
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 70/2016/2017 

 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów przewodnictwo i 

pilotaż turystyczny – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów przewodnictwo i pilotaż turystyczny – 

studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2016/2017 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 70/2016/2017 

Senatu UKW 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

       …………………………………… 

pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
EFEKTY  KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 70/2016/2017 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

Nazwa kierunku studiów: 
PRZEWODNICTWO i PILOTAŻ TURYSTYCZNY 

Poziom kształcenia: 
PIERWSZY 

Profil kształcenia: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
charakterystyki 

obszarowej 
efektów 

kształcenia 
(kod składnika 

opisu) 

odniesienie do 
charakterystyki 

ogólnej  
efektów 

kształcenia 
(kod składnika 

opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 ma wiedzę przedmiotową oraz wiedzę o 
specyfice rozwoju cywilizacyjnego 
i różnorodnych czynników mających 
wpływ na jego poziom 

P6S_WG_H_1 P6S_WG 

2. K_W02 posiada aparat pojęciowy i terminologię 
właściwą językowi branżowemu 

P6S_WG_H_2 

3. K_W03 posiada wiedzę obejmującą teorię i 
metodologię oraz dokonania ośrodków i 
szkół badawczych na temat 
rozmieszczenia i wartości walorów 
krajoznawczych oraz kulturowych i ich 
roli w rozwoju turystyki, a także ich 
związków z innymi dyscyplinami nauk 

4. K_W04 zna metody i techniki badawcze w 
zakresie dziedzin właściwych dla 
studiowanego kierunku 

P6S_WG_H_3 

5. K_W05 opisuje charakterystyczne cechy sztuki 
polskiej na tle europejskim oraz 
wskazuje cechy regionalne zasobów 
polskich 

P6S_WG_S_3 

6. K_W06 zna zasady tworzenia, funkcjonowania i 
rozwoju form indywidualnej i zbiorowej 
przedsiębiorczości w turystyce 

7. K_W07 zna uwarunkowania rozwoju turystyki 

8. K_W08 ma podstawową wiedzę o mapie 
turystycznej świata oraz historycznej i 
współczesnej przestrzeni geopolitycznej 

P6S_WK_H P6S_WK 



i ekonomicznej, wykazuje znajomość 
odmienności regionalnych w 
poszczególnych częściach świata 

9. K_W09 zna zasady ochrony własności 
intelektualnej i etyki zawodowej 

10. K_W10 ma wiedzę o współczesnych 
dokonaniach w zakresie szeroko 
rozumianej kultury, a także o 
dziedzictwie kulturowym oraz 
różnorakich typach instytucji kultury i 
turystyki 

P6S_WG/K_H 

∑ 10    

Umiejętności 

11. K_U01 formułuje tematy badawcze we 
współpracy z opiekunem naukowym, 
integruje informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł i z zakresu różnych 
dyscyplin oraz poprawnie stosuje w 
mowie i w piśmie terminy fachowe w 
zakresie wybranej dziedziny 
krajoznawstwa i turystyki  

P6S_UW_H_1 P6S_UW 

12. K_U02 formułuje opinie krytyczne o 
wytworach kultury na podstawie 
wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
prezentuje opracowania krytyczne w 
różnych formach i w różnych mediach 

P6S_UW_H_2 

13. K_U03 umiejscawia w przestrzeni 
występowanie poszczególnych zjawisk 
kulturalnych, politycznych i 
cywilizacyjnych 

P6S_UW_S_2 

14. K_U04 analizuje i interpretuje procesy 
kulturotwórcze oraz wzajemne relacje 
między problemami społecznymi 

15. K_U05 negocjuje i porozumiewa się przy 
użyciu różnych technik 
komunikacyjnych z uczestnikami 
różnych form turystyki 

 P6S_UK 

16. K_U06 opanował języki obce (przynajmniej 
jeden język obcy nowożytny na 
poziomie B2) umożliwiające 
studiowanie kierunku, przygotowanie 
wystąpień ustnych w języku polskim i 
obcym, a także posiada umiejętność 
tworzenia typowych prac pisemnych  

 

17. K_U07 organizuje pracę, samodzielnie 
podejmuje przedsięwzięcia i 
rozwiązuje problemy w oparciu o 
normy i reguły dotyczące sfery 
krajoznawstwa i turystyki 

 P6S_UO 

18. K_U08 planuje własną karierę zawodową lub 
naukową, planuje i wykonuje zadania 
badawcze lub ekspertyzy w zespole 

 P6S_UU 
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Kompetencje społeczne 

19. K_K01 ma świadomość poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie 

 P6S_KK 



potrzebę permanentnego 
dokształcania się, podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych; weryfikuje 
posiadaną wiedzę 

20. K_K02 myśli i działa w sposób 
przedsiębiorczy, a także odpowiednio 
określa priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych 
zadania, pracuje samodzielnie lub w 
grupie, przyjmując w niej różne role 

 P6S_KO 

21. K_K03 propaguje uprawianie turystyki 
krajoznawczej i kulturowej oraz 
docenia ich znaczenie dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 

22. K_K04 szanuje tradycję i dziedzictwo 
kulturowe ludzkości; ma świadomość 
włączania się w działalność instytucji 
kultury i turystyki  

P6S_KR_H P6S_KR 

23. K_K05 realizuje zadania w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo własne, 
współpracowników oraz uczestników 
zajęć, które prowadzi w oparciu o 
obowiązujące reguły 

 

24. K_K06 postępuje etycznie, prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 
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          ………………………………………..            ……………………………  
   data i podpis                    data i podpis 

dyrektora instytutu/kierownika katedry  kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej 

 


