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ZBIÓR  EFEKTÓW  KSZTAŁCENIA  DLA  KIERUNKU  
„TURYSTYKA I REKREACJA” 

 

 
  

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Turystyki i Zdrowia  

      w Białej Podlaskiej 

Kierunek studiów:    Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia:    studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:    ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:     

M (nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej) 

S (nauki społeczne) 

 

Kierunek „turystyka i rekreacja” ze względu na swój interdyscyplinarny charakter 

umiejscowiony został w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej i obszarze nauk społecznych. Wynika to ze szczególnego zakresu 

zainteresowań – aktywności przestrzennej i fizycznej człowieka poszukującego interakcji i 

róŜnorodności, zarówno motywowanej kulturowo jak i związanej z zachowaniem i poprawą 

jego zdrowia oraz kompensowaniem zagroŜeń cywilizacyjnych. Kierunek ten korzysta z 

metodologii opisu właściwej naukom społecznym w zakresie relacji międzyludzkich 

charakterystycznych dla podróŜy i aktywności czasu wolnego, jak i metod oraz specyficznego 

języka nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej w zakresie następstw jakie dla 

zdrowia i samopoczucia jednostki niesie przyjęty styl Ŝycia i aktywność fizyczna.  

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 moŜliwości.  

 

 

 

 



 

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia wraz ze wskazaniem ich relacji z efektami 

kształcenia dla obszaru kształcenia 

 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K_     -  kierunkowe efekty kształcenia 

_W    -  (po podkreślniku) kategoria wiedzy 

_U     -  (po podkreślniku) kategoria umiejętności 

_K     -  (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych 

S1A  - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla profilu ogólnoakademickiego        

  pierwszego stopnia 

M1 - efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze  

   fizycznej dla pierwszego stopnia 

 

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

w obszarach: 
M1 
S1A 

Symbol 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja  

o profilu ogólnoakademickim absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 

1. 2. 3. 
 

WIEDZA 
 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę o człowieku zwłaszcza w zakresie biernego i 

czynnego układu ruchu, rozumie podstawowe procesy fizjologiczne 

zachodzące w organizmie człowieka podczas pracy i wypoczynku  

M1_W02 

 

K_W02 

Zna podstawowe determinanty i uwarunkowania zdrowego stylu Ŝycia, 

rozumie cele, zadania i funkcje edukacji zdrowotnej w profilaktyce 

społecznej 

M1_W04 

 

K_W03 
Zna miejsce turystyki i rekreacji w systemie nauk oraz jej uwarunkowania 

historyczne w róŜnych epokach w Polsce i na świecie  
M1_W09 

K_W04 

Zna w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury i sztuki i rozumie jego 

wartość, szczególnie dla toŜsamości społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów 

turystycznych  

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W05 
Zna psychologiczne podstawy kształtowania zachowań człowieka, rozumie 

mechanizmy psychospołeczne  

M1_W04 

 

K_W06 

Zna podstawy i formy organizacji Ŝycia społecznego, procesy przemian 

społeczeństw i kształtowania się kategorii czasu wolnego oraz turystyki i 

rekreacji jako form jego spędzania  

S1A_W02 

 

K_W07 
Zna i rozumie pojęcie i funkcjonowanie ekosystemu, relacje zachodzące 

między człowiekiem a środowiskiem oraz związane z tym zagroŜenia  

M1_W01 

 

K_W08 

Zna metody oceny atrakcyjności środowiska przyrodniczego i 

antropogenicznego dla turystyki i rekreacji, zna cechy walorów turystyczno-

rekreacyjnych regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu 

podlaskiego 

S1A_W05 

 



K_W09 
Ma wiedzę o normach i regułach prawnych w działalności turystycznej i 

rekreacyjnej  
M1_W08 

K_W10 

Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne i rozumie funkcjonowanie 

mechanizmów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; 

rozumie oddziaływanie turystyki i rekreacji na gospodarkę  

M1_W08 

M1_W12 

K_W11 
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz funkcjonowania 

podmiotów organizujących turystykę i rekreację  

M1_W12 

 

