
Załącznik 4. Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA 
nabór 2021/2022 

Studia I stopnia – profil praktyczny 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta - licencjat 

Przyporządkowanie efektów uczenia do odpowiednich dyscyplin naukowych (w%) 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH: 100% 

nauki o zarządzaniu i jakości: 85% 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 15% 

 
 

Symbol 
Efekty uczenia się dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku studiów 
 TURYSTYKA I REKREACJA absolwent: 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 
– charakterystyki 
szczegółowe P6S 

WIEDZA - ZNA I ROZUMIE: 

K1_TIR_W01 w stopniu zaawansowanym specyfikę przedmiotową, najważniejsze problemy 
nauk o turystyce i rekreacji, ich miejsce w systemie nauk oraz powiązania i 
relacje z innymi dyscyplinami naukowymi, a także specyfikę terminologiczną i 
metodologiczną 

P6S_WG 

K1_TIR_W02 w stopniu zaawansowanym typowe dla turystyki i rekreacji rodzaje struktur i 
instytucji, w tym przyrodniczych, społecznych, kulturalnych, politycznych, 
ekonomicznych oraz identyfikuje ich elementy, organizację i funkcjonowanie 
oraz relacje zachodzące między nimi 

P6S_WG 

K1_TIR_W03 w stopniu zaawansowanym zasady funkcjonowania rynku turystycznego; ma 
zaawansowaną wiedzę o podmiotach na nim działających oraz zakresie i 
sposobach ich działalności, zna relacje zachodzące między nimi w stopniu 
zaawansowanym zna zasady organizowania ruchu turystycznego, 
organizowania i realizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obsługi 
klienta na poszczególnych etapach podróży 

P6S_WG, P6S_WK 

K1_TIR_W04 w stopniu zaawansowanym funkcje turystyki i rekreacji oraz najważniejsze 
procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne, kulturowe, polityczne i inne 
uwarunkowania determinujące rozwój turystyki i rekreacji we współczesnym 
świecie 

P6S_WG, P6S_WK 

K1_TIR_W05 ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jego potrzebach i rodzajach zachowań 
społecznych, fizjologicznych, w tym o różnych formach i przejawach aktywności 
w turystyce i rekreacji oraz czynnikach je kształtujących 

P6S_WG 

K1_TIR_W06 stopniu zaawansowanym metody i narzędzia badań w turystyce, w tym techniki 
pozyskiwania i przetwarzania danych pozwalające zrozumieć, opisać i 
interpretować zjawiska turystyczne i rekreacyjne, ich struktury i procesy w nich 
zachodzące  

P6S_WG 

K1_TIR_W07 w stopniu zaawansowanym normy i reguły organizujące wybrane struktury i 
organizacje turystyczne i rekreacyjne 

P6S_WK 

K1_TIR_W08 w stopniu zaawansowanym procesy kształtujące wybrane struktury, instytucje 
turystyczne i rekreacyjne oraz ich składowe, przyczyny, przebieg, skalę i ich 
możliwe konsekwencje  

P6S_WK 

K1_TIR_W09 w stopniu zaawansowanym poglądy na temat wybranych struktur, zjawisk i 
procesów turystycznych i rekreacyjnych oraz ich historycznej ewolucji 

P6S_WK 



K1_TIR_W10 w stopniu zaawansowanym pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa 
autorskiego  

P6S_WK 

K1_TIR_W11 w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, w szczególności organizowania i prowadzenia własnej 
działalności na rynku turystycznym 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI -  POTRAFI: 

K1_TIR_U01 prawidłowo interpretować zjawiska specyficzne, dla turystyki i rekreacji 
stanowiące podstawę organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki 
turystycznej 

P6S_UW 

K1_TIR_U02 wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 
praktycznego analizowania jednostkowych procesów, zjawisk i podmiotów w 
mikro i makroskali 

P6S_UW 

K1_TIR_U03 właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych, specyficznych procesów 
i zjawisk związanych z rozwojem turystyki i rekreacji 

P6S_UW 

K1_TIR_U04 przewidywać możliwe skutki działania konkretnych procesów i zjawisk 
związanych lub wynikających z rozwoju turystyki i rekreacji wykorzystując 
podstawowe, metody i narzędzia 

P6S_UW 

K1_TIR_U05 prawidłowo posługiwać się źródłami danych, narzędziami i metodami w tym 
technikami informacyjno-komunikacyjnymi, systemami normatywnymi i 
wybranymi normami oraz regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi i in,) 
ułatwiającymi rozwiązywanie zadań podstawowych w działalności branży 
turystycznej i rekreacyjnej 

P6S_UW 

K1_TIR_U06 wykorzystywać zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem umiejętności nabytych 
podczas praktyki zawodowej 

P6S_UW 

K1_TIR_U07 analizować proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponować 
odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, a także wdrażać proponowane 
rozwiązania 

P6S_UW 

K1_TIR_U08 analizować wybrane zjawiska społeczno-gospodarcze powiązane z rozwojem 
funkcji turystycznej i rekreacyjnej, rozpatrywane w różnych ujęciach 
przestrzennych 

P6S_UW 

K1_TIR_U09 przygotowywać opracowania wybranych, podstawowych problemów z zakresu 
turystyki i rekreacji z zachowaniem podstawowych metod pozyskiwania danych, 
ich przetwarzania i dokumentacji procesu poznawczego w języku polskim, z 
uwzględnieniem podstawowej terminologii w języku obcym  

P6S_UK 

K1_TIR_U10 przygotowywać wystąpienia ustne, w j. polskim i obcym, w zakresie 
problemowym związanym z turystyką i rekreacją, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł i metod prezentacji danych 

P6S_UK 

K1_TIR_U11 posługiwać się w praktyce językiem obcym w zakresie zagadnień związanych z 
turystyką i rekreacją, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K1_TIR_U12 planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w 
zespole 

P6S_UO 

K1_TIR_U13 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - JEST GOTÓW DO: 

K1_TIR_K01 krytycznej oceny swojej wiedzy i odbieranych treści P6S_KK 

K1_TIR_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz korzystania z wiedzy ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KK 

K1_TIR_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działań na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego 

P6P_KO 

K1_TIR_K04 
prawidłowego identyfikowania problemów etycznych, prawnych, 
organizacyjnych, związanych z organizowaniem usług turystycznych i 
rekreacyjnych oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej 

P6S_KR 

K1_TIR_K05 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6P_KO 

 


