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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Turystyka i rekreacja 

1. Poziom/y studiów:  studia pierwszego i drugiego stopnia 

2. Forma/y studiów:  stacjonarne/niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

 

Studia I stopnia 

 

 

 

 

 

 

 

Studia II stopnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

Studia I stopnia 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1. nauki o zarządzaniu i jakości 20 11 

2. językoznawstwo 14 7 

3. technologia żywności i żywienia 7 4 

4. informatyka 5 3 

5. nauki prawne 5 3 

 

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 122 65 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 76 63 
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6. ekonomia i finanse 4 2,5 

7. nauki socjologiczne 4 2,5 

8. nauki o zdrowiu 2 1 

9. psychologia 1 0,5 

10. nauki o sztuce 1 0,5 

 

Studia II stopnia 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1. nauki o zarządzaniu i jakości 39 32 

2. nauki o kulturze i religii 4 3 

3. nauki socjologiczne 1 1 

4. nauki biologiczne: 1 1 

 

Na studiach prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

☐ TAK   ☐ NIE 
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Efekty uczenia się zakładane dla studiów I stopnia o profilu praktycznym 

Symbol 
efektu  
uczenia 

się 

Efekty uczenia się dla kierunku Turystyka i rekreacja  
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: 

Odniesienie do  
składnika opisu  
charakterystyk  

pierwszego i  
drugiego 

stopnia PRK 

WIEDZA 

K_W01 

Ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną na tematy związane z kierunkiem 
Turystyka i rekreacja, w szczególności w dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i 
gospodarki przestrzennej (głównie w geografii turyzmu) i nauki o zarządzaniu i jakości 
oraz zna relacje, powiązania i zależności problematyki kierunku z powiązanymi 
dyscyplinami naukowymi 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W02 

Wykazuje znajomość kategorii pojęciowych, terminologii i metodologii w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, zna ich specyfikę, 
powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi i odniesienia do praktycznych 
zastosowań 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W03 
Zna i rozumie zależności pomiędzy gospodarką turystyczną a hotelarstwem, 
świadczeniem usług gastronomicznych oraz innych usług turystycznych i rekreacyjnych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W04 

Zna  zasady  organizowania  ruchu  turystycznego,  organizowania,  realizowania i 
rozliczania imprez turystycznych, obsługi uczestników imprez turystycznych  w  tym  
zasady pilotażu  i  przewodnictwa turystycznego,  zna  i  rozumie specyficzne 
oczekiwania i potrzeby  człowieka na wybranym rynku turystycznym 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK  

K_W05 

Zna różnorodne źródła informacji z zakresu turystyki i rekreacji oraz hotelarstwa i 
gastronomii właściwych dla studiowanego kierunku. Posiada wiedzę informatyczną, 
statystyczną  i kartograficzną wykorzystywaną  do  opisu  i  interpretacji zjawisk  w  
przestrzeni turystycznej oraz o podstawowych metodach i narzędziach badawczych 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W06 Zna problemy współczesnej turystyki, jej uwarunkowania oraz trendy rozwoju 
P6U_W 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W07 

Posiada rozszerzoną  wiedzę o występujących w ramach turystyki i rekreacji strukturach  
i  instytucjach  politycznych,  prawnych,  ekonomicznych,  społecznych i kulturalnych; ma 
pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizacji struktur i instytucji związanych z 
turystyką, hotelarstwem, gastronomią i rekreacją, przestrzenią turystyczną i rekreacyjną; 
ma wiedzę z zakresu  regulacji  prawnych  i  zasad  organizowania  turystyki,  
hotelarstwa, gastronomii  i  rekreacji;  zna zasady etyczne stosowane w turystyce i 
rekreacji 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W08 
Zna główne regiony turystyczne Polski i różnych części świata, klasyfikując je według 
kryteriów przestrzennych i funkcjonalnych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W09 
Zna zasady organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, w tym 
tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości na rynku  

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W10 

Zna podstawowe procesy technologiczne, operacje i procesy jednostkowe w 
gastronomii, maszyny, urządzenia i wyposażenie gastronomiczne, tradycyjne i 
nowoczesne technologie przygotowania i serwowania potraw, rozumie wpływ 
przetwarzania i przechowywania na ich jakość 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W11 

Zna kuchnie narodowe, surowce, półprodukty i produkty w tym tradycyjne i 
regionalne, zasady dobrych obyczajów oraz systemy i metody zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem żywności, zna uwarunkowania prawne,  społeczne i ekonomiczne 
związane z ich wprowadzaniem,  zna zasady organizacji przyjęć, eventów oraz obsługi 
konsumenta 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W12 

Zna wybrane elementy wiedzy z zakresu nauki o sztuce, kulturze fizycznej, psychologii, 
socjologii, zdrowiu, technologii żywności i żywieniu człowieka, rekreacji, historii w 
kontekście turystyki 
 

P6U_W 
P6S_WG 
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K_W13 
Zna i rozumie fizjologiczne oraz psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania 
człowieka jako jednostki uczestniczącej w odbiorze i kształtowaniu zjawisk 
turystycznych i rekreacyjnych 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W14 
Zna podstawowe mechanizmy motywowania pracowników i zarządzania zespołem w 
przedsiębiorstwach turystycznych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W15 
Ma  wiedzę na temat historii turystyki; posiada  informacje  na  temat  rozwoju 
krajoznawstwa,  rekreacji,  hotelarstwa  oraz  usług  turystycznych w Polsce i na świecie 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W16 
Zna podstawowe zasady korzystania ze środowiska naturalnego i wykorzystania 
przestrzeni geograficznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W17  
Zna zasady korzystania z dóbr materialnych i intelektualnych z zachowaniem zasad 
praw autorskich  i ochrony własności przemysłowej 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W18 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 
P6U_W 

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji o turystyce i rekreacji oraz 
hotelarstwa i gastronomii, w tym ze źródeł elektronicznych, oceniając ich 
wiarygodność i przydatność 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U02 

Selekcjonuje i przetwarza pozyskane dane, wykorzystując podstawowe techniki 
informatyczne oraz metody statystyczne i kartograficzne stosowane z zakresu turystyki 
i rekreacji oraz hotelarstwa i gastronomii. Analizuje przyczyny i formułuje wnioski o 
zjawiskach i procesach w zakresie turystyki i rekreacji na podstawie danych 
pochodzących z różnych źródeł 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

K_U03 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 
praktycznego analizowania procesów, zjawisk i podmiotów stanowiących podstawę 
organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki turystycznej 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U04 
Ocenia przydatność określonych fragmentów przestrzeni geograficznej dla różnych 
form turystyki i rekreacji w odniesieniu do określonych grup odbiorców 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 

K_U05 
Potrafi organizować różne formy turystyki i rekreacji, tworzyć produkty turystyczne 
dostosowane do potencjału turystycznego obszaru i zróżnicowanych potrzeb 
odbiorców, z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

K_U06 Potrafi posługiwać się regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi 
P6U_U 

P6S_UW 

K_U07 
Potrafi dobierać metody i narzędzia w celu projektowania działań marketingowych 
oraz przeprowadzać analizę ofert podmiotów na rynku turystycznym i rekreacyjnym w 
tym hotelarskim i gastronomicznym 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U08 
Potrafi posługiwać się mapą i innymi źródłami informacji w celu scharakteryzowania 
obiektów i regionów turystycznych 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U09 
Ocenia  rozwiązania różnych problemów z zakresu turystyki i rekreacji i proponuje 
własne rozstrzygnięcia 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U10 
Projektuje elementy zagospodarowania turystycznego dla odpowiednich fragmentów 
przestrzeni geograficznej w nawiązaniu do określonych celów 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U11 
Potrafi komunikować się z różnymi grupami interesariuszy, posługując się 
specjalistyczną terminologią z obszaru turystyki i rekreacji 

P6U_U  
P6S_UK 

K_U12 
Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pod opieką instruktora badania 
terenowe w zakresie zagadnień analizy przestrzeni geograficznej, ofert turystycznych i 
ruchu turystycznego  

P6U_U 
P6S_UW 

K_U13 

Potrafi dla różnych grup odbiorców w sposób praktyczny i innowacyjny wykorzystać 
wiedzę specjalistyczną w działalności gospodarczej i społecznej realizując zadania 
turystyczne, rekreacyjne, hotelowe lub gastronomiczne zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju i zasadami bezpieczeństwa 

P6U_U  
P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 
P6S_UU 

K_U14 
Potrafi wykorzystywać nowoczesne i tradycyjne technologie i techniki wytwarzania 
potraw, dobierać metody przetwarzania, maszyny, urządzenia i materiały na potrzeby 
gastronomii 

P6U_U 
P6S_UW 
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K_U15 
Ocenia i weryfikuje swoje przygotowanie zawodowe 
 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U16 
Prezentuje problemy, poglądy oraz efekty własnej pracy badawczej i projektowej z 
zakresu turystyki i rekreacji w tym hotelarstwa i gastronomii na forum publicznym  

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

K_U17 
Stosuje język obcy w zakresie turystyki i rekreacji na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U 
P6S_UK 

 

K_U18 Planuje i organizuje pracę indywidualną oraz potrafi współdziałać i pracować w zespole 
P6U_U 

P6S_UU 

K_U19 Rozpoznaje i rozwiązuje problemy uczestników turystyki i rekreacji 
P6U_U 
P6S_UK 

K_U20 

Potrafi zaplanować działalność zakładu gastronomicznego, w tym jego strategie 
marketingowe, wyposażenie, wystrój  oraz obsługę gości oraz wykorzystuje znajomość 
prawa żywnościowego w celu  zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz potrafi 
rozwiązywać problemy związane z wprowadzaniem i funkcjonowaniem systemów 
zarządzania jakością produkcji. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie turystyki i rekreacji 

P6U_K 
P6S_KK 

K_K02 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie 
turystyki i rekreacji 

P6U_K 
P6S_KK 

K_K03 
Świadomie uczestniczy w procesie samorealizacji i rozwoju osobowościowego w 
odniesieniu do turystyki i rekreacji 

P6U_K 
P6S_KK 

K_K04 Ustala hierarchię działań w ramach realizowanego zadania 
P6U_K 

P6S_KO 
P6S_KR 

K_K05 
Świadomie uczestniczy w procesach przygotowania, kontroli i organizacji usług 
świadczonych w różnych formach działalności turystycznej 

P6U_K 
P6S_KO 
P6S_KR 

K_K06 
Posiada szacunek do odmiennych religii, kultur, ras i narodowości; wykazuje się 
empatią w  stosunku  do  innych  ludzi; potrafi prawidłowo wyznaczyć priorytety 
prowadzące do realizacji określonego zadania indywidualnego jak i grupowego 

P6U_K 
P6S_KK 

K_K07 Dostrzega problemy organizacyjne, etyczne, prawne związane z organizacją turystyki i 
rekreacji oraz podejmuje próby ich rozwiązania  

P6U_K 
P6S_KR 

K_K08 Jest świadomy zarówno korzyści związanych z rozwojem turystyki i rekreacji, również 
możliwych dysfunkcji społecznych, kulturowych i środowiskowych 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K09 Dba o przestrzeganie  prawa i innych norm postępowania (np. zasad bezpieczeństwa) 
w podejmowanych przez siebie działaniach praktycznych 

P6U_K 
P6S_KR 

K_K10 Rozumie potrzebę upowszechniania postaw sprzyjających zaangażowaniu w 
przygotowywanie i propagowanie turystyki, a także aktywnego spędzania wolnego 
czasu. 

P6U_K 
P6S_KR 

K_K11 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego regionu, kraju, Europy 

P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KR 

K_K12 Współpracuje w grupie, realizując różne role i zadania  
P6U_K 

P6S_KO 
P6S_KR 
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Efekty uczenia się zakładane dla studiów II stopnia o profilu praktycznym  

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla kierunku  

Turystyka i rekreacja  

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent: 

Odniesienie do 

obszaru 

kształcenia i 

składnika opisu 

charakterystyk 

pierwszego i 

drugiego stopnia 

PRK 

WIEDZA 

K_W01 

 

Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu powiązanych dyscyplin 

naukowych oraz zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu geografii 

społeczno-ekonomicznej (w szczególności w geografii turyzmu), w 

zaawansowanym stopniu rozumie specyfikę przedmiotową i 

metodologiczną, relacje, powiązania i zależności problematyki kierunku z 

innymi dyscyplinami naukowymi 

P7U_W 

P7S_WG 

 K_W02 

 

Zna i rozumie w sposób pogłębiony najważniejsze problemy i znaczenie 

turystyki, hotelarstwa i gastronomii w dyscyplinie geografii społeczno-

ekonomicznej, ma poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania krajowych 

i międzynarodowych podmiotów gospodarczych działających w obszarze 

turystyki 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W03 

W sposób pogłębiony i wielowymiarowy zna i rozumie zależności pomiędzy 

gospodarką turystyczną a hotelarstwem, świadczeniem usług 

gastronomicznych oraz innych usług turystycznych i polityki turystycznej, 

ma pogłębioną praktyczną wiedzę dotyczącą organizowania i zarządzania 

przedsiębiorstwami turystycznymi w warunkach konkurencji rynkowej 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W04 

Ma wiedzę o typowych metodach, narzędziach i technikach badawczych z 

zakresu pozyskiwania danych statystycznych, których praktyczne 

wykorzystanie umożliwia analizę procesów zachodzących na 

konkurencyjnym rynku turystycznym. 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W05 
Charakteryzuje regiony turystyczne w Europie i różnych części świata, 

klasyfikując je według  kryteriów przestrzennych i funkcjonalnych 

P7U_W 

P7S_WG 

K_W06 

Zna podstawowe programy komputerowe stosowane w różnych gałęziach 

turystyki, ma zaawansowaną wiedzę o narzędziach informatycznych i 

zasadach przekształcania danych umożliwiających sprawne funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa turystycznego 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W07 
Zna szczegółowe uregulowania prawne dotyczące organizowania i 

funkcjonowania przedsiębiorstw oferujących usługi i produkty turystyczne 

P7U_W  

P7S_WK 

K_W08 
Ma pogłębioną wiedzę na temat zasobów niematerialnych, w tym ludzkich, 

dla rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego 

P7U_W 

P7S_WG 

K_W09 

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie ruchu turystycznego i 

kreatorze funkcji turystycznej, pogłębioną w odniesieniu do wybranych 

oczekiwań, potrzeb i płaszczyzn aktywności człowieka w dziedzinie 

turystyki 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W10 

Zna i rozumie sposoby zrównoważonego wykorzystania potencjału 

antropogenicznego i przyrodniczego na potrzeby organizowania 

działalności turystycznej  

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W11 
Zna w poszerzonym zakresie główne elementy potencjału turystycznego 

wybranych obszarów i rozumie ich przydatność do rozwoju 

P7U_W 

P7S_WG 
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specjalistycznych rodzajów i form turystyki. 

K_W12 
Ma specjalistyczną  wiedzę o kreowaniu i zarządzaniu różnymi produktami 

na rynku turystycznym 

P7U_W 

P7S_WG 

K_W13 

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i instrumentach zarządzania 

przedsiębiorstwem turystycznym oraz zasadach planowania strategicznego 

i modelach rozwoju w branży turystycznej 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W14 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu marketingu usług turystycznych 
P7U_W 

P7S_WK 

K_W15 Zna zróżnicowane formy i trendy współczesnej turystyki 
P7U_W 

P7S_WG 

K_W16 
Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w 

branży turystycznej 

P7U_W 

P7S_WK 

K_W17 
Ma podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania matematyki i statystyki w 

analizie danych ilościowych i jakościowych 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W18 

Zna i rozumie w pogłębionym zakresie zasady korzystania z dóbr 

materialnych i intelektualnych z zachowaniem przepisów prawa 

autorskiego i własności przemysłowej  

P7U_W 

P7S_WK 

K_W19 

Zna kulturowe, religijne i społeczne uwarunkowania podejmowania 

aktywności turystycznej człowieka oraz ma pogłębioną wiedzę na temat 

wpływu turystyki na zjawiska społeczno-kulturowe 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W20 
Zna słownictwo specjalistyczne w języku obcym z zakresu turystyki i 

rekreacji   

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi prawidłowo identyfikować, opisywać, interpretować i analizować 

zjawiska z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 

przestrzennej, wykorzystując posiadaną i nową wiedzę, także z 

powiązanych dziedzin naukowych.  

P7U_U 

P7U_UW 

P7S_UU 

K_U02 

Potrafi prognozować złożone procesy i ich praktyczne skutki z 

zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych oraz oprogramowania 

informatycznego stosowanego w branży turystycznej 

P7U_U 

P7U_UW 

K_U03 

Potrafi dokonać oceny potencjału turystycznego w ujęciu przestrzennym i 

funkcjonalnym oraz projektować oferty turystyczne dopasowane do 

specyficznych potrzeb i oczekiwań grupy docelowej 

P7U_U 

P7U_UW 

K_U04 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U05 

Sprawnie posługuje się normami prawnymi, etycznymi, zawodowymi 

organizującymi działalność przedsiębiorstw turystycznych, ma rozszerzoną 

umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami 

normatywnymi 

P7U_U 

P7U_UW 

K_U06 

Potrafi dobierać właściwe źródła danych i przetwarzać pochodzące z nich 

informacje, wykorzystując różnorodne metody statystyczne i techniki 

informatyczne oraz dokonywać ich pogłębionej oceny, krytycznej analizy i 

syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji  

P7U_U 

P7U_UW 

K_U07 
Potrafi analizować dane finansowe pozwalające na skuteczne zarządzanie 

przedsiębiorstwem turystycznym 

P7U_U 

P7U_UW 
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K_U08 

Potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę specjalistyczną w 

działalności społecznej i gospodarczej, tworząc innowacyjne produkty 

przedsiębiorstw turystycznych z uwzględnieniem potrzeb turystów, ideą 

zrównoważonego rozwoju i zasadami bezpieczeństwa 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UO 

P7S_UK 

K_U09 

Potrafi stosować różnorodne narzędzia i metody marketingowe i 

statystyczne w działalności przedsiębiorstw turystycznych 

 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UO 

P7S_UK 

K_U10 

Potrafi wykrywać najważniejsze regiony turystyczne Europy i świata 

oceniając zasoby potencjału turystycznego obszaru i analizując ich pozycje 

na współczesnym rynku usług turystycznych. 

