Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012
Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
TURYSTYKA I REKREACJA
poziom kształcenia
profil kształcenia
tytuł zawodowy absolwenta

PIERWSZEGO STOPNIA
OGÓLNOAKADEMICKI
LICENCJAT

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:
Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja umiejscowione zostały w trzech
obszarach kształcenia: 51% w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej, 31% w obszarze nauk przyrodniczych oraz 18% w obszarze nauk społecznych. Takie
umiejscowienie kierunku wynika z jego interdyscyplinarności oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej,
posiadającej dorobek naukowy z dziedzin wiedzy w w/w obszarach, firmujących kierunek.

II. Efekty kształcenia
Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia
Wiedza
K_W01
K_W02
K_W03

K_W04
K_W05
K_W06

K_W07
K_W08
K_W09
K_W10

K_W11

Kierunkowe efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów absolwent:
Posiada podstawową znajomość budowy i funkcji
organizmu człowieka
Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz
podstawowe zasady odżywiania
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w turystyce i
rekreacji
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości
Zna miejsce dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowania na kierunku Turystyka i Rekreacja
Zna elementarną terminologię używaną w ekologii oraz
ochronie i kształtowaniu środowiska. Wyjaśnia podstawowe
procesy przyrodnicze
Ma podstawową wiedzę dotyczącą przydatności przestrzeni
geograficznej dla potrzeb turystyki
Zna walory krajoznawcze regionów Polski i świata. Posiada
podstawową wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki.
Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii i metodyki
rekreacji ruchowej
Posiada podstawową wiedzę z zakresu organizowania i
zarządzania przedsiębiorstwami, instytucjami i
organizacjami turystycznymi
Posiada podstawową wiedzę na temat imprez turystycznych
i ich rodzajów, zna etapy i zasady ich organizacji oraz

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów
kształcenia
M1_W02
M1_W06
M1_W08
S1A_W03
M1_W12
M1_W09
S1A_W01
P1A_W01
P1A_W05
P1A_W04
P1A_W07
P1A_W04
M1_W10
S1A_W07
S1A_W03
S1A_W07
P1A_W09

K_W12

K_W13
K_W14

K_W15
K_W16
Umiejętności
K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

K_U08

zasady prowadzenia imprez turystycznych przez pilotów
wycieczek i przewodników
Zna współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju turystyki
i rekreacji w Polsce i na świecie
Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych stosowanych w turystyce i rekreacji
Ma podstawową wiedzę dotyczącą usług, struktury
organizacyjnej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw
hotelarskich i gastronomicznych
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Posiada wiedzę z zakresu technik promocji i informacji
turystycznej
Posiada umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej i porozumiewania się w sposób precyzyjny
i spójny. Posiada umiejętności negocjacji i rozwiązywania
konfliktów.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych
technologii
Potrafi przygotować ofertę turystyczno-rekreacyjną dla
potencjalnych grup klientów, wykorzystując umiejętności
diagnozowania potrzeb jednostki oraz grupy społecznej
Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą podejmowanych
przedsięwzięć z zakresu turystyki i rekreacji
Potrafi planować, realizować i zakończyć imprezy
turystyczne i rekreacyjne
Potrafi organizować różne formy aktywności ruchowej
Posiada umiejętność opracowania i prezentacji wyników
badań, potrafi wykorzystać środki audiowizualne i
multimedialne.
Potrafi przygotować opracowania pisemne problemów z
zakresu turystyki i rekreacji

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie
na tematy dotyczące zagadnień z zakresu turystyki i
rekreacji
Ma umiejętność językowe zgodne z wymaganiami
K_U10
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz
K_U11
metody statystyczne w zakresie turystyki i rekreacji
Potrafi poprawnie wnioskować na podstawie danych
K_U12
pochodzących z różnych źródeł
Kompetencje społeczne
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
K_K01
rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie oraz
rozwoju zawodowego i osobistego
Ma świadomość okazywania szacunku wobec klienta
K_K02
indywidualnego i zbiorowego, wykazując troskę o jego
dobro
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role,
K_K03
K_U09

P1A_W06
P1A_W04
P1A_W08
P1A_W07
S1A_W06
P1A_W11

P1A_W10
M1_W11
S1A_W06

M1_U3
S1A_U06

M1_U05

M1_U05
M1_U10
M1_U09
M1_U10
M1_U11
M1_U12
M1_U13
M1_U12
P1A_U09
S1A_U09
M1_U12
P1A_U10
S1A_U10
M1_U14
P1A_U12
S1A_U11
P1A_U01
P1A_U05
P1A_U07

M1_K01
P1A_K01
S1A_K01
M1_K03

M1_K04

K_K04
K_K05

K_K06

K_K07
K_K08
K_K09

umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne.
Ma przekonanie o potrzebie sumiennego przygotowywania
się do swojej pracy
Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych w
trakcie realizacji zadań oraz jest odpowiedzialny za osoby
uczestniczące w imprezach turystycznych i rekreacyjnych
Potrafi formułować opinie dotyczące klientów i grup
społecznych biorących udział w działaniach turystycznych i
rekreacyjnych
Dostrzega potrzebę zdrowego stylu życia oraz aktywności
ruchowej swojej i społeczeństwa
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

