
 
Efekty kształcenia dla kierunku 

i ich odniesienie do charakterystyk I i II stopnia PRK  

Wydział prowadzący kierunek 

studiów: 
Wydział Turystyki i Rekreacji 

Kierunek stadiów: 

 
Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia: 

 
Studia drugiego stopnia (Poziom 7) 

Profil kształcenia: 

 
Praktyczny 

Umiejscowienie kierunku w 

obszarze (obszarach) 

kształcenia:  

(wraz z uzasadnieniem)* 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, obszar nauk społecznych 

Uzasadnienie: Kierunek „Turystyka i rekreacja” zakwalifikowano do obszaru nauk społecznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o 

zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Wynika to ze szczególnego zakresu zainteresowań – ruchliwości przestrzennej oraz aktywności 

fizycznej człowieka poszukującego interakcji i różnorodności, zarówno motywowanej kulturowo, jak również związanej z zachowaniem 

i poprawą jego zdrowia oraz kompensowaniem zagrożeń cywilizacyjnych. Kierunek ten korzysta z metodologii właściwej naukom 

społecznym w zakresie relacji międzyludzkich charakterystycznych dla podróży i aktywności czasu wolnego, jak i metod oraz języka 

nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, w zakresie następstw jakie dla zdrowia i samopoczucia jednostki niesie 

przyjęty styl życia i aktywność fizyczna. Aktywność turystyczna i rekreacyjna człowieka może być obejmowana zakresem kształcenia na 

innych kierunkach, w szczególności przypisanych do obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, ale jest tam ujmowana jako element 

gospodarki lub przestrzeni. Natomiast w przedstawionej i realizowanej od wielu lat koncepcji kierunku „Turystyka i rekreacja”, dorobek 

innych dziedzin jest podporządkowany ujęciu tego zjawiska z punktu widzenia jednostki, jej potrzeb, zainteresowań i możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis kierunkowych efektów kształcenia i odniesienie ich do charakterystyk I i II 
stopnia 

  

Kod 
składnika 

opisu 

Po ukończeniu studiów II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja 
o profilu praktycznym absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 

Charakterystyki 
pierwszego 

stopnia 
PRK 

Charakterystyki 
drugiego 
stopnia 

PRK 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 

dla obszarów 

1. 2. 3. 4. 5. 

WIEDZA 

K_W01 

Zna zmiany zachodzące w budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka pod 

wpływem ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych i zabiegów intensyfikujących 

wypoczynek i odnowę psychosomatyczną. 

P7U_W P7S_WG 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej 

 P7S_WG_M 

K_W02 

Ma wiedzą na temat wzajemnych uwarunkowań kulturowych, społecznych i 

cywilizacyjnych na wielkość, kierunki i formy ruchu turystycznego oraz 

aktywności rekreacyjnej. 

P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_WK_S 

K_W03 

Wykorzystuje sposoby i metody  zarządzania czasem wolnym dla zmian w 

sferze aktywności fizycznej i społecznej człowieka, zmian modelu konsumpcji i 

systemu wartości. 

P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_WK_M, 

 P7S_WK_S 

K_W04 

Rozumie przyczyny i mechanizmy powstawania obciążeń i zaburzeń 

psychosomatycznych, poddaje analizie możliwości wykorzystywania 

aktywności fizycznej dla ich ograniczania lub eliminowania. 

P7U_W P7S_WG 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_WG_M, 

 P7S_WG_S 

K_W05 

Wykorzystuje znajomość  regulacji prawnych.  Zna regulacje prawne w zakresie 

aktywności turystycznej i rekreacyjnej i analizuje ich wpływ na możliwości 

podejmowania działalności  i ochronę interesów osób uczestniczących w 

zorganizowanych formach tej aktywności. 

P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_WK_M, 

 P7S_WK_S 



K_W06 

Ma wiedzę z zakresu analizy warunków otoczenia funkcjonowania 

przedsiębiorstw oraz instytucji non profit świadczących usługi turystyczne i 

rekreacyjne w działalności gospodarczej i społecznej. Posiada wiedzę z zakresu 

pozyskiwania i analizy danych statystycznych. 

