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Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 

 

 

ZBIÓR  EFEKTÓW  KSZTAŁCENIA  DLA  KIERUNKU  

„TURYSTYKA I REKREACJA” 

(projekt) 

 
  

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu  

      w Białej Podlaskiej 

Kierunek stadiów:    Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia:    studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:    ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:     

M (nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej) 

S (nauki społeczne) 

 

 

Kierunek „turystyka i rekreacja” ze względu na swój interdyscyplinarny charakter 

umiejscowiony został w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk  

o kulturze fizycznej i obszarze nauk społecznych. Wynika to ze szczególnego zakresu 

zainteresowań – 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. Kierunek ten korzysta  

z metodologii opisu właściwej naukom społecznym w zakresie relacji międzyludzkich 

charakterystycznych dla podróży i aktywności czasu wolnego, jak i metod 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.  

W przedstawionej i realizowanej od wielu lat koncepcji kierunku „turystyka  

i rekreacja”, dorobek innych dziedzin jest podporządkowany ujęciu tego zjawiska z punktu 

widzenia jednostki, jej potrzeb, zainteresowań i możliwości.  
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Opis kierunkowych efektów kształcenia wraz ze wskazaniem ich relacji z efektami 

kształcenia dla obszaru kształcenia 

 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K_     -  kierunkowe efekty kształcenia 

_W    -  (po podkreślniku) kategoria wiedzy 

_U     -  (po podkreślniku) kategoria umiejętności 

_K     -  (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych 

S2A  - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla profilu ogólnoakademickiego        

  drugiego stopnia 

M2 - efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze  

   fizycznej dla drugiego stopnia 

  

 

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie 

do efektów 

kształcenia  

w obszarach: 

M2 

S2A 

Symbol 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i 

rekreacja  

o profilu ogólnoakademickim absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 

1. 2. 3. 

 

WIEDZA 

 

K_W01  Analizuje i ocenia zmiany w budowie i funkcjonowaniu organizmu 

człowieka pod wpływem ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych i 

zabiegów intensyfikujących wypoczynek i odnowę 

psychosomatyczną 

M2_W01  

M2_W02  

M2_W07 

K_W02  Rozumie i poddaje analizie wpływ uwarunkowań kulturowych, 

społecznych i cywilizacyjnych na wielkość, kierunki i formy ruchu 

turystycznego  

M2_W06 

M2_W05 

K_W03  Analizuje i ocenia znaczenie turystyki, rekreacji i sportu dla rozwoju 

kultury, przemian cywilizacyjnych i społecznych  

M2_W08  

K_W04  Rozumie i poddaje ocenie skutki instytucjonalizacji czasu wolnego 

dla zmian w sferze aktywności fizycznej i społecznej człowieka, 

zmian modelu konsumpcji i systemu wartości  

M2_W08  

K_W05  Rozumie przyczyny i mechanizmy powstawania obciążeń i zaburzeń 

psychosomatycznych i poddaje analizie możliwości wykorzystywania 

aktywności fizycznej dla ich ograniczania lub eliminowania  

M2_W03  

M2_W06  

K_W06  Analizuje i ocenia działania instytucji międzynarodowych i 

krajowych, państwowych, samorządowych i gospodarczych w 

zakresie tworzenia warunków rozwoju turystyki i rekreacji  

S2A_W02  

S2A_W08  

K_W07  Zna regulacje prawne wybranego obszaru aktywności turystycznej i 

rekreacyjnej i analizuje ich wpływ na możliwości podejmowania 

działalności i ochronę interesów osób uczestniczących w 

zorganizowanych formach tej aktywności  

 

