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

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA …I…………. STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: : dr Elżbieta Moskal 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 Ekologia, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze i rolę w nich człowieka K_W01+++ P1P_W01 

P6S_WG 

Test 

W2 Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz 

zależności pomiędzy jego komponentami. Opisuje przyrodnicze 

uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji i skutki oddziaływania turystyki 

i rekreacji na środowisko 

K_W08++ P1P_W01 

P6S_WG 

Test 

W3 Zna podstawy prawne i organizacyjne podmiotów gospodarczych, instytucji, 

stowarzyszeń oraz organizacji związanych turystyką i rekreacją. 

K_W15++ S1P_W07 

P6S_WG, 

P6S_WK 

Test  

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji o turystyce i rekreacji, 

w tym ze źródeł elektronicznych, oceniając ich wiarygodność i przydatność  

K_U01+ P1P_U03 

P6S_UW 

Dyskusja  

U2 Formułuje wnioski o zjawiskach i procesach w zakresie turystyki i rekreacji na 

podstawie danych pochodzących z różnych źródeł  

K_U04+ P1P_U07 

P6S_UK 

Test  

U3 Ocenia rozwiązania różnych problemów z zakresu turystyki i rekreacji i 

proponuje własne rozstrzygnięcia  

K_U08+ S1P_U07 

P6S_UW 

Test  

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 

Dyskusja  

K2 Dostrzega problemy organizacyjne, etyczne, prawne związane z organizacją K_KO7 S1P_K04 Test 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA …I…………. STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: : dr Elżbieta Moskal 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 Ekologia, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

turystyki i rekreacji oraz podejmuje próby ich rozwiązania  P1P_KO4 

P6S_KR 
K3 Jest świadomy zarówno korzyści związanych z rozwojem turystyki i rekreacji, 

również możliwych dysfunkcji 

K_K09 S1P_K04 

P6S_KO 

Test  

 