P7U_U 

P7U_UW 

K_U11 
Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców, używając branżowej terminologii i prowadzić debatę 

P7U_U 

P7S_UK 

K_U12 Potrafi kierować pracą zespołu 
P7U_U 

P7S_UO 

K_U13 
Samodzielnie planuje i realizuje podnoszenie własnych umiejętności i 

kompetencji oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7U_U 

P7S_UU 

K_U14 

Przygotowuje pisemne opracowanie problemu badawczego z zakresu 

turystyki i rekreacji z udokumentowaniem poszczególnych etapów pracy w 

języku polskim i obcym 

P7U_U 

P7U_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny własnego doświadczenia, posiadanej 

wiedzy i odbieranych treści z zakresu turystyki oraz uznawania znaczenia 

wiedzy, w tym zwłaszcza eksperckiej w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7U_K 

P7S_KK 

K_K02 
Jest gotów do zobowiązań społecznych, inspirowania i działania na rzecz 

interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy   

P7U_K 

P7S_KO 

K_K03 

Jest gotów dbać o dorobek i tradycje zawodowe, odpowiedzialnie pełnić 

powierzone role, przestrzegać zasad etyki i działać na rzecz ich 

przestrzegania  

P7U_K 

P7S_KR 

K_K04 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  
P7U_K 

P7S_KO 

K_K05 

Jest gotów do okazywania szacunku wobec klientów indywidualnych i grup 

społecznych oraz troski o ich bezpieczeństwo w kontekście działalności 

turystycznej  

P7U_K 

P7S_KR 

K_K06 
Jest gotów współdziałać, pracować oraz  skutecznie porozumiewać się w  

grupie zróżnicowanej kulturowo 

P7U_K 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K07 
Jest gotów planować własną pracę, ustalać hierarchię wartości i działań w 

realizacji podejmowanych zadań 

P7U_K 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K08 
Jest gotów podejmować świadome decyzje  dotyczące własnego rozwoju 

zawodowego, wyboru ścieżek kształcenia 

P7U_K 

P7S_KK 

K_K09 
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w 

stosunku do siebie i innych 

P7U_K 

P7S_KR 
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Prezentacja uczelni 

 

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (dawniej: Wyższa Szkoła Społeczno-

Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie) jest niepubliczną uczelnią działająca w oparciu o 

decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. (DNS-1-0145-396-/Eko/2000), 

zezwalającą na rozpoczęcie działalności.   

 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku dydaktycznym o powierzchni 4000 m² dostosowanym 

do potrzeb osób niepełnosprawnych Obecnie budynek jest rozbudowywany o kolejne 4500 m². 

Dodatkowo Uczelnia dysponuje m.in. Ośrodkiem Szkolenia Praktycznego w Lublinie, Ośrodkiem 

Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie nad Wisłą oraz własnym 

Wydawnictwem Akademickim i bazą transportową. 

 

Proces kształcenia na Uczelni odbywa się na dwóch wydziałach w ramach studiów pierwszego i 

drugiego stopnia na ośmiu kierunkach. Kierunek „Turystyka i rekreacja” został powołany w formie 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w 2004 roku na studiach pierwszego stopnia (profil 

praktyczny) i w 2008 roku na studiach drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki).  W roku 

akademickim 2022/2023 zajęcia na kierunku Turystyka i rekreacja, w ramach studiów drugiego 

stopnia, wdrożono profil praktyczny (odstąpiono z kształcenia o profilu ogólnoakademickim). Było to 

rezultatem m.in. zaleceń przekazanych po wizycie w grudniu 2019 przez Polską Komisję 

Akredytacyjną oraz potrzebami zgłaszanymi przez interesariuszy zewnętrznych związanych z branżą 

turystyczną. Zadania dydaktyczne realizowane są w ramach kształcenia na Wydziale Nauk 

Społecznych. W strukturze wydziału powołano cztery katedry: Katedrę Turystyki i Rekreacji, Katedrę 

Wychowania Fizycznego, Katedrę Filologii Angielskiej oraz Katedrę Ekonomii. Dzięki wdrożeniu 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane programy studiów są 

systematycznie modyfikowanie i aktualizowane stanowić podstawę skutecznego konkurowania 

polskich i zagranicznych absolwentów na rynku pracy.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku „Turystyka i rekreacja” nawiązuje do misji oraz strategii Wyższej 

Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie (obecnie: Akademii Nauk Stosowanych 

Wincentego Pola w Lublinie) zawartej w Uchwale Senatu nr 4/2020 z dnia 25.06.2020 r. – „Strategia 

Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie na lata 2021-2028”.  

Misja wyraża dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i 

akademickich. Podstawowymi założeniami przyjętej misji jest upowszechnianie wiedzy, dbałości o 

wysoki poziom kształcenia akademickiego, systematycznego budowania współpracy 

międzynarodowej w zakresie dydaktyki i nauki oraz prowadzenia różnych form działalności 

edukacyjnej. Uczelnia pragnie wspierać rozwój kultury studenckiej i przedsiębiorczości studentów. 

„Wiedza to bezpieczeństwo rozwoju człowieka i jego użyteczności w wybranej sferze aktywności 

społecznej” - zdanie to najpełniej oddaje misję AWP w Lublinie. Ciągłe doskonalenie oraz realizacja 

najwyższych wartości społecznych i akademickich są główną misją Uczelni. Utworzony prawie 20 lat 

temu kierunek „Turystyka i rekreacja” I stopnia o profilu praktycznym ściśle wiąże się z tymi 

założeniami. Uczelnia chce kształcić studentów, dawać im możliwości rozwoju w regionie, w Polsce i 

na świecie. Chce wyposażyć studentów w wiedzę specjalistyczną, dającą możliwość skutecznego 

konkurowania na współczesnym bardzo wymagającym rynku pracy, ale także rozwijać w nich 

wrażliwość społeczną. Absolwenci naszej Uczelni, to nie tylko profesjonaliści skuteczni rynkowo, ale 

także ludzie wrażliwi na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarci i 

tolerancyjni. Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni był powodem do dumy i satysfakcji, nie tylko po 

ukończeniu studiów, ale i w przyszłości. 

Strategia określa  ogólny cel działania Uczelni i jej pożądany obraz w przyszłości, stanowiąc 

jednocześnie punkt odniesienia dla planowania na przyszłość, wskazując kierunek i priorytety 

działania. Uczelnia wyznaczyła 3 obszary takie jak: „Nauka” - „Dydaktyka” - „Zarządzanie”, w których 

realizowane są działania pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych.  

Cel strategiczny „Nauka” ściśle związany jest z kierunkiem „Turystyka i rekreacja”, pozwala on na 

efektywną realizację polityki kadrowej, kontynuowanie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz 

praktycznej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także na poprawę infrastruktury Uczelni 

ukierunkowanej na wsparcie rozwoju studentów. Kierunek wspiera politykę kadrową Wydziału Nauk 

Społecznych, jak i całej Uczelni. Jest to związane z istotnym wzmocnieniem istniejącej kadry 

dydaktycznej Wydziału, między innymi poprzez zatrudnienie praktyków – w tym absolwentów 

Uczelni. Dzięki silnemu sprzężeniu z praktyką, pracownicy mają możliwość podejmowania 

różnorodnych badań naukowych, uczestniczenia w konferencjach i sympozjach oraz konfrontowania 

teorii z praktyką - poprzez współpracę naukowo-dydaktyczną i praktyczną z podmiotami 

zewnętrznymi, krajowymi i międzynarodowymi. 

 

https://akademia-pol.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Strategia-rozowju-WSSP-2021_2028.pdf
https://akademia-pol.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Strategia-rozowju-WSSP-2021_2028.pdf
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Dodatkowo w ten obszar działań znakomicie wpisuje się dynamicznie realizowany w Uczelni oraz na 

Wydziale Nauk Społecznych program wymiany studentów i pracowników dydaktycznych – Erasmus+.  

Przynosi on niewątpliwie korzyści w zakresie rozwoju naukowego i praktycznego kadry dydaktycznej 

oraz studentów.   

Cel strategiczny „Dydaktyka”, to przede wszystkim proces nauczania i uczenia się, realizowany 

wszystkimi przedmiotami na kolejnych semestrach i latach nauki, stanowi troskę władz Wydziału jak i 

Uczelni. Najistotniejszą rolę w tym względzie odgrywa Wydziałowy System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, który wyraża się w planowaniu i wdrażaniu określonych kierunków działań w 

poszczególnych obszarach kształcenia, rozpatrywaniu różnych rozwiązań sytuacji składających się na 

proces kształcenia oraz monitorowaniu ich przewidywanych konsekwencji. Działania te, często w 

oparciu o opinie pracodawców, realizowane są między innymi poprzez: poszerzanie i uatrakcyjnienie 

oraz systematyczne dostosowywanie do potrzeb rynku pracy programu studiów, w tym 

wprowadzanie nowych specjalności, realizację zajęć dydaktycznych na jak najwyższym poziomie czy 

oferowanie certyfikowanych kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.  

 Cel strategiczny „Zarządzanie” ściśle związany jest z kierunkiem „Turystyka rekreacja” o profilu 

praktycznym, gdyż wzmocnią on pozycję Uczelni w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym.  

Pozwala na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz wprowadzenie rozwiązań 

organizacyjnych usprawniających obsługę studentów. 

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku „Turystyka i rekreacja” (studiów zarówno I, jak i II stopnia) 

są pochodne względem efektów uczenia się określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.11.2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Efekty uczenia się zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Studencki i przyjęte Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły 

Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie. 

Zakładane efekty uczenia były także przedmiotem konsultacji z przedstawicielami pracodawców, 

pracownikami Uczelni, a także z przedstawicielami studentów i absolwentów. Uzyskane opinie 

potwierdziły trafność sformułowanych efektów uczenia się. Tak przyjęte efekty stały się podstawą 

programów studiów na obydwu poziomach kształcenia i dla wszystkich specjalności. 

Studia I i II stopnia na kierunku „Turystyka i rekreacja” o profilu praktycznym zmierzają do 

ukształtowania u studentów postawy przedsiębiorczości i zaangażowania w życie publiczne. Zakłada 

się, że absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu w ramach dziedziny nauk społecznych (geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości), nabędą 

umiejętności praktyczne, które w połączeniu z klasyczną wiedzą akademicką umożliwią im gruntowne 

przygotowanie do pracy w szeroko rozumianej branży turystycznej. Powyższe założenie znajduje 

odzwierciedlenie w programie studiów, a także w tworzeniu przez Uczelnię warunków sprzyjających 

rozwijaniu takich postaw.  

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Specjalności, które zostały uruchomione w roku akademickim 2022/2023 to: Organizacja i 

zarządzanie w turystyce i rekreacji, Hotelarstwo i gastronomia oraz Sztuka kulinarna i zarządzanie w 

branży HoReCa (jako nowa specjalność). 
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Absolwent na specjalności Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji uzyskuje wiadomości 

dotyczące współczesnego rynku turystycznego, marketingu, obsługi indywidualnego klienta, ruchu 

turystycznego, zasad planowania i prognozowania, obsługi imprez turystycznych oraz tworzenia 

produktów turystycznych w warunkach wolnego rynku i konkurencji. Posiada także umiejętności 

praktyczne zdobyte podczas praktyki w różnych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych w 

Polsce oraz zagranicą. Ta specjalność jest wyjątkowo interdyscyplinarna, dająca rozległą wiedzę z 

wielu dziedzin pozwalających na poznanie procesów wpływających na wszystkie sektory turystyki w 

skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Studenci są kształceni na potrzeby szeroko 

rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej działającej na rynku krajowym i zagranicznym: 

przedsiębiorstw organizujących i pośredniczących w sprzedaży gotowych produktów turystycznych 

oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne. Pod opieką wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów (prezesi, właściciele, dyrektorzy i kierownicy biur podróży, organizacji turystycznych, 

organów administracji rządowej i samorządowej oraz zawodowi piloci i przewodnicy turystyczni) 

student nabywa umiejętności praktyczne z zakresu organizacji i obsługi imprez turystycznych dla 

różnych grup odbiorców. Absolwent uzyskując przygotowanie praktyczne i teoretyczne będzie mógł 

sprawować różnorodne role zawodowe i obejmować różne stanowiska w branży turystycznej, m.in. w 

sektorze: organizatorów turystyki, sektorze organizacji turystycznych, atrakcji turystycznych, promocji 

i informacji turystycznej, transportu turystycznego oraz usług komplementarnych. 

W przypadku specjalności Hotelarstwo i gastronomia absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności 

zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia usług hotelarskich i gastronomicznych zgodnie z 

europejskimi standardami jakościowymi. W szczególności posiada wiedzę na temat projektowania, 

organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych, jakościowych standardów 

i procedur obsługi gości, techniki i technologii gastronomicznej, planowania żywienia dostosowanego 

do indywidualnych potrzeb konsumenta oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na 

rynku usług hotelarskich i gastronomicznych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu 

ekonomiki, norm jakości usług, systemów informatycznych i rezerwacyjnych  a także  z zakresu 

zarządzania finansami. Specjalność buduje umiejętności organizowania pracy zatrudnionego 

personelu, jak również pozwala doskonalić umiejętności komunikacyjne ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury obsługi gościa. Absolwent specjalności Hotelarstwo i gastronomia uzyskując 

przygotowanie praktyczne i teoretyczne będzie mógł sprawować różnorodne role zawodowe i 

obejmować różne stanowiska w sektorze bazy noclegowej i gastronomicznej (m.in. turystyczne 

zakłady zakwaterowania zbiorowego i kwatery prywatne, zakłady gastronomiczne).  

Absolwent na specjalności Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa zdobywa wiedzę i 

umiejętności praktyczne w zakresie organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami gospodarczymi 

prowadzącymi działalność hotelarsko-gastronomiczną. Absolwenci tej specjalności są to specjaliści w 

zakresie świadczenia wysokiej jakości usług hotelarsko-gastronomicznych. Zrealizowanie 

przedmiotów praktycznych prowadzonych na danej specjalności pozwolą studentom nabyć 

umiejętności praktyczne oraz wykorzystać ich podczas przyszłej pracy w zakładach HoReCa. 

Absolwent będzie przygotowany do sporządzenia potraw różnorodnych kuchni świata, ocenie 

towaroznawczej surowców, do zaplanowania oraz organizowania produkcji gastronomicznej. Wiedza 

teoretyczna uzyskana podczas kształcenia pozwoli absolwentowi na prowadzenie i zarządzanie 

przedsiębiorstwem hotelarsko-gastronomicznym od strony organizacyjno-prawnej oraz 

ekonomicznej. Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną z marketingu w branży HoReCa oraz z 

informacji i promocji w turystyce, hotelarstwie i gastronomii co pozwoli w przyszłości umiejętnie 

wprowadzać nowe produkty związane z branżą na rynek konsumencki. Absolwent jest przygotowany 

m.in. do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa hotelarsko-gastronomicznego, pracy na stanowisku 
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menedżera lub kierownika obiektów świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne, pełnienia 

funkcji kierownika poszczególnych działów w obiektach hotelarsko-gastronomicznych, bycia 

specjalistą ds. sporządzania potraw i napojów oraz pracy jako specjalista ds. organizacji cateringu. 

 

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. 
Specjalności, które zostały zaproponowano studentom w roku akademickim 2022/2023, to: 
Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce oraz Zarządzanie w turystyce i 
rekreacji. 
Dzięki uzyskanemu wykształceniu w ramach dziedziny nauk społecznych (geografia społeczno-

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości), student nabywa umiejętności 

praktyczne, które w połączeniu z klasyczną wiedzą akademicką umożliwią mu gruntowne 

przygotowanie do pracy w szeroko rozumianej branży turystycznej. 

Dodatkowe doświadczenie zawodowe absolwent otrzymuje dzięki: realizacji programów krajowych i 

zagranicznych praktyk studenckich, uczestniczeniu w międzynarodowych targach turystycznych, 

hotelarskich i gastronomicznych oraz możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania własnych 

zainteresowań w ramach członkostwa w Kole Naukowym i Klubie Turystyki WSSP, czy uzyskaniu 

dodatkowych kompetencji po ukończeniu specjalistycznych cyklicznych kursów (prowadzenie 

turystycznej działalności gospodarczej, barman – barista, pilot wycieczek, animator czasu wolnego, 

wychowawca kolonii i obozów młodzieżowych i innych w zależności od zapotrzebowania). 

Mając tak wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie absolwent m.in. posiada wiedzę 

umożliwiającą działanie na wolnym rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, pozwalającą na 

sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem turystycznym z wykorzystaniem technik i metod 

z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, pozwalającą na prowadzenie badań rynkowych i 

planowanie strategii marketingowych oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i 

zrealizowania ofert turystycznych dla różnorodnych grup odbiorców, planowania i kierowania 

własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi z zakresu turystyki i rekreacji, swobodnego 

nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej samodzielnej i zespołowej, posługiwania się 

językiem obcym w zakresie obsługi ruchu turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwami 

turystycznymi, hotelarskimi i gastronomicznymi. Dodatkowo wybór specjalności daje możliwość na 

efektywne profilowanie swojej ścieżki rozwoju, a co za tym idzie na znaczniejsze zwiększenie swojej 

konkurencyjności na rynku pracy. 

