Opis kierunkowych efektów kształcenia
dla studiów I stopnia ‐ profil ogólnoakademicki
kierunek turystyka i Rekreacja 2013/2014 zatwierdzone uchwałą SenatuW 2013R
Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach)
Kierunek „turystyka i rekreacja” realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego w
Krakowie w podstawowym zakresie należy do obszaru nauk medycznych, nauk o
zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, który to obszar należy w związku z tym określić
jako wiodący. Jednak szeroki zakres problematyki charakterystycznej dla tego kierunku
–

aktywności

przestrzennej

i

fizycznej

człowieka

poszukującego

interakcji

i

różnorodności, zarówno motywowanej kulturowo jak i związanej z zachowaniem i
poprawą jego zdrowia oraz kompensowaniem zagrożeń cywilizacyjnych ‐ wymaga
uzupełnienia obszaru odniesienia kompetencji kierunkowych także do wybranych
kompetencji (wiedzy i umiejętności) właściwych naukom społecznym, naukom
przyrodniczym i humanistycznym. Kierunek ten korzysta z metodologii opisu oraz
specyficznego języka nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej w zakresie
następstw jakie dla zdrowia i samopoczucia jednostki niesie przyjęty styl życia i
aktywność fizyczna natomiast odwołuje się do metodologii właściwej naukom
społecznym w zakresie relacji międzyludzkich charakterystycznych dla podróży i
aktywności czasu wolnego, a metodologii przyrodniczej w zakresie interakcji ze
środowiskiem. 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 w krakowskiej
AWF koncepcji kierunku „turystyka i rekreacja”, dorobek innych dziedzin jest
podporządkowany ujęciu tego zjawiska z punktu widzenia jednostki, jej potrzeb,
zainteresowań i możliwości. Dlatego kompetencje społeczne absolwenta w całości
zawierają się w zakresie nauk o zdrowiu i nauk kulturze fizycznej.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

K
– kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U
– kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) ‐ kategoria kompetencji społecznych
S1A – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla profilu ogólnoakademickiego I
stopnia
M1 – efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze
fizycznej dla I stopnia
P1A – efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla profilu ogólnoakademickiego
I stopnia
H1A ‐efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dl profilu ogólnoakademickiego I
stopnia

Symbol
efektu

Opis efektu

Odniesienie
do
obszarów

Wiedza
K_W01
K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06
K_W07
K_W08

Posiada podstawową wiedzę o biochemicznych i fizjologicznych
mechanizmach pracy i wypoczynku oraz żywienia człowieka
Zna i rozumie podstawy budowy organizmu człowieka w
zakresie biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe
procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka
podczas pracy i wypoczynku
Zna metody oceny stanu psychofizycznego człowieka, w
zakresie niezbędnym dla oceny możliwości i potrzeby
podejmowania przez niego aktywności w zakresie turystyki i
rekreacji
Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu psychologicznych i
społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności
turystycznej i rekreacyjnej. Zna metody poznania mechanizmów
funkcjonowania człowieka podejmującego aktywność
turystyczną i rekreacyjną.
Zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz
przebiegu interakcji międzyludzkich. Posiada wiedzę na temat
podstaw komunikowania się dydaktycznego i wychowawczego
w kontaktach z uczestnikami turystyki i rekreacji.
Zna i rozumie podstawowe czynniki cywilizacyjne kształtujące
styl życia współczesnego człowieka
Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Zna teoretyczne podstawy działań w zakresie poprawy stylu
życia i sposobu żywienia oraz ich skutki dla stanu zdrowia

M1_W01
M1_W02

M1_W03

M1_W04

M1_W04

M1_W04
M1_W05
M1_W05

Zna zasady promocji zdrowia oraz jego ochrony i rozumie rolę
turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób
cywilizacyjnych
Rozumie znaczenie racjonalnego modelu żywienia dla promocji
zdrowia i jego rolę jako kluczowego aspektu zdrowego stylu
życia
Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach
środowiskowych funkcjonowania organizmu
Zna metody diagnozowania stanów przeciążeniowych
organizmu i rozumie ich wpływ na organizm.
Zna mechanizm działania i skutki powszechnie stosowanych
zabiegów odnowy biologicznej
Zna i rozumie prawne, etyczne i organizacyjne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w zakresie turystyki i
rekreacji, w tym:
‐ podstawy tworzenia i stosowania prawa oraz zakres jego
regulacji w działalności turystycznej i rekreacyjnej,
‐ podstawowy zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw
tworzących i oferujących usługi turystyczne i rekreacyjne
Zna pojęcia ochrony zdrowia i działalnośćc leczniczej i rozumie
granice pomiędzy nimi a rekreacją i odnową biologiczną
Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o kulturze
fizycznej w zakresie turystyki i rekreacji, w tym zna i rozumie
podstawy historyczne ukształtowania współczesnej kultury czasu
wolnego oraz zjawiska turystyki i rekreacji

M1_W06

K_W17

Zna i rozumie wybrane pojęcia z zakresu innych dziedzin
związanych z turystyka i rekreacją, w tym nauk
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

P1A_W01
P1A_W05
S1A_W02
H1A_W01

K_W18

Ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi
gospodarki oraz instytucjach ekonomicznych istotnych dla jej
rozwoju
Zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i
zasady jej ochrony
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości,
charakterystycznej dla turystyki i rekreacji

K_W09

K_W10

K_W11
K_W12
K_W13
K_W14

K_W15
K_W16

K_W19
K_W20

K_W21

Zna w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury i sztuki i
rozumie jego wartość, szczególnie dla tożsamości społeczeństw i
atrakcyjności wyjazdów turystycznych

