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ćwiczenia
laboratoryjne

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu geografii
turystycznej poszczególnych regionów Włoch, ich realnych i potencjalnych
walorów turystycznych. Ukazanie historii ruchu turystycznego we Włoszech na tle
historii turystyki światowej oraz znaczenia turystyki we współczesnej gospodarce
tego kraju.
Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej Włoch, ich podziału
administracyjnego oraz głównych rejonów turystycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

01 zna zależność pomiędzy geografią turystyki i organizacją turystyki we
Włoszech
Wiedza
02 zna metody oceny atrakcyjności turystycznej i organizacji turystyki we
Włoszech
03 posiada wiedzę dotyczącą regionów turystycznych Włoch
04 potrafi omówić podstawowe elementy atrakcyjności turystycznej we Włoszech
i organizacji turystyki włoskiej
05 umie identyfikować elementy środowiska mogące stanowić podstawę atrakcji
Umiejętności
turystycznych
06 potrafi zaprojektować, zaplanować przebieg imprezy turystycznej we
Wloszech
Kompetencje 07 jest gotów realizować określone etapy przedsięwzięć turystycznych
społeczne
utożsamiając się z określonymi potrzebami wszystkich uczestników rynku
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
1. Geografia turystyczna Włoch: walory przyrodnicze poszczególnych regionów Włoch
2. Kultura materialna i dziedzictwo w zakresie urbanistyki i architektury wybranych obszarów i
miejscowości Włoch
3. Historia ruchu turystycznego we Włoszech: od czasów starożytnych do turystyki masowej
4. Stan aktualny i perspektywy rozwoju turystycznego we Włoszech
5. Organizacja ruchu turystycznego we Włoszech: Usługi i zagospodarowanie turystyczne
6. Rodzaje i formy turystyki
7. Gospodarcze aspekty turystyki
8. Źródła informacji turystycznej
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Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura podstawowa

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
wyświetlanie i komentowanie slajdów
metody weryfikacji

nr efektu kształcenia z sylabusa

egzamin ustny
01, 02, 03, 04, 05
prezentacja
04, 05, 06, 07
Formą zaliczenia jest egzamin ustny.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena na egzaminie ustnym oraz wykonanie
prezentacji multimedialnej i jej przedstawienie – tematem jest wybrana atrakcja turystyczna Włoch.
Lanza C., Il disegno della terra. Geografia generale e Italia, Markes, Cusano Milanino 1986.
Battilani P., Vacanze di pochi, vacanze di molti, Il Mulino, Bologna 2001.
Boyer. M., Il turismo dal Grand Tour ai viaggi organizzati, Electa Gallimard, Torino 1997.

Literatura uzupełniająca Brilli A., Il viaggio in Italia, Il Mulino, Bologna 2006.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Udział w konsultacjach
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
Praktyki
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godzinach
Liczba punktów ECTS
Liczba zajęć o charakterze praktycznym
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