
Efekty kształcenia dla kierunku 

i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia  

Wydział prowadzący kierunek 

studiów: 
Wydział Turystyki i Rekreacji 

Kierunek stadiów: 

 
Turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia: 

 
Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: 

 
Ogólnoakademicki 

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. 

 
  

Symbol 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja, 

o profilu ogólnoakademickim, absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w obszarach 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 
Rozumie zmiany w budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka pod 
wpływem ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych i zabiegów intensyfikujących 
wypoczynek  i odnowę psychosomatyczną. 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W07 

K_W02 
Rozumie i poddaje analizie wpływ uwarunkowań kulturowych społecznych i 

cywilizacyjnych na wielkość, kierunki i formy ruchu turystycznego oraz 

aktywności rekreacyjnej. 

M2_W06 

K_W03 Rozumie znaczenie turystyki i rekreacji dla rozwoju kultury oraz przemian 
cywilizacyjnych i społecznych. 

M2_W08 

S2A_W05 

K_W04 
Rozumie i poddaje ocenie skutki instytucjonalizacji czasu wolnego dla zmian w 

sferze aktywności fizycznej i społecznej człowieka, zmian modelu konsumpcji i 
systemu wartości. 

M2_W08 

S2A_W04 

K_W05 

Rozumie przyczyny i mechanizmy powstawania obciążeń i zaburzeń 

psychosomatycznych, poddaje analizie możliwości wykorzystywania aktywności 

fizycznej dla ich ograniczania lub eliminowania. 

M2_W03 

M2_W06 

K_W06 
Ma wiedzę na temat działania instytucji międzynarodowych i krajowych, 

państwowych, samorządowych i gospodarczych w zakresie tworzenia warunków 

rozwoju turystyki i rekreacji. 

S2A_W02 

S2A_W08 

K_W07 
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. 

 

M2_W12 



K_W08 

Rozumie warunki mikro- i makrootoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz 

instytucji non profit świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne. M2_W12 

S2A_W06 

K_W09 

Ma pogłębioną wiedzę na temat gospodarowania przestrzenią i zagospodarowania 

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

kulturowe lub funkcjonalne. 

M2_W08 

S2A_W05 

K_W10 

Ma wiedzę na temat  miejsca turystyki i rekreacji w systemie nauk oraz zna 

metody badań w turystyce i rekreacji. 
M2_W09 

S2A_W01 

S2A_W06 

K_W11 

Rozumie i diagnozuje wpływ czynników społecznych i zmian cywilizacyjnych na 

styl życia, związane z tym zagrożenia i możliwości ich ograniczania poprzez 

aktywność turystyczną i rekreacyjną. 

M2_W06 

K_W12 
Zna i ocenia nowe formy turystyki i rekreacji proponowane ich uczestnikom. M2_W04 

S2A_W05 

K_W13 
Ma pogłębioną wiedzę na temat własności intelektualnej oraz rozumie 

konieczność zarządzania nią. 
M2_W11 

S2A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą i/lub zarządzać 

przedsiębiorstwem turystycznym lub rekreacyjnym. Potrafi zarządzać zasobami 

ludzkimi. 

S2A_U06 

M2_U01 

K_U02 

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną 

o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w obszarze turystyki i 

rekreacji, z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych. 
S2A_U08 

K_U03 
Na podstawie danych szczegółowych potrafi syntetycznie ujmować problemy w 

obszarze turystyki i rekreacji. S2A_U09 

K_U04 
Gromadząc niezbędne zasoby, potrafi zorganizować i poprowadzić podmioty 

działające w sferze turystyki i rekreacji. 
M2_U10 

S2A_U07 

 
K_U05 

Potrafi znaleźć prywatne i publiczne źródła finansowania dla podejmowanych 

przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych. S2A_U07 

K_U06 
Potrafi przeprowadzić, pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie 

inwestycyjne w zakresie turystyki i rekreacji. S2A_U07 

K_U07 
Potrafi zintegrować zespół uczestników imprezy turystycznej, zajęć 

rekreacyjnych dla wspólnego przedsięwzięcia, uwzględniając różnice społeczne 

lub kulturowe. 

M2_U04 

S2A_U07 

K_U08 
Potrafi organizować imprezy turystyczne i planować zajęcia rekreacyjne w 

sposób uwzględniający ich wartości edukacyjne. S2A_U07 

K_U09 

Potrafi posługiwać się specjalistycznymi programami wspomagającymi 

prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, w tym centralnymi systemami 

rezerwacji i innymi programami wspierającymi e-biznes. 