Absolwent kierunku „Turystyka i rekreacja” uzyskując przygotowanie praktyczne i teoretyczne może 

sprawować różnorodne role zawodowe i obejmować różne stanowiska w branży turystycznej, m.in. 

w: 

- sektorze organizatorów turystyki (touroperatorzy, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie 

powiązanych usług turystycznych, agenci turystyczni – pośrednicy); 

- sektorze bazy noclegowej i gastronomicznej (turystyczne zakłady zakwaterowania zbiorowego i 

kwatery prywatne, zakłady gastronomiczne); 

- sektorze organizacji turystycznych (Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organizacje 

Turystyczne, organy administracji rządowej i samorządowej - wydziały promocji i turystyki, 

stowarzyszenia, fundacje, media zajmujące się promocją regionów turystycznych; 

- sektorze atrakcji turystycznych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, muzea i galerie, miejsca 

historyczne, zabytki, parki rozrywki i tematyczne, festiwale, ośrodki sportowo-rekreacyjne; 

- sektorze promocji i informacji turystycznej (wojewódzkie centra informacji turystycznej, lokalne 

centra informacji turystycznej, punkty, multimedialne punkty informacyjne, które znajdują się w 

centrach oraz w punktach "I” lub poza ich siedzibami); 



Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 17 

 

- sektorze transportu turystycznego (przewóz turystów do miejsca docelowego ich podróży oraz z 

powrotem); 

- sektorze usług komplementarnych (pilotaż wycieczek, pilot-rezydent, rezydent, przewodnictwo 

turystyczne, etc.). 

Ponadto studenci uzyskają pakiet umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej w zakresie usług turystycznych. 

 

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku „Turystyka i rekreacja”, wynikające z 

koncepcji kształcenia, poziomu i profilu kształcenia, obejmują łącznie 50 efektów, w tym 18 z zakresu 

wiedzy, 20 w zakresie umiejętności oraz 12 w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te 

odpowiadają poziomowi 6 PRK i przyporządkowane zostały głównie do dyscyplin z Dziedziny Nauk 

Społecznych (geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - 65%, i nauk o 

zarządzaniu i jakości - 11%). 

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku „Turystyka i rekreacja”, wynikające z 

koncepcji kształcenia, poziomu i profilu kształcenia, obejmują: obejmują łącznie 43 efektów, w tym 

20 z zakresu wiedzy, 14 w zakresie umiejętności oraz 9 w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te 

odpowiadają poziomowi 7 PRK i przyporządkowane zostały głównie do dyscyplin z Dziedziny Nauk 

Społecznych (geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - 63%, i nauk o 

zarządzaniu i jakości - 32%). 

Treści programowe dla poszczególnych przedmiotów ujętych w programie studiów pierwszego i 

drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Turystyka i rekreacja” określone są na 

podstawie założonych efektów uczenia się przede wszystkim w dziedzinie nauk społecznych. 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku studiów, poziomie i 

profilu kształcenia jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się zakładanych w programie. 

Podstawę doboru treści stanowi wiedza wraz z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które 

zostały ukierunkowane na potrzeby rynku pracy, wyrażone m.in. przez członków Kierunkowej Rady 

Programowej Jakości Kształcenia oraz firm i instytucji współpracujących na spotkaniach służących 

przygotowaniu programu studiów. Konsultacje z przedstawicielami otoczenia społeczno-

gospodarczego odnosiły się do efektów uczenia, głównie szczegółowych, zawartych w programach 

przedmiotów oraz do zawartości merytorycznej modułu przedmiotów kierunkowych i modułu 

przedmiotów specjalnościowych. Polegały na doborze i opiniowaniu: 

na studiach I stopnia 

- specjalność Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji - była konsultowana z Lubelską 

Regionalną Organizacją Turystyczną, Regionalną Izbą Turystyki w Lublinie, Lokalną Organizacją 

Turystyczną „Metropolia Lublin”, Lubelskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej i Kulturalnej w 

Lublinie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie, Biurem 

Podróży „Watra Travel” w Lublinie, Biurem Podróży „Continental Travel” w Lublinie, Biurem Podróży 

„Almatur” w Lublinie, Biurem Podróży „Edu Tour” w Lublinie,  Biurem Podróży „Foster Travel” w 

Lublinie. 

- specjalność Hotelarstwo i gastronomia - była konsultowana z hotelem Hampton by Hilton Lublin, 

Lublinianka, Focus Hotel Premium Lublin, Hotel Wieniawski Lublin  

- specjalność Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa - była konsultowana z Restauracją 

„Koncertowa - catering, organizacja przyjęć” w Lublinie, Dwór Anna w Jakubowicach, z hotelem 

Hampton by Hilton Lublin, Lublinianka, Focus Hotel Premium Lublin, Browar Grodzki w Lublinie. 

Na studiach II stopnia: 
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- specjalność Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce - była konsultowana 

z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, Regionalną Izbą Turystyki w Lublinie, Lokalną 

Organizacją Turystyczną „Metropolia Lublin”, Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych 

Wąwozów” w Nałęczowie, Biurem Podróży „Watra Travel” w Lublinie, Biurem Podróży „Almatur” w 

Lublinie, Biurem Podróży „Edu Tour” w Lublinie,  Biurem Podróży „Foster Travel” w Lublinie, Hotel 

Hampton by Hilton Lublin, Focus Hotel Premium Lublin, Hotel Wieniawski Lublin. 

- specjalność Zarządzanie w turystyce i rekreacji - była konsultowana z Lubelską Regionalną 

Organizacją Turystyczną, Regionalną Izbą Turystyki w Lublinie, Lokalną Organizacją Turystyczną 

„Metropolia Lublin”, Lubelskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie, Lokalną 

Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie, Biurem Podróży „Watra 

Travel” w Lublinie, Biurem Podróży „Continental Travel” w Lublinie, Biurem Podróży „Almatur” w 

Lublinie, Biurem Podróży „Edu Tour” w Lublinie,  Biurem Podróży „Foster Travel” w Lublinie.  

 

Zalecenia dotyczące kryterium 1 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 1 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Należy przypisać kierunek do 
dyscyplin naukowych 
adekwatnie do 
zdefiniowanych efektów 
uczenia się 

Kierunkowa Rada Programowa Jakości Kształcenia (KRPJK) 
oraz Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia (WKJK) z 
udziałem interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych 
poddała analizie dotychczasowe efekty uczenia się. 
Wynikiem tych spotkań było wprowadzenie zmian w 
analizowanych efektach uczenia się idących w kierunku 
większej spójności między nimi a praktycznym profilem 
studiów i dyscypliną wiodącą. Prace te zaowocowały, 
zgodnie z zaleceniami komisji PKA, zmianą dyscypliny 
wiodącej z „Ekonomii i finanse” na „Geografię społeczno-
ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną”. Zamiany te 
zostały zaakceptowane przez Radę Wydziału oraz Senat 
Uczelni. 

Na posiedzeniach KRKJK oraz WKJK dokonano uzupełnienia 
i skorygowania efektów uczenia się, które następnie zostały 
przyjęte przez Radę Wydziału Nauk Społecznych i 
ostatecznie zatwierdzone przez Senat Uczelni. 

W naszej ocenie podjęte działania zapewniają wewnętrzną 
spójność pomiędzy praktycznym profilem studiów, 
dyscypliną wiodącą i zdefiniowanymi dla kierunku efektami 
uczenia się. Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze 
strategią Uczelni. Przyjęte do realizacji specjalności, 
dorobek i kompetencje kadry dydaktycznej osadzone są w 
dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się 

Dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przewidywane jest osiągnięcie tych samych efektów 

uczenia się. Podstawą uzyskania przez studenta założonych efektów uczenia się są programy studiów 

dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej, które obejmują zestaw przedmiotów, rygor zaliczenia, liczbę 

godzin i formy prowadzenia zajęć oraz przypisane do zajęć punkty ECTS. Formy prowadzenia zajęć na 

kierunku „Turystyka i rekreacja” obejmują wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, zajęcia 

terenowe, lektoraty językowe, konsultacje dydaktyczne, praktyki zawodowe i zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

Na studiach pierwszego stopnia treści kształcenia są realizowane w ramach przedmiotów 

podzielonych na moduły. Moduł przedmiotów ogólnych obejmuje 7 przedmiotów (9 ECTS) natomiast 

moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych 32 przedmioty (87 ECTS). W programie studiów, 

ze względu na specyfikę zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów, przewidziano również 

moduły przedmiotów specjalnościowych, które są charakterystyczne dla danej specjalności. W 

planach studiów przedmiotom tym na każdej specjalności przypisano 57 pkt ECTS oraz 32 pkt ECTS 

dla praktyk zawodowych. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów I stopnia 

wynosi 185. 

Na studiach drugiego stopnia treści kształcenia są również realizowane w ramach przedmiotów 

podzielonych na moduły. Moduł przedmiotów ogólnych obejmuje 5 przedmiotów (7 ECTS), a moduł 

przedmiotów podstawowych i kierunkowych 15 przedmiotów (51 ECTS). W programie studiów 

przewidziano również moduły przedmiotów specjalnościowych, które są charakterystyczne dla danej 

specjalności. W planach studiów przedmiotom tym na każdej specjalności przypisano 38 pkt ECTS, 

seminarium dyplomowemu 10 pkt ECTS oraz 15 pkt ECTS praktykom zawodowym. Łączna liczba 

punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów I stopnia wynosi 121. 

 

Moduł „Praktyki zawodowe” na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowany jest pod 

nadzorem opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy oraz opiekuna kształcenia praktycznego 

wyznaczonego z ramienia Uczelni. Na studiach pierwszego stopnia obejmuje łącznie 960 godz., 

podzielonych na 2 grupy, natomiast na studiach drugiego stopnia obejmuje łącznie 360 godzin, 

podzielonych również na 2 grupy. Podział ten przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Zestawienie wymiaru praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia  

Studia I stopnia Studia II stopnia 

- Praktyka zawodowa I (480 godzin po II 

semestrze studiów) 

- Praktyka zawodowa II (480 godzin po IV 

semestrze studiów) 

- Praktyka zawodowa I (240 godzin po II 

semestrze studiów) 

- Praktyka zawodowa II (120 godzin na IV 

semestrze studiów) 

 

Podstawę prawną w zakresie organizacji i realizacji praktyk stanowi Regulamin studenckich praktyk 

zawodowych. Program praktyk, przygotowany jest indywidualnie dla specjalności studiów. Student 

jest pod bieżącą opieką i kontrolą kierunkowego opiekuna ds. praktyk studenckich powołanego przez 

Dziekana Wydziału. 

https://akademia-pol.edu.pl/turystyka-i-rekreacja/
https://akademia-pol.edu.pl/turystyka-i-rekreacja/
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Miejscem realizacji praktyki zawodowej studentów, zarówno w kraju jak i zagranicą, może być 

przedsiębiorstwo/instytucja odpowiadająca kierunkowi studiów, w której istnieje możliwość 

zorganizowania praktyki zgodnej z przygotowanym wcześniej ramowym programem jej przebiegu.  

 

Na studiach stacjonarnych I stopnia zajęciom dydaktycznym, które realizowane są w formie zajęć z 

bezpośrednim udziałem studentów i wykładowcy przypisano od 110 do 114 pkt ECTS, co stanowi od 

59,5% do 61,6% programu studiów (pozostałe punkty odnoszą się do pracy własnej studentów 

niezbędnej do uzyskania zakładanych efektów uczenia się). W przypadku studiów niestacjonarnych, 

zajęciom z bezpośrednim z udziałem nauczycieli akademickich i studentów przypisanych jest od 86 do 

88 pkt ECTS, co odpowiada 46,5% - 47,6% programu studiów.  

Na studiach stacjonarnych liczba godzin z bezpośrednim udziałem prowadzącego wynosi w zależności 

od specjalności studiów od 2762 do 2842 z czego wykłady zajmują od 35,6% do 35,9% ich ogólnej 

liczby. Liczba godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych, zajęć terenowych i lektoratów 

zaplanowanych na studiach stacjonarnych z udziałem bezpośrednim prowadzących w semestrach jest 

zbliżona (dane zaprezentowano w poniższym zestawieniu). 

 
Liczba zaplanowanych w semestrach godzin z udziałem bezpośrednim prowadzącego na studiach stacjonarnych (studia I 

stopnia) z wyłączeniem praktyk zawodowych 

Specjalność 
/ Semestr 

I II III IV V VI 

OiZ 392 230 335 235 350 260 

HiG 392 230 350 270 335 265 

SZK 392 230 350 265 350 295 

OiZ - Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji; HiG - Hotelarstwo i gastronomia; SZK - Sztuka kulinarna i zarządzanie 

w branży HoReCa. 

 

 

W planie studiów niestacjonarnych liczba godzin z bezpośrednim udziałem studentów i 

prowadzących zajęcia wynosi od 2155 do 2205 godzin, z czego na wykłady przypada od 29,3% do 

29,6% łącznej liczby godzin. Łączna liczba zaplanowanych godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć 

warsztatowych, zajęć terenowych i lektoratów z udziałem bezpośrednim prowadzącego zajęcia na 

studiach niestacjonarnych jest zbliżona w semestrach (dane zaprezentowano w poniższym 

zestawieniu).  

 

 
Liczba zaplanowanych w semestrach godzin z udziałem bezpośrednim prowadzącego na studiach niestacjonarnych 

(studia I stopnia) z wyłączeniem praktyk zawodowych 

Specjalność 
/ Semestr 

I II III IV V VI 

OiZ 242 153 220 145 255 180 

HiG 242 153 230 155 245 190 

SZK 242 153 230 160 255 200 

OiZ - Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji; HiG - Hotelarstwo i gastronomia; SZK - Sztuka kulinarna i zarządzanie 

w branży HoReCa. 

 

 

 

https://akademia-pol.edu.pl/turystyka-i-rekreacja/
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Na studiach stacjonarnych II stopnia zajęciom dydaktycznym, które realizowane są w formie zajęć z 

bezpośrednim udziałem studentów i wykładowcy przypisano od 68 do 70 pkt ECTS, co stanowi od 

56,2% do 57,5% programu studiów (pozostałe punkty odnoszą się do pracy własnej studentów 

niezbędnej do uzyskania zakładanych efektów uczenia się). W przypadku studiów niestacjonarnych, 

zajęciom z bezpośrednim z udziałem nauczycieli akademickich i studentów przypisanych jest od 53 do 

54 pkt ECTS, co odpowiada 43,8% - 44,6% programu studiów.  

Na studiach stacjonarnych liczba godzin z bezpośrednim udziałem prowadzącego wynosi w zależności 

od specjalności studiów od 1715 do 1760 z czego wykłady zajmują od 30,0% do 31,5% ich ogólnej 

liczby. Liczba godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych, zajęć terenowych i lektoratów na 

studiach stacjonarnych z udziałem bezpośrednim prowadzących w semestrach jest zbliżona (dane 

zaprezentowano w poniższym zestawieniu). 

 

 
Liczba zaplanowanych w semestrach godzin z udziałem bezpośrednim prowadzącego na studiach stacjonarnych (studia II 

stopnia) z wyłączeniem praktyk zawodowych 

Specjalność / 
Semestr 

I II III IV 

OiZHGT 395 260 390 340 

ZTiR 410 275 360 295 

OiZHGT - Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce; ZTiR -  Zarządzanie w turystyce i rekreacji. 

 

 

W planie studiów niestacjonarnych liczba godzin z bezpośrednim udziałem studentów i 

prowadzących zajęcia wynosi od 1340 do 1350 godzin, z czego na wykłady przypada od 27,6% do 

28,5% łącznej liczby godzin. Łączna liczba zaplanowanych godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć 

warsztatowych, zajęć terenowych i lektoratów z udziałem bezpośrednim prowadzącego zajęcia na 

studiach niestacjonarnych jest zbliżona w semestrach (dane zaprezentowano w poniższym 

zestawieniu). 

 
Liczba zaplanowanych w semestrach godzin z udziałem bezpośrednim prowadzącego na studiach niestacjonarnych 

(studia II stopnia) z wyłączeniem praktyk zawodowych 

Specjalność / 
Semestr 

I II III IV 

OiZHGT 275 185 265 250 

ZTiR 285 195 255 220 

OiZHGT - Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce; ZTiR -  Zarządzanie w turystyce i rekreacji. 

 

 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018 r. ws. studiów (z 

późniejszymi zmianami) Uczelnia jest przygotowana do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, spełniając przy tym następujące wymagania: 

• nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowane do ich realizacji z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

• dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i 

asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia; 

• zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej; 
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• studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia; 

• weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę 

postępów w nauce; 

• studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach. 

W roku akademickim 2022/2023 platforma edukacyjna (awp.eduportal.pl) była wykorzystywana 

głównie do udostępnienia materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej, 

konsultacji i kontaktów z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia oraz 

sporadycznie w wyniku zdarzeń losowych do przeprowadzenia wykładów. 

 

Na Uczelni obowiązują następujące zasady dotyczące liczebności grup studenckich: 

1) Grupy wykładowe: do 250 studentów, 

2) Grupy ćwiczeniowe: do 25-30 studentów, 

4) Grupy warsztatowe: do 15 studentów, 

5) Lektoraty: grupy do 20 studentów, 

9) Zajęcia terenowe: do 15 studentów na jednego opiekuna, 

10) Seminarium dyplomowe: grupy do 15 studentów. 

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w oparciu o 

rozkład zajęć, natomiast na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się zgodnie z terminami 

zjazdów. Obecnie kierunek „Turystyka i rekreacja” prowadzony jest wyłącznie w formie stacjonarnej. 

