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Ogólne zasady odbywania studenckich ciągłych praktyk 

zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja w 

Uniwersytecie Łódzkim 

§ 1 

1. Studenckie ciągłe praktyki zawodowe na kierunku turystyka i rekreacja w Uniwersytecie 

Łódzkim (zwane dalej praktykami zawodowymi) organizowane są na podstawie art. 66, art. 

166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 

2005 r. oraz zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 maja 

2013 r. 

§ 2 

1. Na kierunku turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Łódzkim organizowane są następujące 

rodzaje praktyk zawodowych, w programie następujących lat studiów, w następującym 

wymiarze: 

a. parki narodowe, I rok studiów I stopnia, 3 tygodnie, 

b. muzea, I rok studiów I stopnia, 3 tygodnie, 

c. gmina turystyczna, II rok studiów I stopnia, 4 tygodnie, 

d. hotel lub inny obiekt noclegowy, II rok studiów I stopnia, 4 tygodnie, 

e. przedsiębiorstwo turystyczne, III rok studiów I stopnia, 4 tygodnie, 

2. Kalendarz praktyk zawodowych oraz imienny wykaz kierunkowych opiekunów 

poszczególnych praktyk zawodowych ogłasza Dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu 

Uniwersytetu Łódzkiego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, w 

którym organizowane są praktyki zawodowe. 

§ 3 

1. Praktyki zawodowe składają się z trzech etapów: inicjalnego, zasadniczego i ewaluacyjnego. 

2. Etap inicjalny praktyk zawodowych równoznaczny jest z następującymi obowiązkami 

studenta, za których właściwe wypełnienie odpowiada student oraz opiekun z ramienia 

instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe: 

a. zapoznanie studenta z przepisami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami, 

stanowiącymi podstawę funkcjonowania instytucji przyjmującej, 

b. zapoznanie studenta z podstawowymi celami funkcjonowania i strukturą 

organizacyjną instytucji przyjmującej, 

c. ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków studenta. 

3. Etap zasadniczy praktyk zawodowych równoznaczny jest z następującymi obowiązkami 

studenta, za których właściwe wypełnienie odpowiada student oraz opiekun z ramienia 

instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe: 
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a. wykonywanie przez studenta zadań powierzanych przez opiekuna z ramienia 

instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe, zgodnie ustalonym, szczegółowym 

zakresem obowiązków studenta. 

4. Etap ewaluacyjny praktyk zawodowych równoznaczny jest z następującymi obowiązkami 

opiekuna z ramienia instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe, studenta oraz 

kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych: 

a. ocena postępów pracy studenta przez opiekuna z ramienia instytucji przyjmującej na 

praktyki zawodowe, 

b. ocena przebiegu praktyk zawodowych przez studenta, 

c. ocena praktyki zawodowej studenta przez kierunkowego opiekuna praktyk 

zawodowych. 

§ 4 

1. Szczegółowe zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych są sporządzane odrębnie 

dla każdego rodzaju praktyk zawodowych, zgodnie z § 10 ust. 3 Zarządzeniem nr 116 Rektora 

Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 maja 2013 r. Szczegółowe zasady odbywania studenckich 

praktyk zawodowych określają: 

a. warunki zaliczenia praktyki przez studenta, w tym terminy składania dokumentów 

warunkujących zaliczenie praktyki przez studenta, 

b. inne informacje według uznania kierunkowych opiekunów poszczególnych praktyk 

zawodowych. 

2. Szczegółowe zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych muszą gwarantować 

realizację efektów kształcenia poprzez praktykę zawodową, zgodnych z efektami kształcenia 

dla kierunku turystyka i rekreacja: 

a. parki narodowe: 14T1P_W04, 14T1P_W12, 14T1P_W13, 14T1P_W14, 14T1P_W15, 

14T1P_W16, 14T1P_W17, 14T1P_U01, 14T1P_U02, 14T1P_U04, 14T1P_U05, 

14T1P_U08, 14T1P_U13, 14T1P_K03, 14T1P_K05, 

b. muzea: 14T1P_W04, 14T1P_W12, 14T1P_W14, 14T1P_W15, 14T1P_W17, 

14T1P_U01, 14T1P_U02, 14T1P_U04, 14T1P_U05, 14T1P_U08, 14T1P_U13, 

14T1P_K02, 14T1P_K05, 14T1P_K06, 14T1P_K07, 

c. gmina turystyczna: 14T1P_W02, 14T1P_W07, 14T1P_W08, 14T1P_W11, 

14T1P_W12, 14T1P_W13, 14T1P_W17, 14T1P_U01, 14T1P_U04, 14T1P_U06, 

14T1P_U09, 14T1P_U10, 14T1P_U11, 14T1P_K01, 14T1P_K05, 

d. hotel lub inny obiekt noclegowy: 14T1P_W02, 14T1P_W03, 14T1P_W05, 

14T1P_W07, 14T1P_W08, 14T1P_W11, 14T1P_W16, 14T1P_U07, 14T1P_U09, 

14T1P_U10, 14T1P_U11, 14T1P_K02, 14T1P_K04, 14T1P_K07, 14T1P_K08, 

e. przedsiębiorstwo turystyczne: 14T1P_W02, 14T1P_W03, 14T1P_W05, 14T1P_W07, 

14T1P_W08, 14T1P_W11, 14T1P_W16, 14T1P_U04, 14T1P_U07, 14T1P_U09, 

14T1P_U10, 14T1P_U11, 14T1P_K02, 14T1P_K04, 14T1P_K07, 

f. opis efektów kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja znajduje się w załączniku 

