
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:  Katarzyna Kowalska 

Profil kształcenia:  PRAKTYCZNY 

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 

W1  

Student zna podstawowe słownictwo w języku angielskim związane z 

turystyką i rekreacją.  
 

 

K_W03 + 

 

P1P_W05 

P6S_WG 

 

Egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1  

Potrafi czytać ze zrozumieniem proste, konkretne teksty na tematy 

związane z własną specjalnością i zainteresowaniami. Potrafi znaleźć i 

zrozumieć istotne informacje w materiałach codziennego użytku (listy, 

artykuły, broszury, dokumenty, strony internetowe). 
 

 

K_U01 + 

 

P1P_U03 

P6S_UW 

 

Test na rozumienie tekstu 

pisanego. 

U2  

Potrafi dosyć swobodnie prowadzić rozmowę na typowe tematy 

związane z własnymi zainteresowaniami i sprawami zawodowymi. 

Umie wymieniać, sprawdzać i potwierdzać informacje. Potrafi 

wyrażać własne opinie.  
 

 

K_U18+++ 

 

P1P_U10 

P6S_UW 

 

Ocena wypowiedzi ustnej 

(dialog, dyskusja lub 

prezentacja). 

U3 Potrafi pisać proste teksty na tematy ogólne oraz związane z 

własną specjalnością (turystyką, rekreacją, hotelarstwem), zachowując 

poprawność gramatyczną 

 

K_U19+++ S1P_U11 

P1P_U12 

P6S_UK 

Ocena pracy pisemnej lub 

test na 

poprawność gramatyczną. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1  

Potrafi dostosować to, co mówi i środki jakimi wyraża swoje mysli, do 
 

K_K08 + 

 

S1P_K04 

P6S_KF 

 

Ocena wypowiedzi ustnej 
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sytuacji i odbiorcy oraz stosuje poziom formalności odpowiedni do 

okoliczności.  
 

 w dyskusji.  
 

K2 Umie w stosowny sposób włączyć się do dyskusji, stosując do tego 

odpowiednie środki językowe. Potrafi wyrażać swoje zdanie, a także 

przedstawiać argumenty za i przeciw danej kwestii.  
 

 

K_K05 + S1P_K02 

P1P_K02 

P6S_KO 

P6S_KR 
 

Ocena wypowiedzi ustnej 

w dyskusji lub 

prezentacja ustna na 

zadany temat. 

 