W procesie dydaktycznym stosowane są zróżnicowane metody kształcenia, które mają zapewnić 

absolwentowi osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Metody te opisane są w sylabusach 

(programach przedmiotów). Przyjęto w zależności od formy zajęć oraz zakładanych efektów uczenia 

się trzy grupy metod kształcenia: metody podające, metody poszukujące, metody ćwiczeniowo-

praktyczne. Stosowane metody są zróżnicowane w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów 

uczenia się. W ramach przedmiotów związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym 

wprowadzono aktywizujące formy zajęć w postaci ćwiczeń, zajęć projektowych, zajęć warsztatowych, 

zajęć terenowych, gdzie dodatkowo prowadzona jest ocena aktywności i postępów studenta w czasie 

zajęć. 

Treści i metody kształcenia umożliwiają studentom rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych 

potrzeb. Służą temu następujące rozwiązania: 

• wybór specjalności oferowanych na kierunku „Turystyka i rekreacja”; 

• wybór seminarium dyplomowego w oparciu o proponowaną tematykę; 

• wybór przedmiotów z puli przedmiotów do wyboru. 

Zalecenia dotyczące kryterium 2 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 2 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Należy zapewnić właściwą 
reprezentację dyscypliny 
wiodącej w programie 
studiów oraz uporządkować 

Po korekcie efektów uczenia się i zmianie dyscypliny 
wiodącej jednoznacznie określono liczbę punktów ECTS, dla 
zajęć do wyboru i zajęciom kształtujące umiejętności 

https://awp.eduportal.pl/Zaloguj
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obliczenia punktów ECTS, ich 
przypisanie zajęciom do 
wyboru i zajęciom 
kształtującym umiejętności 
praktyczne. 

praktyczne. 

 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

Zasady rekrutacji określone są w corocznej Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu przyjęć na 

studia oraz form studiów na dany rok akademicki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna powoływana corocznie przez Rektora na mocy Zarządzenia. Uchwała Senatu w 

sprawie warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów określa ogólne zasady rekrutacji, 

niezbędne dokumenty oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów. Szczegółowe 

zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów są określone w Uchwałach Rad Wydziałów i 

stanowią załączniki do Uchwały Senatu. Rekrutacja na studia odbywa się poprzez formularz 

rekrutacyjny online dostępny na stronie internetowej AWP, a dokumentacja w formie papierowej 

jest uzupełniana przez kandydata w Biurze Rekrutacji.  Zasady rekrutacji nie uwzględniają informacji o 

oczekiwanych kompetencjach cyfrowych kandydatów, wymaganiach sprzętowych związanych z 

kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wsparciu uczelni w 

zapewnieniu dostępu do tego sprzętu. Zasady rekrutacji są bezstronne i zapewniają kandydatom 

równe szanse w podjęciu studiów. 

Zasady rekrutacji na kierunek Turystyka i rekreacja:  

1. Podczas rekrutacji na studia I stopnia na kierunek „Turystyka i rekreacja” brane są pod uwagę 

wyniki maturalne (część pisemna) ze świadectwa dojrzałości z 2 wybranych przedmiotów (język obcy 

nowożytny oraz geografia, matematyka lub język polski).  

2. Podczas rekrutacji na studia II stopnia na kierunek „Turystyka i rekreacja” kandydaci posiadający 

ukończone studia I stopnia na tym kierunku nie są stosowane dodatkowe kryteria rekrutacyjne. W 

przypadku kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunek „Turystyka i rekreacja” 

posiadających ukończone studia I stopnia o innym kierunku niż „Turystyka i rekreacja” 

przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom wiedzy i zainteresowanie 

problematyką z zakresu turystyki. W przypadku przekroczenia limitu miejsc na kierunek, w pierwszej 

kolejności przyjmowani są kandydaci po studiach I stopnia o kierunku „Turystyka i rekreacja”. 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wyniki postępowania w sprawie 

przyjęć na studia są jawne. 

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz uznawanie efektów 

uczenia się uzyskanych w innej uczelni regulują stosowne uchwały Senatu Uczelni i jest oparte na 

analizie tych efektów pod względem adekwatności w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się 

określonym w programie studiów 

Weryfikacja i ocena stopnia osiągania efektów uczenia się na kierunku obejmują wszystkie kategorie 

efektów: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Celem weryfikacji jest sprawdzenie, czy 

wszystkie z zakładanych efektów kierunkowych są przewidziane do realizacji w ramach programu 

studiów (moduły).  
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Doskonalenie programów i efektów kształcenia odbywa się poprzez ocenę planów i programów 

studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego i kolejnego semestru. Na bieżąco kontrolowane są 

sylabusy pod kątem zgodności z opracowanym wzorcem. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do 

przedstawienia sylabusów (kart przedmiotów) studentom i ich omówienia. Przystępując do zajęć 

student jest świadomy wymagań wstępnych, efektów jakie uzyska w ramach programu kształcenia 

oraz form i kryteriów weryfikacji wiedzy. W celu zapobieżeniu zjawiskom patologicznym w zakresie 

kształcenia, zostały opracowane i wdrożone procedury hospitacji zajęć. Ponadto na zakończenie 

semestru wśród studentów przeprowadzana jest przez dziekana lub kierowników katedr ankieta 

dotycząca oceny procesu kształcenia. 

W zakresie weryfikacji wiedzy stosuje się egzaminy pisemne i ustne, umiejętności weryfikowane są 

poprzez rozwiązywania zadań problemowych (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotów) a 

kompetencje poprzez aktywność studentów na zajęciach. Do obowiązków nauczyciela akademickiego 

należy ocena wyników nauczania poprzez analizę uzyskiwanych przez studentów ocen. 

Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów dokumentowane są w postaci pisemnych testów, prac 

egzaminacyjnych, prac kontrolnych, referatów, prezentacji, realizacji zadań projektowych, 

wypełnionych dzienników praktyk, pracy dyplomowej i protokołów egzaminów dyplomowych. Dobór 

metod dokumentowania efektów kształcenia związany jest ze specyfiką przedmiotów i zależy od 

prowadzącego przedmiot nauczyciela akademickiego. Na Uczelni przyjęto następującą skalę oceny 

efektu kształcenia: bardzo dobry (5), dobry plus (4+), dobry (4), dostateczny plus (3+), dostateczny 

(3), niedostateczny (2). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej. W 

przypadku niezaliczenia studentowi przysługuje prawo poprawy (zaliczenie poprawkowe/egzamin 

poprawkowy). Ocena z każdego przedmiotu zaliczenia i z egzaminu wpisywana jest do indeksu, karty 

okresowych osiągnięć studenta i protokołu (odpowiednio: zaliczeniowego i egzaminacyjnego). 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Studiów. Oceny z egzaminów i zaliczeń 

rejestrowane są w formie elektronicznej i papierowej oraz na karcie okresowych osiągnięć studenta. 

Nie przewiduje się zaliczeń w oparciu o obecność studentów na zajęciach. 

Sposób sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia, uzyskanych w trakcie praktyki 

zawodowej jest określony przez regulamin praktyk. Zaliczenia praktyki zawodowej odbywa się na 

podstawie zaświadczenia o odbytej praktyce, w tym opinii opiekuna z ramienia praktykodawcy. 

Studenci realizują praktyki przewidziane programem studiów w: przedsiębiorstwach turystycznych, 

hotelarskich, gastronomicznych. 

Ostateczna weryfikacja efektów kształcenia obejmuje uczestnictwo studenta w seminarium 

dyplomowym, przygotowanie i ocenę pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy. Weryfikacja 

efektów kształcenia podczas seminarium związana jest z realizacją określonych zadań obejmujących 

cykl przygotowania pracy. Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia jest egzaminem ustnym. Celem 

egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta nabytych podczas studiów. 

Podczas egzaminu przedstawiają prezentację, ewentualnie odpowiadają na zadawane do prezentacji 

pytania oraz odpowiadają na wylosowane trzy pytania. 

Proces dyplomowania i jego przebieg określony jest stosowną procedurą. Proces dyplomowania 

rozpoczyna się zapisem na seminaria, a kończy egzaminem dyplomowym. 

W przypadku studiów licencjackich rozpoczyna się na roku trzecim i trwa rok (semestr piąty i szósty). 

Na studiach I stopnia studenci przygotowują prezentację dotyczącą analizy określonych zjawisk 

związanych z turystyką i rekreacją. Student ma prawo wyboru promotora, przy czym liczba 

studentów przypisana do poszczególnych promotorów powinna być jednakowa. 

W założeniu promotorem jest osoba, której zainteresowania naukowe powiązane są problematyką 

pracy dyplomowej (prezentacja) studenta. Wybór promotora (seminarium)  z reguły poprzedzony jest 
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spotkaniem studentów danego rocznika z dziekanem i potencjalnymi promotorami, którzy prezentują 

swój profil badawczy. Po wybraniu problematyki prac studenci zapisują się w dziekanacie na liście do 

poszczególnych promotorów (na seminaria). Ostateczny temat pracy dyplomowej jest formułowany 

po uzgodnieniach studenta z promotorem. Następnie wszystkie tematy prac są zgłaszane do dziekana 

i po ewentualnych korektach zatwierdzane przez Radę Wydziału. Problematyka prac dyplomowych 

musi być ścisłe powiązana z kierunkiem studiów. 

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według 

sumy następujących składników: 1/2 stanowi średnia ocen ze studiów, 1/4 - ocena pracy dyplomowej 

oraz 1/4 – ocena z egzaminu dyplomowego. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się 

ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: średnia do 3,25 – dostateczny (3,0), od 3,26 do 3,75– 

dostateczny plus (3,5), od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0), od 4,26 do 4,5 – dobry plus (4,5), od 4,51 – 

bardzo dobry (5,0). Monitoring losów absolwentów odbywa się poprzez opracowane na Uczelni 

procedury. 

 

Na studiach II stopnia praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta. Każda praca 

dyplomowa (magisterska) jest sprawdzana programem antyplagiatowym. Egzamin dyplomowy na 

studiach II stopnia jest egzaminem ustnym. Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji studenta nabytych podczas studiów. Podczas egzaminu dyplomant otrzymuje co 

najmniej cztery pytania: dwa pytania od dziekana związane z profilem kształcenia i dwa od 

recenzenta związane z problematyką pracy dyplomowej. Proces dyplomowania i jego przebieg 

określony jest stosowną procedurą. Proces dyplomowania rozpoczyna się zapisem na seminaria, a 

kończy egzaminem dyplomowym. W przypadku studiów II stopnia na pierwszym roku i trwa dwa 

latach (cztery semestry).  Wybór promotora poprzedzony jest spotkaniem studentów danego 

rocznika z dziekanem i potencjalnymi promotorami, którzy prezentują swój profil badawczy. 

Ostateczny temat pracy dyplomowej jest formułowany po uzgodnieniach studenta z promotorem. 

Następnie wszystkie tematy prac są zgłaszane do dziekana i po ewentualnych korektach 

zatwierdzane przez Radę Wydziału. Problematyka prac dyplomowych musi być ścisłe powiązana z 

kierunkiem studiów. Tematyka prac dyplomowych na studiach II stopnia obejmuje zagadnienia 

związane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją, a także funkcjonowaniem przedsiębiorstw 

turystycznych, hotelarstwa i gastronomii. Realizowane na kierunku prace mają przede wszystkim 

charakter prac badawczych (ankieta), rzadziej projektowych i przeglądowych. Niektóre prace mają 

charakter aplikacyjny, inne posiadają wartość naukową i mogą być wykorzystane do przygotowania 

artykułów naukowych. 

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według 

sumy następujących składników: 1/2 stanowi średnia ocen ze studiów, 1/4 - ocena pracy dyplomowej 

oraz 1/4 – ocena z egzaminu dyplomowego. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się 

ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: średnia do 3,25 – dostateczny (3,0), od 3,26 do 3,75– 

dostateczny plus (3,5), od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0), od 4,26 do 4,5 – dobry plus (4,5), od 4,51 – 

bardzo dobry (5,0). 

Zalecenia dotyczące kryterium 3 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 3 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 
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1. Uzupełnić karty wszystkich 
przedmiotów o opis 
szczegółowych zasad i 
kryteriów oceniania. 

Na mocy zarządzenia Dziekana uzupełniono karty 
przedmiotów o opis szczegółowych zasad i kryteriów 
oceniania oraz  o metody weryfikacji  oceny efektów 
uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach 
poszczególnych zajęć, które zostały uwzględnione w 
sylabusach przedmiotowych w roku akademickim 2021/22. 

2. Należy zapewnić właściwą 
reprezentację dyscypliny 
wiodącej w procesie 
weryfikacji osiągnięcia przez 
studentów efektów uczenia 
się, zaliczaniu poszczególnych 
semestrów i lat oraz 
dyplomowaniu. 

Kierunkowa Rada Programowa Jakości Kształcenia (KRPJK) 
oraz Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia (WKJK) z 
udziałem interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych 
poddała analizie dotychczasowe efekty uczenia się. Prace te 
zaowocowały, zgodnie z zaleceniami komisji PKA, zmianą 
dyscypliny wiodącej z „Ekonomii i finanse” na „Geografię 
społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną”. 
Zamiany te zostały zaakceptowane przez Radę Wydziału 
oraz Senat Uczelni. 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Kadra prowadząca zajęcia dydaktyczne na kierunku „Turystyka i rekreacja” w Katedrze Turystyki 

składa się z nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uczelni na podstawowym miejscu pracy w 

pełnym wymiarze czasu pracy oraz pozostałych nauczycieli akademickich, w tym wykładowców i 

praktyków prowadzących zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

Łącznie na kierunku „Turystyka i rekreacja” w roku akademickim 2022/2023 zajęcia prowadzi 51 

osób, w tym: 

• 7 profesorów, 

• 3 doktorów habilitowanych, 

• 22 doktorów, 

• 19 magistrów i magistrów inżynierów  

 

Do prowadzenia wykładów, seminariów i ćwiczeń konwersatoryjnych zaplanowano nauczycieli 

akademickich którzy posiadają stosowne wykształcenie, doświadczenie oraz dorobek naukowy we 

wskazanej dziedzinie i dyscyplinach naukowych wiążących się z kierunkiem studiów. Są to głównie 

osoby posiadające tytuł profesora, doktora habilitowanego lub doktora i doświadczenie w pracy 

dydaktycznej. Do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne zaplanowano zaś osoby 

mające doświadczenie praktyczne związanie z kierunkiem studiów. Przedmioty o charakterze 

praktycznym prowadzą nauczyciele akademiccy z doświadczeniem zdobytym poza uczelnią oraz 

osoby reprezentujące instytucje lub przedsiębiorstwa związane z branżą turystyczną (sektory: 

organizatorów turystyki, organizacji turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej, usług 

komplementarnych, atrakcji turystycznych, promocji i informacji turystycznej). Wszyscy nauczyciele 

akademiccy i praktycy prowadzący kształcenie na kierunku „Turystyka i rekreacja” przeszkoleni zostali 

w zakresie metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Przy obsadzie zajęć dydaktycznych na kierunku „Turystyka i rekreacja” uwzględnia się przede 

wszystkim posiadane przez nauczyciela akademickiego kwalifikacje, w tym posiadane stopnie i tytuły 
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naukowe poświadczone dyplomem i dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

Uczelnią, a także przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne. Charakterystyka kadry prowadzącej 

zajęcia na kierunku „Turystyka i rekreacja” potwierdza zgodność posiadanych kwalifikacji i dorobku z 

zakresem zajęć. Szczególną uwagę przywiązuje się do powierzania prowadzenia zajęć praktycznych 

przez ekspertów (załącznik ZPKA4). W tym przypadku pod uwagę bierze się praktyczne doświadczenie 

osoby prowadzącej zajęcia, a także atrakcyjność formy prowadzenia zajęć. Wśród tej grupy 

praktyków znajduję się siedmioro absolwentów naszej Uczelni, którzy ukończyli studia II stopnia na 

kierunku „Turystyka i rekreacja”.  

Główne zasady przydzielania zajęć dydaktycznych i ocena obsady: 

• obsadę proponuje kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji; 

• w pierwszym roku pracy na AWP każdy nauczyciel akademicki zostaje poddany ankietyzacji i 

hospitacji zajęć (hospitacji podlegają także zajęcia realizowane w formule zdalnej); 

• przy powoływaniu nauczycieli akademickich do odpowiednich komisji egzaminów dyplomowych 

brane są pod uwagę kwalifikacje; 

• ocena obsady zajęć następuje w trakcie corocznej oceny nauczycieli akademickich, 

• informacje o nieprawidłowościach w obsadzie i sposobie prowadzenia poszczególnych zajęć są 

pozyskiwane poprzez ankietyzację zajęć prowadzoną wśród studentów, protokołów z hospitowania 

zajęć oraz od przedstawicieli Samorządu Studenckiego; 

• podczas przydziału zajęć uwzględniane są opinie studentów na temat nauczyciela wyrażone w 

ankietach. 

Ponad 50 % zaplanowanych godzin dydaktycznych jest prowadzona przez nauczycieli akademickich 

pracujących w Uczelni na etacie, dla których jednostka stanowi podstawowe miejsce zatrudniania, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85). 

Kwalifikacje pracowników realizujących zajęcia na kierunku są podnoszone poprzez udział w 

konferencjach naukowych w tym organizowanych przez Uczelnię. Pracownicy aktywnie uczestniczą w 

konferencjach naukowych a zdobytą wiedzę przekazują studentom w ramach zajęć. Akademia Nauk 

Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie jest organizatorem lub współorganizatorem krajowych i 

międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych turystyce i rekreacji w których czynnie 

uczestniczą pracownicy Uczelni (VIII Międzynarodowe Konsorcjum Interdyscyplinarne i 

Międzyuczelniane, Kenia/Nigeria/Uganda 29-31.03.2023r., XVI Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa “Geografia, ekonomika, turyzm – krajowe i międzynarodowe doświadczenia” Lwów 

7.10.2022r., IV Konferencja Międzynarodowa „Współczesne formy turystyki i rekreacji” Lublin 10-

11.10.2018, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Geografia, Ekonomika i Turystyka; 

osiągnięcia narodowe i międzynarodowe” Lwów, 12-14.10.2018, III Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy, Lublin – Lwów 20 – 

21 – 22. 10. 2016).  

