, zdrowotna,
agroturystyka, turystyka weekendowa, turystyka
kontrowersyjna.

W1, W2, U1, U2, K1, K2 Konwersatorium

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Projekt, Praca grupowa

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia
przedmiotu

Konwersatorium Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Projekt, Referat, Prezentacja,
Odpowiedź ustna

obecność na zajęciach,
udział w dyskusjach,
pozytywny wynik
kolokwium
zaliczeniowego,
dodatkowe aktywności
(wygłoszenie referatu,
przygotowanie
prezetacji, projektu)

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

W ustaleniu z Prowadzącą zajęcia.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa obejmuje obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego,
dodatkowe aktywności (wygłoszenie referatu, przygotowanie prezetacji, projektu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

W ustaleniu z Prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC1A_K02 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i
teoretycznych, a w razie trudności zasięga opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.

SOC1A_K03 W razi razie trudności przy realizowaniu zadań i projektów zasięga konsultuje się z opiekunem naukowym
lub szuka opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.

SOC1A_K05 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania
współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych

SOC1A_K06
Zdaje sobie sprawę ze społecznych korzyści bycia aktywnym aktorem życia w skali lokalnej i globalnej,
wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym oraz ekonomicznym wykazując
się przedsiębiorczością .

SOC1A_U06 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian
społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych i brać udział w debacie na temat zachodzących zmian.

SOC1A_U07 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym
świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.

SOC1A_U09
Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i
komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych
technologii rozumiejąc jej znaczenie dla współczesnego życia społecznego.

SOC1A_U10 Potrafi oceniać jakość i rzetelność przekazów medialnych oraz potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych
typów mediów.

SOC1A_U13 Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im
technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.

SOC1A_W04 Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.

SOC1A_W06 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi
oraz między ich elementami.

SOC1A_W07 Ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o
zjawiskach i procesach charakterystycznych dla małych grup społecznych.

SOC1A_W11 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i
stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej.

SOC1A_W12 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału
badawczego.

SOC1A_W13 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojęcia z
zakresu etyki społecznej i etyki mediów oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.


