
 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 

dla studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, profil praktyczny zatwierdzone uchwałą Senatu AWF w dniu 21 grudnia 2017 r. 

Kierunek „turystyka i rekreacja” realizowany w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w podstawowym zakresie należy o dziedziny nauk o kulturze 

fizycznej, a w zakresie uzupełniającym odwołuje się do nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych. Kierunek ten korzysta z metodologii nauk o 

zdrowiu i kulturze fizycznej w zakresie następstw jakie dla zdrowia i samopoczucia jednostki niesie przyjęty styl życia i aktywność fizyczna. Korzysta z 

dorobku nauk społecznych w zakresie opisu i budowy relacji międzyludzkich charakterystycznych dla podróży i aktywności czasu wolnego, nauk 

humanistycznych w rozpoznawaniu wartości i opisie dorobku kultury towarzyszącym turystyce i rekreacji oraz nauk przyrodniczych w zakresie interakcji ze 

środowiskiem.  

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  

K_W   – kierunkowe efekty kształcenia  – kategoria wiedzy   

K_U   – kierunkowe efekty kształcenia  – kategoria umiejętności   

K_K  – kierunkowe efekty kształcenia   ‐ kategoria kompetencji społecznych   

 

P6S_W? – elementy charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6 w zakresie wiedzy 

P6S_U? – elementy charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6 w zakresie umiejętności 

P6S_K?  – elementy charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6 w zakresie kompetencji społecznych 

 

 

Charakterystyka 
uniwersalna 

Charakterystyki drugiego stopnia Charakterystyka kierunkowa 

Poziom 6 Efekty wspólne dla poziomu 6 Efekty w obszarach (H, S, P, MZKF)  

P6U W  

Zna i rozumie, w 
zaawansowanym 
stopniu - fakty, 
teorie, metody oraz 
złożone zależności 
między nimi,  
różnorodne, złożone 
uwarunkowania 
prowadzonej 
działalności 

P6S_WG  

Zakres i głębia /kompletność 
perspektywy poznawczej i 
zależności: 

w zaawansowanym stopniu – wybrane 
fakty, obiekty i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące podstawową 
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne oraz 
wybrane zagadnienia z zakresu 

(MZKF) fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym 
dla programu kształcenia; 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 
oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 
zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym dla 
programu kształcenia;  

(S) cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu 
konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich 
funkcjonowania 

(H) zastosowania praktyczne wiedzy właściwej dla kierunku 
studiów w działalności kulturalnej i medialnej; 

K_W1 Zna terminologię nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych w zakresie turystyki i rekreacji; 

K_W02 Zna i rozumie podstawy budowy organizmu człowieka w zakresie 
biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawy o biochemicznych i 
fizjologicznych mechanizmów pracy i wypoczynku; 

K_W03 Zna uwarunkowania środowiskowe i czynniki cywilizacyjne 
wpływające na potrzebę podejmowania aktywności w zakresie turystyki i 
rekreacji; 

K_W04 Zna dziedzictwo kultury i sztuki i rozumie jego wartość, szczególnie 
dla tożsamości społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów turystycznych; 

K_W05 Zna metody pozyskiwania danych pozwalających opisywać 
atrakcyjność środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla turystyki i 



wiedzy szczegółowej 

– właściwe dla programu kształcenia 

P6S_WG/K budowę oraz funkcje systemów i instytucji 
właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej 
dla kierunku studiów, a także cechy i potrzeby ich odbiorców; 

(P) metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie 
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów, a 
także pojęcia mające bezpośrednie odniesienie do 
praktycznych zastosowań wiedzy przyrodniczej 

rekreacji; 

K_W06 Zna i rozumie psychologiczne i społeczne uwarunkowania 
podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej; 

K_W07 Zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej oraz przebiegu 
interakcji międzyludzkich.  

