
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: dr Aleksy Chmiel 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 TURYSTYKA SPECJALISTYCZN I KWALIFIKOWANA 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat wychowania  

i kształcenia, turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej oraz poprawnie 

posługuje się pojęciami z jej zakresu. 

K_W01 M2_W01 

P7S_WG  
 

Sprawdzian 

pisemny 

W2 Potrafi wymienić szlaki i regiony turystyczne charakteryzujące się walorami 

do uprawiania różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej 

oraz omówić rolę PTTK w jej krzewieniu. 

K_W02 S2A_06 

P7S_WG  

Sprawdzian 

pisemny  
 

W3 Potrafi scharakteryzować turystykę osób niepełnosprawnych, uzdrowiskową, 

biznesową i ekoturystykę. Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności. 

K_W06 S2A_W05 

P7S_WG  

Sprawdzian 

pisemny  
 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Korzysta umiejętnie z różnorodnych źródeł wiedzy turystyczno-krajoznawczej 

(książek, czasopism, folderów, przewodników i Internetu). Potrafi ocenić ich 

wiarygodność i przydatność 

K_U01 
 

P2A_U03 

P7S_UW 

Sprawdzian 

pisemny  

U2 

 

 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu turystyki specjalistycznej i w sposób jasny 

wypowiadać się na tematy z nią związane 
K_U03 

 
 

P2A_U05 

P7S_UW 

 

Sprawdzian 

pisemny  
 

U3 

 

Umie ocenić i dokonać wyboru walorów krajoznawczych w celu tworzenia nowych 

produktów (imprez) turystyki specjalistycznej 
K_U07 

 

S2A_U07 

P7S_UK 

Sprawdzian 

pisemny 
U4 Potrafi posługiwać się i stosować wiedzę z zakresu turystyki osób 

niepełnosprawnych, turystyki uzdrowiskowej i ekoturystyki  
K_U08 S2A_U07 

P7S_UW 

Sprawdzian 

pisemny 
 

 

Kompetencje społeczne 

 
 

 

 

 

 

 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: dr Aleksy Chmiel 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 TURYSTYKA SPECJALISTYCZN I KWALIFIKOWANA 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

K1 Rozumie potrzebę rozwijania swoich kompetencji osobistych i zawodowych oraz 

potrzebę uczenia się przez całe życie 
K-K01 P2A_K01 

S2A_K01 

P7S_KK 

P7S_KR 

Sprawdzian 

pisemny 

K2 Potrafi współdziałać, pracować oraz  skutecznie porozumiewać się w  grupie 

zróżnicowanej kulturowo 

K-K02 P2A_K02 

S2A_K02 

P7S_KO 

P7S_KR 

Sprawdzian 

pisemny 

 