P7U_W P7S_WG 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_WG_S 

K_W07 

Wykazuje się wiedzą na temat gospodarowania przestrzenią i zagospodarowania 

terenów cennych dla turystyki i rekreacji ze względu na wartości przyrodnicze, 

kulturowe lub funkcjonalne w działalności gospodarczej i społecznej. 

P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_WK_S 

K_W08 
Rozumie wpływ społecznych i cywilizacyjnych zmian na styl życia 

społeczności lokalnych, regionalnych i innych interesariuszy. 
P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych  

 P7S_WK_S 

K_W09 Posiada wiedzę na temat nowych form turystyki i rekreacji. P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_WK_M,  

P7S_WK_S 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą i/lub zarządzać 

przedsiębiorstwem turystycznym lub rekreacyjnym. Potrafi zarządzać zasobami 

ludzkimi. 

P7U_U P7S_UK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_UK_S 

K_U02 

Gromadząc niezbędne zasoby, potrafi zorganizować i poprowadzić podmioty 

działające w sferze turystyki i rekreacji. Potrafi dokonać analizy i ocenić 

ekonomiczne i organizacyjne warunki prowadzenia indywidualnej działalności 

gospodarczej oraz przedsiębiorstw i instytucji non-profit świadczących usługi 

turystyczne i rekreacyjne. 

P7U_U P7S_UK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_UK_S 



K_U03 

Potrafi przeprowadzić, pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie 

inwestycyjne w zakresie turystyki i rekreacji. Potrafi zorganizować 

przedsiębiorstwo turystyczne lub rekreacyjne oraz zapewnić jego finansowanie 

z wykorzystaniem dostępnych źródeł prywatnych i publicznych oraz 

właściwych form prawnych. 

P7U_U P7S_UK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych  

 P7S_UK_S 

K_U04 

Potrafi wykorzystać wiedzę na temat działania instytucji międzynarodowych i 

krajowych, państwowych, samorządowych i gospodarczych w zakresie 

tworzenia warunków rozwoju turystyki i rekreacji w działaniach typu 

gospodarczego i społecznego. 

P7U_U P7S_UW 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_UW_S 

K_U05 

Potrafi organizować imprezy turystyczne i planować zajęcia rekreacyjne w 

sposób uwzględniający ich wartości edukacyjne. Potrafi zintegrować zespół 

uczestników imprezy turystycznej, zajęć rekreacyjnych dla wspólnego 

przedsięwzięcia, uwzględniając różnice społeczne lub kulturowe. 

P7U_U P7S_UK P7S_UO 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_UK_M, 

 P7S_UK_S, 

 P7S_UO_M, 

 P7S_UO_S 

K_U06 

Potrafi posługiwać się specjalistycznymi programami wspomagającymi 

prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, w tym centralnymi systemami 

rezerwacji i innymi programami wspierającymi e-biznes. 

P7U_U P7S_UW 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_UW_S 

K_U07 
Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z 

wielu źródeł, wyciągania wniosków oraz formułowania sądów. 
P7U_U P7S_UW 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_UW_S 

K_U08 

W prowadzeniu działalności gospodarczej potrafi wykorzystywać zarówno 

źródła wtórne jak i pierwotne w celu diagnozy sytuacji rynkowej oraz 

prognozowanie przyszłych trendów. 

P7U_U P7S_UK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

  P7S_UK_S 

K_U09 

Potrafi, uwzględniając wybrane parametry fizyczne, prognozować wpływ zajęć i 

zabiegów określonego rodzaju i intensywności na organizm człowieka, w 

różnych etapach jego rozwoju. 

