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Informacje ogólne o kierunku studiów 

1. Nazwa kierunku studiów: Turystyka i Rekreacja 

2. Poziom kształcenia: studia II stopnia 

3. Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

4. Forma studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne  

5. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

6. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister 

7. Dziedzina nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty 

uczenia się  dla kierunku studiów:  

- dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych 

- dyscypliny: nauki o kulturze fizycznej (73% - wiodąca), ekonomia i 

finanse (6%)  oraz nauki o zarządzaniu i jakości (21%). 

 

 

Objaśnienia oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się  

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 

P7 – Poziom 7 

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego 

W – wiedza 

G – głębia i zakres  

K – kontekst  

U – umiejętności 

W- wykorzystywanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się  

K – kompetencje społecznie 

K – krytyczna ocena 

O – odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

Dyscyplina nauki: 

KF – kultura fizyczna 

EF-ekonomia i finanse 

ZJ- zarządzania i jakość 
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Efekty uczenia 

się dla kierunku  
TURYSRTKA I 

REKREACJA 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Turystyka i 

Rekreacja  absolwent: 

 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

dla 

kwalifikacji 

na poziomi 7 

Polskiej 

Ramy 

Kwalifikacji 

WIEDZA 

K_W01_KF analizuje i ocenia zmiany w budowie i funkcjonowaniu 

organizmu człowieka pod wpływem ukierunkowanych ćwiczeń 

fizycznych i zabiegów intensyfikujących wypoczynek. 

P7S_WG 

K_W02_KF rozumie i poddaje analizie wpływ uwarunkowań kulturowych, 

przyrodniczych, społecznych i cywilizacyjnych na wielkość, 

kierunki i formy ruchu turystycznego. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W03_KF analizuje i ocenia znaczenie turystyki, rekreacji i sportu dla 

rozwoju kultury, przemian cywilizacyjnych i społecznych. 

P7S_WG 

K_W04_KF rozumie i poddaje ocenie skutki instytucjonalizacji czasu 

wolnego dla zmian w sferze aktywności fizycznej i społecznej 

człowieka, zmian modelu konsumpcji i systemu wartości. 

P7S_WK 

K_W05_KF rozumie przyczyny i mechanizmy powstawania obciążeń i 

zaburzeń psychosomatycznych i poddaje analizie możliwości 

wykorzystywania aktywności fizycznej dla ich ograniczania lub 

eliminowania. 

P7S_WG 

K_W06_KF posiada wiedzę dotyczącą  działania instytucji 

międzynarodowych i krajowych, państwowych, samorządowych i 

gospodarczych w zakresie tworzenia warunków rozwoju 

turystyki i rekreacji oraz rozumie znaczenie tworzenia i 

świadczenia  nowoczesnych usług w branży turystycznej i 

rekreacyjnej 

P7S_WG 

K_W07_KF zna regulacje prawne i zasady bezpieczeństwa wybranego 

obszaru aktywności turystycznej i rekreacyjnej oraz analizuje ich 

wpływ na możliwości podejmowania działalności  i ochronę 

interesów osób uczestniczących w zorganizowanych formach tej 

aktywności. 

P7S_WG 

K_W08_EF analizuje i ocenia ekonomiczne, finansowe i organizacyjne 

warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i 

instytucje  świadczące usługi turystyczne i rekreacyjne. 

P7S_WG 

P7S_WK 
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K_W09_KF ma pogłębiona wiedzę na temat najważniejszych regionów 

turystycznych w skali kraju i regionu, a także zna zasady  

gospodarowania przestrzenią i możliwości ochrony terenów 

cennych dla turystyki i rekreacji ze względu na wartości 

przyrodnicze, kulturowe lub funkcjonalne  

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W10_EF zna zasady kreowania i realizowania polityki turystycznej w skali 

kraju i regionu 

P7S_WG 

 

K_W11_KF posiada wiedzę o regionach turystycznych, specyfice i 

rozmieszczeniu w świecie i w Polsce, a także dziedzictwie 

kulturowym, zwłaszcza z zakresu architektury i sztuki 

P7S_WG 

 

