
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 Sławomir Kula 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 Ćwiczenia terenowe  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Zna podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania targów turystycznych  

oraz podstawowych sektorów turystyki. 

K_W05+++ 

K_W14+++ 
S1P_W07 

S1P_W05 

P6S_WG 

P6S_WK 

Ocena 

pisemnego 

opracowania 

W2 Potrafi przeprowadzić badania marketingowe przy pomocy kwestionariusza 

wywiadu i ankiety. 

K_W03+++ 

K_W04+++ 

K_W11+++ 

 

P1P_W05 

P1P_W06 

P1P_W07 

S1P_W05 

P6S_WG 

Ocena 

pisemnego 

opracowania 

W3 Zna różnorodne źródła wiedzy krajoznawczej. K_W06+++ 

 
P1P_W07 

P6S_WG 

Ocena pilotażu i 

przewodnictwa 
UMIEJĘTNOŚCI  

U1  Korzystać z różnych źródeł informacji dotyczących działalności 

przedsiębiorstw wchodzących w skład sektora turystyki. 

K_U04+++ 

 
P1P_U07 

P6S_UK 

Ocena 

pisemnego 

opracowania 

U2  Dokonuje waloryzacji potencjału turystycznego poszczególnych  

przedsiębiorstw i regionów turystycznych 

przy użyciu  metod stosowanych w turystyce i rekreacji, w odniesieniu do 

określonych grup odbiorców. 

K_U02+++ 

K_U05++ 

K_U07+++ 

K_U11+++ 

 

P1P_U05 

S1P_U02 

P1P_U07 

S1P_U01 

S1P_U03 

P6S_UW  

P6S_UO 

Ocena 

pisemnego 

opracowania 

U3 Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy krajoznawczej, w tym ze K_U01+++ P1P_U03 Ocena pilotażu i 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  PIERWSZEGO STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: dr Sławomir Kula 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

 Ćwiczenia terenowe  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

źródeł pisanych i elektronicznych, ocenia ich wiarygodność i przydatność do 

określonych celów. 
P6S_UW przewodnictwa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji personalnych 

i zawodowych oraz jest przygotowany do udziału w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

K_K01+++ 

K_K02+++ 
S1P_K01 

P1P_K01 

P1P_K07  

P1P_K05 

P6S_WG 

P6S_KK 

Dyskusja, 

obserwacja, 

ocena ciągła 

K2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie na różnych zasadach, skutecznie 

porozumiewać się w ramach grupy 

K_K05++ S1P_K02 

P1P_K02 

P6S_KO 

P6S_KR 

Dyskusja, 

obserwacja, 

ocena ciągła 

 