K_W22

Zna metody pozyskiwania danych pozwalających opisywać
atrakcyjność środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla
turystyki i rekreacji
Umiejętności
Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z

K_U01

M1_W06

M1_W06
M1_W07
M1_W07
M1_W08
S1A_W07

M1_W09
M1_W10

S1A_W02
S1A_W03
M1_W11
M1_W12
S1A_W11
S1A_W08
H1A_W07
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W06

M1_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

turystyką i rekreacją, pogłębione w zakresie wybranej
specjalności
Potrafi dobrać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie
turystyki i rekreacji, posługiwać się sprzętem podstawowym oraz
sprzętem specjalistycznym w zakresie wybranej specjalności
Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w
zakresie turystyki, rekreacji oraz planowania osobistego rozwoju
zawodowego
Posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych,
ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w
turystyce i rekreacji, w tym identyfikowania motywów i barier w
zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach turystyki i
rekreacji
Potrafi dokonać diagnozy, sformułować cele, dobrać metody
oddziaływania i przygotowywać osoby z różnych grup
społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu
wolnego
Potrafi podjąć działania edukacyjne wobec jednostki i grupy
społecznej w sferze turystyki i rekreacji

M1_U11
M1_U02
M1_U07
M1_U03
M1_U07
M1_U09
M1_U04

M1_U05
M1_U10

M1_U05

Potrafi ocenić stan zagrożenia życia poszkodowanego a także
rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie
pierwszej pomocy przedmedycznej po urazach ciała i w
wybranych stanach chorobowych
Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i
przechowywania danych, w tym posługiwać się typowymi
systemami informatycznymi wykorzystywanymi w turystyce i
rekreacji i ustalić obowiązujący stan prawny odnoszący się do
wybranego zagadnienia z zakresu turystyki lub rekreacji
Potrafi ocenić poprawność podejmowanych działań i typowych
dokumentów wykorzystywanych w praktyce organizacji
turystyki i rekreacji
Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry, możliwości
podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia,
przez uczestników różnych form turystyki i rekreacji
Potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w
różnych formach turystyki i rekreacji, w tym związane z
badaniem opinii oraz pomiarem parametrów fizycznych u osób
uczestniczących

M1_U05

K_U12

Potrafi przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia z
zakresu turystyki i rekreacji zarówno na potrzeby własnej
działalności gospodarczej jak i działalności instytucji publicznej
lub społecznej.

K_U13

Potrafi prowadzić dokumentację własną związaną z
wykonywaniem zawodu oraz dokumentację jednostki
świadczącej usługi turystyczne lub rekreacyjne

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
M1_U08
M1_U09

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

M1_U06

M1_U07

M1_U07

M1_U08

K_U14

Potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia
turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych
potrzeb uczestników i dostępnych warunków

M1_U10
H1A_U05

K_U15

Potrafi ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania,
warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i
antropogenicznych dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu
prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych
w zewnętrznych źródłach
Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej własnych
działań i osobistych refleksji. Potrafi wypowiadać się na tematy
zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystując właściwą
terminologię
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i
gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji

M1_U10

K_U19

Potrafi w zakresie podstawowym wdrażać funkcje zarządzania w
organizacji

K_U20

Ma umiejętności językowe dostosowane do zadań
wykonywanych w zakresie turystyki i rekreacji odpowiadające
przynajmniej w odniesieniu do jednego języka obcego poziomowi
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne
Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji ‐ potrafi
samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie
wybranej specjalności zawodowej z wykorzystaniem
wiarygodnych i efektywnych źródeł i metod
Realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje, zwłaszcza
w zakresie rzetelnego i bezpiecznego wykonywania zadań w
zakresie turystyki i rekreacji, i jest otwarty na korzystanie z
pomocy ekspertów
Kieruje się zasadami etyki zawodowej, realizuje swoje zadania w
sposób uwzględniający dobro uczestników zajęć turystycznych i
rekreacyjnych realizowanych z jego udziałem.
Posiada zdolność pracy w zespole, jest odpowiedzialny za swoje
działanie i zachowanie osób powierzonych jego opiece, wykonuje
zadania niezawodnie i punktualnie, szczególnie działając w
ramach złożonych przedsięwzięć
Trafnie określa priorytety realizacji podejmowanych i
powierzanych sobie zadań zawodowych w turystyce i rekreacji
Sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu,
przekazuje im informacje związane z programem zajęć i
zapewnieniem bezpieczeństwa a także prawidłowo interpretuje
oczekiwania uczestników prowadzonych zajęć
Potrafi przekazywaną wiedzą krajoznawczą i metodyczną
zainteresować uczestników imprez turystycznych i zajęć
rekreacyjnych o różnym poziomie wykształcenia

S1A_U04
S1A_U07
M1_U14

K_U16

K_U17

K_U18

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05
K_K06

K_K07

M1_U12

M1_U13

S1A_U01

M1_K01

M1_K02

M1_K03

M1_K04

M1_K05
M1_K06

M1_K06

K_K08

K_K09
K_K10

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w
zajęciach rekreacyjnych i imprezach turystycznych, szczególnie w
ocenie potencjalnych zagrożeń i przestrzeganiu sprawdzonych
reguł postępowania
Potrafi wyrazić swoją opinię w sprawach zawodowych z zakresu
turystyki i rekreacji
Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do
kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych

M1_K07

M1_K08
M1_K09