M2_W12  
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K_W08  Analizuje i ocenia ekonomiczne i organizacyjne warunki prowadzenia 

działalności przez przedsiębiorstwa i instytucje non-profit świadczące 

usługi turystyczne i rekreacyjne  

M2_W12 

M2_W08  

K_W09  Ma pogłębiona wiedzę na temat gospodarowania przestrzenią i 

możliwości ochrony terenów cennych dla turystyki i rekreacji ze 

względu na wartości przyrodnicze, kulturowe lub funkcjonalne  

M2_W08  

K_W10  Ma zaawansowaną wiedzę na temat miejsca turystyki i rekreacji w 

systemie nauk, zna zakres i metody badań ruchu turystycznego i 

związaną z nimi międzynarodową terminologię statystyczną, zna 

podstawowe źródła danych i materiałów dotyczących turystyki i 

metody ich pozyskiwania  

M2_W09 

M2_W10   

K_W11  Rozumie i diagnozuje wpływ czynników społecznych i zmian 

cywilizacyjnych na styl życia, związane z tym zagrożenia i 

możliwości ich ograniczania poprzez aktywność fizyczną  

M2_W06  

K_W12  Analizuje i ocenia nowe formy turystyki i rekreacji proponowane ich 

uczestnikom  

M2_W04  

K_W13  

 

 

Ma pogłębioną wiedzę na temat prawa autorskiego i ochrony 

własności przemysłowej oraz konieczności zarządzania zasobami 

własności intelektualnej  

M2_W11 

K_W14 

 

Ma wiedzę na temat sposobów i metod gromadzenia informacji, 

przeprowadzenia badań i analiz rynkowych 
S2A_W06 

K_W15 
Zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów w skali mikro i makro. 

Wie jakie są elementy składowe majątku firmy  

S2A_W08 

S2A_W09 

K_W16 

Zna zasady wyceny przedsiębiorstw firmy, rozumie na czym polega 

utrzymywanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie oraz zna 

podstawowe metody analiz finansowych 

S2A_W11 

K_W17 
Zna podstawowe metody matematyczne i heurystyczne 

podejmowania decyzji 
S2A_W06 

K_W18 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form własnej 

przedsiębiorczości, potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą 

lub kierować przedsiębiorstwem turystycznym, przy zatrudnieniu 

pracowników 

M2_W12 

K_W19 

Zna psychospołeczne uwarunkowania pracy z jednostką i grupą 

społeczną. Rozumie znaczenie podstawowych środowisk 

wychowawczych w procesie rozwoju osobowości człowieka oraz rolę 

animatora życia kulturalnego w środowisku lokalnym 

M2_W04 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

K_U01  Posiada umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów natury 

ogólnej, w szczególności teoretycznych, społecznych i 

organizacyjnych wskazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji 

informacji pochodzących z wielu źródeł, wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów   

M2_U08 

K_U02  Potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia 

w różnych grupach wiekowych i społecznych, promuje zdrowy styl 

życia  

M2_U03 

 

K_U03  Potrafi zorganizować przedsiębiorstwo turystyczne lub rekreacyjne, 

gromadząc niezbędne zasoby oraz prowadzić własną działalność 

gospodarczą i kierować przedsiębiorstwem turystycznym  

M2_U10  
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K_U04  Potrafi zapewnić finansowanie podejmowanych przedsięwzięć przy 

wykorzystaniu dostępnych źródeł prywatnych i publicznych oraz 

właściwych form prawnych  

S2A_U07  

K_U05  Potrafi przeprowadzić, pod względem organizacyjnym, 

przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie bazy turystycznej i 

rekreacyjnej  

S2A_U07  

K_U06  Potrafi zintegrować zespół uczestników imprezy turystycznej, zajęć 

rekreacyjnych lub wspólnego przedsięwzięcia, pomimo istotnych 

różnic społecznych lub kulturowych  

M2_U04 

K_U07  Potrafi projektować imprezy turystyczne i planować zajęcia 

rekreacyjne z wykorzystaniem  zaawansowanego technicznie sprzętu 

M2_U02  

K_U08  Potrafi posługiwać się specjalistycznymi programami 

wspomagającymi prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, w 

tym centralnymi systemami rezerwacji i innymi programami 

wspierającymi e-biznes  

M2_U06  

 

K_U09  Potrafi przygotować narzędzia i przeprowadzić badania 

marketingowe na potrzeby podejmowanej działalności oraz 

przeprowadzić badania empiryczne na próbie reprezentatywnej i 

dokonać ich statystycznego opisu 

M2_U06 

M2_U08 

 

K_U10  Posiada umiejętność pracy badawczej w zakresie turystyki i rekreacji 

i prezentacji jej wyników w formie raportu, analizy lub sprawozdania, 

zgodnie z przyjętymi zasadami redakcji tekstów naukowych.  

