
UCHWAŁA NR 96 
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia  

dla kierunku studiów turystyka i rekreacja pierwszego stopnia  

prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164 poz. 1365, z póź. zm.) Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie uchwala: 

 

§ 1.
1
 

Opis efektów kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzinie nauk 

ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia (wiodąca), w obszarze kształcenia w zakresie nauk 

przyrodniczych, dyscyplinach: biologia, ekologia i ochrona środowiska, przedstawiony w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 
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Załącznik do uchwały nr 96 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2012 r. 

Wydział Ekonomiczny 

Nazwa kierunku studiów: turystyka i rekreacja 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Obszary kształcenia: w zakresie nauk społecznych i nauk przyrodniczych 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 
 

Kod Efekty kształcenia dla kierunku ochrona środowiska
2
 

Odniesienie do efektów 

kształcenia w obszarze 

kształcenia w zakresie 

nauk społecznych i nauk 

przyrodniczych 

Wiedza 

TiR_1A_W01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności w dziedzinie nauk ekonomicznych, 

dostosowaną do studiowanego kierunku studiów.
3
 

S1A_W01 

TiR_1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w sferze turystyki i rekreacji.
4
 S1A_W02 

TiR_1A_W03 
Ma podstawową wiedzę o głównych nurtach w architekturze i sztuce w skali kraju i relacjach 

międzykulturowych.
5
 

S1A_W03  

S1A_W09 

TiR_1A_W04 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą: organizowania ruchu turystycznego, imprez turystycznych, roli i 

oddziaływania turystyki na społeczność lokalną, gospodarkę i środowisko.
6
 

S1A_W04  

S1A_W11 

TiR_1A_W05 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu 

wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
7
 

S1A_W05 
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TiR_1A_W06 

Ma podstawową wiedzę na temat: metod, technik i narzędzi pozyskiwania danych pozwalających na: rozumienie 

relacji między organizmami żywymi a środowiskiem, oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko, 

funkcjonowania podmiotów rynkowych, oceny: środowiska i waloryzacji jego zasobów, przydatności przestrzeni 

geograficznej dla potrzeb turystyki, zjawisk gospodarczych i tych z obszaru zarządzania.
8
 

S1A_W06 

TiR_1A_W07 
Ma podstawową wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w: 

działalności turystycznej i rekreacyjnej, przygotowywaniu produktów turystycznych.
9
 

S1A_W07  

S1A_W10 

TiR_1A_W08 
Ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach w sferze 

turystyki rekreacji.
10

 
S1A_W08 

TiR_1A_W09 Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych P1A_W01 

TiR_1A_W10 ma ogólną wiedzę na temat fizjologii i funkcjonowania organizmów żywych 

P1A_W02  

P1A_W04  

P1A_W05 

TiR_1A_W11 ma wiedzę ogólną na temat oddziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka 

P1A_W01  

P1A_W03  

P1A_W04 

Umiejętności 

TiR_1A_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska (społeczne, prawne, ekonomiczne, przyrodnicze, geograficzne i 

krajoznawcze) w zakresie turystyki i rekreacji 
S1A_U01 

TiR_1A_U02 
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną  i pozyskiwać dane do organizowania pracy oraz podejmowania 

przedsięwzięć  w sferze turystyki i rekreacji 
S1A_U02 

TiR_1A_U03 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk  w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja 
S1A_U03 

TiR_1A_U04 
Potrafi prognozować (wykorzystując  standardowe metody, techniki i narzędzia) procesy i zjawiska w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja 
S1A_U04 

TiR_1A_U05 
Rozwiązuje konkretne zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 

turystyka i rekreacja, w oparciu o poznane normy i reguły 
S1A_U05 
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TiR_1A_U06 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja 
S1A_U06 

TiR_1A_U07 
Potrafi wskazać rozwiązania dylematów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 

kierunku turystyka i rekreacja 

S1A_U07  

S1A_U08 

TiR_1A_U08 

Umie przygotowywać wystąpienia ustne i typowe prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych 

właściwych  dla dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja z 

wykorzystaniem: programów komputerowych  na poziomie Europejskiego Certyfikatu umiejętności 

Komputerowych, a także różnych źródeł  pierwotnych i wtórnych 

S1A_U09  

S1A_U10 

TiR_1A_U09 Potrafi, charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą 

P1A_U01  

P1A_U03  

P1A_U04  

P1A_U06 

TiR_1A_U10 

Potrafi nawiązywać kontakt (komunikować się)w języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady europy, posługuje się językiem specjalistycznym  w działalności 

zawodowej 

S1A_U11 

Kompetencje społeczne 

TiR_1A_K01 Angażuje się w proces nauczania (rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego) S1A_K01 

TiR_1A_K02 Potrafi działać w zespole S1A_K02 

TiR_1A_K03 Określać  priorytety podczas realizacji zadań S1A_K03 

TiR_1A_K04 Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu S1A_K04 

TiR_1A_K05 Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za własne działania S1A_K05 

TiR_1A_K06 Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia S1A_K06 

TiR_1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny oraz przedsiębiorczy.
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 S1A_K07 

TiR_1A_K08 Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze 

P1A_K01  

P1A_K03  

P1A_K06  

P1A_K07 
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