
 

UCHWAŁA Nr 28/2016 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2016 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
turystyka – studia pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk o Ziemi  
i Kształtowania Środowiska kierunek turystyka – studia pierwszego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka – studia pierwszego stopnia, profil 
ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, dziedzina nauk o Ziemi 
– zawiera załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Studia, o których mowa w ust. 1 uruchomione zostaną od roku akademickiego 
2016/2017 w formie stacjonarnej. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 
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Załącznik do uchwały Nr 28/2016  
Senatu UWr z dnia 24 lutego 2016 r. 

 
Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
Nazwa kierunku studiów: turystyka 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk przyrodniczych 
Dziedzina nauki: dziedzina nauk o Ziemi 
Dyscyplina naukowa: geografia 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka. 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  

turystyka absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze wraz z 
występującymi między nimi związkami oraz ich wpływ  
na społeczny, ekonomiczny i przestrzenny rozwój społeczeństw i 
gospodarek w skali regionalnej, krajowej, kontynentalnej i globalnej 

P1A_W01 
P1A_W04 
P1A_W05 
P1A_W08 

K_W02 posiada podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresu 
właściwych dla studiowanego kierunku dyscyplin naukowych  
(geografia, ekologia, ochrona środowiska, psychologia, pedagogika, 
ekonomia, prawo, architektura i urbanistyka), pozwalającą na 
rozumienie mechanizmów i zjawisk zachodzących w środowisku 
geograficznym, a zwłaszcza w przestrzeni turystycznej 

P1A_W01 
P1A_W03 
P1A_W04 
P1A_W05 

K_W03 rozumie konieczność interpretacji i wyjaśniania podstawowych 
zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych 
zachodzących w środowisku geograficznym, a zwłaszcza w przestrzeni 
turystycznej, opierając się na empirycznych i naukowych 
przesłankach z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i 
narzędzi badawczych 

P1A_W02 
P1A_W06 
P1A_W07 

K_W04 zna i rozumie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami 
przyrodniczymi oraz posiada świadomość negatywnych skutków 
działań człowieka w środowisku geograficznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzeni turystycznej 

P1A_W01 
P1A_W08 

K_W05 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na wskazanie zagadnień 
oraz obszarów badań prowadzonych w ramach nauk związanych  
z turystyką 

P1A_W04 
P1A_W05 
P1A_W07 

K_W06 zna i potrafi określić podstawowe kategorie pojęciowe oraz poprawnie 
stosuje właściwą terminologię z zakresu turystyki,  
rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin: 
przyrodniczych, społecznych, humanistycznych 

P1A_W01 
P1A_W03 
P1A_W04 
P1A_W05 

K_W07 objaśnia istotę turystyki oraz różne czynniki i bariery jej rozwoju P1A_W08 

K_W08 rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania człowieka w aspektach: 
biologiczno-ekologicznym, psychologicznym i społecznym 

P1A_W05 

K_W09 zna i rozumie podstawowe metody prezentacji graficznej i 
kartograficznej zjawisk przestrzennych o charakterze turystycznym 
oraz zasady ich interpretacji 

P1A_W02 
P1A_W06 
P1A_W07 

K_W10 posiada niezbędną wiedzę z zakresu statystyki opisowej oraz prostych 
metod opisu zjawisk i procesów, określenia ich współwystępowania, 
klasyfikacji, z możliwością wykorzystania do tego celu narzędzi 
bazujących na technikach komputerowych wspartych podstawowym 
oprogramowaniem 

P1A_W02 
P1A_W06 
P1A_W07 

K_W11 zna podstawy technik obliczeniowych, systemów informacji 
geograficznej (GIS) i planowania turystycznego wspomagających 
pracę organizatora ruchu turystycznego i geografa turystycznego, 
rozumie ich ograniczenia 

 

P1A_W06 
P1A_W07 
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K_W12 zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze w turystyce, 
pozwalające na pozyskanie materiału obserwacyjnego podczas pracy 
terenowej i kameralnej 

P1A_W02 
P1A_W06 
P1A_W07 
P1A_W09 

K_W13 posiada świadomość niebezpieczeństw mogących pojawić się na 
zajęciach/ ćwiczeniach terenowych, które mogą mieć wpływ na życie  
i zdrowie własne, jak i uczestników procesu dydaktycznego. Definiuje 
rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony przed zagrożeniami związanymi z 
pracą zawodową 

P1A_W07 
P1A_W09 

K_W14 posiada wiedzę na temat konsekwencji prawnych i etycznych 
wynikających z nieprzestrzegania zasad ochrony własności 
przemysłowej  
i intelektualnej 

P1A_W10 
P1A_W11 

K_W15 zna podstawową terminologię w języku angielskim (bądź innych 
nowożytnych językach obcych) wykorzystywaną w turystyce 

P1A_W04 
P1A_W05 

K_W16 zna metodykę i procedury organizowania i realizowania przedsięwzięć 
turystyczno-rekreacyjnych w różnych obszarach działalności 

P1A_W04 

K_W17 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, podstawy prawne, a także metody pozyskiwania 
środków finansowych niezbędnych do stworzenia odpowiedniej oferty 
turystycznej w zależności od segmentu klienta,  
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, pomocniczych dla turystyki 

P1A_W11 

K_W18 zna zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii P1A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada umiejętność wykorzystywania ogólnie dostępnych źródeł 
informacji, danych zebranych w terenie oraz będących efektem 
korzystania z technologii informacyjnych 

P1A_U03 
P1A_U07 
P1A_U12 

K_U02 potrafi stosować podstawowe metody statystyczne oraz techniki 
informatyczne do opisu i analizy danych, a także tworzenia,  
realizacji i oceny oferty turystycznej 

