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Efekty uczenia się dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA 
nabór 2020/2021 

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: 94% 
nauki o zarządzaniu i jakości: 73 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 15 
nauki o komunikacji społecznej i mediach: 6 
DZIEDZINA NAUK MED. I NAUK O ZDR.:  6% 
w tym 
nauki o kulturze fizycznej: 6 

 
 

Symbol 
Efekty uczenia 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 

K1_TIR_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych problemów, 
miejsca i znaczenia nauk o turystyce i rekreacji w systemie nauk; ich 
specyfiki przedmiotowej, terminologicznej i metodologicznej, ich 
relacjach i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zna pojęcia 
mające odniesienia do praktycznych zastosowań 

P6S_WG 

K1_TIR_W02 ma podstawową wiedzę o typowych dla turystyki i rekreacji rodzajach 
struktur i instytucji, w tym przyrodniczych, społecznych, kulturalnych, 
politycznych, ekonomicznych oraz ich podstawowych elementach, 
organizacji i funkcjonowaniu oraz relacjach zachodzących między nimi 

P6S_WG 

K1_TIR_W03 zna zasady funkcjonowania rynku turystycznego; ma podstawową 
wiedzę o podmiotach na nim działających oraz zakresie i sposobach ich 
działalności, zna relacje zachodzące między nimi , zna podstawowe 
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 zna podstawowe funkcje turystyki i rekreacji oraz najważniejsze 
procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne, kulturowe, polityczne i inne 
uwarunkowania determinujące rozwój turystyki i rekreacji 

P6S_WG, P6S_WK 

K1_TIR_W05 ma 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, P6S_WK 

K1_TIR_W06 Zna podstawowe metody i narzędzia, 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, P6S_WK 

K1_TIR_W07 Ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane 
struktury i organizacje turystyczne i rekreacyjne 

P6S_WK 

K1_TIR_W08 ma podstawową wiedzę o procesach kształtujących wybrane struktury, 
instytucje turystyczne i rekreacyjne oraz ich składowe, o przyczynach, 
przebiegu, skali i możliwych konsekwencjach tych zmian 

P6S_WK 

K1_TIR_W09 ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur, zjawisk i 
procesów turystycznych i rekreacyjnych oraz ich historycznej ewolucji 

P6S_WK 
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K1_TIR_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
i prawa autorskiego  

P6S_WK 

K1_TIR_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w szczególności organizowania i prowadzenia 
własnej działalności na rynku turystycznym 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

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

P6S_UW 

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

P6S_UW 

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

P6S_UW 

K1_TIR_U04 potrafi 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 posługuje się prawidłowo 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 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem 
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej 

P6S_UW 

K1_TIR_U07 posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych 
problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, 
posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań 

P6S_UW 

K1_TIR_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych zjawisk 
społeczno-gospodarczych powiązanych z rozwojem funkcji turystycznej 
i rekreacyjnej, rozpatrywanym w różnych ujęciach przestrzennych 

P6S_UW 

K1_TIR_U09 przygotowuje 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 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, 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 ma umiejętności językowe 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 planuje i organizuje pracę indywidualną oraz potrafi współdziałać i 
pracować w zespole 

P6S_UO 

K1_TIR_U13 samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie 
 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_TIR_K01 potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i odbierane treści P6S_KK 

K1_TIR_K02 

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

P6S_KK 
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K1_TIR_K03 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
współorganizowania działań na  rzecz środowiska społecznego i 
interesu publicznego 

P6P_KO 

K1_TIR_K04 
prawidłowo identyfikuje problemy etyczne, prawne, organizacyjne, 
związane z organizowaniem usług turystycznych i rekreacyjnych 

P6S_KR 

K1_TIR_K05 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6P_KO 

 