do ogólnych zasad odbywania studenckich ciągłych praktyk zawodowych na kierunku 

turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Łódzkim. 



WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH 

INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU 

 

 

Ogólne zasady odbywania studenckich ciągłych praktyk zawodowych  3 

 

3. Za przygotowanie szczegółowych zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych 

odpowiadają kierunkowi opiekunowie poszczególnych praktyk zawodowych. 

§ 5 

1. Studenci uczestniczący w praktykach zawodowych zobowiązują się do: 

a. przestrzegania regulaminu studiów określonego w uchwale Senatu Uniwersytetu 

Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2011 r., 

b. przestrzegania niniejszych, ogólnych zasad odbywania studenckich ciągłych praktyk 

zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Łódzkim, 

c. posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków, a w 

przypadku odbywania praktyki zawodowej poza terytorium Polski, dodatkowo do 

posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów leczenia, 

d. posiadania ważnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
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Załącznik 1: Opis efektów kształcenia dla praktyk zawodowych na kierunku 

turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Łódzkim 

Kod* 
Efekty kształcenia. 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja: 

Learning outcomes. 

Bachelor of tourism and recreation: 
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14T1P_W02 

ma podstawową wiedzę o typowych dla turystyki, hotelarstwa i 

rekreacji rodzajach struktur i instytucji politycznych, prawnych, 

ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i przyrodniczych w 
szczególności o ich podstawowych elementach, organizacji, 

funkcjonowaniu i relacjach między nimi, w tym organizacji 

przestrzeni turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, 

krajoznawstwa, wykorzystania potencjału kulturowego i 

przyrodniczego na potrzeby organizacji przestrzeni turystycznej 

i rekreacyjnej 

has a basic knowledge on legal, political, economic, social, 

cultural and natural systems and their institutions, specific for 

tourism, hospitality and recreation, in particular organization of 
tourist destinations 

– – + + + 

14T1P_W03 

zna zasady organizowania ruchu turystycznego, organizowania 

i realizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych, obsługi na 

poszczególnych etapach podróży (w tym pilotaż i 
przewodnictwo), instruktażu rekreacyjnego w wybranych 

obszarach działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz wiedzę z 

zakresu marketingu i zarządzania 

knows the rules of providing tourist services (tourist piloting, 

animation) and organizing tourist and recreational events, has a 

basic knowledge on tourism management and tourism 
marketing 

– – – + + 

14T1P_W04 

zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla turystyki, hotelarstwa i 

rekreacji oraz rządzące nimi prawidłowości, w szczególności 
psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii, zarządzania, 

prawa, ekologii, biologii, geografii, ochrony środowiska oraz 

historii sztuki 

notices the social relations specific for tourism, hospitality and 

recreation; has a knowledge on the determinants of mentioned 

relations in the field of psychology, education sciences, 
sociology, economics, management, law, ecology, biology, 

geography, environmental sciences and history of art 

+ + – – – 
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Kod* 
Efekty kształcenia. 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja: 

Learning outcomes. 

Bachelor of tourism and recreation: 
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14T1P_W05 

ma wiedzę o człowieku, jego potrzebach i rodzajach zachowań 

społecznych, fizjologicznych, w tym wyodrębniających się 

rodzajach i kategoriach popytowych zachowań turystycznych i 
wolnoczasowych, ma wiedzę o człowieku jako podmiocie 

korzystającym z produktów rynkowych w zakresie turystyki, 

hotelarstwa i rekreacji, ma wiedzę o człowieku jako 
podażowym podmiocie organizującym przestrzeń geograficzną, 

turystyczną i rekreacyjną oraz ruch turystyczny, ich struktury i 

zasady funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

has a knowledge about human and its needs, behaviors and 

physiology, especially about recreational and tourist activity 

and tourism demand; has a knowledge about human as a 
consumer or supplier of tourist and recreational products and as 

a destination manager – – – + + 

14T1P_W06 

ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych, statystyki i informatyki 

pozwalających zrozumieć, opisać i interpretować zjawiska 

turystyczne i rekreacyjne (w tym procesy przyrodnicze i 

społeczne), struktury i procesy w nich i między nimi 

zachodzące, opierając się na podstawach empirycznych i 

rozumiejąc znaczenie metod badań terenowych (w tym badań 
społecznych), technologii informatycznych, statystyki i 