M2_U06 

S2A_U06 

K_U10 
Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z 

wielu źródeł, wyciągania wniosków oraz formułowania sądów. S2A_U06 

K_U11 

Potrafi przygotować narzędzia i przeprowadzić badania marketingowe na 

potrzeby podejmowanej działalności w zakresie turystyki i rekreacji. S2A_U02 

K_U12 

Potrafi analizować informacje rynkowe i przewidywać koniunkturę na usługi 

turystyczne i rekreacyjne określonego rodzaju w różnych perspektywach 

czasowych. 

S2A_U01 

S2A_U04 

K_U13 
Potrafi dobrać lub stworzyć odpowiednie narzędzia, przeprowadzić badania 

empiryczne na próbie reprezentatywnej i dokonać ich statystycznego opisu. 
M2_U06 

S2A_U08 

K_U14 

Posiada umiejętność pracy badawczej w zakresie turystyki i rekreacji i prezentacji 

jej wyników, zgodnie z przyjętymi zasadami redakcji tekstów naukowych. M2_U08 

S2A_U08 



K_U15 
Umie formułować poglądy i idee w ważnych sprawach światopoglądowych i 

społecznych, wykazując się niezależnością myślenia. S2A_U09 

K_U16 

Potrafi, uwzględniając wybrane parametry fizyczne, prognozować wpływ zajęć i 

zabiegów określonego rodzaju i intensywności na organizm człowieka, w 

różnych etapach jego rozwoju. 
M2_U05 

K_U17 
Posiada specjalistyczne umiejętności w wybranym obszarze aktywności 

związanej z turystyką lub rekreacją. 
M2_U02 

M2_U11 

K_U18 

Posiada zaawansowane umiejętności w zakresie kierowania i realizowania zajęć 

rekreacyjnych, szczególnie wymagających współpracy zespołu specjalistów lub 

wyższych niż podstawowe umiejętności metodyczne i techniczne. 
M2_U10 

K_U19 
Potrafi proponować nowe formy aktywności ruchowej w rekreacji, 

uwzględniające postęp wiedzy i zmiany zachowań społecznych. 
M2_U12 

S2A_U07 

K_U20 

Potrafi tworzyć innowacyjne lub modyfikować istniejące formy imprez lub usług 

turystycznych, także w oparciu o nowe technologie i możliwości komunikacyjne. 
M2_U12 

S2A_U07 

K_U21 

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

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
M2_U15 

S2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K0l 
Reprezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywnego wypoczynku. M2_K09 

K_K02 Promuje rozwój turystyki i rekreacji. M2_K09 

K_K03 
Postępuje etycznie mając na uwadze możliwość naruszenie dobra wspólnego lub 

dóbr osobistych. S2A_K04 

K_K04 
Podejmuje się złożonych zadań zawodowych, w dziedzinie w której się 

specjalizuje. 
M2_K06 

S2A_K03 

K_K05 
Potrafi wziąć odpowiedzialność za kierowanie pracą zespołu realizującego takie 

zadanie. 

M2_K04 

S2A_K02 

 

 K_K06 
Inicjuje działania społeczne z zakresu turystyki i rekreacji. M2_K09 

S2A_K05 

K_K07 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi inspirować i organizować 

proces uczenia się innych osób. 
S2A_K01 

M2_K01 

K_K08 Promuje przedsiębiorczość S2A_K07 

K_K09 
Kieruje zadaniami w sposób zapewniający bezpieczeństwo współpracowników i 

uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych 
M2_K05 

M2_K07 

K_K10 
Realistycznie ocenia swoje kompetencje, jest świadom ich ograniczeń i wie, 

kiedy zwrócić się do ekspertów M2_K02 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla obszaru nauk medycznych,  
nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej 

Studia II stopnia 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

kierunku  

Turystyka i 

rekreacja 

WIEDZA 

M2_W01 

posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych 

podstaw nauki o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
K_W01 



M2_W02 

posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w 

zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 
K_W01 

M2_W03 

zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także 

dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie niezbędnym dla 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

