
Załącznik 6 do Uchwały Nr 23/2015/2016 

Senatu z dnia 22.03.2016 r. w sprawie 

efektów kształcenia na kierunku TiR II 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 drugiego 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 

 

S2P_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich 

miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

K_W01 

S2P_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu 

do wybranych struktur i instytucji społecznych lub ich 

elementów oraz konkretnych rodzajów organizacji 

K_W01 

K_W04 

K_W07 

S2P_W04 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi 

społecznych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do 

wybranych kategorii więzi społecznych i rządzących nimi 

prawidłowości 

K_W02 

K_W10 

S2P_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, 

pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów 

aktywności człowieka 

K_W02 

K_W04 

K_W06 

K_W10 

S2P_W06 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu 

odpowiednie dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w tym 

techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 

struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między 

nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem 

wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub 

gospodarczych 

K_W15 

K_W17 

S2P_W07 Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł 

(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 

K_W11 

K_W16 



etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne 

S2P_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych 

struktur, instytucji i więzi społecznych oraz ich praktycznych 

zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 

prawidłowościach 

K_W07 

 

S2P_W09 Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych 

struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii 

więzi społecznych oraz ich praktycznych zastosowań i o ich 

historycznej ewolucji  

K_W12 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

S2P_U04 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne 

oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych 

obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

K_U17 

S2P_U05 Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w 

praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz 

normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) 

albo potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i 

regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów 

K_U09 

K_U14 

 

S2P_U06 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w 

różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę 

skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o 

umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej 

K_U02 

K_U10 

K_U12 

K_U18 

S2P_U07 

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 

konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym 

zakresie oraz wdrażania proponowanych rozwiązań 

K_U02 

K_U10 

K_U11 

K_U12 

K_U14 

S2P_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej 

teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach 

ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody badawczej 

K_U17 

 