 

P6S_WK 

Kontekst /uwarunkowania, skutki  

fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 

podstawowe ekonomiczne, prawne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów 
działań związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

(MZKF) w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i 
mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego 
ochroną, w zakresie właściwym dla programu kształcenia; 

teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 
jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 
zdrowia i zdrowego trybu życia; 

mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i 
aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym dla 
kierunku studiów; 

miejsce zawodu związanego z kierunkiem studiów w 
systemie organizacji ochrony zdrowia na poziomie krajowym; 

prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 
wykonywania działalności zawodowej związanej z 
programem kształcenia; 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w obszarze właściwym dla programu 
kształcenia 

K_W08 Zna teoretyczne podstawy działań w zakresie promocji zdrowia, 
poprawy stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rozumie rolę turystyki 
i rekreacji w tych działaniach; 

K_W09 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

K_W10 Zna mechanizm działania i skutki powszechnie stosowanych 
zabiegów rekreacji i odnowy biologicznej i rozumie granice między nimi a 
działalnością leczniczą 

K_W11 Zna i rozumie prawne, etyczne, ekonomiczne i organizacyjne 
uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w zakresie turystyki i 
rekreacji;  

K_W12 Zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady 
jej ochrony 

K_W13 Zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
przedsiębiorczości, charakterystycznej dla turystyki i rekreacji 

P6U U 

Potrafi innowacyjnie 
wykonywać zadania 
oraz rozwiązywać 
złożone i nietypowe 
problemy w 
zmiennych i nie w 
pełni 
przewidywalnych 
warunkach, 
samodzielnie 
planować własne 
uczenie się przez 
całe życie, 
komunikować się z 
otoczeniem, 
uzasadniać swoje 
stanowisko 

P6S_UW   

Wykorzystanie wiedzy / 
rozwiązywane problemy i 
wykonywane zadania  

wykorzystywać posiadaną wiedzę – 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz wykonywać 
zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez: 

− właściwy dobór źródeł oraz 
informacji z nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, krytycznej analizy 
i syntezy tych informacji, 

− dobór oraz stosowanie właściwych 
metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno- -komunikacyjnych (ICT) 

(MZKF) posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w 
zakresie właściwym dla programu kształcenia; 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 
społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz 
edukacyjne w zakresie właściwym dla programu kształcenia; 

korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i 
przechowywania danych, a także pozyskiwać i interpretować 
dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla 
programu kształcenia; 

 (S) identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i 
procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin 
naukowych właściwych dla kierunku studiów; 

prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i 
zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych 
metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla 
kierunku studiów; 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu 
rozwiązania zadania z zakresu dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku studiów; 

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze 
zachodzące w sferze turystyki i rekreacji 

K_U02 Potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i 
rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i 
dostępnych warunków 

K_U03 Potrafi dobrać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i 
rekreacji, posługiwać się sprzętem podstawowym oraz sprzętem 
specjalistycznym w zakresie wybranej specjalności 

K_U04 Potrafi posługiwać się systemami informatycznymi wykorzystywanymi 
w turystyce i rekreacji  

K_U05 Potrafi ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, 
warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych dla 
potrzeb turystyki i rekreacji; 

K_U06 Posiada umiejętność identyfikowania motywów i barier w zakresie 
uczestnictwa w poszczególnych formach turystyki i rekreacji 

K_U07 Potrafi ustalić obowiązujący stan prawny i ocenić poprawność 

podejmowanych działań i typowych dokumentów wykorzystywanych w 
praktyce organizacji turystyki i rekreacji; 

K_U08 Potrafi ocenić stan zagrożenia życia oraz działać w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej po urazach ciała i w wybranych stanach 



(P) analizować zjawiska i dane typowe dla dziedzin 
działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach 
przyrodniczych 

identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce; 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z 
zakresu wybranych form aktywności fizycznej 
(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) 
właściwych dla programu kształcenia 

chorobowych; 

K_U09 Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry, możliwości 
podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia, przez 
uczestników różnych form turystyki i rekreacji; 

