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Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Kultury 

Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Turystyka i rekreacja 

 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: obszar nauk przyrodniczych, 

obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

 

L.p. 
symbol kierunkowych 

efektów kształcenia 

kierunkowe 

efekty kształcenia 

odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 posiada pogłębioną wiedzę z 

zakresu problematyki turystyki i 

rekreacji 

P2P_W03 

P2P_W05 

2. K_W02 posiada pogłębioną wiedzę z 

zakresu geografii, kultury fizycznej 

oraz nauk o zdrowiu, która 

umożliwia identyfikację i 

interpretację związków i zależności 

na linii środowisko przyrodnicze -  

człowiek - gospodarka 

P2P_W04 

M2_W09 

 

3. K_W03 posiada pogłębioną wiedzę w 

zakresie technik i narzędzi 

badawczych umożliwiających 

planowanie i przeprowadzanie 

badań związanych z turystyką i 

rekreacją  

P2P_W06 

P2P_W07 

4. K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o 

środowisku przyrodniczym, 

procesach w nim zachodzących i 

ich znaczeniu dla rozwoju turystyki 

i rekreacji 

P2P_W01 

P2P_W02 

5. K_W05 wyjaśnia efekty oddziaływania 

aktywności ruchowej o różnej 

intensywności oraz zabiegów 

terapeutycznych na organizm 

człowieka 

M2_W02 

6. K_W06 zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju różnych form 

P2P_W11 

M2_W08 



przedsiębiorczości, ma wiedzę z 

zakresu podstaw prawnych, 

struktury i funkcjonowania branży 

turystycznej i sportowo-

rekreacyjnej 

7. K_W07 posiada wiedzę na temat sposobów 

pozyskiwania i rozliczania funduszy 

na realizację projektów 

aplikacyjnych w zakresie turystyki i 

rekreacji  

P2P_W08 

8. K_W08 posiada wiedzę z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ergonomii 

P2P_W09 

M2_W11 

9. K_W09 zna i rozumie zasady prawa 

autorskiego stosowane w 

przedsiębiorstwie turystycznym i 

obiektach sportowych 

P2P_W10 

∑ 9   

Umiejętności 

1. K_U01 biegle wykorzystuje dostępne 

źródła informacji, wykazuje 

umiejętność krytycznej analizy i 

selekcji informacji zwłaszcza ze 

źródeł elektronicznych 

P2P_U02 

P2P_U03 

2. K_ U02 stosuje zaawansowane narzędzia i 

metody badawcze w realizacji 

badań w zakresie turystyki i 

rekreacji, zbiera i interpretuje dane 

empiryczne i na ich podstawie 

formułuje wnioski 

P2P_U01 

P2P_U06 

P2P_U07 

M2_U02 

3. K_ U03 potrafi samodzielnie planować 

własną karierę zawodową lub 

naukową 

P2P_U11 

4. K_ U04 planuje i wykonuje zadania 

badawcze lub ekspertyzy pod 

kierunkiem opiekuna naukowego 

P2P_U04 

P2P_U09 

5. K_ U05 stosuje metody statystyczne i 

informatyczne do analizy danych 

z zakresu turystyki i rekreacji  

P2P_U05 

6. K_ U06 posiada zaawansowane i 

specjalistyczne umiejętności 

kierowania i prowadzenia zajęć o 

charakterze turystyczno-

krajoznawczym i sportowo-

rekreacyjnym z różnymi grupami 

społecznymi w zależności od 

warunków przyrodniczych i 

społecznych 

 

M2_U10 

M2_U11 

M2_U12 

7. K_ U07 wykazuje umiejętność 

przygotowania i prezentacji w 

formie ustnej wyników własnych 

badań w języku polskim i obcym 

P2P_U08 

P2P_U10 

8. K_U08 potrafi samodzielnie przygotować 

opracowanie naukowe dotyczące 

problematyki turystyki i rekreacji 

na podstawie własnych badań  

P2P_U09 

9. K_ U09 ma umiejętności językowe w 

zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, 

P2P_U12 



zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

∑ 9   

Kompetencje społeczne 

1. K_K01 rozumie konieczność ciągłego 

podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych w sektorze usług 

turystycznych, sportowych i 

rekreacyjnych 

P2P_K01 

P2P_K05 

P2P_K07 

M2_K01 

 

2. K_ K02 potrafi odpowiednio określić 

priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych 

zadania i wie, kiedy zwrócić się do 

ekspertów 

P2P_K03  

M2_K02 

3. K_ K03 postępuje etycznie i 

odpowiedzialnie, prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywanym 

zawodem  

P2P_K04 

P2P_K06 

4. K_ K04 potrafi współdziałać i pracować w 

grupie, zarządzać nią, oceniać pracę 

indywidualną i grupową, 

rozwiązywać sytuacje konfliktowe, 

motywować do pracy, wyznaczać 

cele i zadania, negocjować, itp. 

P2P_K02 

5. K_ K05 wykazuje kreatywność i 

przedsiębiorczość w działaniu, 

niezależnie od szczebla 

zawodowego, czy pełnionej funkcji  

P2P_K08 

∑ 5   

 

 

 

 
………………………………………..                     …………………………………………………… 
   data i podpis                    data i podpis 

dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 



Objaśnienia: 

Symbol efektu tworzą: 

 litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe, 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,  

K - kompetencje społeczne), 

 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery od 1 do 9 należy 

poprzedzić cyfrą 0). 

 

W kolumnie odniesienia do obszarowych efektów kształcenia należy wskazać symbole efektów 

kształcenia zaczerpnięte z opisu efektów kształcenia dla ośmiu wyodrębnionych w KRK obszarów 

kształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji. Występujące w tym 

opisie symbole są złożone z następujących elementów: 

 litera określająca nazwę obszaru kształcenia: 

 H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym, 

 S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym, 

 X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym, 

 P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym, 

 T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym, 

 M: obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom                  

o kulturze fizycznej, 

 R: obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryjnym, 

 A: obszar kształcenia odpowiadający naukom o sztuce, 

 cyfra 1 lub 2, określająca poziom kształcenia (1 - studia/kwalifikacje pierwszego stopnia,                       

2 - studia/kwalifikacje drugiego stopnia), 

 litera A lub P, określająca profil kształcenia (A - profil ogólnoakademicki, P - profil praktyczny), 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,                     

K - kompetencje społeczne), 

 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery od 1do 9 należy 

poprzedzić cyfrą 0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