Rozwój naukowy i dydaktyczny kadry związany jest także z aktywnym udziałem w programie 

ERAZMUS+. Uczelnia ma podpisane umowy o wymianie z wieloma uczelniami europejskimi i 

pozaeuropejskimi. Wizyty w ośrodkach zagranicznych, prezentacje wykładów i kontakty z kadrą 

dydaktyczno-naukową istotnie zwiększają kwalifikacje pracowników Uczelni. Pracownicy uczestniczą 

w stażach krajowych i zagranicznych. Na Uczelni goszczą wykładowcy z różnych międzynarodowych 

ośrodków naukowych prezentujący wykłady dla studentów i pracowników Uczelni. Pracownicy 

Uczelni zdobywają doświadczenie naukowe i dydaktyczne poprzez udział w projektach badawczych 

realizowanych poza Uczelnią, różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach, wykładach, 
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spotkaniach edukacyjnych, akcjach prozdrowotnych, konkursach realizowanych we współpracy z 

instytucjami państwowymi, w tym oświatowymi. 

W budżecie Uczelni przewidziane są środki na wspieranie inicjatyw nauczycieli akademickich 

ubiegających się o kolejne stopnie naukowe. W tym przypadku, o ile zachodzi taka potrzeba, Uczelnia 

podpisuje umowy z Uczelniami posiadającymi uprawnienia do doktoryzowania i habilitacji oraz 

pokrywa koszty przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia finansuje również uczestnictwo 

nauczycieli akademickich w konferencjach naukowych. Nauczycielom, którzy prowadzą badania 

naukowe i ubiegają się o kolejne stopnie naukowe, Uczelnia umożliwia publikowanie ich prac we 

własnym lub innych wydawnictwach. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 4 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 4 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Pełne spełnienie wymogu, iż 
połowa kadry zaangażowanej 
w proces dydaktyczny na 
ocenianym kierunku studiów 
o profilu praktycznym 
legitymuje się praktycznym 
doświadczeniem 
zawodowym, zdobytym poza 
macierzystą Uczelnią. 

Zwiększono ilość pracowników dydaktycznych 
legitymującym się doświadczeniem zawodowym do stanu, 
w którym ponad połowa kadry zaangażowanej w proces 
dydaktyczny  legitymuje się praktycznym doświadczeniem 
zawodowym zdobytym poza Uczelnią. Podjęte działania 
zapewnią właściwą realizację praktycznego profilu studiów 
zorientowanego na potrzeby otoczenia społeczno-
gospodarczego, w tym w szczególności lokalnego i 
regionalnego rynku pracy. 

2. Zapewnienie spójności 
pomiędzy wiodącą dyscypliną 
naukową (ekonomia i 
finanse), a strukturą 
kwalifikacji kadry naukowo-
dydaktycznej, która realizuje 
proces nauczania na kierunku 
turystyka i rekreacja. 

Zadbano o uzupełnienie przez nauczycieli akademickich 
realizujących program kształcenia na kierunku „Turystyka i 
rekreacja”, informacji o reprezentowanych dyscyplinach 
naukowych. Zapewniono spójność pomiędzy wiodącą 
dyscypliną naukową (geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna), a strukturą kwalifikacji kadry 
aktualnie realizującej proces kształcenia na kierunku. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

 

Baza dydaktyczna uczelni jest dostosowana do specyfiki planowanych zajęć dydaktycznych, 

dysponuje odpowiednio wyposażonymi salami dydaktycznymi, ale również pracowniami 

specjalistycznymi tj.: pracownia turystyki, pracownia geografii turystycznej i krajoznawstwa oraz 

pracownia hotelarstwa i gastronomii. Zapewniają one studentom wysoki poziom kształcenia 

praktycznego i realizację celów dydaktyczno – naukowych zawartych w planach kształcenia. 

Wszystkie sale są we właściwym stanie technicznym i estetycznym oraz odpowiadają wymaganiom 

określonym w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach 
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przeciwpożarowych i ochrony środowiska. Szczegółowe informacje na temat infrastruktury i zasobów 

edukacyjnych zostały przedstawione w załączniku ZPKA5. 

 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

Doskonalenie programów kształcenia zapewnia współpraca z interesariuszami zewnętrznymi. 

Uczelnia wielopoziomowo współpracuje z partnerami, zapewniając zgodność koncepcji kształcenia z 

potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Interesariusze uczestniczą w opiniowaniu planów 

kształcenia i zakładanych efektów uczenia się oraz wydają opinię co do ich zgodności z aktualnymi 

potrzebami rynku pracy. Interesariusze biorą udział w prowadzeniu zajęć praktycznych, 

dyplomowaniu oraz organizacji i prowadzeniu praktyk zawodowych. Także dostrzegają bardzo dobre 

przygotowanie praktyczne studentów kierunku „Turystyka i rekreacja”, co znajduje odzwierciedlenie 

w propozycjach pracy, jeszcze w trakcie studiów. Wykaz podmiotów ściśle współpracujących z 

Katedrą Turystyki i Rekreacji zamieszczono w Kryterium 1 - konsultacje z przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego. 

W ramach współpracy z organizacjami branżowymi Katedra bardzo intensywnie współpracuje w 

formie organizacyjnej jak również naukowej z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym 

Oddział w Lublinie, Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, Regionalną Izbą Gospodarczą, 

Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. Uczelnia jest aktywnym członkiem Lubelskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej i Izby Turystycznej w Targach Lubelskich. Studenci oraz kadra dydaktyczna, 

uczestniczy w turystycznych targach krajowych i zagranicznych. Prowadzona jest bardzo ścisła 

współpraca w zakresie naukowym w formie wydawnictw i organizacji wspólnych konferencji 

naukowych z muzeum Wincentego Pola, patrona szkoły.  

Prowadzona jest również współpraca naukowa z Dyrekcją Parków Narodowych i Krajobrazowych 

Lubelszczyzny w formie udziału pracowników w konferencjach naukowych jak również w procesie 

dydaktycznym . Uczelnia prowadzi bardzo aktywną współpracę z władzami samorządowymi miasta i 

regionu, dotyczy to przede wszystkim współpracy organizacyjnej jak również naukowej. Wydział 

współpracuje z lubelskim szkołami średnimi organizując corocznie Dni Otwarte celem popularyzacji 

kierunku „Turystyka i rekreacja” wśród młodzieży Lublina i regionu. 

 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

 

Uczelnia stale dąży do podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku 

„Turystyka i rekreacja”, stwarzane są szerokie możliwości rozwoju międzynarodowej aktywności 

zarówno studentów, jak i pracowników, w tym zapewnione są także warunki do mobilności 

wirtualnej. Rodzaj, zakres i zasięg umiędzynarodowienia procesu kształcenia są zgodne z koncepcją 

oraz celami kształcenia w zakresie kierunku „Turystyka i rekreacja”. 

Strategia umiędzynarodowienia AWP przyjęta 1.03.2016 r., zakorzeniona w strategii rozwoju uczelni, 

skupia się wokół stworzenia sieci kontaktów międzynarodowych pozwalających na podniesienie 

standardów kształcenia poprzez wspólne partnerstwa w zakresie projektów, wspólnych konferencji; 

umożliwienia pracownikom rozwoju pod względem badawczym; tworzenia programów studiów, 
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tworzenia międzynarodowych ścieżek kariery, wymiany wiedzy i doświadczeń, wydawaniem 

wspólnych publikacji itd.  

Uczelnia stale przykłada nacisk na zwiększanie potencjału w zakresie wymiany akademickiej w 

ramach programu Erasmus+.  

Według Władz uczelni umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed 

szkolnictwem wyższym dla uczelni polskich. Konkurencyjność bogatej oferty uczelni prowokuje do 

innowacyjności i partnerstwa z uczelniami zagranicznymi. Prowadząc aktywną współpracę z 

uczelniami i instytucjami na całym świecie, Uczelnia realizuje założenia strategii 

umiędzynarodowienia, takie jak dążenie do umiędzynarodowienia różnych aspektów działania 

uczelni, m. in. oferty dydaktycznej, działalności naukowej oraz zwiększenie mobilności studentów 

oraz kadry. Poziom umiędzynarodowienia i działania wpływające na internacjonalizację  uczelni są 

stale monitorowane, a wyniki omawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni.  

Umiędzynarodowienie ma szczególne znaczenie dla ocenianego kierunku. Jednym z najważniejszych 

elementów koncepcji kształcenia i planów rozwoju kierunku jest właśnie umiędzynarodowienie, 

które nieodzownie związane jest z ukierunkowaniem na edukację absolwentów przygotowanych do 

pracy w warunkach międzynarodowych i w kontekście międzykulturowym.  

Studenci w ramach programu studiów uczą się 2 różnych języków obcych, z naciskiem na język 

specjalistyczny, a ich kompetencje językowe weryfikowane są na drodze egzaminów skupionych 

szczególnie na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych.  

AWP oferuje studentom, jak i pracownikom, dodatkowe kursy językowe i fachową pomoc 

doświadczonej kadry w efektywnym zwiększaniu umiejętności językowych. W uczelni funkcjonuje 

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, które oferuje specjalistyczne kursy językowe w 5 

językach (polski, angielski, niemiecki, hiszpański i włoski). Ponadto w ramach programu Erasmus+ 

studenci biorą udział w teście i kursie językowym OLS (Online Linguistic Support, a od 2022 r. Online 

Language Support). Wszyscy studenci, którzy wyjeżdżają do krajów programu (UE) są zobligowani do 

zdania testu przed wyjazdem i po zrealizowanej mobilności, co daje możliwość porównania wzrostu 

kompetencji językowych. Studenci ze Wschodniej Europy dodatkowo przed rozpoczęciem studiów 

mają bezpłatny wprowadzający kurs języka polskiego.  

AWP realizuje 8 programów unijnych na podstawie umów z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwem Zdrowia. Trzy z nich mające wymiar 

międzynarodowy i są ściśle związane z kształceniem studentów „Turystyki i rekreacji”. Największe 

doświadczenie posiadamy w zakresie programu Erasmus+, który realizujemy od 2008 r. W ramach 

programu studenci mają możliwość wyjazdu na studia i praktyki, absolwenci na praktyki, a 

pracownicy na szkolenia i wykłady. Wprowadzone nową perspektywą finansową warunki programu 

Erasmus+ (KA131) pozwalają na organizowanie również mobilności wirtualnych.  

W ciągu wielu lat uczestnictwa w programie Erasmus+ nawiązaliśmy współpracę niemalże z 100 

uczelniami europejskimi, azjatyckimi i afrykańskimi. Na podstawie tych umów studenci wielokrotnie 

wyjeżdżali na część studiów, natomiast pracownicy na szkolenia, a wykładowcy w celu wygłoszenia 

wykładów do uczelni partnerskich. W ramach programu Erasmus+ realizowane były również praktyki 

zagraniczne, dla studentów „Turystyki i rekreacji” w hotelach o wysokim standardzie głównie w Grecji 

i  Hiszpanii.  

Wyjazdy naszych pracowników na szkolenia czy wykłady do Uczelni partnerskich pozwoliły porównać 

i ocenić realizowane programy studiów, zapoznać się m.in. ze stosowaną metodyką nauczania, 

systemami oceniania, co przyczyniło się do podniesienia standardów nauczania w AWP. Oprócz 

korzyści związanych ze zwiększeniem internacjonalizacji uczelni pracownicy doskonalili kompetencje 
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zawodowe, poszerzali zakres wiedzy w danej dziedzinie brali udział w szkoleniach, „work shadowing” 

itp.  

Od początku uczestnictwa w programie w Uczelni naszej gościło ponad 500 studentów zagranicznych 

w ramach programu Erasmus+. Ponadto co roku gościmy kilku pracowników uczelni partnerskich, 

którzy przyjeżdżają w celu prowadzenia wykładów oraz wykładowców i pracowników administracji. 

Wizytuje nas również wielu wykładowców, co wpływa na polepszenie jakości i atrakcyjności 

kształcenia. W ramach mobilności programu Erasmus+ w ostatnich latach odbyły się w naszej uczelni 

następujące wykłady skierowane głównie dla studentów „Turystyki i rekreacji”:   

1. prof. Sharinę Puteh, Kuala Lumpur Metropolitan University College, Malezja; Tourism in Malaysia: 

A key economic sector at these difficult times; 2-6.05.2016 

2. Prof. Chai Buan Lee,Berjaya University College of Hospitality, Kuala Lumpur (Malezja), Malaysian 

Culture & Business etiquette, Intercultural Communication (Managing Culture Shock), 10-14.06.2016 

3. Agnieszka Mikołajczyk, Berjaya University College of Hospitality, Kuala Lumpur (Malezja), E-travel 

(ticketing) - intensive course for students/Amadeus Global Distribution System Platform, Malaysian 

Culture & Business etiquette, Intercultural Communication (Managing Culture Shock),10-14.06.2016 

4. NG Kok Meng, Kuala Lumpur Metropolitan University College, Malezja, Sustainbility of tourism. 

Eko - tourism &cultural heritage tourism in Malaysia. Events development in Malaysia and South East 

Asia, 14-18.10.2016 

5. Jane Kuria, Ph. D., Mount Kenya University, Kenia; Front Office Operations, 02-06. 12.2016 

6. John Njenga, Mount Kenya University, Kenia, Introduction to Business Studies, 05.12.2016 

7. An Gie, Tung, Berjaya University College of Hospitality, Malezja; Tourism and events in Malaysia- 

Selamat Datang ke Malaysia (Welcome to Malaysia); Malaysia as Business Event Destination- lecture; 

Special Events in Malaysia;  Cross Cultural learning, 3-7.04.2017 

8. Ronald Willie, Binati z Berjaya University College of Hospitality, Malezja, Introduction to Malaysian 

Food Culture; Common Malaysian Herbs and Spices in Beverage Innovation lecture & workshop; 

Asian Teas; 3-7.04.2017 

9. prof. Purshottam Das Gupta z Gujarat University, Ahmedabad, Gujarat, Indie,Please follow the 

clock within you, 25.10.2017 r. 

10. João Luis Figueiredo da Silva; Polytechnic Institute of Cávado and Ave (IPCA) w Portugalii, From 

the old to the new paradigm of tourism development; New supply and demand trends; The 

importance of tourist animation; Case study: The evolution of tourism in Porto; 22-24.03.2018. 

11. Sarutanan Sopanik, z Mae Fah Luang University (Tajlandia); The impact of digital economy 

towards Thailand’s service sector. Thai brands in the world market Demarketing and tourism in 

Thailand, 09-13.04.2018 

12. Long Dinh Pham, Ho Chi Minh City Open University/ TRUONG DAI HOC MO THANH PHO HO 

CHIMINH (Wietnam); Trade liberalization and labor market adjustments: Does rent sharing matter? 

Technology, institutions and productivity: an empirical investigation, 21-25.05.2018 

13. Fazlina Zulkifli, Faculty of Creative Arts/Hospitality Management/ Kuala Lumpur Metropolitan 

University College, Malezja; Malay traditional cuisines and desserts, 18-22.03.2019 

14. Miguel Ángel Quintana Paz, European Miguel de Cervantes University (Hiszpania) Multiculturality 

and Multiculturalism, Present debates: Pluralism against Multiculturalism, Main principles of 

pluralism: tolerance, diversity, minimal consensus, Criticisms of Multiculturalism, 25-29.03.2019 

15. Dr. Nour Alokaily, University of Jordan (Jordania) Event management, Tourism marketing. Tourism 

in Jordan and tourism destination image, tour guides, 6-10.04.2019 
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16. Óscar Díaz Chica, European Miguel de Cervantes University (Hiszpania)  How to stimulate 

enjoyment at work.  How to relationship with co-workers on the basis on mutual benefit.  How to 

improve enjoyment at work though a personalized plan. 27-31.05.2019 

17. Dr. Santus Kumar Deb, Associate Professor, University Of Dhaka (Bangladesz) Application of SDG 

through Tourism and also a workshop on E-Tourism: A window of Future Tourism, 10- 14/06/2019 

18. Tri Cao Minh, Ho Chi Minh City Open University/ TRUONG DAI HOC MO THANH PHO HO CHIMINH 

(Wietnam) Doing international business in Vietnam in the context of globalization. Building brand 

equity in Vietnam., 11-15.06.2019 

19. Mary Nkinga Murungi z Mount Kenya Universit (Kenia) Tourism in Kenya, Developing and 

Managing Hospitality in Kenya, 04-08.11.2019 

20. Zaileen Elina Binti Arifin i Fazilina Binti Darus z Kuala Lumpur Metropolitan University College, 

(Malezja) Malay traditional cuisines, dessert and table setting., 07-11.06.2022. 

21. Yvonne Mohonja Mugei z Mount Kenya University (Kenia) Cultural Tourism in Kenya, 

 20-24.06.2022    

22. Kevin Kimeli Serrem z Mount Kenya University (Kenia) Effects of the Environment on Healthy Food 

Consumption, 20-24.06.2022    

23. Pablo Vergel Fernández z Universidad de Alicante (Hiszpania), Spain as a semipherical country: an 

historical context. Crisis of a model and the struggles to become EU and Euro currency country. 17-

22.10.2022 

Ponadto mobilności przyczyniają się również do współpracy w zakresie konferencji.  