K_W12 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia charakteryzujące turystykę, klasyfikację 

zjawisk turystycznych, strukturę aktywności turystycznej róŜnych grup 

społecznych oraz eufunkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki  

S1A_W07 

 

K_W13 
Zna i rozumie istotę i znaczenie rekreacji ruchowej róŜnych grup 

społecznych i w róŜnych okresach Ŝycia człowieka 
M1_W05 

K_W14 
Zna podstawowe pojęcia i zakres turystyki aktywnej i kwalifikowanej, 

rozumie znaczenie tej turystyki  

M1_W10 

 

K_W15 

Zna zasady zabezpieczania miejsca wypadku, oceny poszkodowanego i 

udzielania pierwszej pomocy w róŜnych sytuacjach. Rozumie podstawy 

prawne udzielania pierwszej pomocy. 

M1_W03 

M1_W05 

 

K_W16 Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej  M1_W11 

K_W17 

Ma wiedzę na temat zagroŜeń dla zdrowia wynikających z braku 

systematycznej aktywności fizycznej i roli wypoczynku oraz rekreacji 

ruchowej w promocji i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. 

M1_W06 

 

K_W18 

Rozumie rolę turystyki aktywnej, wypoczynku i rekreacji ruchowej w 

promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych, zna prawidła i 

zasady bezpieczeństwa oraz sposoby uprawiania wybranych form turystyki i 

rekreacji ruchowej 

M1_W06 

K_W19 
Zna podstawy zarządzania projektami oraz elementy ich struktury, ma 

wiedzę z jakich źródeł pozyskiwać środki na ich realizację 

S1A_W07 

S1A_W08 

K_W20 
Ma wiedzę na temat budowy łańcucha logistycznego w obszarze turystyki i 

rekreacji 
S1A_W06 

   

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

K_U01 

Potrafi zaplanować i zorganizować imprezy sportowo-rekreacyjne, zajęcia 

ruchowe dostosowane do posiadanych warunków i zainteresowań 

uczestników  

M1_U10 

K_U02 

Potrafi zaplanować i przeprowadzić imprezy turystyczne dostosowane do 

potrzeb uczestników zróŜnicowanych pod względem wieku, stanu zdrowia, 

poziomu wiedzy i zainteresowań oraz moŜliwości finansowych  

M1_U10 

K_U03 
Potrafi wyszukać, zinterpretować i zastosować podstawowe przepisy prawa 

określające prowadzenie działalności w zakresie turystyki i rekreacji 

S1A_U05 

S1A_U06 

K_U04 

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form rekreacyjno-

turystycznych, potrafi poprowadzić zajęcia w tym zakresie. 

M1_U01 

M1_U02 

M1_U11 

K_U05 

Potrafi wykonać zadania związane z obsługą turystów na wybranych 

stanowiskach pracy (przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, w 

biurze turystycznym, hotelu lub ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym) w 

zmiennych warunkach w kraju i za granicą 

M1_U01 

M1_U02 

 

K_U06 

Potrafi ocenić przydatność przestrzeni geograficznej i jej zagospodarowania, 

warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla 

potrzeb turystyki i rekreacji, w szczególności agroturystyki, ekoturystyki i 

turystyki aktywnej 

M1_U10 

K_U07 Potrafi formułować cele, dobrać metody oddziaływania i przygotowywać M1_U05 



osoby z róŜnych grup społecznych do racjonalnego spędzania czasu 

wolnego  

K_U08 
Potrafi wykorzystywać systemy informacyjne do pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji turystycznej, krajoznawczej i uŜytkowej  
M1_U06 

K_U09 
Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry, moŜliwości 

podejmowania wysiłku przez uczestników róŜnych form turystyki i rekreacji  
M1_U07 

