
Rok 
akademicki: 

 
Grupa 

przedmiotów:
 

 Numer 
katalogowy:

  

 

Nazwa przedmiotu 
Projektowanie infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej 

ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski 

Tourist infrastructure planning and design 

Kierunek studiów architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu dr Agata Cieszewska 

Prowadzący zajęcia dr Agata Cieszewska, dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska dr inż. Gabriela Maksymiuk 

Jednostka realizująca Katedra Architektury Krajobrazu   

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok I niestacjonarne  
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Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest poznanie zasad projektowania infrastruktury turystycznej, a także 
głównych koncepcji, trendów związanych z rozwojem turystyki zrównoważonej, jak również 
stosowanych metod planowania infrastruktury turystycznej. W ramach przedmiotu studenci 
zapoznają się ze sporządzaniem projektu rozwoju infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem 
wszystkich etapów: inwentaryzacji obiektów infrastruktury turystycznej, oceny zasobów i walorów 
turystycznych, określeniem uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, prawnych rozwoju 
infrastruktury turystycznej, analizy ruchu turystycznego tak aby stworzyć zasób wiedzy kluczowy 
do zaproponowania odpowiedniej infrastruktury turystycznej.   

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 8 

Metody dydaktyczne Projekt, dyskusja, studium przypadku 

Pełny opis przedmiotu 

Projekt – przygotowanie projektu rozwoju infrastruktury turystycznej na wybranym obszarze w 
różnych skalach przestrzennych. Projekt podzielony jest na (1) cześć wstępną – inwentaryzację 
istniejącej infrastruktury turystycznej, diagnozę stanu infrastruktury turystycznej, rozpoznanie 
uwarunkowań rozwoju infrastruktury turystycznej w tym analizy ruchu turystycznego oraz 
określenie problemów jej rozwoju, (2) część właściwą  projektu obejmującą określenie stref 
rozwoju turystyki, oraz rozwiązanie szczegółowe wybranych elementów infrastruktury 
turystycznej 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Przedmiot:  Przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu, Fitosocjologia, Podstawy 
Gospodarki Przestrzennej, Komunikacja graficzna 

Założenia wstępne 
Zakres wiedzy: Umiejętności: podstawowe umiejętność czytania i rozumienie treści  map 
topograficznych oraz umiejętność czytania map tematycznych, analiza dokumentów 
planistycznych, podstawy statystyki.  

Efekty kształcenia 

01. posiada wiedzę dotyczącą zasad projektowania infrastruktury turystycznej, głównych 
trendów rozwoju infrastruktury turystycznej, jak również stosowanych metod planowania 
rozwoju infrastruktury  turystycznej  

02. ma wiedzę o powiązaniach projektowania infrastruktury turystycznej z planowaniem 
przestrzennym, uwarunkowaniami prawnymi w zakresie turystyki, przyrodniczymi 
podstawami gospodarowania, ochroną przyrody i krajobrazu 

03. zna metody pozyskiwania danych do rozwoju infrastruktury turystycznej  z zakresu 
uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, prawnych i infrastrukturalnych oraz 
identyfikowania prawidłowości rządzących nimi 

04. posiada umiejętność wykonywania opracowań studialnych z zakresu oceny środowiska i 
krajobrazu na potrzeby projektowania rozwoju infrastruktury turystycznej  

05. posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin na styku rozwoju turystyki 
(aspekty przyrodnicze, społeczno-kulturowe, prawne)  

06. sprawnie posługuje się normami prawnymi wpływającymi na rozwój funkcji turystycznej 
07. potrafi pracować w zespołach przygotowując ekspertyzy z zakresu rozwoju infrastruktury 

turystycznej 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01 – 06 – ocena wykonanego projektu w tym poszczególnych faz indywidualnych zadań 
projektowych  
07 – Ocena udziału w prezentacji  poszczególnych faz i w wykonaniu zespołowego zadania 
projektowego  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Złożone projekty 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 
Oceny z indywidualnych zadań projektowych 70% 
Ocena z udziału w opracowaniu projektu zespołowego 30% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna  



 

 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 posiada wiedzę dotyczącą zasad projektowania infrastruktury 
turystycznej, głównych trendów rozwoju infrastruktury 
turystycznej, jak również stosowanych metod planowania 
rozwoju infrastruktury  turystycznej  

AK2_W02 

02 ma wiedzę o powiązaniach projektowania infrastruktury 
turystycznej z planowaniem przestrzennym, uwarunkowaniami 
prawnymi w zakresie turystyki, przyrodniczymi podstawami 
gospodarowania, ochroną przyrody i krajobrazu 

AK2_W05 

03 na metody pozyskiwania danych do rozwoju infrastruktury 
turystycznej  z zakresu uwarunkowań przyrodniczych, 
społecznych, prawnych i infrastrukturalnych oraz 
identyfikowania prawidłowości rządzących nimi 

AK2_W07 

04 posiada umiejętność wykonywania opracowań studialnych z 
zakresu oceny środowiska i krajobrazu na potrzeby 
projektowania rozwoju infrastruktury turystycznej  

AK2_U02 

05 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin 
na styku rozwoju turystyki (aspekty przyrodnicze, społeczno-
kulturowe, prawne)  

AK2_U03 

06 sprawnie posługuje się normami prawnymi wpływającymi na 
rozwój funkcji turystycznej 

AK2_U06 

07 potrafi pracować w zespołach przygotowując ekspertyzy z 
zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej 

AK2_K01 
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6. Kowalczyk A., 2001; Geografia turyzmu. PWN. Warszawa, s. 203 
7. Żarska B., 2009 Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych (w:) Nauka 
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Opracowania studialne: 
8. Cieszewska A. Giedych R.,i inni 2011, Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego Lasy Warszawskie, Projekt  586/10/Wn50/NE-PR-TX/D Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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9. Cieszewska A. Giedych R.,i inni 2011,Poradnik metodyczny Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej w Leśnych 
Kompleksach Promocyjnych, Projekt  586/10/Wn50/NE-PR-TX/D Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

UWAGI:   
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 70 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

0,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2,0 ECTS 

http://cepl.sggw.waw.pl/wydawnictwa/szczegoly/sz_sim23.htm