W dn. 29-31.03.2023 r. zaplanowana jest międzynarodowa konferencja naukowa -  

8th International Interdisciplinary and Inter-Universities Consortium – Africa Research Conference 

(8IIIUC-A 2023) organizowana wspólnie z Mount Kenya University (Kenia), Kyambogo University 

(Uganda), Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University (Nigeria), University of Makeni (Sierra 

Leone) and University of Eldoret (Kenia) w zakresie innowacji i transferu wiedzy na rzecz 

zrównoważonej gospodarki.  

Dodatkowo uczelnia stara się stale rozwijać możliwości dla studentów przez podjęte współprace z 

partnerami zagranicznymi. W dniach 7-9.02.2023 delegacja naszej uczelni realizująca mobilność w 

ramach programu Erasmus+ odbyła rozmowy z EDEM | Business School z siedzibą w Walencji w 

zakresie rozwinięcia współpracy w zakresie start-up. Oprócz umowy w ramach programu Erasmus+ 

podpisaliśmy umowę o rozszerzonej współpracy. W wyniku podpisanej umowy o współpracy zostały 

przeprowadzone rozmowy w zakresie wspólnych działań rozwijających możliwości zaktywizowania 

inkubatora poprzez konsultacje ze specjalistami EDEM w tym zakresie.  Ponadto uczelnie 

zadeklarowały pomoc w organizacji praktyki zagranicznej dla studentów.  

Uczelnia stara się aktywować studentów i pracowników do udziału w programie wymiany 

międzynarodowej stale rozszerzając zakres możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. 

Oprócz współpracy w krajach programu czyli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii; państw kandydujących do UE: Turcji, Macedonii, Serbii, 

od 2015 r. Uczelnia uzyskała również dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ na mobilność do 

uczelni partnerskich. Do chwili obecnej uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację wyjazdów do 

Malezji, Tajlandii, Wietnamu, Ugandy, Kenii, Ukrainy, Białorusi, Jordanii, Indii, Zimbabwe, Etiopii, 

Rosji. Ponadto w ramach zaktywizowania do udziału w programie Erasmus+  Uczelniany Koordynator 

Programu Erasmus+ organizuje spotkania informacyjne w ramach Orientation week, spotkania, 

wirtualne prezentacje i targi z udziałem przedstawicieli zagranicznych firm przyjmujących studentów 

na praktyki.  
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Polityka umiędzynarodowienia prowadzona jest w oparciu o prowadzenie okresowych ocen stopnia 

umiędzynarodowienia kształcenia, jak również oceny zasięgu aktywności międzynarodowej 

studentów, jak i pracowników uczelni. Okresowe oceny stopnia umiędzynarodowienia kształcenia 

prowadzone są poprzez ankiety ewaluacyjne, wypełniane przez każdego z uczestników mobilności po 

zakończeniu uczestnictwa w programie Erasmus+. Umiędzynarodowienie kształcenia podlega 

systematycznym ocenom, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Ponadto instytucjonalne wyniki wpływu umiędzynarodowienia i podjęte działania omawiane są na 

posiedzeniu Senatu Uczelni.  

Uczelnia dbając o jakość dokłada wszelkich starań by pracownicy byli również przeszkoleni w zakresie 

pracy z osobami pochodzącymi z zróżnicowanych obszarów kulturowych. Dlatego też pracownicy w 

ramach realizowanego przez uczelnię projektu Bank Kompetencji - Zintegrowany Program Kształcenia 

WSSP w Lublinie (POWR.03.05.00-00-z074/17, w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju) odbywały się szkolenia w zakresie komunikacji międzykulturowej, a także 

zarządzania informacją. Celem projektu było nabycie umiejętności w niwelowaniu barier komunikacji 

wynikających z różnic kulturowych, co jest szczególnie istotne szczególnie w kontakcie ze studentami 

międzynarodowymi. Celem było również podniesienie świadomości personelu nt. internacjonalizacji 

oraz jej potrzebie i wyzwaniach w perspektywie rozwoju i przyszłości na rynku polskim i światowym. 

Szkolenie pozwoliło także poznać miejsce swojej uczelni w świetle umiędzynarodowienia oraz tego 

jak każdy członek społeczności akademickiej może przyczynić się do tego procesu. 

Szczególną okazją do współpracy na niwie publicystycznej jest możliwość publikowania artykułów 

przez pracowników uczelni partnerskich w pełni anglojęzycznych czasopismach naukowym 

publikowanych przez AWP od 2016 (Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science). 

 

W raporcie „Study in Poland” AWP w Lublinie zajmuje drugie miejsce w Polsce w rankingu „Studenci 

zagraniczni na polskich uczelniach 2021/22 na kierunku „Turystyka i rekreacja”. 

 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Kierownik Katedry wraz z pracownikami administracyjnymi, studentom rozpoczynającym naukę, 

dokonują szerokiej prezentacji kierunku „Turystyka i rekreacja”. Studenci otrzymują pełną informację 

na temat zakresu i form wsparcia procesu dydaktycznego, możliwościach działań wykraczających 

poza programy nauczania, systemów wsparcia, komunikacji oraz zgłaszania skarg i uwag.  

Studenci otrzymują wsparcie w procesie dydaktycznym zwracając się z prośbą o pomoc w 

rozwiązywaniu problemów do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, kierownika Katedry, 

opiekunów poszczególnych roczników oraz nauczycieli akademickich podczas wyznaczonych 

dyżurów. Terminy i godziny konsultacji dostosowane są do potrzeb studentów. Dostępne są one na 

stronie internetowej Uczelni, w gablotach wiszących przy dziekanacie oraz na drzwiach pokoju 

wykładowców. Ze względu na specyfikę kierunku oraz ogólną liczbę studentów pochodzących z 

wschodniej części Europy został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Wschodniego w celu 

zapewnienia pomocy podczas rozwiązywania problemów na Uczelni i bytowych. Studenci posiadają 

dostęp do aktualnych informacji związanych z tokiem studiów. Informacje o organizacji roku 

akademickiego, rozkłady zajęć udostępniane są studentom za pośrednictwem strony internetowej 

Uczelni, platformy edukacyjnej i tablic ogłoszeniowych. Studenci mają możliwość kontaktu 

bezpośredniego i mailowego z pracownikami obsługi administracyjnej.  
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Materiały dydaktyczne, prezentacje, zadania, próbne testy i egzaminy udostępniane są podczas 

konsultacji oraz poprzez platformę e-learnigową i skrzynki mailowe poszczególnych roczników. 

Cennym uzupełnieniem przekazywanych materiałów są wskazane przez nauczycieli zbiory 

biblioteczne (biblioteka stacjonarna, dostęp do platformy IBUK Libra oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki i 

międzynarodowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica). 

Budynek Uczelni przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to m.in. podjazdy, 

odpowiednio przystosowane korytarze, sanitariaty i winda, dzięki której studenci posiadają 

możliwość dostępu do każdej części budynku. Pełnomocnik Rektora d.s. Osób Niepełnosprawnych 

inicjuje, nadzoruje i koordynuje zadania dotyczące wsparcia oraz rozwiązywania problemów osób z 

niepełnosprawnością.  

Wsparciem dla studentów w zakresie ich rozwoju naukowego i zainteresowań zawodowych jest Koło 

Naukowe Turystyki i Rekreacji KONATiR. W ramach działalności Koła studenci uczestniczą w 

wyprawach naukowych, konferencjach, współorganizują konferencje, realizują projekty, publikują 

wyniki swojej pracy naukowej. Koło to również zespół ludzi zainteresowanych turystyką 

kwalifikowaną oraz miejsce pogłębiania wiedzy krajoznawczej i zdobywania doświadczeń 

turystycznych. Cyklicznie od roku 2005 członkowie Koła organizują dla pozostałych studentów 

wszystkich kierunków udział w krajowych i międzynarodowych targach i imprezach turystycznych, a 

od roku 2012 współorganizują wraz z Oddziałem PTTK im. Karola Sicińskiego w Kazimierzu Dolnym 

„Rajd Adalbertowy”. 

Dodatkową wiedzę, kompetencje i umiejętności studenci mogą także zdobywać poprzez udział m.in. 

w kursie pilota wycieczek, wychowawcy i opiekuna kolonijnego oraz baristy. Działalność Koła i 

organizacja kursów są wspierane przez Władze Wydziału i Uczelni poprzez zabezpieczenie finansowe, 

zapewnienie zaplecza lokalowego, zaopatrzenie w artykuły niezbędne do bieżącej działalności, 

pomoc w organizacji imprez i przedsięwzięć wydawniczych.  

Kolejnym elementem wspierania i motywowania studentów jest możliwość indywidualizacji 

kształcenia poprzez ustalanie indywidualnego programu studiów oraz wybór jednej ze specjalności, 

tematyki pracy dyplomowej i miejsca odbywania praktyk studenckich. 

System pomocy materialnej realizowany jest poprzez Dział Stypendiów. Do najważniejszych form 

wsparcia należą: stypendia socjalne, stypendia specjalne z tytułu niepełnosprawności, zapomogi oraz 

stypendia Rektora za wysoką średnią ocen i osiągnięcia sportowe. Uczelnia stwarza możliwość 

uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego poprzez udział w programie Erasmus+.   

Studenci otrzymują wiele form wsparcia związanych z wchodzeniem na rynek pracy. Na terenie 

Uczelni funkcjonuje Biuro Karier, którego celem jest pomoc studentom i absolwentom AWP w 

poszukiwaniu miejsc pracy oraz śledzenie ich karier zawodowych.  

Ścisła współpraca Władz Wydziału z Samorządem Studenckim związana jest z procesem studiowania, 

jakością i doskonaleniem kształcenia, jak i w obszarze wsparcia w podejmowanych działaniach na 

rzecz integracji społeczności studenckich. Członkowie samorządu aktywnie uczestniczą podczas 

posiedzeń Rady Wydziału i Senatu Uczelni. 

Zgłaszane problemy i ewentualne skargi związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych kierowane są 

do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, opiekunów poszczególnych roczników, Samorządu 

Studenckiego lub bezpośrednio do Dziekana. Studenci swoje opinie na temat zajęć i poszczególnych 

nauczycieli akademickich wyrażają w corocznych badaniach ankietowych przeprowadzanych na 

poziomie Katedry. Uzyskane wyniki badań ankietowych przekazywane są do Wydziałowej Komisji 

Jakości Kształcenia, która następnie przekazuje władzom rekomendacje. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

 

AWP prowadzi otwartą politykę informacyjną, która pozwala na utrzymanie stałej i aktualnej 

komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Zapewnia publiczny dostęp do aktualnej, 

kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie 

studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, 

warunkach przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu 

absolwentów. Uczelnia w kontaktach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi wykorzystuje 

szeroki wachlarz kanałów komunikacyjnych takich, jak np.: strona internetowa, platforma edukacyjna 

portale społecznościowe, mailing czy tablice informacyjne dostępne w Dziekanacie i na terenie 

Uczelni. Na stronie internetowej AWP w Lublinie oraz Wydziału Nauk Społecznych (kierunek 

„Turystyka i rekreacja”) zapewniony jest dostęp do najważniejszych dla studenta informacji, w tym o 

programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach. 

Podstawowym źródłem informacji o programie kształcenia są aktualizowane sylabusy. Dodatkowe 

informacje o zakresie tematycznym przedmiotu można uzyskać od nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia oraz w Dziekanacie. Na kierunku „Turystyka i rekreacja” studenci mają stały 

dostęp do informacji dotyczących systemu opieki i wspierania studentów, obejmujący m.in. 

wspomaganie organizacji konferencji i seminariów studenckich, możliwość przyznania dodatkowej 

pomocy dla szczególnie uzdolnionych studentów, systemu opieki materialnej dla studentów, 

wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością, organizacji zajęć czy dostępności Władz Wydziału dla 

studentów. Zgodnie z zasadami organizacji społeczności akademickiej w systemie opieki i wspierania 

oraz motywowania studentów kierunku do osiągania efektów kształcenia istotną rolę pełni Samorząd 

Studencki – w tym na polu działań integracyjnych oraz przygotowywania wydarzeń kulturalnych. 

W polityce komunikacyjnej klasyfikuje się następujące grupy odbiorców tj. studenci, kandydaci na 

studia oraz pracownicy AWP. Na Uczelni organizowane są corocznie Dni Otwartych Drzwi, gdzie 

uczniowie szkół średnich i studenci mają możliwość poznania Uczelni, pozyskania informacji o 

profilach i kierunkach studiów, informacji dotyczących praktyk zawodowych czy wiedzy na temat 

potencjalnych miejsc pracy po zakończeniu nauki. Na platformie edukacyjnej oraz stronie 

internetowej Uczelni, jak i Wydziału zamieszczane są również bieżące informacje dotyczące 

organizacji studiów, zajęć wspomagających, zmian w planie zajęć, szkoleń i warsztatów, zasad 

wyboru przedmiotów czy zasad dyplomowania. Ponadto zamieszcza się również wszelkie informacje 

dotyczące wydarzeń (konferencji naukowych, seminariów, spotkań z przedstawicielami otoczenia 

społecznego i gospodarczego, imprez kulturalnych) odbywających się w AWP.  

 

Zalecenia dotyczące kryterium 9 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 9 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. 
Zaleca się umieszczenie 
sylabusów dotyczących 
wszystkich kierunków 
studiów w osobnej zakładce 
na stronie głównej.  

Karty przedmiotów zostały zamieszczone zgodnie z 
zaleceniami w osobnej zakładce na stronie głównej oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej AWP w Lublinie. 

https://akademia-pol.edu.pl/turystyka-i-rekreacja-2/
https://akademia-pol.edu.pl/turystyka-i-rekreacja-2/
https://akademia-pol.edu.pl/
https://akademia-pol.edu.pl/
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2. 
Zaleca się opublikowanie 
pełnego programu studiów, 
tj. uwzględniającego 
wszystkie elementy 
wymienione w §3 
rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1861, z późn. 
zm.).  

Pełny program studiów został zamieszczony zgodnie z 
zaleceniami w osobnej zakładce na stronie głównej oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej AWP w Lublinie. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

Podstawą systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych jest określona i 

konsekwentnie realizowana polityka jakości kształcenia. Wyraża się ona w planowaniu i wdrażaniu 

określonych kierunków działań w poszczególnych obszarach kształcenia, rozpatrywaniu różnych 

rozwiązań sytuacji składających się na proces kształcenia oraz monitorowaniu ich przewidywanych 

konsekwencji. Polityka jakości kształcenia koncentruje się na planowym i konsekwentnym dążeniu do 

doskonalenia jakości kształcenia i orientowaniu się na osiągnięcia mogące zapewnić wiodącą pozycję 

na rynku usług edukacyjnych w zakresie studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, ekonomia, 

filologia angielska oraz wychowanie fizyczne. 

Istotnym warunkiem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych jest 

realizacja założeń Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Nauk 

Stosowanych zawartych w dokumencie zbiorczym pt. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest integralnym elementem 

Strategii Wydziału Nauk Społecznych na lata 2019-2025 przyjętej Uchwałą rady Wydziału z dnia 

05.09.2019 r. 

System ten obejmuje cały proces kształcenia oraz wszystkie czynniki, które wpływają na właściwy 

przebieg tego procesu i zapewniają jego wysoką jakość. W procesie zarządzania jakością kształcenia 

zaangażowani są wszyscy członkowie społeczności akademickiej, w tym władze Wydziału, nauczyciele 

akademiccy, pracownicy administracyjni, studenci oraz interesariusze zewnętrzni. Na poziomie 

Wydziału organami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu są: dziekan wydziału, 

prodziekani i kierownicy katedr. Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością kształcenia opiera się 

w dużej mierze na działaniach Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia współpracującej z 

Kierunkowymi Radami Programowymi Jakości Kształcenia. Zespoły te pełnią funkcję doradczą i 

rekomendacyjną dla władz Wydziału. Kierunkowe Rady Programowe Jakości Kształcenia i Wydziałową 

Komisję Jakości Kształcenia powołuje Dziekan Wydziału. Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia 

prowadzi nadzór nad oceną jakości kształcenia, nad realizacją procedur wspomagających ocenę 

jakości kształcenia, a także nad projektowaniem, monitorowaniem, przeglądem i doskonaleniem 

programów studiów w ramach wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia na poziomie 

Wydziału. Szczegółowy opis struktury systemu zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk 

Społecznych przedstawiony jest w dokumencie zbiorczym pt. Wydziałowy System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu kształcenie jest opracowanie i weryfikowania 

efektów uczenia się na wszystkich kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych ANS. 



Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 37 

 

Kierunkowe efekty uczenia się opracowywane są zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Senatu 

przez Kierunkowe Rady Programowe Jakości Kształcenia, następnie opiniowane przez Wydziałową 

Komisję Jakości Kształcenia, Samorząd Studentów oraz interesariuszy zewnętrznych i zatwierdzane 

przez Radę Wydziału a następnie Senat ANS. Kierunkowe Rady Programowe Jakości Kształcenia 

przygotowują zmiany w kierunkowych efektach uczenia się na podstawie wyników ewaluacji 

przeprowadzonej wśród studentów i interesariuszy zewnętrznych, a także w oparciu o analizę rynku 

pracy, które zostają zatwierdzane po procedowaniu zgodne z przyjętymi procedurami przez Senat 

ANS. 

Kierunkowa Rada Programowa Jakości Kształcenia opracowuje programy studiów uwzględniając 

zatwierdzone kierunkowe efekty uczenia się, opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a 

także rezultaty analizy rynku edukacyjnego i rynku pracy. Program studiów po zaopiniowaniu przez 

Samorząd Studentów i Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia zatwierdzany jest przez Radę 

Wydziału a następnie Rektora ANS. Kierunkowe Rady Programowe Jakości Kształcenia oraz 

Kierownicy Katedr dokonują raz w roku ewaluacji programu studiów, w tym specjalności, na 

podstawie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Wyniki wykorzystuje się do 

wprowadzenia ewentualnych zmian w programie studiów. Zmiany w programie studiów po 

pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia i Samorządu Studentów przekazywane są 

do zatwierdzenia przez Radę Wydziału a następnie Rektora ANS. 