P1A_U01 
P1A_U03 
P1A_U05 
P1A_U07 

K_U03 umie przeprowadzić proste zadania badawcze stanowiące 
podsumowanie zajęć kameralnych i terenowych oraz skonfrontować 
uzyskane wyniki z ustaleniami zawartymi w podstawowej literaturze 
przedmiotu 

P1A_U02 
P1A_U03 
P1A_U04 
P1A_U06 
P1A_U07 
P1A_U08 

K_U04 umie zaplanować i przeprowadzić badania w terenie w celach 
naukowych oraz wykazuje się umiejętnością przeprowadzenia 
prostych pomiarów podstawowych elementów środowiska 
geograficznego, w tym jego atrakcyjności turystycznej i ruchu 
turystycznego 

P1A_U01 
P1A_U04 
P1A_U06 

K_U05 potrafi przygotować udokumentowane pisemne opracowanie 
problemowe wybranego zagadnienia z zakresu turystyki, poparte 
danymi empirycznymi oraz powołaniem się na podstawową 
literaturę przedmiotu 

P1A_U02 
P1A_U06 
P1A_U08 
P1A_U09 
P1A_U11 

K_U06 posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, 
wspomaganych prezentacją multimedialną, dotyczących zagadnień 
ogólnych, jak i szczegółowych, z zakresu turystyki 

P1A_U08  
P1A_U09 
P1A_U10 

K_U07 posiada umiejętność ukierunkowanego samodzielnego uczenia się 
będącego konsekwencją przygotowywanych opracowań pisemnych, 
studiów literatury oraz rozwiązywania problemów w oparciu o prace 
kameralne oraz zajęcia terenowe 

P1A_U02 
P1A_U03 
P1A_U11 

K_U08 potrafi samodzielnie wykonać wizualizacje kartograficzne z 
wykorzystaniem dostępnych źródeł i technik informatycznych 

P1A_U01 
P1A_U03 
P1A_U04 
P1A_U05 
P1A_U06 
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K_U09 umie czytać treść wizualizacji graficznych i kartograficznych P1A_U02 
P1A_U03 
P1A_U07 

K_U10 potrafi analizować i interpretować prawidłowości przestrzennego 
zróżnicowania rozmieszczenia zjawisk występujących w środowisku 
geograficznym, zwłaszcza zjawisk o charakterze turystycznym, z 
wykorzystaniem graficznych i kartograficznych form wizualizacji  
oraz systemów informacji geograficznej (GIS) 

P1A_U04 
P1A_U05 
P1A_U07 
P1A_U08 

K_U11 posiada umiejętność komunikowania się w wybranym języku obcym, 
w szczególności w zakresie turystyki,  
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P1A_U11 
P1A_U12 

K_U12 objaśnia strukturę i funkcje systemu zarządzania 
przedsiębiorstwami z zakresu obsługi ruchu turystycznego i 
aktywnych form wypoczynku 

P1A_U01 
P1A_U03 
P1A_U07 

K_U13 obserwuje różne zjawiska filozoficzno-psychologiczne oraz 
społeczno-kulturowe, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
aktywności turystycznej 

P1A_U06 
P1A_U07 

K_U14 realizuje cele związane z projektowaniem i podejmowaniem 
profesjonalnych działań turystyczno-rekreacyjnych zgodnych z 
ochroną środowiska i koncepcją zrównoważonego rozwoju 

P1A_U04 
P1A_U06 

K_U15 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania 
wniosków 

P1A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 potrafi zainicjować pracę w grupie, przyjmując rolę lidera bądź 
wykonawcy zadań cząstkowych, zmierzających do realizacji celu 
głównego 

P1A_K01 
P1A_K02 
P1A_K03 
P1A_K08 

K_K02 odrzuca zachowania nieetyczne w działalności zawodowej oraz 
opiera swoje działania na obowiązujących uregulowaniach prawnych  
i normach społecznych 

P1A_K04 
P1A_K05 

K_K03 realizuje zadania zarówno indywidualnie, jak i w zespołach, 
uwzględniając uwarunkowania prawne i finansowe, będąc 
jednocześnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zdrowie własne 
oraz osób z nim współpracujących. Postępuje racjonalnie w stanach 
zagrożenia 

P1A_K01 
P1A_K02 
P1A_K03 
P1A_K06 
P1A_K08 

K_K04 ma świadomość konieczności stałego śledzenia postępów 
dokonujących się w naukach związanych z turystyką, które 
następnie wykorzystuje w podnoszeniu kompetencji zawodowych i 
uzyskiwaniu na ich podstawie awansów 

P1A_K01 
P1A_K05 
P1A_K07 

K_K05 potrafi dokonać hierarchizacji działań zmierzających do osiągnięcia 
określonych celów w życiu społecznym i zawodowym,  
które realizuje sam lub powierza do realizacji innym 

P1A_K01 
P1A_K02 
P1A_K03 
P1A_K04 

K_K06 potrafi podjąć działania zmierzające do samozatrudnienia lub 
tworzenia nowych miejsc pracy, uwzględniając specyfikę  
i uwarunkowania funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości 

P1A_K01 
P1A_K08 

K_K07 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

P1A_K01 
P1A_K05 
P1A_K07 

K_K08 dostrzega rolę turystyki jako działu gospodarki oraz czynnika 
aktywizującego rozwój osobowościowy 

P1A_K04 
P1A_K07 
P1A_K08 

K_K09 ma świadomość znaczenia współpracy, także w relacjach 
pracownik–klient 

P1A_K02 
P1A_K04 

K_K10 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie turystów oraz za 
wywiązywanie się z umów zawartych z klientami 

P1A_K03 
P1A_K06 
P1A_K08 
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objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych 
1 – studia pierwszego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


