
Załącznik 4. Odniesienie efektów kształcenia dla poszczególnych modułów do kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia  

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: mgr K. Repelewska 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

Kody PRK- 

wytłuszczone 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

WIEDZA 

W1 Ma podstawową wiedzę o prozdrowotnym  znaczeniu aktywności ruchowej,  

higieny oraz prozdrowotnym  stylu życia. 

 

K_W21 Bez odniesienia 
P6S_WG 

Rozmowy 

tematyczne. 

W2 Zna przepisy i zasady podstawowych gier zespołowych lub z innej wybranej 

dyscypliny sportu. 

Bez 

odniesienia 

 

Bez odniesienia 
P6S_WK 

Prawidłowa 

interpretacja 

przepisów 

podczas 

sędziowania. 
UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Posiada umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej. Bez 

odniesienia 
 

Bez odniesienia 

P6S_UO 
 

Konstruktywne 

podejście do 

wyników testów 

sprawności 

fizycznej. 

U2 Umie wykonać podstawowe elementy techniczne  gier zespołowych (np. 

siatkówki, koszykówki, piłki nożnej). 

Bez 

odniesienia 
 

Bez odniesienia 
P6S_UO 

Obserwacja 

indywidualnych 

umiejętności w 

trakcie gry. 

U3 Umie samodzielnie projektować i organizować działania na rzecz  sprawności 

fizycznej. 

Bez 

odniesienia 
 

Bez odniesienia 
P6S_UK 

Ocena 

kreatywności i 

zaangażowania w 

imprezach 

masowych. 

U4 Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj treningu w zależności, od celu, jaki Bez Bez odniesienia Obserwacja zajęć 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: mgr K. Repelewska 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

Kody PRK- 

wytłuszczone 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

chce osiągnąć (poprawę funkcjonowania układu krążenia, poprawa 

koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni, poprawa wydolności 

oddechowej). 

odniesienia 
 

P6S_UW 
 

i ocena  

praktycznego 

zastosowania 

wiedzy. 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 Przestrzega zasad „fair play” na boisku. K_K10 P1P_K06 

P6S_KR 

Obserwacja 

zachowania na 

boisku. 

K2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. K_K05 S1P_K02 

P1P_K02 

P6S_KO 

P6S_KR 

Praca w zespole. 

K3 Ma świadomość roli  sportu i ruchu  dla zdrowego stylu życia K_K11 Bez odniesienia 

P6S_KK 

P6S_KO 

Udział w 

rozmowach 

tematycznych. 

 