Kierunkowe Rady Programowe Jakości Kształcenia zobligowane są do przygotowania programów 

kształcenia dla nowo otwieranych kierunków oraz formalnych wniosków o ich uruchomienie, zgodnie 

z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w ANS. Ponadto zobowiązane są do przygotowania 

programów studiów dla nowotworzonych specjalności. Na kierunku „Turystyka i rekreacja” w 2022 

roku uruchomiono zgodnie z sugestiami studentów i interesariuszy zewnętrznych nową specjalność 

„Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa” na studiach pierwszego stopnia.  

Skuteczność wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia i wdrożonych procedur podlega 

systematycznej ocenie wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia tj. władz Wydziału, 

nauczycieli akademickich, Samorządu Studentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Zgłaszane uwagi i 

sugestie do obowiązujących procedur doskonalenia jakości kształcenia przekazywane są w formie 

pisemnej do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Rozpatrywane są one na 

posiedzeniu Komisji, która podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian. Proponowane zmiany 

zatwierdzane są przez Radę Wydziału. 

Na Wydziale Nauk Społecznych ocenę jakości kształcenia prowadzi się poprzez ocenę procesu 

kształcenia, warunków jego realizacji, a także wyników - efektów uczenia się oraz dokumentacji 

dydaktycznej. 

Monitorowanie tego procesu oparte jest na: 

 dokumentacji przebiegu kształcenie w ramach której gromadzone są wyniki egzaminów, prac 

zaliczeniowych, zadań projektowych itp. w formie papierowej lub elektronicznej, 

 ewaluacji zajęć i weryfikacji efektów uczenia się przez prowadzących zajęcia, 

 hospitacji zajęć według harmonogramu hospitacji przyjętego w danym roku akademickim, 

 ankietyzacji zajęć przez studentów, 

 opinii opiekunów praktyk zawodowych ze strony uczelni i zakładu pracy, 

 opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów, jego ewaluacji, wiedzy i 

umiejętności praktycznych absolwentów, 

 badania losów absolwentów, 

Efekty uczenia się określone w sylwetce absolwenta są weryfikowane na różnych etapach kształcenia 

zgodnie przyjętą procedurą.  Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w ramach 
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poszczególnych przedmiotów obejmują prace dyplomowe, prace egzaminacyjne, kolokwia, projekty 

oraz inne sposoby weryfikacji ściśle podporządkowane specyfice kierunku. Po zakończeniu danego 

roku akademickiego prowadzone są analizy uzyskiwanych przez studentów ocen, analizy 

terminowości ukończenia studiów i przyczyn odsiewu studentów. Do każdego przedmiotu jest 

przygotowana teczka, w której oprócz przykładowych prac studentów (egzaminy, zaliczenia, prace 

projektowe, prezentacje) znajdują się opracowane przez prowadzących przedmiot metody 

weryfikacji efektów kształcenia (zgodne z sylabusem) oraz zestawienia ocen. Teczki modułów 

przeglądane są przez członków Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia i uwagi dotyczące 

nieprawidłowości czy braku kompletności przekazywane są nauczycielom akademickim. Niezależnie 

wszystkie prace studentów przechowywane są przez poszczególnych prowadzących przez okres cyklu 

kształcenia. Weryfikacja efektów uczenia się opiera się m.in. na analizie prac 

zaliczeniowych/egzaminacyjnych studentów, struktury ocen, oceny praktyk, opinii pracodawców. 

Analiza dokonywana jest pod kątem właściwego doboru treści kształcenia, form zajęć, sekwencji 

modułów, sposobów weryfikacji efektów, uzyskiwanych umiejętności. Do otrzymania oceny 

pozytywnej koniecznym jest, aby student uzyskał wszystkie efekty uczenia się (wiedzę, umiejętności) 

w stopniu co najmniej dostatecznym oraz kompetencje społeczne. Warunkiem zaliczenia roku jest 

uzyskanie zaliczeń i pozytywnych ocen końcowych z wszystkich form zajęć dydaktycznych, zgodnie z 

obowiązującym programem studiów oraz osiągnięcie wymaganej liczby punktów ECTS.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na podnoszenie jakości kształcenia są hospitacje zajęć 

przeprowadzane zgodnie z przyjętą procedurą. Hospitacji podlegają wszyscy pracownicy dydaktyczni 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. Hospitacje planowe są ujęte w planie wizytowania zajęć 

dydaktycznych i przeprowadzane przez wytypowane osoby. Hospitacje pozaplanowe nie są ujęte w 

planie a ich przeprowadzenie wynika z chwilowej sytuacji np. w wyniku uzyskania przez 

prowadzącego niskich ocen w ankiecie przeprowadzonej wśród studentów czy uwag studentów 

dotyczących prowadzonych zajęć. Na podstawie przeprowadzonej hospitacji zajęć hospitujący 

sporządza protokół według obowiązującego na Uczelni wzoru. Hospitowany nauczyciel jest 

zapoznawany z wynikami hospitacji. W sytuacji zastrzeżeń do poziomu hospitowanych zajęć są 

formułowane wnioski i zalecenia, a ich wdrożenie weryfikowane jest podczas powtórnej hospitacji. 

Jako zasadę przyjęto, że hospitacji zawsze w danym semestrze podlegają nowo zatrudnieni 

nauczyciele akademiccy.  

Istotnym elementem oceny jakości kształcenia są ankiety wśród studentów. Ankiety są anonimowe i 

przeprowadzane w formie papierowej lub elektronicznej. W ankiecie oceniane są takie elementy jak: 

komunikatywność (w tym umiejętność przekazywania wiedzy), poziom przygotowania do zajęć 

dydaktycznych, obowiązkowość i punktualność, stopień pobudzenia zainteresowania przedmiotem, 

kultura w kontaktach ze studentami, realizacja zajęć zgodnie z ustalonym planem zajęć, jednoznaczne 

określenie stawianych studentowi wymagań, wyjaśnianie zagadnień w sposób zrozumiały i zgodność 

przekazanej treści z przedmiotem. Wypełnione kwestionariusze ankiety przekazywane są dziekanowi 

a następnie zestawiane w formie tabel. Wyniki ankietyzacji są analizowane przez władze wydziału i 

Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia a wyniki omawiane są nauczycielami. W przypadku oceny 

negatywnej podejmowane są działania dyscyplinujące lub przełożony składa wniosek o rozwiązanie 

umowy o współpracy z danym nauczycielem. W przypadku działań dyscyplinujących określane zostają 

warunki i czas wdrożenia działań korygujących a ich efekty zostają oceniane podczas kolejnej ankiety 

lub hospitację zajęć. Na kierunku „Turystyka i rekreacja” prowadzona, jest rokrocznie szczegółowa 

ankietyzacja wśród studentów co pozwala na wychwycenie nieprawidłowości w procesie 

dydaktycznym. Efektem tego typu działań była konieczność rozwiązania umowy z nauczycielem 

akademickim w 2022 roku i zatrudnienie w ramach działań naprawczych nowej osoby. W wyniku 
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ankietyzacji przeprowadzonych w 2022 roku na kierunku turystyka kilku nauczycieli uzyskało oceny 

poniżej 4,0 w pięciopunktowej skali co stało się podstawą podjęcia działań naprawczych (rozmowy z 

nauczycielami dotyczące podniesienia poziomu jakości zajęć). 

Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia szczególnie na studiach o profilu 

praktycznym są efekty uczenia się uzyskiwane podczas praktyk. Praktyki odbywają się w zakładach, 

firmach, przedsiębiorstwach itp. o profilu działalności zgodnym z kierunkiem kształcenia. W 

przypadku kierunku „Turystyka i rekreacja” praktyki odbywają się w przede wszystkim w biurach 

podróży, hotelach i zakładach gastronomicznych. Podczas praktyk studenci wykonują określone 

zadania oraz kształtują i rozwijają swoje kompetencje niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. 

Praktyki studenckie realizowane są zgodnie z planami studiów. Dziekan Wydziału powołuje 

kierunkowych opiekunów ds. Praktyk Studenckich, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem praktyk studentów i ich rozliczeniem. Celem podniesienia jakości kształcenia 

zawodowego przeprowadzane są regularne dokumentowane stosownymi protokołami spotkania z 

interesariuszami zewnętrznymi pod kątem oceny programów studiów w tym praktyk zawodowych. 

Ważną rolę w ocenie jakości kształcenia odgrywa proces dyplomowania studentów. Zostały 

opracowane procedury ustalania i wyboru tematów prac dyplomowych, wyboru promotorów prac i 

recenzentów oraz zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych. W roku akademickim 

2021/2022 opracowano i przyjęto nowe druki oceny prac dyplomowych przez promotora i 

recenzenta. Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób i dodatkowo w egzaminach 

dyplomowych uczestniczy osoba z doświadczeniem praktycznym. Istotnym elementem oceny jakości 

kształcenia jest weryfikacja jakości prac dyplomowych i recenzji przeprowadzana przez zespół 

oceniający zgodnie z procedurą opracowaną i przyjętą w roku akademickim 2021/2022 (instrukcja 

weryfikacji jakości prac dyplomowych i ich recenzji). Celem procedury jest podniesienie poziomu 

jakości prac dyplomowych oraz zwiększenie ich zgodności z kierunkowymi efektami kształcenia. 

Na kształtowanie procesu kształcenia istotny wpływ mają interesariusze wewnętrzni i interesariusze 

zewnętrzni. Przedstawiciele studentów, nauczycieli akademickich i interesariuszy zewnętrznych 

znajdują się w składzie Kierunkowych Rad Programowych Jakości Kształcenia oraz w składzie 

Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Niezależnie na posiedzenia Kierunkowych Rad 

Programowych Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia zapraszani są 

dodatkowo nauczyciele akademiccy i interesariusze zewnętrzni nie będący członkami wymienionych 

organów. W kształtowaniu procesu dydaktycznego istotne są opinie samorządu studentów dotyczące 

zarówno bieżących programów studiów jak i tworzenia nowych programów studiów. W opracowaniu 

zakładanych efektów uczenia się uwzględniane są opinie samorządu studentów na temat 

wypracowanych efektów uczenia się. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z interesariuszami 

zewnętrznymi. Odbywają się regularnie spotkania i konsultacje z przedstawicielami firm związanych z 

kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale. W przypadku kierunku „Turystyka i rekreacja” są 

to firmy branży z turystycznej i hotelarsko-gastronomicznej. Spotkania inicjowane są przez władze 

Wydziału a interesariusze zewnętrzni biorą udział w spotkaniach z nauczycielami oraz posiedzeniach 

Kierunkowych Rad Programowych Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji jakości Kształcenia. 

Głównym celem takich spotkań jest opracowanie adekwatnych do kierunku studiów efektów 

kształcenia, ich weryfikacja, opracowanie programów studiów i ich ewaluacja. Również prowadzona 

jest ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie organizacji i realizacji praktyk 

zawodowych.  Kierunkowi opiekunowie ds. Praktyk Studenckich również organizują spotkania z 

interesariuszami zewnętrznymi co pozwala na realizację programu praktyk zgodnie z założeniami a 

także na ewaluację i wprowadzanie ewentualnych korekt. 
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Jednych ze źródeł informacji wykorzystywanych w procesie monitorowania, okresowego przeglądu i  

doskonalenia programów studiów pod kątem zgodności z potrzebami rynku pracy jest analiza losów 

absolwentów. Opracowania w zakresie losów absolwentów naszej uczelni są przedkładane 

Kierunkowej Radzie Programowej. Ocena losów absolwentów opiera się na opracowaniach i 

raportach Ekonomicznych Losów Absolwentów prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na 

podstawie danych studentów wprowadzonych przez uczelnię do systemu POLON oraz danych z ZUS, 

ponadto na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.  

W wielu obszarach gospodarki trudno przewidzieć oczekiwania rynku w przyszłości, natomiast  

prognozy zapotrzebowania na specjalistów w zakresie usług turystycznych, hotelarskich i 

gastronomicznych wykazują stałe zainteresowanie i wskazują na konieczność kształcenia wysoko 

wykwalifikowanej i samodzielnej kadry, ale też rozwój działalności w tym zakresie. Ponadto wskaźniki 

pokazują, że absolwenci w krótkim czasie podejmują zatrudnienie, co świadczy o ich dobrym 

praktycznym i kierunkowym przygotowaniu. Oczywiście okres ostatnich 2 lat związany z nałożonymi 

na branżę turystyczną, hotelarską i gastronomiczną restrykcjami związanymi z COVID-19 znacząco 

wpłynął również na naszych absolwentów co nie daje pełnego obrazu wpływu ukończonych studiów 

na podjęcie zatrudnienia kierunkowego. 

Zalecenia dotyczące kryterium 10 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę  

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 10 

wymienione we 
wskazanej wyżej 

uchwale Prezydium 
PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych podjętych 
przez uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności 

sformułowanych w zaleceniu o charakterze naprawczym 

1. 
Prowadzenie polityki 
jakości umożliwiającej 
skuteczne zarządzanie 
kierunkiem w 
obszarze formalnym i 
rzeczywistym.  

Dokonano  przeglądu procedur wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia wprowadzając istotne poprawki i 
uzupełnienia pod kątem skutecznego zarządzania kierunkiem a 
następnie przyjęto je Uchwałą Rady Wydziału z dnia 05.02.2021 r. 
Efektem wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia zawierającego procedury, są cykliczne oceny 
dotyczące jakości kształcenia na studiach I i II stopnia, profil 
praktyczny na szczeblach KRPJK, WKJK. Dzięki tym działaniom 
udało nam się w istotny sposób,  udoskonalić koncepcję 
kształcenia, efekty uczenia się, program studiów oraz system 
dyplomowania. Wydaje nam się, że wdrożenie Wydziałowego 
System Zapewnienia Jakości Kształcenia zawierającego procedury 
pomaga nam w miarę sprawnie identyfikować słabe strony procesu 
nauczania i w porę uruchomić mechanizmy korekcyjne. 
Należy podkreślić, że jest to wysiłek całego zespołu ludzi, w sposób 
formalny jak i nieformalny związanych z realizowanym kierunkiem 
studiów. Do grupy tej należy zaliczyć: 
- Kolegium Dziekańskie, które na bieżąco reagowały na problemy 
związane z realizacja zaleceń PKA jak i realizacją wydziałowych 
procedur.  
- Kierunkowa Rada Programowa Jakości Kształcenia oraz 
Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia, które w sposób zasadniczy 
przyczyniły się wzrostu jakości zarządzania kierunkiem.  
- Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, służący radą i 
merytorycznym wsparciem.  

2. 
Dokonanie przeglądu 
procedur pod kątem 
skutecznego 
zarządzania 
kierunkiem i 
następnie stosowanie 
przyjętych procedur.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ę
tr

zn
e

 

Mocne strony 

1. Wyselekcjonowana kadra dydaktyczna o 

bardzo dużym doświadczeniu praktycznym. 

2. Znaczna ilość godzin zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne realizowana poza 

murami uczelni 

3. Możliwość poszerzenia wiedzy, 

umiejętności i kompetencji poprzez 

członkostwo w Kole Naukowym Turystyki i 

udział w licznych szkoleniach zawodowych 

4. Baza edukacyjna, lokalowa i techniczna 

umożliwiająca osiąganie zakładanych efektów 

kształcenia. Dodatkowo uczelnia posiada 

własny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 

w Piotrawinie nad Wisłą oraz dwa autokary 

wykorzystywane bezpłatnie dla studentów 

podczas ćwiczeń terenowych, zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne i 

działalności Koła Turystyki. 

5. Ugruntowana współpraca z 

interesariuszami zewnętrznymi z branży 

turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. 

Słabe strony 

1. Relatywnie niski udział polskich studentów 

na studiach prowadzonych w języku polskim. 

2.  Pojawiające się trudności komunikacyjne 

(językowe) w przypadku terminologii 

branżowej studentów obcokrajowców, w 

początkowym cyklu kształcenia. 

3. Znaczna część studentów nie jest 

zainteresowana działalnością wykraczającą 

poza program studiów.  

4. Czasowe (do X 2023) niedogodności 

związane z rozbudową uczelni – część 

powierzchni dydaktycznej i technicznej 

została wyłączona z użytkowania. Wystąpiły 

trudności z realizacją harmonogramu planu 

studiów (konieczność zmiany obiektów i sal 

dydaktycznych w ciągu dnia). 

5. Stosunkowo mała dyspozycyjność 

nauczycieli akademickich pracujących w 

branży turystyczno - hotelarsko - 

gastronomicznej (w szczególności w sezonie 

turystycznym) 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ęt
rz

n
e 

Szanse 

1. Rosnące zainteresowanie studiami w Unii 

Europejskiej, w tym w Polsce oraz 

zwiększająca się popularność kierunku na 

ważnych rynkach zagranicznych stanowiących 

potencjalne źródło rekrutacji studentów. 

2. Wzrost znaczenia kształcenia praktycznego 

i nacisk na powiązanie kształcenia z pracą i 

karierami absolwentów. 

3. Możliwości korzystania z programów 

unijnych, np. Erasmus+. 

4. Atrakcyjne położenie geograficzne Lublina 

dla studentów z Ukrainy i Białorusi. 

5. Rozwój branży turystycznej po 

ustabilizowaniu się sytuacji ekonomiczno – 

Zagrożenia 

1. Bardzo duża konkurencja na rynku 

lubelskim w ofercie kształcenia w zakresie 

turystyki i rekreacji – studenci z Polski 

wybierają bezpłatne uczelnie publiczne. 

2. Recesja w branży turystycznej 

spowodowana przez COVID-19 i inflację może 

obniżyć zainteresowanie kierunkiem studiów. 

