
Załącznik 3 do Uchwały Nr 23/2015/2016 

Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie 

efektów kształcenia na kierunku TiR I st. 

Obszar nauk społecznych  

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej  

 

Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia z zakresu nauk społecznych  

przez kierunkowe efekty kształcenia 

 

Obszarowe 

efekty 

kształcenia 

 

Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie 

nauk społecznych 

Pokrycie  

z  efektami 

kierunkowymi 

  

WIEDZA 

 

S1P_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich 

miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

K_W01 

S1P_W02 
Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych 

elementach 

K_W01 

K_W07 

K_W10 

S1P_W04 Zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów i rządzące nimi prawidłowości 

K_W06 

S1P_W05 Ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich 

funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

K_W02 

K_W06 

K_W08 

S1P_W07 Ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane 

struktury i instytucje społeczne 

K_W18 

S1P_W08 Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji 

społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, 

skali i konsekwencjach tych zmian 

K_W02 

K_W03 

K_W07 

S1P_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i 

instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich 

historycznej ewolucji 

K_W03 



 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

S1P_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 

szczegółowego opisu i praktycznego analizowania 

jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla 

studiowanego kierunku studiów 

K_U10 

K_U20 

S1P_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

K_U03 

K_U05 

K_U10 

K_U18 

S1P_U05 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

K_U14 

 

S1P_U06 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z 

uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 

zawodowej 

K_U14 

S1P_U07 Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania 

konkretnych problemów i proponuje odpowiednie 

rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność 

wdrażania proponowanych rozwiązań 

K_U17 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

S1P_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K09 

 

 