K_U10 

Potrafi wykorzystać standardowe narzędzia badania opinii i zainteresowań 

uczestników zajęć turystycznych i rekreacyjnych  

M1_U06 

M1_U08 

M1_U10 

K_U11 

Posiada umiejętność rozpoznawania warunków funkcjonowania podmiotów 

organizujących turystykę i rekreację na podstawie wskaźników 

ekonomicznych i społecznych  

M1_U08 

M1_U09 

M1_U12 

K_U12 

Potrafi przygotować biznes plan lub analizę wykonalności przedsięwzięcia z 

zakresu turystyki i rekreacji zarówno na potrzeby własnej działalności 

gospodarczej jak i działalności instytucji publicznej lub społecznej  

M1_U09 

K_U13 

Posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych 

i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji ma 

umiejętność wykorzystania podstawowych metod badawczych dla ich opisu  

M1_U04 

K_U14 
Posiada umiejętność oceny sytuacji i postępowania w miejscu wypadku w 

róŜnych stanach zagroŜenia zdrowia i Ŝycia  
M1_U05 

K_U15 

Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji 

wykorzystując terminologię adekwatną do omawianego zagadnienia 

(przyrodniczą, społeczną, prawniczą i ekonomiczną oraz specyficzną – 

branŜową)  

M1_U03 

K_U16 

Potrafi wyrazić własną opinię w waŜnych sprawach społecznych, 

zawodowych i światopoglądowych, związanych z turystyką, rekreacją i 

sportem  

M1_U13 

M1_U14 

K_U17 

Posiada umiejętność rozumienia psychicznych, społecznych, kulturowych i 

ekonomicznych mechanizmów podejmowania aktywności w zakresie 

turystyki i rekreacji  

M1_U04 

K_U18 

Ma umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji zgodne z 

wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego  

M1_U14 

K_U19 
Potrafi sklasyfikować i ocenić stan zagospodarowania turystycznego oraz 

moŜliwości jego wykorzystania w zakresie turystyki i rekreacji   
S1A_U02 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

K_K01 
Potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy i samodzielnie wykonywać 

obowiązki z nim związane, zgodnie z celami całej organizacji  
M1_K05 

K_K02 
Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań 

właściwych dla działalności zawodowej 
M1_K09 

K_K03 

Okazuje szacunek wobec klienta i wybranych grup społecznych, troskę o 

ich dobro właściwie dla działalności sportowej i turystycznej, w tym 

Kodeks Etyki w turystyce WTO  

M1_K03 

K_K04 

Potrafi odpowiednio określić priorytety w sytuacji potrzeb - wynikających 

ze zmieniających się warunków realizacji imprez turystycznych czy zajęć 

rekreacyjnych  

M1_K05 

K_K05 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej róŜne role - 

realizując wybrane cele rekreacyjno-turystyczne, jest odpowiedzialny za 

swoje działanie i zachowanie osób powierzonych jego opiece 

M1_K04 

K_K06 

Potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, takŜe w warunkach stresu, 

przekazywać im informacje związane z programem zajęć i zapewnieniem 

bezpieczeństwa a takŜe prawidłowo interpretować oczekiwania uczestników 

M1_K06 

M1_K08 



prowadzonych zajęć  

K_K07 
Potrafi zainteresować uczestników imprez turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych, o róŜnym poziomie wykształcenia, przekazywaną wiedzą 
M1_K06 

K_K08 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie - potrafi samodzielnie 

zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności 

zawodowej z wykorzystaniem wiarygodnych i efektywnych źródeł i metod, 

jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów   

M1_K01 

M1_K02 

K_K09 
Jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę i samodzielność w proponowaniu 

wyjazdów turystycznych i zajęć rekreacyjnych  
S1A_K07 

K_K10 

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach 

rekreacyjnych i imprezach turystycznych, szczególnie w ocenie 

potencjalnych zagroŜeń i przestrzeganiu sprawdzonych reguł postępowania  

M1_K02 

M1_K07 

 

 
 

 

 

 