K_U10 Potrafi przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia z zakresu 
turystyki i rekreacji na potrzeby własnej działalności gospodarczej  

P6S_UK  

Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

komunikować się z użyciem 
specjalistycznej terminologii 

brać udział w debacie – przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich 

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

(MZKF) komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 
w zakresie związanym z programem kształcenia; 

 

K_U11 Potrafi komunikować się i podjąć działania edukacyjne wobec 
jednostki i grupy społecznej w sferze turystyki i rekreacji 

K_U12 Potrafi wypowiadać się, także publicznie, na tematy zawodowe z 
zakresu turystyki i rekreacji wykorzystując właściwą terminologię 

K_U13 Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu 
prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych w 
zewnętrznych źródłach; 

K_U14 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie 
turystyki i rekreacji na poziomie  B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P6S_UO  

Organizacja pracy / planowanie i 
praca zespołowa  

planować i organizować pracę – 
indywidualną oraz w zespole 

(MZKF) planować, realizować oraz dokumentować 
działania związane z zawodem właściwym dla programu 
kształcenia, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz 
dostępnych warunków; 

K_U15 Potrafi w zakresie podstawowym wdrażać funkcje zarządzania w 
organizacji  

K_U16 Potrafi dokonać diagnozy, sformułować cele, dobrać metody 
oddziaływania i przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym 
wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego 

K_U17 Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z 
turystyką i rekreacją, pogłębione w zakresie wybranej specjalności 

K_U18 Potrafi prowadzić dokumentację własną związaną z wykonywaniem 
zawodu oraz dokumentację jednostki świadczącej usługi turystyczne lub 
rekreacyjne; 

P6S_UU  

Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób  

samodzielnie planować i realizować 
własne uczenie się przez całe życie 

 K_U19 Potrafi planować osobisty rozwój zawodowy w wybranym zakresie 
turystyki, rekreacji  

 

P6U  

Jest gotów do 
kultywowania i 
upowszechniania 
wzorów właściwego 
postępowania w 

P6S_KK 

Oceny / krytyczne podejście: 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 

(MZKF) zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

rozwiązywania problemów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów 
służących realizacji określonych zadań; 

formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów, grup 

K_K01 Jest gotów do uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji w zakresie 
wybranego zawodu; 

K_K02 Realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje i jest otwarty na 
korzystanie z pomocy ekspertów; 

 



środowisku pracy i 
poza nim, 
samodzielnego 
podejmowania 
decyzji, krytycznej 
oceny działań 
własnych, działań 
zespołów, którymi 
kieruje, i organizacji, 
w których 
uczestniczy, 
przyjmowania 
odpowiedzialności za 
skutki tych działań 

poznawczych i praktycznych społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem 
zawodu; 

P6S_KO 

Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie 
na rzecz interesu publicznego 

wypełniania zobowiązań społecznych, 
współorganizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego,  
inicjowania działania na rzecz interesu 
publicznego, myślenia i działania w 
sposób przedsiębiorczy 

(MZKF) współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w 
celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu; 

 

K_K03 Jest gotów do pracy w zespole i przyjęcia odpowiedzialności za swoje 
działanie i zachowanie osób powierzonych jego opiece; 

K_K05 Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w 
zajęciach rekreacyjnych i imprezach turystycznych;  

K_K06 Jest gotów do wykonywania zadań niezawodnie i punktualnie, 
szczególnie działając w ramach złożonych przedsięwzięć 

 

P6S_KR 

Rola zawodowa / niezależność i 
rozwój etosu 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym: 

− przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i wymagania tego od 
innych, 

− dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

(MZKF) okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, 
grup społecznych oraz troski o ich dobro; 

dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów 

K_K07 Kieruje się zasadami etyki zawodowej szanując współpracowników i 
klientów 

K_K08 Dba o swój wygląd i poziom sprawności fizycznej niezbędny do 
kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych 

 

 


