
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) 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

WIEDZA 

W1 

Posiada wiedzę z zakresu rozwoju turystyki i rekreacji oraz dostrzega 

jej specyfikę, a szczególnie w obszarze wyznaczonym przez temat 

pracy dyplomowej 

K_W02+++ 

 

P1P_W05 

P6S_WG 

Ocena ciągła (bieżące 

przygotowanie do zajęć i 

aktywność), dyskusja, 

obrona pracy 

licencjackiej 

W2 

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w 

turystyce i rekreacji, w tym podstawowe programy informatyczne - 

niezbędne do zrealizowania tematu pracy 

K_W04+++ 

 

P1P_W06 

P1P_W07 

P6S_WG 

Obrona pracy 

licencjackiej, dyskusja, 

zaliczenie (w tym 

prezentacja części pracy 

dyplomowej) 

W3 
Zna współczesne zjawiska i procesy społeczno-kulturowe oraz 

przedstawia związki pomiędzy nimi a rozwojem turystyki i rekreacji 

K_W10+++ 

 

S1P_W03 

P6S_WG 

P6S_WK 

Aktywne uczestnictwo w 

zajęciach 

W4 Zna  zasady korzystania z dóbr materialnych i intelektualnych z 

zachowaniem zasad ochrony własności przemysłowej i praw 

autorskich 

K_W19++ 

 

S1P_W10 

P1P_W10 

P6S_WK 

Ocena ciągła 

UMIEJĘTNOŚCI  

U1 

Potrafi sformułować cel pracy i zaproponować działania związane z 

jego realizacją 

K_U01+++ 

K_U03++ 

 

P1P_U03 

P6S_UW 

S1P_U02 

P6S_UW 

Zaliczenie, ocena ciągła 

(bieżące przygotowanie 

do zajęć i aktywność) 

U2 Umiejętnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy o turystyce i 

rekreacji, w tym ze źródeł pisanych i elektronicznych, ocenia ich 

wiarygodność i przydatność do określonych celów. 

K_U01+++ 

 

P1P_U03 

P6S_UW 

Ocena ciągła (bieżące 

przygotowanie do zajęć i 

aktywność) 

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 

Ocena ciągła (bieżące 

przygotowanie do zajęć i 

aktywność) 



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) 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia;  

Odniesienie do 

obszarowych efektów 

kształcenia; 

 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

U4 Prezentuje problemy, poglądy oraz efekty własnej pracy badawczej i 

projektowej z zakresu turystyki i rekreacji na forum publicznym w 

języku polskim i obcym 

K_U18+++ 

 

P1P_U10 

P6S_UW 

Obrona pracy 

licencjackiej, zaliczenie 

U5 Ocenia rozwiązania różnych problemów z zakresu turystyki i 

rekreacji i proponuje własne rozstrzygnięcia 

K_U08++ 

 

S1P_U07 

P6S_UW 

Obrona pracy 

licencjackiej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 

Rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji 

personalnych i zawodowych oraz jest gotowy do udziału w różnych 

formach doskonalenia zawodowego 

K_K01++   

K_K02++ 

 

S1P_K01 

P1P_K01 

P1P_K07 

P6S_WG 

P6S_KK 

P1P_K05 

P6S_KK 

Kontrola obecności, 

ocena ciągła (bieżące 

przygotowanie do zajęć i 

aktywność), ankieta 

K2 

Ustala hierarchię działań w ramach realizowanego zadania 
K_K04++ 

 

S1P_K03 

P1P_K03 

P6S_KO 

P6S_KR 

Dyskusja, ocena ciągła 

(bieżące przygotowanie 

do zajęć i aktywność) 

K3 

Realizuje zadania w grupie przyjmując w nich różne role 
K_K05+++ 

 

S1P_K02 

P1P_K02 

P6S_KO 

P6S_KR 

Ocena ciągła (aktywność 

na zajęciach) 

 


