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

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  II STOPNIA 

Koordynator przedmiotu:  dr Krystyna  Harasimiuk, dr Monika Hurba, dr Elżbieta  Moskal 

Obszar kształcenia: nauki przyrodnicze, społeczne i medyczne o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz nauki humanistyczne  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 REGIONY TURYSTYCZNE 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

01  Zna przyrodnicze, społeczne, gospodarce i polityczne bariery rozwoju 

turystyki i rekreacji 

K_W05+++ P2A_W05 

P7S_WG 

Test 

02  Zna formy i trendy współczesnej turystyki K_W08++ S2A_W05 

P7S_WG 

Test 

03  Charakteryzuje regiony turystyczne różnych części świata, klasyfikując je 

według kryteriów przestrzennych i funkcjonalnych 

K_W10 +++ P2A_W04 

P7S_WK 

P7S_WG 

Test 

04  Zna przyrodnicze , społeczne , gospodarcze i polityczne bariery rozwoju 

turystyki i rekreacji  

K_W05 P2A_W05 

P7S_WG 

Test 

UMIEJĘTNOŚCI  

05  Korzysta z różnorodnych źródeł informacji i ocenia ich wiarygodność i 

przydatność  do określonych celów  

K_U01++ P2A_U03 

P7S_UW 

Grupowe 

opracowanie 

zagadnień  
06  Projektuje różne formy aktywności rekreacyjno- turystycznej w zależności od 

warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego 

K_U08+++ S2A_U07 

P7S_UW 

Grupowe 

opracowanie 

zagadnień 
07  Ocenia regionalne produkty turystyczne pod kątem potrzeb określonych grup 

odbiorców 

K_U09 S2A_U06 

P7S_UO 

Grupowe 

opracowanie 

zagadnień 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

08  Potrafi współdziałać w grupie na różnych zasadach, skutecznie porozumiewać 

się grupie 

K_K02+++ P2A_K02 

S2A_K02 

Grupowe 

opracowanie 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  II STOPNIA 

Koordynator przedmiotu:  dr Krystyna  Harasimiuk, dr Monika Hurba, dr Elżbieta  Moskal 

Obszar kształcenia: nauki przyrodnicze, społeczne i medyczne o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz nauki humanistyczne  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 REGIONY TURYSTYCZNE 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

P7S_KO 

P7S_KR 

zagadnień, 

przedstawienie i 

omówienie  

prezentacji 
09  Wykazuje twórcze podejście do realizowanych zadań K_K06++ P2A_K08 

S2A_K07 

P7S_KR 

P7S_KO 

Grupowe 

opracowanie 

zagadnień 

 