K_W12_KF ma zaawansowaną wiedzę na temat miejsca turystyki i rekreacji 

w systemie nauk, zna zakres i metody badania ruchu 

turystycznego  

P7S_WG 

K_W13_KF rozumie i diagnozuje wpływ czynników społecznych i zmian 

cywilizacyjnych na styl życia oraz – związane z tym – zagrożenia 

i możliwości ich ograniczania poprzez aktywność fizyczną 

P7S_WK 

K_W14_KF zna, analizuje i ocenia zróżnicowane formy aktywności fizycznej 

proponowane uczestnikom zajęć rekreacyjnych i sportowych 

P7S_WG 

K_W15_ZJ ma zaawansowana wiedzę na temat nowoczesnych sposobów 

komunikacji i  rozwiązywania konfliktów  

P7S_WG 

K_W16_KF zna, analizuje i ocenia innowacyjne rozwiązania w turystyce i 

rekreacji 

P7S_WG 

K_W17_ZJ ma pogłębioną  wiedzę na temat metod gromadzenia danych, 

informacji, przeprowadzenia badań i analiz oraz form promocji w 

turystyce i rekreacji 

P7S_WG 

K_W18_ZJ ma pogłębioną  wiedzę na temat zarządzania  kapitałem ludzkim, 

przedsiębiorstwem i projektem  w branży turystycznej i 

rekreacyjnej  

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W19_ZJ zna i rozumie  podstawy teoretyczne i metodyczne kompetencji i 

narzędzi pracy  menedżera w firmie,  zna mechanizmy i zasady  

zarządzania obsługą  klienta oraz modele coachingu w turystyce i 

rekreacji 

P7S_WG 
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K_W20_KF posiada wiedzę dotyczącą koncepcji zarzadzania czasem i 

równowagi pomiędzy sferą osobistą i zawodową oraz organizacji 

różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W21_KF posiada wiedzę dotyczącą  specyfiki działalności 

wielofunkcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych  

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W22_KF zna i stosuje metody badań empirycznych w zakresie problemów 

turystyki i rekreacji, rozumie zastosowanie tych metod w 

badaniach rynkowych i konsumenckich 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W23_KF posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu problemów badawczych 

realizowanych samodzielnie lub w zespole w dyscyplinie nauk o 

kulturze fizycznej 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W24_KF zna modele i metody oceny jakości usług stosowanych w 

turystyce i rekreacji 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W25_KF ma poszerzoną wiedzę na temat budowania marki oraz kreowania 

i podnoszenia jakości usług w turystyce i rekreacji 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W26_KF ma  rozszerzoną  wiedzę na temat  różnych form usług 

turystycznych i rekreacyjnych oraz programowania imprez w 

branży turystyczno-rekreacyjnej 

P7S_WG 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01_KF potrafi wykorzystać  warsztat naukowo-badawczy w zakresie 

badań empirycznych dla prawidłowej oceny zjawisk i 

rozwiązywania problemów z zakresu turystyki i rekreacji 

P7S_UW 

P7S_UU 

K_U02_KF wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji 

pochodzących z różnych źródeł, wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U03_KF potrafi określić problem badawczy,  cel badań naukowych oraz  

przeprowadzić badania, analizy społeczne, ekonomiczne i 

rynkowe w zakresie turystyki i rekreacji również z 

wykorzystaniem metod statystycznych; potrafi zinterpretować 

uzyskane wyniki  i zaprezentować je w postaci raportu zgodnie z 

zasadami prezentacji opracowań naukowych 

P7S_UW 

K_U04_ZJ potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą lub kierować 

przedsiębiorstwem turystycznym. 

P7S_UW 

 

K_U05_KF posiada umiejętność syntetycznego ujmowania i  analitycznego 

rozwiązywania problemów natury ogólnej, w szczególności 

teoretycznych, społecznych i organizacyjnych. 

P7S_UW 
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K_U06_ZJ potrafi wykorzystać różne sposoby  komunikacji i  

rozwiązywania konfliktów oraz form promocji w turystyce i 

rekreacji 

P7S_UW 

K_U07_ZJ potrafi zorganizować przedsiębiorstwo turystyczne lub 

rekreacyjne, gromadząc niezbędne zasoby. 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U08_EF potrafi zapewnić finansowanie podejmowanych przedsięwzięć 

przy wykorzystaniu dostępnych źródeł prywatnych i publicznych 

oraz właściwych form prawnych. 

P7S_UW 

K_U09_ZJ potrafi zaprojektować i przeprowadzić  różne eventy, imprezy  

turystyczne i rekreacyjne  

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U10_KF potrafi zintegrować uczestników imprezy turystycznej, zajęć 

rekreacyjnych lub wspólnego przedsięwzięcia, pomimo istotnych 

różnic społecznych lub kulturowych. 

