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Zbiór efektów kierunkowych

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Profil: Ogólnoakademicki
Stopień: I

Wiedza
K_W01 Ma ogólną wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki,

rekreacji i innych usług czasu wolnego
K_W02 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę zna terminologię dotyczacą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk

społecznych, przyrodnicznych i o kulturze fizycznej
K_W03 Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach w środowisku naturalnym i kulturowym, wynikajacych z procesów i zjawisk globalnych
K_W04 Ma wiedzę o róznorodnych uwarunkowaniach i czynnikach wpływajacych na środowisko naturalne i zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki

i innych usług czasu wolnego
K_W05 Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
K_W07 Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych
K_W08 Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przerodniczych, kulturowych, techniczno-inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych,

sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki
K_W09 Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości zycia człowieka oraz

promocji zdrowia
K_W10 Zna podstawy zagospodarowania przestrzeni dla potrzeb róznych form turystyki
K_W11 Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
K_W12 Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce
K_W13 Ma elementarną wiedzę o najnowszych tendencjach i osiągnięciach w zakresie turystyki i rekreacji oraz dziedzin komplementarnych
K_W14 Zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
K_W15 Zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
K_W16 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny

Umiejętności
K_U01 Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
K_U02 Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
K_U03 Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
K_U04 Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych
K_U05 Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i podrózniczego na różnych etapach świadczenia usług
K_U06 Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
K_U07 Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyzscypliny
K_U08 Posiada umiejetność tworzenia typowych raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym

za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
K_U09 Posiada praktyczne umiejętności orgagnizacji i obsługi imprez turystycznych
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K_U10 Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U11 Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego
K_U12 Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów

turystycznych
K_U13 Posiada umiejetność opracowania kalkulacji imprez turystycznych
K_U14 Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzytywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
K_U15 Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologie stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych,

społecznych, ekonomicznych i prawnych
K_U16 Posiada umiejętność poszukiwania informacji dla turysty i podmiotów działających w turystyce
K_U17 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki

Kompetencje społeczne
K_K01 Pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K02 Odpowiednio określa priorytety służące realizaji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K03 prawidłowo identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K04 Uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności
K_K05 Rozwiązuje trudne sytuacje wystepujące w kontaktach z klientem
K_K06 Stosuje ogóle zasady etyczne obowiązujące w społeczeństwie i normy etyczne właściwe dla działaności turystycznej, w tym Kodeks Etyki w Turystyce

UNWTO
K_K07 Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy
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