
Załącznik 4. Odniesienie efektów kształcenia dla poszczególnych modułów do kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia  

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: Katarzyna Kowalska 

Profil kształcenia:  

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 JĘZYK ANGIELSKI 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

01   

Zna podstawowe słownictwo specjalistyczne w języku angielskim  z zakresu 

turystyki i rekreacji. 
 

KW01 + 

 

Bez odniesienia 

P7S_WG 

Egzamin 

pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI  

02   

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty literatury fachowej z zakresu turystyki i 

rekreacji. 

K_U02++ P2A_U02 

P7S_UW 

Test na 

rozumienie 

tekstu pisanego. 
03  Potrafi przygotować prezentację w języku angielskim stosując słownictwo 

związane z turystyką i przestrzegając reguł gramatycznych oraz wygłosić ją 

publicznie.  
 

K_U12++ P2A_U10 

S2A_U10 

P7S_UW 

P7S_UK 

Ocena 

wypowiedzi 

ustnej na 

przygotowany 

temat. 
04  Posiada umiejętność efektywnej i poprawnej komunikacji w języku 

angielskim w środowisku zawodowym. Potrafi zrozumieć główne znaczenie 

wypowiedzi wypowiadanych w standardowej odmianie języka, na tematy 

sobie znane i spotykane w życiu osobistym i zawodowym. 

K_U13+++ P2A_U12 

S2A_U11 

P7S_UW 

P7S_UK 

Test na 

rozumienie ze 

słuchu. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

05  Potrafi włączyć się do dyskusji w języku angielskim, stosując do tego 

odpowiednie środki językowe. Umie wyrażać swoje zdanie, a także 

przedstwiać argumenty za i przeciw danej kwestii, co ułatwia porozumiewanie 

się w ramach grupy. 
 

K_K02+ P2A_K02 

S2A_K02 

P7S_KO 

P7S_KR 

Ocena 

wypowiedzi 

ustnej w 

dyskusji lub 

prezentacja 

ustna na 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: Katarzyna Kowalska 

Profil kształcenia:  

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 JĘZYK ANGIELSKI 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

przygotowany 

temat. 
06  Wykazuje twórcze podejście do realizowancych zadań – potrafi stosownie 

reagować na wypowiedzi innych, nawiązywać do nich – przez co uczestniczy 

w rozwoju dyskusji.  
 

K_K06+ P2A_K08 

S2A_K07 

P7S_KR 

P7S_KO 

Ocena 

wypowiedzi 

ustnej w 

dyskusji lub 

ocena projektu 

grupowego. 

 