P7S_UO 

K_U11_ZJ posiada umiejętność  zarządzania  kapitałem ludzkim w branży 

turystycznej i rekreacyjnej oraz wykorzystania narzędzi 

wspomagających projektowanie w organizacji 

P7S_UW 

K_U12_KF umie formułować własne poglądy i idee w ważnych sprawach 

światopoglądowych i społecznych 

P7S_UW 

 

K_U13_ZJ posiada umiejętności i wykorzystuje odpowiednie narzędzia 

pracy  menedżera w firmie, stosuje odpowiednie zasady  

zarządzania obsługą  klienta oraz potrafi stosować właściwe 

modele coachingu w turystyce i rekreacji 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U14_KF rozpoznaje najważniejsze regiony turystyczne Polski i świata, a 

także potrafi zastosować  zasady  gospodarowania przestrzenią i 

umożliwiające ochronę terenów cennych dla turystyki i rekreacji 

ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe lub funkcjonalne  

P7S_UW 

K_U15_ZJ potrafi wykorzystać różne formy promocji w turystyce i rekreacji, 

metody budowania marki oraz podnoszenia jakości usług w 

turystyce i rekreacji 

P7S_UW 

K_U16_KF potrafi  zarządzać czasem pracy i zachować równowagę 

pomiędzy sferą osobistą i zawodową 

P7S_UW 

K_U17_EF potrafi analizować informacje rynkowe i przewidywać 

koniunkturę na usługi turystyczne i rekreacyjne określonego 

rodzaju w różnych perspektywach czasowych 

P7S_UW 

K_U18_KF potrafi, w oparciu o wybrane parametry fizyczne, prognozować 

wpływ zajęć i zabiegów określonego rodzaju i intensywności na 

organizm człowieka, w różnych etapach jego rozwoju 

P7S_UW 

P7S_UU 
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K_U19_KF posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe w wybranym 

obszarze aktywności fizycznej związanej z turystyka lub 

rekreacją 

P7S_UW 

K_U20_KF posiada zaawansowane umiejętności w zakresie kierowania i 

realizowania zajęć rekreacyjnych, szczególnie wymagających 

współpracy zespołu specjalistów lub wyższych niż podstawowe 

umiejętności metodycznych i technicznych. 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U21_KF potrafi proponować nowe formy aktywności ruchowej w 

rekreacji, uwzględniające postęp wiedzy i zmiany zachowań 

społecznych  

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U22_ZJ potrafi tworzyć innowacyjne lub modyfikować istniejące formy 

imprez lub usług turystycznych, korzystając także z nowych 

technologii i możliwości komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U23_KF potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie turystyki i 

rekreacji zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UW 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNIE 

K_K01_KF reprezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną, 

ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego wypoczynku 

P7S_KR 

K_K02_ZJ promuje na różnych szczeblach zarządzania i z wykorzystaniem 

odpowiednich instrumentów rozwój sportu, turystyki i rekreacji 

P7S_KR 

K_K03_KF dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą, 

szczególnie związane z możliwością naruszenia dobra wspólnego 

lub dóbr osobistych innych osób 

P7S_KO 

K_K04_KF przyjmuje na siebie odpowiedzialność przed współpracownikami 

i innymi osobami, których dobra naruszył, za działania sprzeczne 

z etyką 

P7S_KO 

K_K05_KF podejmuje się trudnych, złożonych zadań zawodowych, w 

dziedzinie, w której się specjalizuje; potrafi wziąć 

odpowiedzialność za kierowanie pracą zespołu realizującego 

takie zadanie 

P7S_KR 

P7S_KK 

K_K06_KF inicjuje i organizuje działania zespołów i organizacji 

realizujących zadania społeczne z zakresu turystyki i rekreacji, na 

rzecz własnego środowiska lub dla innych 

P7S_KR 

P7S_KO 

K_K07_KF posiada umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji 

P7S_KO 
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K_K08_KF samodzielnie podejmuje uzupełnianie posiadanej wiedzy, także w 

zakresie wykraczającym poza profil studiów, oraz nabytych 

umiejętności; merytorycznie i krytycznie ocenia proponowane 

formy dokształcania i doskonalenia 

P7S_KK 

K_K09_KF jest przedsiębiorczy, nie obawia się podejmowania 

uzasadnionego ryzyka w oparciu o jego rzetelną analizę 

P7S_KO 

K_K10_KF wykazuje przywództwo wobec kierowanego zespołu, a także 

wobec uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych, 

zgodnie z pełnioną funkcją zawodową 

P7S_KR 

P7S_KO 

K_K11_KF kieruje zadaniami w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

współpracowników i uczestników imprez turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych 

P7S_KR 

P7S_KO 

K_K12_KF 
potrafi samodzielnie i twórczo rozwiązywać problemy o 

charakterze praktycznym w branży turystycznej i rekreacyjnej  

P7S_KK 

P7S_KO 

K_K13_KF 
posiada kompetencje  do inspirowania innych do aktywnego 

działania – angażowania się we wspólne projekty w zakresie 

inicjowania i organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych 

 

P7S_KK 

P7S_KR 

K_K14_KF 
jest zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania 

problemów badawczych związanych z dziedziną nauk o kulturze 

fizycznej 

P7S_KK 

P7S_KO 

 

 

 

 

 

 


