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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo usług turystycznych

Kod ECTS

10.9.1260
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Magdalena Adamowicz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

3
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
Wartość procentowa określa procent wymaganej wiedzy.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak

B. Wymagania wstępne
Brak

Cele kształcenia
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pozyskanie ogólnej wiedzy o prawie turystycznym, wyeksponowanie specyfiki regulacji działalności podejmowanej w zakresie usług turystycznych i
rekreacyjnych,pozyskanie wiedzy w zakresie praw konsumenta usług turystycznych

Treści programowe

analiza ustawy o usługach turystycznych – usługi turystyczne – pojęcie umowy o imprezę turystyczną (umowa o podróż) – ochrona konsumenta
przed nieuczciwymi klauzulami umownymi (wzorce abuzywne) w usługach turystycznych – podmioty prowadzące działalność w zakresie turystki
(organizator imprezy turystycznej, pośrednik turystyczny, agent turystyczny) – pilot wycieczek – przewodnik turystyczny – umowa hotelowa – pojęcie
hotelu i podobnego zakładu – odpowiedzialność cywilna hotelu lub podobnego zakładu – umowa o pojedyncze świadczenie – rodzaje turystyki –
agroturystyka – ubezpieczenia turystyczne

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
M. Nesterowicz: Prawo turystyczne, Kluwer 2009 J.Gospodarek: Prawo w turystyce i rekreacji, SGH 2008
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
M. Nestrowicz, Odpowiedzialność biura podróży działającego jako agent. 9/1994, Rynek Turystyczny P.Cybula, Umowa o usługę turystyczną,
LexisNexis 2005
Literatura uzupełniająca:
J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2006, Difin J. Gospodarek, Swoboda gospodarcza, Wiadomości turystyczne,nr68/2004 H. Litwińczuk,
Vat w turystyce w świetle VI Dyrektywy UE oraz przepisów ustawy, nr 6/2000, Przegląd podatkowy P.Cybula (red) Transformacje prawa
turystycznego, Proksenia 2009 H. Zawistowska, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część 1 Aspekty prawne,
Warszawa 2010, „Podatki w branży turystycznej” Warszawa 2010, Magdalena Flis [et al.] P. Cybula (red.), P. Raciborski (red.), Turystyka a prawo.
Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka-Kraków 2008,

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student ma wiedzę na temat uwarunkowań prawnych działalności w zakresie
turystyki i rekreacji. Student rozróżnia i charakteryzuje podmioty prowadzące
działalność w zakresie usług turystycznej. Potrafi wymienić warunki niezbędne do
rozpoczęcia działalności organizatora imprez turystycznych lub pośrednika
turystycznego. Potrafi przeanalizować umowy z zakresu usług turystycznych.

Umiejętności

Student umie odnaleźć źródła prawa i orzecznictwo w sprawach turystycznych,
umie poruszać się po oficjalnych stronach Ministra właściwego ds. turystyki oraz
korzystać z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych, poddaje krytyce niedozwolone klauzule stosowane w turystyce ,
umie prowadzić dyskusję na tematy związane z turystyką; umie zastosować zasady
swobód gospodarczych. Student potrafi czytać akty prawne dotyczące turystyki ze
zrozumieniem; umie dokonywać wykładni prawa w tym zakresie. Student umie
odnaleźć i przeprowadzić analizę orzecznictwa z zakresu prawa turystycznego;
umie sporządzać pisma dotycząc reklamacji imprezy turystycznej oraz pisma
procesowe z tego zakresu

Kompetencje społeczne (postawy)

Student docenia prawo jako metodę regulowania stosunków społecznych. Jest
wrażliwy na system wartości leżących u podstaw prawa. Zachowuje krytycyzm w
wyrażaniu opinii, zachowuje otwartość na nowe poglądy. Student nabywa
umiejętność oceny wydarzeń z zakresu turystyki, jest świadom praw konsumenckich
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wyraża gotowość do uczenia się
przez całe życie, nabywa lepsza sprawność komunikowania się, chętniej i
świadomiej korzysta z usług turystycznych i rekreacyjnych , jest zorientowany w
aktualnej sytuacji geopolitycznej. Student wykazuje akceptację i zrozumienie obcych
kultur, wykazuje się przedsiębiorczością daje przykład zawodowych zachowań
etycznych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/203/magdalena_adamowicz
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