
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: dr Agnieszka Maciocha 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

JĘZYK POLSKI 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Posiada wiedzę z zakresu języka polskiego pozwalająca na poznawanie 

współczesnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, przedstawienie 

ich związków z rozwojem turystyki i rekreacji 
 

K_W10 S1P_W03 

P6S_WG 

P6S_WK 

Wypowiedzi 

ustne - udział w 

dyskusji. 

W2 Zna zasady gramatyczne przewidziane na poziomie B2 oraz wcześniejszych 

poziomach, dzięki czemu może opisuje różne rodzaje aktywności 

turystyczno - rekreacyjnej i ich wpływ na człowieka. 

K_W14 S1P_W05 

P6S_WK 

Test z gramatyki 

W3 Zna kulturę i tradycje Polski, co wpisuje się w ogólną wiedzę i świecie, jego 

zróżnicowaniu i procesach kształtowania zjawisk turystyczno - 

rekreacyjnych 

K_W11 
 

S1P_W05 

P6S_WG 

P6S_WG 

Prezentacja 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Buduje wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie B2. K_U19 S1P_U11 

P6S_UK  

P6S_UK 

Wypowiedzi 

ustne - udział w 

dyskusji. Test z 

gramatyki 
U2 Potrafi zabrać głos w dyskusji, prowadzić dialog lub swobodną rozmowę 

oceniając przydatność przestrzeni geograficznych dla różnych form turystyki, 

rozwiązując różne problemy z zakresu turystyki. 

 

K_U08 S1P_U07 

P6S_UW 

Ocena 

wypowiedzi 

ustnej 

U3 Potrafi zrozumieć tekst mówiony przez nauczyciela, fragmentów audycji, 

programów telewizyjnych, nagrań CD o  tematyce turystyka i rekreacja 

analizując przyczyny, konsekwencje procesów i zjawisk turystyczno - 

rekreacyjnych w świetle różnych danych źródłowych. 

K_U03 

 

S1P_U02 

P6S_UW 

Test ze 

słuchania 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: dr Agnieszka Maciocha 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

JĘZYK POLSKI 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

 

 
U4 Potrafi pisać teksty użytkowe oficjalne i nieoficjalne z zakresu turystyki i 

rekreacji z uwzględnieniem terminologii. 

K_U17 

 

S1P_U09 

P6S_UK 

Praca pisemna, 

ocena 

wypowiedzi 

ustnej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 Student potrafi pracować w grupie. Współpracować z uczestnikami kursu. K_K05 

 

S1P_K02 

P6S_KO 

P6S_KR 

Ocena pracy w 

grupie 

K2 Wyrażać swoje opinie w sposób odpowiedni i mieszczący się w normach 

kulturowych. Stosować odpowiedni styl w zależności od okoliczności..  

K_K08 
 

S1P_K04 

P6S_KF 

Ocena 

wypowiedzi 

ustnej 

 