P7U_U P7S_UO 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej 

 P7S_UO_M 



K_U10 

Posiada specjalistyczne umiejętności w wybranym obszarze aktywności 

związanej z turystyką lub rekreacją oraz umiejętności w zakresie kierowania i 

realizowania zajęć rekreacyjnych, szczególnie wymagających współpracy 

zespołu specjalistów lub wyższych niż podstawowe umiejętności metodyczne i 

techniczne ze szczególnym uwzględnieniem zasad bhp. 

P7U_U P7S_UW 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych  

 P7S_UK_M,  

P7S_UK_S 

K_U11 

Potrafi tworzyć innowacyjne lub modyfikować istniejące formy imprez lub 

usług turystycznych i rekreacyjnych, także w oparciu o nowe technologie i 

możliwości komunikacyjne. 

P7U_U P7S_UW 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_UW_M, 

 P7S_UW_S 

K_U12 
Ma umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji na poziomie B2+   

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
P7U_U P7S_UK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych  

 P7S_UW_M,  

P7S_UW_S 

K_U13 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób. 
P7U_U P7S_UU 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej, obszar kształcenia 

w zakresie nauk społecznych 

  P7S_UU_M, 

 P7S_UU_S 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K0l 
Reprezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywnego wypoczynku. 
P7U_K 

P7S_KR 

P7S_KO 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej 

 P7S_KR_M 

P7S_KO_M 

K_K02 

Dostrzega konieczność doskonalenia wiedzy i umiejętności związanych z 

turystyką aktywną. Śledzi nowe trendy związane z zachowaniami 

rekreacyjnymi. Promuje rozwój turystyki i rekreacji. 

P7U_K P7S_KR 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizyczne 

 P7S_KR_M 



K_K03 
Postępuje etycznie mając na uwadze możliwość naruszenie dobra wspólnego 

lub dóbr osobistych. 
P7U_K P7S_KK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej 

  P7S_KK_M,  

 

K_K04 
Angażuje się do pracy indywidualnej i zespołowej. Podejmuje się złożonych 

zadań zawodowych, w dziedzinie w której się specjalizuje. 
P7U_K P7S_KK 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej 

  P7S_KK_M, 

 

K_K05 
Aktywnie uczestniczy w promocji przedsiębiorczości i zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju i świata.  Promuje przedsiębiorczość 
P7U_K 

P7S_KK 

 P7S_KR 

Obszar kształcenia w zakresie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej 

  P7S_KK_M,  

P7S_KR_M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: Studia II stopnia  

Poziom PRK: 7 

Pokrycie charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia przez efekty kierunkowe 

Charakterystyki I 

i II stopnia 

PRK (symbole*) Nazwa obszaru 
Treść charakterystyk I i II stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji Absolwent: 

Pokrycie 

efektami 

kierunkowymi 

(symbole**) I stopnia II stopnia 

P7U_W P7S_WG 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej,  

obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia. Zna i rozumie wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia główne trendy 

rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia 

K_W01, 

K_W04, K_W06 

P7U_W P7S_WK 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej,  

obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego 

K_W02, 

K_W03, 

K_W05, 

K_W07, K_W08 

P7S_U P7S_UW 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej,  

obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz 

twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji 

• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych 

K_U04, K_U06, 

K_U07, K_U10, 

K_U11 



P7S_U P7S_UK 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej, 

 obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii 

K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U05, 

K_U08, K_U12 

P7S_U P7S_UO 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej,  

obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

Potrafi kierować pracą zespołu K_U05, K_U09 

P7S_U P7S_UU 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej 

Potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie K_U13 

P7S_K P7S_KK 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej 

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych 

K_K01, K_K02, 

K_K05 

P7S_K P7S_KO 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze 

fizycznej 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego; inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 
K_K01 

P7S_K P7S_KR 

Obszar kształcenia 

w zakresie nauk 

medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, w tym: 

• rozwijania dorobku zawodu 

• podtrzymywania etosu zawodu 

• przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

K_K03, K_K04, 

K_K05 



nauk o kulturze 

fizycznej 
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