
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: Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Opisuje złożone zjawiska i procesy przyrodnicze w odniesieniu do turystyki i 

rekreacji  

K_W03 M2_W01 

P7S_WG 

Napisanie pracy 

magisterskiej 
W2 Zna zasady planowania pracy badawczej, dobiera metody, techniki i 

narzędzia badawcze stosownie do przyjętych celów 

K_W15 P2A_W07 

P7S_WG 

P7S_WK 

Napisanie pracy 

magisterskiej  

W3 Zna zasady korzystania z dóbr materialnych i intelektualnych z zachowaniem 

zasad ochrony własności przemysłowej i praw autorskich oraz zasady 

zarządzania zasobami własności intelektualnej i korzystania z zasobów 

informacji patentowej 

K_W16 P2A_W10 

S2A_W10 

P7S_WK 

Grupowa 

analiza 

problemu 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Analizuje i interpretuje zjawiska w zakresie turystyki i rekreacji, formułuje 

hipotezy, sądy i wnioski na ich temat 

K_U04 S2A_U03 

P2A_ U07 

P7S_UW 

P7S_UO 

Dyskusja 

U2 Planuje i realizuje określone zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna 

naukowego, interpretuje ich wyniki i formułuje wnioski 

K_U10 P2A_U04 

P7S_UW 

P7S_UO 

Dyskusja 

U3 Przygotowuje pisemne opracowanie problemu badawczego z zakresu 

turystyki i rekreacji z udokumentowaniem poszczególnych etapów pracy 

K_U11 P2A_U09 

S2A_U09 

P7S_UW 

P7S_UK 

Dyskusja 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 Jest świadomy konieczności stałego doskonalenia swoich kompetencji K_K01 S1P_K01 Dyskusja 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

personalnych i zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 

motywuje innych do pracy nad własnym rozwojem 

P1P_K01 

P1P_K07 

P6S_WG 

P6S_KK 
K2 Potrafi planować własną pracę, ustala hierarchię wartości i działań w 

realizacji podejmowanych zadań 

K_K03 S1P_K04 

P6S_KO 

Dyskusja 

 


