
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 Elżbieta Moskal 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

SEMINARIUM DYPLOMOWE  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 
WIEDZA 

W1 Zna różnorodne źródła informacji z zakresu turystyki i rekreacji właściwych 

dla studiowanego kierunku. 

K_W06 

+++ 

P1P_W07 

P6S_WG 

Praca 

dyplomowa 

W2 Zna zasady korzystania z dóbr materialnych i intelektualnych z zachowaniem 

zasad praw autorskich  i ochrony własności przemysłowej 

K_W19 

++ 

S10_W10 

P1P_W10 

P6S_WK 

Praca 

dyplomowa 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji o turystyce i rekreacji, 

w tym ze źródeł elektronicznych, oceniając ich wiarygodność i przydatność. 

K_U01 

+++ 

P1P_U03 

P6S_UW 

Praca 

dyplomowa 

U2 Selekcjonuje i przetwarza pozyskane dane, wykorzystując podstawowe 

techniki informatyczne i metody statystyczne stosowane z zakresu turystyki i 

rekreacji 

K_U02 

++ 

P1P_U05 

P6S_UW 

Praca 

dyplomowa 

U3 Przygotowuje opracowania problemów z zakresu  turystyki i rekreacji z 

zachowaniem podstawowych metod pozyskiwania danych, ich przetwarzania 

i dokumentacji procesu poznawczego w języku polskim z uwzględnieniem 

podstawowej terminologii w języku obcym 

K_U17 

+++ 

S1P_U09 

P6S_UK 

Praca 

dyplomowa 

U4 Prezentuje problemy, poglądy oraz efekt własnej pracy badawczej 

projektowej z zakresu turystyki i rekreacji na forum publicznym w języku 

polskim i obcym 

K_U18++ P1P_U10 

P6S_UW 

Praca 

dyplomowa 

U5 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze 

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego  

K_U21+ H1A_U03 

P6S_UU 

Praca 

dyplomowa 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 Ustala hierarchię działań w ramach  realizowanego zadania K_K04 

++ 

S1P_K03 

P1P_K03 

Praca 

dyplomowa 



Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA 

Koordynator przedmiotu: dr Elżbieta Moskal 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Numer 

efektu 

(symbol)  

Efekty kształcenia przedmiotowe/modułowe (opis słowny) 

Student, który zaliczył przedmiot (moduł) 

SEMINARIUM DYPLOMOWE  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

P6S_KO 

P6S_KR 

 