M2_U08  

M2_U13 

 

K_U11  Umie formułować własne poglądy i idee w ważnych sprawach 

światopoglądowych i społecznych, wykazując się niezależnością 

myślenia  

M2_U13 

M2_U14 

K_U12  Potrafi analizować informacje rynkowe i przewidywać koniunkturę 

na usługi turystyczne i rekreacyjne określonego rodzaju w różnych 

perspektywach czasowych  

S2A_U01  

S2A_U04  

K_U13  Potrafi, w oparciu o wybrane parametry fizyczne, prognozować 

wpływ zajęć i zabiegów określonego rodzaju i intensywności na 

organizm człowieka, w różnych etapach jego rozwoju  

M2_U05  

K_U14  Ma zaawansowane umiejętności w wybranych formach aktywności 

turystyczno-rekreacyjnej, potrafi zorganizować i poprowadzić 

specjalistyczne zajęcia  

M2_U11  

K_U15  Ma umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych 

wymagających współpracy zespołu specjalistów. Potrafi zaplanować i 

poprowadzić pracę z grupą zgodnie z zasadami oddziaływań 

wychowawczych  

M2_U10  

M2_U07 

K_U16  Potrafi proponować nowe formy aktywności ruchowej w rekreacji, 

uwzględniające postęp wiedzy i zmiany zachowań społecznych,  

M2_U12  

K_U17  Potrafi tworzyć innowacyjne lub modyfikować istniejące formy 

imprez lub usług turystycznych. Umie budować relacje 

interpersonalne między członkami grupy, brać na siebie rolę 

animatora i promotora zdrowego stylu życia  

M2_U01 

M2_U09 

M2_U11 

 

K_U18  Ma umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji na 

poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego  

M2_U15  

K_U19 

Umie przygotowywać wnioski o przyznanie kredytu i innych 

funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzić 

rozliczania podatków,  oraz dokonywać analiz koniunktury rynku. 

S2A_U07 

S2A_U08 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

K_K01  Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą, 

szczególnie związane z możliwością naruszenia dobra wspólnego lub 

dóbr osobistych innych osób  

M2_K03  

K_K02  Podejmuje się złożonych zadań zawodowych, w dziedzinie w której 

się specjalizuje; potrafi wziąć odpowiedzialność za kierowanie pracą 

zespołu realizującego takie zadanie  

M2_K04  

M2_K06  

  

K_K03  Prezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną. Inicjuje 

i organizuje działania zespołów oraz organizacji realizujących 

zadania społeczne z zakresu turystyki i rekreacji. 

M2_K04 

M2_K09 

K_K04  Samodzielnie podejmuje uzupełnianie posiadanej wiedzy, także w 

zakresie wykraczającym poza profil studiów, oraz nabytych 

umiejętności; merytorycznie i krytycznie ocenia proponowane formy 

dokształcania i doskonalenia  

M2_K01  

 

K_K05  Jest przedsiębiorczy, nie obawia się podejmowania uzasadnionego 

ryzyka w oparciu o jego rzetelną analizę  

M2_K04 

M2_K08  

K_K06  Wykazuje przywództwo wobec kierowanego zespołu a także wobec 

uczestników imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych, zgodnie z 

pełnioną rolą zawodową  

M2_K04 

M2_K05  

K_K07  Kieruje zadaniami w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

współpracowników i uczestników imprez turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych  

M2_K07  

K_K08  Realistycznie ocenia swoje kompetencje, jest świadom ich ograniczeń 

i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów  

M2_K02  
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Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  

Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia z zakresu nauk medycznych,  

nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej przez kierunkowe efekty kształcenia 

Obszarowe 

efekty 

kształcenia 

 

Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie 

nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej 

Pokrycie z 

efektami 

kierunkowymi 

WIEDZA 

M2_W01 

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-

chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu 

oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

K_W01 

M2_W02 

Posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji 

organizmu człowieka w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

K_W01 

M2_W03 

Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz 

metody ich oceny w zakresie niezbędnym dla dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

K_W05 

M2_W04 

Rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne 

ważne dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej 

w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

K_W12, K_W19 

M2_W05 Zna zasady praktyki opartej o dowody K_W02 

M2_W06 

Rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele 

zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych 

podejmowanych przez człowieka oraz rozumie 

uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów 

jednostek oraz grup społecznych 

K_W02, K_W05, 

K_W11 
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M2_W07 

Rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury 

stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

K_W01, 

M2_W08 

Zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze 

uwarunkowania wybranego obszaru działalności 

zawodowej 

K_W03, K_W04, 

K_W08, K_W09 

M2_W09 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze fizycznej oraz ich miejscu i znaczeniu w 

systemie nauk 

K_W10 

M2_W10 

Ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

K_W10 

M2_W11 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

oraz konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej 

K_W13 

M2_W12 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W07, K_W08, 

K_W18 

UMIEJĘTNOŚCI 

M2_U01 
Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik 

efektywnego komunikowania się i negocjacji 
K_U17 

M2_U02 

Potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie 

sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

K_U07 

M2_U03 

Potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu 

ochrony zdrowia w sposób dostosowany do 

przygotowania osób oraz grup docelowych 

K_U02 

M2_U04 

Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, 

religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz 

grupy społecznej 

K_U06 

M2_U05 
Potrafi sformułować plan działań odpowiadających 

potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy społecznej 
K_U13 

M2_U06 

Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami 

i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania 

danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane 

K_U08, K_U09 



8 
 

M2_U07 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce K_U15 

M2_U08 

Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

K_U01, K_U09, 

K_U10 

M2_U09 

Posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych 

aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w 

profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych 

K_U17 

M2_U10 

Posiada zaawansowane umiejętności kierowania i 

realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych, 

sportowych lub estetyki zachowań ruchowych w pracy z 

różnymi grupami społecznymi 

K_U03, K_U15 

M2_U11 

Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, 

zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

K_U14, K_U17 

M2_U12 

Potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne 

formy aktywności fizycznej w zależności od warunków 

środowiskowych i klimatycznych 

K_U16 

M2_U13 

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego 

opracowania w zakresie dyscypliny naukowej, właściwej 

dla studiowanego kierunku studiów 

K_U10, K_U11 

M2_U14 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_U11 

M2_U15 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

M2_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 
K_K04 

M2_K02 
Jest  świadoma własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić 

się do ekspertów 
K_K08 

M2_K03 
Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem 

zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową 
K_K01 

M2_K04 
Wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi 

zorganizować pracę zespołu 

K_K02, K_K03, 

K_K05, K_K06 
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M2_K05 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
K_K06 

M2_K06 
Potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z 

wykonywaniem zawodu 
K_K02 

M2_K07 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 

współpracowników 
K_K07 

M2_K08 
Potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów 

działalności zawodowej 
K_K05 

M2_K09 
Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 

fizyczną 
K_K03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  

 

Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA 
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Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

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 

S2A_W02 

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do 

wybranych struktur i instytucji społecznych 
K_W06 

S2A_W06 

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia 

opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz 

modelowania struktur społecznych i procesów w nich 

zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi 

prawidłowości 

K_W14, K_W17 

S2A_W08 

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych 

struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące 

tymi zmianami prawidłowości 
K_W06, K_W15 

S2A_W09 

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych 

struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii 

więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji 
K_W15 

S2A_W11 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

S2A_U01 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 

społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami 

społecznymi 
K_U12 

S2A_U04 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy 

społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów 
K_U12 
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życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych 

metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

S2A_U07 

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia 

procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 

K_U04, K_U05, 

K_U19 

S2A_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej 

teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, 

z zastosowaniem metody badawczej 

K_U19 

 

 

 

 