3. Absolwenci studiów licencjackich w 

znacznym stopniu kontynuują studia w 

innych miastach w zachodniej części Polski. 

4. Niestabilna sytuacja polityczna na 

wschodzie Europy negatywnie wpływa na 

nabór studentów z Ukrainy i Białorusi. 

5. Zjawisko niżu demograficznego skutkujące 
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politycznej w kraju i Europie. Nastąpi 

prawdopodobny wzrost zainteresowania 

kierunkiem studiów. 

większym zainteresowaniem szkołami 

publicznymi. 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

     …………………………………………………                        ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)                                 (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 96 61 - - 

II 48 33 - - 

III 70 48 - - 

II stopnia 
I 30 29 - - 

II 30 19 - - 

Razem: 274 190 - - 

 

 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2020 93 67 - - 

2021 57 36 - - 

2022 96 52 - - 

II stopnia 

2020 41 24 - - 

2021 30 11 - - 

2022 22 11 9 6 

Razem: 339 201 9 6 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).2 

 

STUDIA I STOPNIA 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów na ocenianym kierunku na 
danym poziomie 

6 

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia i studentów3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I 
REKREACJI: studia stacjonarne: 1802/studia 
niestacjonarne: 1195 
HOTELARSTWO I GASTRONOMIA: studia 
stacjonarne: 1842/studia niestacjonarne: 1215 
SZTUKA KULINARNA I ZARZĄDZANIE W BRANŻY 
HoReCa: studia stacjonarne: 1882/studia 
niestacjonarne: 1245 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I 
REKREACJI: studia stacjonarne: 110 ECTS 
/studia niestacjonarne: 86 ECTS 
HOTELARSTWO I GASTRONOMIA: studia 
stacjonarne: 112 ECTS /studia niestacjonarne: 
87 ECTS 
SZTUKA KULINARNA I ZARZĄDZANIE W BRANŻY 
HoReCa: studia stacjonarne: 114 ECTS /studia 
niestacjonarne: 88 ECTS  

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne 

130 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych  

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom do wyboru 

89 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
praktykom zawodowym  

32 

Wymiar praktyk zawodowych4 
6 miesięcy / 960 zegarowych (1280 godz. 

lekcyjnych) 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych studiów magisterskich liczba 
godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

 

 
2 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
3 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
4 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 
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1. Łączna liczba godzin zajęć określona w 
programie studiów na studiach stacjonarnych/ 
Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w 
programie studiów na studiach niestacjonarnych/ 
Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1./ 
 
 

2./ 

 

 

STUDIA II STOPNIA 

 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów na ocenianym kierunku na 
danym poziomie 

4  

Łączna liczba godzin zajęć z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia i studentów5 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W 
HOTELARSTWIE, GASTRONOMII I TURYSTYCE: 
studia stacjonarne: 70 ECTS /studia 
niestacjonarne: 54 ECTS 
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI: 
studia stacjonarne: 68 ECTS /studia 
niestacjonarne: 53 ECTS  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W 
HOTELARSTWIE, GASTRONOMII I TURYSTYCE: 
studia stacjonarne: 1400/studia niestacjonarne: 
990 
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI: 
studia stacjonarne: 1355/studia niestacjonarne: 
980 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W 
HOTELARSTWIE, GASTRONOMII I TURYSTYCE: 
82 punkty ECTS 
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI: 87 
punkty ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych  

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom do wyboru 

63 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
praktykom zawodowym  

15 

 

 
5 Proszę podać łączną liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów bez liczby godzin praktyk zawodowych (jeżeli program studiów przewiduje praktyki). 
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Wymiar praktyk zawodowych6 
3 miesiące / 360 godz. zegarowych (480 godz. 

lekcyjnych) 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych studiów magisterskich liczba 
godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w 
programie studiów na studiach stacjonarnych/ 
Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w 
programie studiów na studiach niestacjonarnych/ 
Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1./ 
 
 

2./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Proszę podać wymiar praktyk w miesiącach oraz w godzinach dydaktycznych. 



Profil praktyczny | Ocena programowa | Raport samooceny | pka.edu.pl 47 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

Studia I stopnia (profil praktyczny)  

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Forma   

/  

formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin 

zajęć 

Stacjonarne 

/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Obsługa ruchu turystycznego W / Ć W20_Ć15 /  W15_Ć15 3 

Ćwiczenia terenowe I ĆT ĆT 30 /  ĆT 30 3 

Krajoznawstwo  i elementy kartografii turystycznej W / Ć W30_Ć15 /  W20_Ć15 4 

Organizacja czasu wolnego gości obiektów noclegowych W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Agroturystyka W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Geografia turystyczna W / Ć W60_Ć35 /  W40_Ć30 8 

Usługi i zagospodarowanie turystyczne W / Ć W20_Ć15 /  W15_Ć10 3 

Podstawy księgowości w turystyce W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Podstawy statystyki w turystyce W / Ć W10_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Ekonomika turystyki W / Ć W25_Ć20 /  W20_Ć15 4 

Turystyka wiejska W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Informacja i promocja w turystyce, hotelarstwie i 

gastronomii 
W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Organizacja i działalność biura turystycznego (OiZ) W / Ć W30_Ć15 /  W20_Ć15 4 

Współczesny rynek turystyczny (OiZ) W / Ć W20_Ć10 /  W10_Ć10 3 

Obsługa imprez turystycznych (OiZ) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Obsługa klienta (OiZ) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne (OiZ) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Tworzenie produktu turystycznego (OiZ) W / Ć W30_Ć15 /  W15_Ć15 4 

Systemy informatyczne w turystyce (OiZ) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego (OiZ) W / Ć W20_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Ćwiczenia terenowe II (OiZ) ĆT ĆT 45 /  ĆT 45 6 

Seminarium dyplomowe (OiZ) W/SD SD 60 /  SD 35 10 

Marketing turystyki (OiZ) W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 5 

Prognozowanie w turystyce (OiZ)  W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Rynek touroperatorów w Polsce i na świecie (OiZ) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Praktyka zawodowa (OiZ) P / Ć 960 / 960 32 

Razem: W520_Ć1425 /  

W340_Ć1345 
130 

W – Wykład; Ć – Ćwiczenia; ĆT – Ćwiczenia terenowe; L – Lektorat; SD – Seminarium dyplomowe 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: OiZ. - Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji; HiG - 

Hotelarstwo i gastronomia; SZK - Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa 
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Studia I stopnia (profil praktyczny) 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Hotelarstwo i gastronomia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Forma   

/  

formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin 

zajęć 

Stacjonarne 

/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Obsługa ruchu turystycznego W / Ć W20_Ć15 /  W15_Ć15 3 

Ćwiczenia terenowe I ĆT ĆT 30 /  ĆT 30 3 

Krajoznawstwo  i elementy kartografii turystycznej W / Ć W30_Ć15 /  W20_Ć15 4 

Organizacja czasu wolnego gości obiektów noclegowych W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Agroturystyka W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Geografia turystyczna W / Ć W60_Ć35 /  W40_Ć30 8 

Usługi i zagospodarowanie turystyczne W / Ć W20_Ć15 /  W15_Ć10 3 

Podstawy księgowości w turystyce W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Podstawy statystyki w turystyce W / Ć W10_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Ekonomika turystyki W / Ć W25_Ć20 /  W20_Ć15 4 

Turystyka wiejska W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Informacja i promocja w turystyce, hotelarstwie i 

gastronomii 
W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie i gastronomii 

(HiG) 

W / Ć 
W30_Ć15 /  W20_Ć15 4 

Techniki kulinarne w gastronomii (HiG) W / Ć W30_Ć15 /  W15_Ć15 4 

Wyposażenie zakładów gastronomicznych (HiG) W / Ć W30_Ć15 /  W15_Ć10 3 

Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii (HiG) W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć10 3 

Zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim (HiG) W / Ć W30_Ć15 /  W15_Ć10 3 

Kuchnie narodowe i regionalne (HiG) W / Ć W20_Ć10 /  W10_Ć10 3 

Systemy informatyczne i rezerwacje w hotelarstwie (HiG) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Prawne aspekty  usług hotelarsko gastronomicznych (HiG) W / Ć W20_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Ćwiczenia terenowe II (HiG) ĆT ĆT 45 /  ĆT 45 6 

Seminarium dyplomowe (HiG) W/SD SD 60 /  SD 35 10 

Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych (HiG) W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 5 

Ekonomika przedsiębiorstw hotelarskich i 

gastronomicznych (HiG) 

W / Ć 
W20_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Towaroznawstwo i przechowywanie żywności (HiG) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Praktyka zawodowa (HiG) P / Ć 960 / 960 32 

Razem: W555_Ć1430 /  

W350_Ć1355 
130 

W – Wykład; Ć – Ćwiczenia; ĆT – Ćwiczenia terenowe; L – Lektorat; SD – Seminarium dyplomowe 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: OiZ. - Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji; HiG - 

Hotelarstwo i gastronomia; SZK - Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa 
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Studia I stopnia (profil praktyczny)  

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Forma   

/  

formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin 

zajęć 

Stacjonarne 

/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Obsługa ruchu turystycznego W / Ć W20_Ć15 /  W15_Ć15 3 

Ćwiczenia terenowe I ĆT ĆT 30 /  ĆT 30 3 

Krajoznawstwo  i elementy kartografii turystycznej W / Ć W30_Ć15 /  W20_Ć15 4 

Organizacja czasu wolnego gości obiektów noclegowych W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Agroturystyka W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Geografia turystyczna W / Ć W60_Ć35 /  W40_Ć30 8 

Usługi i zagospodarowanie turystyczne W / Ć W20_Ć15 /  W15_Ć10 3 

Podstawy księgowości w turystyce W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Podstawy statystyki w turystyce W / Ć W10_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Ekonomika turystyki W / Ć W25_Ć20 /  W20_Ć15 4 

Turystyka wiejska W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Informacja i promocja w turystyce, hotelarstwie i 

gastronomii 
W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Organizacja eventów w branży gastronomicznej (SZK) W / Ć W30_Ć15 /  W20_Ć15 4 

Technologia gastronomiczna (SZK) W / Ć W30_Ć15 /  W15_Ć15 4 

Organizacja i serwowanie produkcji gastronomicznej (SZK) W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 3 

Systemy zarządzania jakością produkcji w gastronomii (SZK) W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć10 2 

Wyposażenie i urządzenia w branży HoReCa (SZK) W / Ć W20_Ć20 /  W10_Ć15 3 

Produkty regionalne i tradycyjne w kuchni polskiej (SZK) W / Ć W30_Ć15 /  W15_Ć15 4 

Systemy informatyczne w branży HoReCa (SZK) W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Prawne aspekty w branży HoReCa (SZK) W / Ć W20_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Ćwiczenia terenowe II (SZK) ĆT ĆT 45 /  ĆT 45 6 

Seminarium dyplomowe (SZK) W/SD SD 60 /  SD 35 10 

Marketing w branży HoReCa W / Ć W15_Ć20 /  W10_Ć15 5 

Planowanie i realizacja cateringu (SZK) W / Ć W20_Ć30 /  W15_Ć20 3 

Surowce i produkty roślinne i zwierzęce w branży HoReCa 

(SZK) 

W / Ć 
W30_Ć15 /  W10_Ć15 3 

Praktyka zawodowa (SZK) P / Ć 960 / 960 32 

Razem: W555_Ć1470 /  

W355_Ć1360 
130 

W – Wykład; Ć – Ćwiczenia; ĆT – Ćwiczenia terenowe; L – Lektorat; SD – Seminarium dyplomowe 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: OiZ. - Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji; HiG - 

Hotelarstwo i gastronomia; SZK - Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa 
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Studia II stopnia (profil praktyczny)   

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i 

turystyce 

W – Wykład; Ć – Ćwiczenia; ĆT – Ćwiczenia terenowe; L – Lektorat; SD – Seminarium dyplomowe 

 

 

 

 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Forma   

/  

formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin 

zajęć 

Stacjonarne 

/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 

turystycznym 
W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Język obcy zawodowy Ć / L L60 / L30 4 

Informatyka w turystyce W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 2 

Budowanie relacji z klientami w działalności współczesnych 

przedsiębiorstw turystycznych 
W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Kreowanie marki obszaru turystycznego W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Metody badań w turystyce W / Ć W30_Ć30 /  W15_Ć15 4 

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach 

wiejskich 
W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Negocjacje biznesowe w branży turystycznej W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Prowadzenie działalności gospodarczej W / Ć W15_Ć45 /  W10_Ć20 4 

Strategie przedsiębiorstw turystycznych W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Międzynarodowy ruch turystyczny i jego obsługa W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 3 

Tworzenie produktu turystycznego W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Globalizacja w turystyce i hotelarstwie W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Podatki i ubezpieczenia w przedsiębiorstwach hotelarskich, 

gastronomicznych i turystycznych 
W / Ć W20_Ć40 /  W10_Ć20 4 

Marketing w hotelarstwie, gastronomii i turystyce W / Ć W20_Ć40 /  W15_Ć25 4 

Zarządzanie jakością w hotelarstwie, gastronomi i turystyce W / Ć W10_Ć20 /  W10_Ć10 2 

Ergonomia z elementami bhp w gastronomi i hotelarstwie W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 3 

Elementy projektowania zakładów gastronomicznych W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 2 

Nowe technologie w gastronomii i żywieniu człowieka W / Ć W30_Ć15 /  W10_Ć20 2 

Ćwiczenia terenowe I ĆT ĆT 40 /  ĆT 40 4 

Ćwiczenia terenowe II ĆT ĆT 40 /  ĆT 40 4 

Seminarium magisterskie Ć / SD SD 100 / SD 100 10 

Praktyka zawodowa P / Ć 360 / 360 15 

Razem: W305_Ć1075 /  

W190_Ć870 
92 
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Studia II stopnia (profil praktyczny)  

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Zarządzanie w turystyce i rekreacji   

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Forma   

/  

formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin 

zajęć 

Stacjonarne 

/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 

turystycznym 
W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Język obcy zawodowy Ć / L L60 / L30 4 

Informatyka w turystyce W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 2 

Budowanie relacji z klientami w działalności współczesnych 

przedsiębiorstw turystycznych 
W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Kreowanie marki obszaru turystycznego W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Metody badań w turystyce W / Ć W30_Ć30 /  W15_Ć15 4 

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach 

wiejskich 
W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Negocjacje biznesowe w branży turystycznej W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Prowadzenie działalności gospodarczej W / Ć W15_Ć45 /  W10_Ć20 4 

Strategie przedsiębiorstw turystycznych W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 3 

Międzynarodowy ruch turystyczny i jego obsługa W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 3 

Tworzenie produktu turystycznego W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Prawo i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 3 

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych W / Ć W15_Ć45 /  W10_Ć30 4 

Statystyka w turystyce i rekreacji W / Ć W15_Ć45 /  W10_Ć30 4 

Finanse przedsiębiorstw turystycznych W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Polityka i doradztwo turystyczne W / Ć W15_Ć15 /  W10_Ć10 2 

Rachunkowość W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 3 

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym W / Ć W15_Ć30 /  W10_Ć20 4 

Zarządzanie jakością w turystyce W / Ć W10_Ć20 /  W10_Ć10 2 

Ćwiczenia terenowe I ĆT ĆT 40 /  ĆT 40 4 

Ćwiczenia terenowe II ĆT ĆT 40 /  ĆT 40 4 

Seminarium magisterskie Ć / SD SD 100 / SD 100 10 

Praktyka zawodowa P / Ć 360 / 360 15 

Razem: W295_Ć1115 /  

W195_Ć895 
97 

 

W – Wykład; Ć – Ćwiczenia; ĆT – Ćwiczenia terenowe; L – Lektorat; SD – Seminarium dyplomowe 
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Tabela 5. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych7 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

WF*: Introduction to tourism Wykład V lub VI 

Studia 

stacjonarne 

I stopnia 

angielski 48 

WF*: Tourism industry Wykład V lub VI 

Studia 

stacjonarne 

I stopnia 

angielski 48 

WF*: Event organization and 

management 
Wykład V lub VI 

Studia 

stacjonarne 

I stopnia 

angielski 48 

WF*: International 

Cooperation in Tourism 
Wykład V lub VI 

Studia 

stacjonarne 

I stopnia 

angielski 48 

WF*: History of Great Britain Wykład V lub VI 

Studia 

stacjonarne 

I stopnia 

angielski 48 

WF*: Managing customers 

and clients 
Wykład III lub IV 

Studia 

stacjonarne 

II stopnia 

angielski 19 

WF*: Contemporary Britain 

and its culture 
Wykład III lub IV 

Studia 

stacjonarne 

II stopnia 

angielski 19 

WF* -   Wykład fakultatywny

 

 
7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

 

Wykaz materiałów uzupełniających 

ZPKA1a Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (EFEKTY UCZENIA SIĘ - STUDIA I STOPNIA) 

ZPKA1b Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (EFEKTY UCZENIA SIĘ - STUDIA II STOPNIA) 

ZPKA1c 
Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (UZYSKANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - 
STUDIA I STOPNIA) 

ZPKA1d 
Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (UZYSKANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - 
STUDIA II STOPNIA) 

ZPKA1e 
Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANYCH 
DO ZAJĘĆ - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA) 

ZPKA1f 
Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANYCH 
DO ZAJĘĆ - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) 

ZPKA1g 
Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANYCH 
DO ZAJĘĆ - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA) 

ZPKA1h 
Program studiów z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANYCH 
DO ZAJĘĆ - STUDIA NIESTACJONARNE iI STOPNIA) 

ZPKA2a Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu (STUDIA I STOPNIA) 

ZPKA2b Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu (STUDIA II STOPNIA) 

ZPKA3 Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

ZPKA4 Charakterystyka nauczycieli akademickich zajęć kształtujących umiejętności praktyczne i seminarium 

ZPKA5 Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów 

ZPKA6 
Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz formy 
studiów 
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