
 

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. L. Dolecki  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

USŁUGI I ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE  - PREZENTACJA 

SPECJALNOŚCI 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

Kody PRK- 

wytłuszczone 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

WIEDZA 

01  Zna podmioty zagospodarowania turystycznego oraz strukturę usług 

turystyczno-rekreacyjnych i opisuje jej elementy 

K_W05 S1P_W07 

P6S_WG 

P6S_WK 

Test 

02  Zna mechanizmy funkcjonowania systemu przyrodniczego, dostrzega 

wzajemne zależności pomiędzy jej komponentami oraz opisuje przyrodnicze 

uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji oraz skutki oddziaływania 

turystyki i rekreacji na środowisko 

K_W08 

P1P_W01 

P6S_WG 

Test 

 

 

03  Zna zasady organizacji przedsiębiorstw turystyczno-rekreacyjnych K_W18 S1P_W11 

P1P_W11 

P6S_WG 

Test 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

04  Korzysta z różnorodnych źródeł informacji o turystyce i rekreacji w tym ze 

źródeł elektronicznych, ocenia ich wiarygodność i przydatność do określonych 

celów 

K_U01 
P1P_U03 

P6S_UW 

Test 

05  Ocenia przydatność określonych fragmentów przestrzeni geograficznej do 

różnych form turystyki i rekreacji w odniesieniu do różnych grup odbiorców 

K_U07 S1P_U01 

P6S_UO 

Test 

06  Interpretuje dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pod kątem potrzeb 

określonych form turystyki i rekreacji 

K_U05 S1P_U02 

P1P_U07 

P6S_UW 

Test 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

07 Jest świadomy  zarówno korzyści związanych z rozwojem turystyki , jak i 

dysfunkcji  społecznych, kulturowych i środowiskowych 

K_K09 S1P_K04 

P6S_KO 

Test 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA/ 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. L. Dolecki  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

USŁUGI I ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE  - PREZENTACJA 

SPECJALNOŚCI 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

Kody PRK- 

wytłuszczone 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

   08 Wykazuje otwartość na potrzeby różnych grup ludzi oraz tolerancję w 

stosunku do ich odmienności kulturowych 

K_K07 S1P_K04 

P1P_K04 

P6S_KR 

Test 

 


