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

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Monika Stoma 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Zna podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu. K_W09 + 

 

K_W11+ 

 

K_W15 +++ 

 

 

K_W18++ 

S1P_W02 

P6S_WG 

S1P_W05 

P6S_WG 

S1P_W07 

P6S_WG 

P6S_WK 

S1P_W11 

P1P_W11 

P6S_WG 

Zaliczenie 

pisemne - test 

W2 Rozumie i potrafi rozpoznać procesy i zjawiska zachodzące we 

współczesnych organizacjach i w otaczającym ich świecie. 

K_W09 

 

K_W10 

S1P_W02 

P6S_WG 

S1P_W03 

P6S_WG 

P6S_WK 

Zaliczenie 

pisemne - test  

W3 Ma wiedzę pozwalającą mu definiować, opisywać i wytłumaczyć problemy 

związane z podstawowymi funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwie: 

planowaniem, organizowaniem motywowaniem i kontrolą. 

K_W10  

 

 

K_W18 

S1P_W03 

P6S_WG 

P6S_WK 

S1P_W11 

P1P_W11 

P6S_WG 

Zaliczenie 

pisemne - test 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi K_U04 P1P_U03 Zaliczenie 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Monika Stoma 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

funkcjami zarządzania. K_U03 P6S_UW 

P1P_U05 

P6S_UW 

pisemne – test + 

aktywność na 

zajęciach 

U2 Potrafi docierać do źródeł wiedzy związanych z zarządzaniem, korzystać z 

uzyskanych informacji, dokonywać ich interpretacji, a także formułować 

opinie. 

K_U01 

K_U02 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji 

personalnych i zawodowych 

K_K01 S1P_K01 

P1P_K01 

P1P_K07 

P6S_WG 

P6S_KK 

Zaliczenie 

pisemne – test + 

Frekwencja i 

aktywność na 

zajęciach 

K2 Dba o przestrzeganie prawa i innych norm postępowania (np. zasad 

bezpieczeństwa) w podejmowanych przez siebie działaniach praktycznych 

K_K10 P1P_ K06 

P6S_KR 

Zaliczenie 

pisemne – test 

 