P1A_K02
S1A_K02
M1_K05
M1_K09
M1_K07
P1A_K06
M1_K08

M1_K09
P1A_K05
S1A_K06
P1A_K08
S1A_K07

Objaśnienia:
M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Załącznik nr 2 do uchwały nr 443/06/2012
Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
TURYSTYKA I REKREACJA

poziom kształcenia
profil kształcenia
tytuł zawodowy absolwenta

DRUGIEGO STOPNIA
OGÓLNOAKADEMICKI
MAGISTER

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:
Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja umiejscowione zostały w trzech
obszarach kształcenia: 26% w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej, 50% w obszarze nauk przyrodniczych oraz 24% w obszarze nauk społecznych. Takie
umiejscowienie kierunku wynika z jego interdyscyplinarności oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej,
posiadającej dorobek naukowy z dziedzin wiedzy w w/w obszarach, firmujących kierunek.

II. Efekty kształcenia
Kierunkowe efekty kształcenia
Symbol
kierunkowych
efektów
Po ukończeniu studiów absolwent:
kształcenia
Wiedza
Ma pogłębioną widzę na temat promocji zdrowia i
K_W01
zdrowego trybu życia
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zjawiskach
K_W02
społecznych i rządzących nimi prawidłowościami istotnymi
z punktu widzenia turystyki i rekreacji
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania i kierowania
K_W03
przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami
turystycznymi
Posiada rozszerzoną i uporządkowana wiedzę dotyczącą
K_W04
środowiska przyrodniczego, potrzeb jego ochrony z
uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej oraz rozwoju ekoturystyki
Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
K_W05
atrakcyjności turystycznej krajowych i światowych
regionów i centrów turystycznych
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu dziejów
K_W06
kultury, architektury i sztuki
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zasad i
K_W07
norm etycznych oraz etyki zawodowej
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą usług turystycznych
K_W08
K_W09
K_W10

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod
marketingowych w turystyce i rekreacji
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla turystyki i rekreacji

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów
kształcenia
M2_W06
M2_W08

M2_W12
P2A_W11
S2A_W11
P2A_W01
P2A_W02

P2A_W04

P2A_W04
P2A_W10
S2A_W10
P2A_W11
P2A_W07
P2A_W11
P2A_W04

K_W11
K_W12

K_W13

Umiejętności
K_U01
K_U02
K_U03

K_U04

K_U05

K_U06
K_U07

K_U08

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie planowania badań i
wykorzystania technik i narzędzi badawczych oraz metod
statystycznych
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej w zakresie wykorzystywanym w
turystyce i rekreacji
Posiada umiejętności obsługi programów informatycznych
wykorzystywanych w turystyce
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych
prac pisemnych oraz wystąpień ustnych
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego
Ma pogłębione umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej i porozumiewania się w sposób precyzyjny
i spójny.
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
wyszukiwania i przetwarzania informacji statystycznych w
zakresie turystyki i rekreacji
Posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznoekonomicznych współczesnego świata i Polski.
Posiada umiejętność planowania i wdrażania programów i
projektów z zakresu turystyki na różnych poziomach
zarządzania.
Potrafi wykorzystać widzę teoretyczną do przygotowania
produktu turystycznego

Potrafi prowadzić przedsiębiorstwo turystyczne oraz
zajmować samodzielne i odpowiedzialne stanowisko w
branży turystycznej
Posiada umiejętność podejmowania samodzielnej i
K_U10
kreatywnej działalności w zakresie organizowania imprez
turystycznych i rekreacyjnych.
Posiada umiejętność rozpoznawania motywów uczestnictwa
K_U11
w turystyce i identyfikowania potrzeb turystycznych
Potrafi w sposób precyzyjny przygotować wystąpienia ustne
K_U12
w zakresie prac badawczych dotyczących turystyki i
rekreacji
Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w
K_U13
zakresie dotyczącym problemów turystyki i rekreacji
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ma
K_K01
pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności
K_U09

K_K02

K_K03
K_K04
K_K05

Potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz
przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę
lidera w zespole
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu
Uczestniczy w przygotowaniu projektów turystycznych i
potrafi przewidywać skutki swojej działalności
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

P2A_W09
P2A_W06
P2A_W07
M2_W09

M2_U06
M2_U13
M2_U14
M2_U15

S2A_U07

P2A_U05

P2A_U01
S2A_U06
P2A_U04

P2A_U03
P2A_U04
S2A_U06
P2A_U11
S2A_U04
P2A_U11
S2A_U04
S2A_U07
P2A_U08

P2A_U09

M2_K01
P2A_K01
S2A_K01
M2_K04
P2A_K02
S2A_K02
M2_K06
S2A_K04
S2A_K05
P2A_K08

K_K06

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, kraju,
Europy i świata

S2A_K07
M2_K06
P2A_K07
P2A_K04

Objaśnienia:
M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