K_W05 

M2_W04 

rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego 

ochrony lub kultury fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
K_W12 

M2_W05 
zna zasady praktyki opartej na dowodach 

brak 

M2_W06 

rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań 

prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez 

człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów 

jednostek oraz grup społecznych 

K_W02 

K_W05 

K_W11 

M2_W07 

rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 
K_W01 

M2_W08 

zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania 

wybranego obszaru działalności zawodowej 
K_W03 

K_W04 

K_W09 

M2_W09 
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk K_W10 

M2_W10 

ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w 

zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 

dla studiowanego kierunku studiów 
brak 

M2_W11 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 

własności intelektualnej 

K_W13 

M2_W12 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W07 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

M2_U01 
posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji K_U01 

M2_U02 

potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą 

stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 

dla studiowanego kierunku studiów 
K_U17 

M2_U03 
potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w 

sposób dostosowany do przygotowania osób oraz grup docelowych 
brak 

M2_U04 
potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne 

problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej 
K_U07 

M2_U05 
potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, 

klienta oraz grupy społecznej 
K_U16 



M2_U06 

potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami 

informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie 

oceniać te dane 

K_U09 
K_U13 

M2_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce brak 

M2_U08 

potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 
K_U14 

M2_U09 

posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji 

zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii 

społecznych 
brak 

M2_U10 

posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć 

rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych lub estetyki zachowań ruchowych w 

pracy z różnymi grupami społecznymi 

K_U04 

K_U18 

M2_U11 

posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i 

estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 

dla studiowanego kierunku studiów 

K_U17 

M2_U12 
potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy aktywności 

fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych 
K_U19 

K_U20 

M2_U13 
posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w zakresie 

dyscypliny naukowej, właściwej dla studiowanego kierunku studiów brak 

M2_U14 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów brak 

M2_U15 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

K_U21 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

M2_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób K_K07 

M2_K02 
jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów 

K_K10 

M2_K03 
okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie 

pojętą solidarność zawodową brak 

M2_K04 
wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę 

zespołu 
K_K05 

M2_K05 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 
K_K09 

M2_K06 
potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu 

K_K04 

M2_K07 
potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników 

K_K09 

M2_K08 
potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności 

zawodowej 
brak 



M2_K09 

demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną K_K01 

K_K02 

K_K06 

 

Symbol 
Efekty kształcenia dla obszaru nauk społecznych 

Studia II stopnia 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

Turystyka  

i rekreacja 

WIEDZA 

S2A_W01 

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w 

systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W10 

S2A_W02 

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych 

oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych K_W06 

S2A_W03 

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami 

społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i 

kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych 
brak 

S2A_W04 

ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między 

nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych 

kategorii więzi społecznych 
K_W04 

S2A_W05 

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w 

odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka 
K_W03 

K_W09 

K_W12 

S2A_W06 

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki 

pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w 

nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości 

K_W08 

K_W10 

S2A_W07 

ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, 

organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących 

struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich 

źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

brak 

S2A_W08 

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i 

więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości K_W06 

S2A_W09 

ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji 

społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej 

ewolucji 
brak 

S2A_W10 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 

własności intelektualnej 
K_W13 

S2A_W11 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
brak 



UMIEJĘTNOŚCI 

S2A_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 

wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi K_U12 

S2A_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i 

przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne 

opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz 

K_U11 

S2A_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk 

społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste 

hipotezy badawcze i je weryfikować 
brak 

S2A_U04 

potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące 

zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_U12 

S2A_U05 

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami 

(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu 

rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w 

odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju 

norm 

brak 

S2A_U06 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i 

formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności 

stosowanej wiedzy 

K_U01 

K_U09 

K_U10 

S2A_U07 

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 

problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie K_U04 

K_U05 

K_U06 

K_U07 

K_U08 

K_U19 

K_U20 

S2A_U08 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, 

rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w 

wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej 

K_U02 

K_U13 

K_U14 

S2A_U09 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w 

języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

K_U03 

K_U15 

S2A_U10 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 

polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na 

pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

K_U21 

S2A_U11 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

brak 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

S2A_K01 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób K_K07 



S2A_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

brak 

S2A_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 
K_K04 

S2A_K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 

zawodu 
K_K03 

S2A_K05 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi 

przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 
K_K06 

S2A_K06 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 
brak 

S2A_K07 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

K_K08 
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