
Zagadnienia na egzamin dyplomowy  

dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja studia I stopnia  

(dla studentów piszących prace dyplomowe) 

obowiązujące na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie od roku akademickiego 2012/2013  

 

1. Umowy cywilnoprawne w prawie turystycznym 

2. Wymagania administracyjne w działalności hotelarskiej, odpowiedzialność cywilna 

osób prowadzących hotele 

3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego związane z turystyką 

4. Uwarunkowania środowiskowe i perspektywy rozwoju eko- i agroturystyki w Polsce oraz 

ograniczenia ruchu turystycznego na obszarach chronionych 

5. Klasyfikacja regionów turystycznych Polski 

6. Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO  w 

Polsce 

7. Ocena walorów środowiskowych  głównych regionów Polski dla potrzeb rozwoju 

różnych form turystyki 

8. Bioklimatyczna waloryzacja Polski dla celów turystyki i rekreacji 

9. Wymień i omów funkcje i dysfunkcje turystyki 

10. Omów czynniki determinujące jakość usług hotelarskich i gastronomicznych 

11. Narzędzia marketingu w turystyce i produkt turystyczny 

12. Czynniki rozwoju turystyki i rekreacji w XIX, XX wieku i obecnie 

13. Istota i funkcje usług turystycznych 

14. Zasoby recepcyjne turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Na czym polega konkurencyjność 

uzdrowisk 

15. Sylwetka zawodowa pilota wycieczek i przewodnika turystycznego – umiejętności 

pilota i przewodnika. Zadania pilota rezydenta 

16. Typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych 

17. Dokumentacja obsługi ruchu turystycznego oraz imprez turystycznych, umowy 

18. SPA  & Wellness – jako nowy produkt turystyczny 

19. Formy lecznictwa uzdrowiskowego 

20. Źródła finansowania majątku jednostek turystycznych 

21. Treść i znaczenie bilansu jednostek turystycznych 

22. Uwarunkowania rozwojowe turystyki (popytowe i podażowe determinanty rozwoju 

turystyki 

23. Trendy w zakresie turystyki zagranicznej. Nowoczesne produkty turystyczne 

w turystyce zagranicznej 

24. Scharakteryzuj wpływ rozpiętości kierowania na proces zarządzania w organizacji 

25. Omów etapy procesu kontroli oraz podstawowe rodzaje kontroli w organizacjach 

26. Wyjaśnić, na czym polega problem rzadkości dóbr i ograniczoności zasobów. W jaki 

sposób wpływa na wybory ekonomiczne? 



27. Wyjaśnić pojęcie rynku i jego równowagi oraz omówić elementy rynku 

28. Przedstawić rolę państwa w systemie gospodarczym w aspekcie mikro- i 

makroekonomicznym 

29. Wyjaśnić pojęcie cyklu koniunkturalnego. Omówić  jego przebieg oraz przyczyny wahań 

koniunktury 

30. Wyjaśnić pojęcie, przyczyny i rodzaje bezrobocia 

 

 

 

 

 


