Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
absolwent:
WIEDZA

K_W01

Zna podstawową terminologię stosowaną w turystyce i rekreacji.

K_W02

Posiada wiedzę o człowieku w ujęciu filozoficznym, etycznym, psychologicznym,
ekonomicznym, biologicznym, socjologicznym, pedagogicznym.

K_W03

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w środowisku geograficznym i rolę jaką
odgrywa w nich człowiek.

K_W04

Ma podstawową wiedzę o metodach, technikach i narzędziach badawczych wykorzystywanych
w turystyce i rekreacji .

K_W05

Posiada podstawowa wiedzę o wysiłku fizycznym oraz o metodach diagnozowania i
kształtowania zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych

K_W06

Ma wiedzę na temat poszczególnych rodzajów i form turystyki i rekreacji oraz rozumie ich rolę
i znaczenie w życiu człowieka na przestrzeni dziejów.

K_W07

Ma podstawową wiedzę o rodzajach, podmiotach i elementach rynku turystycznego oraz
relacjach zachodzących miedzy nimi.

K_W08

Posiada wiedzę dotyczącą poglądów przedstawicieli różnych szkół ekonomicznych oraz
praktyki gospodarczej na temat gospodarki turystycznej

K_W09

Zna rozmieszczenie i specyfikę walorów turystycznych regionów Polski i świata.

K_W10

Zna zasady turystyki zrównoważonej, organizacji turystyki na obszarach chronionych oraz
zagospodarowania turystycznego i normy prawne z nimi związane.

K_W11

Posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych oraz etycznych.

K_W12

Ma wiedzę na temat kulturowo-regionalnego zróżnicowania Unii Europejskiej (jego
historyczno-cywilizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań) w tym wiedzę na temat
obrzędów, zwyczajów i tradycji.

K_W13

Zna periodyzację dziejów, pojęcia i słownictwo związane z architekturą oraz rozpoznaje główne
style architektoniczne i kierunki w rozwoju sztuki, dzieła wybitnych twórców.

K_W14

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej.

K_W15

Zna zasady organizacji, prowadzenia i bezpieczeństwa imprez turystycznych i rekreacyjnych.

K_W16

Posiada ogólną wiedzę na temat uruchamiania oraz zarządzania przedsiębiorstwem
turystycznym i rekreacyjnym

K_W17

Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej dla różnych grup społecznych i w różnych
okresach życia człowieka

K_W18

Zna i rozumie podstawowe koncepcje i modele zdrowia oraz cele, zadania, funkcje edukacji
zdrowotnej.

K_W19

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi na poziomie podstawowym opisywać i interpretować zjawiska zachodzące w turystyce i
rekreacji.

K_U02

Potrafi samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje, wykorzystując różne źródła, poddać je
krytycznej analizie.

K_U03

Umie prawidłowo analizować zjawiska zachodzące na rynku turystycznym i rekreacyjnym oraz
wykorzystywać te analizy.

K_U04

Potrafi rozpoznać dzieła wybitnych twórców z dziedziny architektury i sztuki oraz omówić ich
znaczenie i oddziaływanie społeczne.

K_U05

Potrafi przeprowadzić analizę atrakcyjności turystycznej danego obszaru oraz ocenić
przydatność tworzących ją elementów dla potrzeb turystyki i rekreacji.

K_U06

Potrafi właściwie analizować uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne, polityczne i
gospodarcze oraz śledzić tendencje współczesnej turystyki i rekreacji.

K_U07

Potrafi trafnie dobrać i zastosować środki, metody i formy diagnozowania i kształtowania
zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych.

K_U08

Potrafi właściwie zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną i rekreacyjną.

K_U09

Potrafi dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać je i prezentować wyniki
przeprowadzonych badań.

K_U10

Potrafi prognozować procesy i zjawiska związane z funkcjonowaniem człowieka w środowisku
geograficznym, społecznym i kulturowym.

K_U11

Posiada umiejętność komunikowania się z jednostką oraz grupą społeczną

K_U12

Prawidłowo posługuje się wybranymi normami etycznymi, prawnymi i zawodowymi.

K_U13

Potrafi formułować i poddawać ocenie alternatywne opcje rozwiązywania problemów w
organizacjach turystycznych i rekreacyjnych.

K_U14

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych.

K_U15

Rozumie opracowania i publikacje sporządzone w jednym z nowożytnych języków obcych
Umie posługiwać się przynajmniej jednym nowożytnym językiem obcym na poziomie B2.

K_U16

Potrafi wykonać zadania związane z obsługą turystów i rekreantów na wybranych stanowiskach
pracy.

K_U17

Potrafi wykorzystać systemy informacyjne do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
turystyczneji użytkowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Jest świadomy zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia

permanentnego.
K_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz pełnić w niej różnorodne role.

K_K03

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

K_K04

Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością zawodową w branży
turystycznej i rekreacyjnej.

K_K05

Potrafi zająć stanowisko w debatach na temat aktualnych problemów występujących w turystyce
i rekreacji.

K_K06

Może uczestniczyć w przygotowaniu prostych opracowań i projektów dotyczących turystyki i
rekreacji

K_K07

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

K_K08

Jest propagatorem prozdrowotnego stylu życia, dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

K_K09

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