kartografii oraz metod matematycznych; posiada wiedzę o 

podstawowych metodach i narzędziach badawczych, w tym 
technikach pozyskiwania danych, odpowiednich dla badania 

ruchu turystycznego, innych zjawisk turystycznych i 

rekreacyjnych oraz ich analizy przestrzennej (GIS), 
wykorzystując osiągnięcia naukowe 

has a knowledge in the field of mathematics, statistics and 

informatics; using mentioned knowledge is able to describe and 

interpret tourist and recreational phenomenons, its structures 

and relations between the phenomenons; understands the 

significance of IT technologies, statistical, mathematical and 

cartographic methods; has a basic knowledge on research 
methods and techniques used in tourism studies including 

methods of spatial analysis and GIS techniques 

– – – – – 

14T1P_W07 

ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i 

instytucje turystyczne, hotelarskie i rekreacyjne, przestrzeń 

turystyczną i rekreacyjną, w tym regulacje prawne i zasady 

organizowania turystyki, hotelarstwa i rekreacji, zna kodeks 

etyki w turystyce i rekreacji 

has a knowledge on organizational rules of tourist and 

recreational systems and their institutions, including regulations 

in tourism, hospitality and recreation; knows code of ethics for 

tourism and recreation 

– – + + + 
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Kod* 
Efekty kształcenia. 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja: 

Learning outcomes. 

Bachelor of tourism and recreation: 
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14T1P_W08 

ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 

turystycznych, hotelarskich i rekreacyjnych oraz ich 

elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach 
tych zmian, rejestrowanych w przestrzeni geograficznej i 

społecznej 

has a knowledge on changes of systems and its institutions in 

tourism, hospitality and recreation; is able to analyze in social 

and spatial context phenomenons (their causes and effects) in 
tourism, hospitality and recreation 

– – + + + 

14T1P_W09 
ma wiedzę na temat historii geografii turyzmu, turystyki, 
rekreacji, hotelarstwa, krajoznawstwa w Polsce i na świecie 

has a knowledge on history of tourism geography, tourism, 
recreation, hospitality in Poland and in the world 

– – – – – 

14T1P_W11 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, w szczególności 

produktu turystycznego, rekreacyjnego i hotelarskiego, 

wykorzystując wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, 

zarządzania i marketingu w turystyce, hotelarstwie i rekreacji, 

oraz z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
wykorzystywanych w organizacji przestrzeni turystycznej i 

rekreacyjnej oraz obsłudze ruchu turystycznego 

knows the basic rules of establishing and development of self-

employment and SMEs; is able to use a knowledge on 

entrepreneurship, economics, tourism management, tourism 

marketing, marketing hospitality, destination management and 

other disciplines to create new products for tourism, hotel or 

recreation industry 

– – + + + 

14T1P_W12 

wie jak wykorzystywać potencjał przyrodniczy i 
antropogeniczny na potrzeby tworzenia atrakcji i produktów 

turystycznych oraz innych przedsięwzięć związanych z 

zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym przestrzeni 
geograficznej 

knows how to use natural values and cultural heritage to create 
new tourism products and tourism events 

+ + + – – 

14T1P_W13 

zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, 

fizyczno-geograficzne i społeczno-ekonomiczne, kształtujące 
przestrzeń geograficzną i turystyczną (w tym walory 

przyrodnicze i antropogeniczne), posiada wiedzę na temat 

procesów kształtujących środowisko przyrodnicze i 
geograficzne, w tym środowisko życia człowieka oraz samego 

człowieka 

knows and understands significant natural, geographical, social 

and economic phenomenons and their impact on geographical 
environment of tourism destinations; has a knowledge on 

relations between human and natural environment + – + – – 
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Kod* 
Efekty kształcenia. 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja: 

Learning outcomes. 

Bachelor of tourism and recreation: 
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14T1P_W14 

ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i 

terminologii turystycznej, hotelarskiej i rekreacyjnej oraz 

geograficznej, przyrodniczej (w tym fizjologii człowieka), 
społecznej, humanistycznej i ścisłej, a także pojęć mających 

bezpośrednie odniesienie do praktycznych zastosowań wiedzy 

geograficznej, przyrodniczej, społecznej, humanistycznej i 
ścisłej w turystyce i rekreacji oraz w badaniach nad zjawiskami 

turystycznymi i rekreacyjnymi 

knows and understand main concepts and their definitions in 

tourism, hospitality and recreation, furthermore geographical, 

environmental and humanistic; is able to use mentioned 
knowledge to research significant tourist and recreational 

phenomenons 
+ + – – – 

14T1P_W15 

rozumie związki między osiągnięciami nauk przyrodniczych (w 
tym geografii, ekologii, ochrony środowiska), nauk 

społecznych (w tym nauk o polityce, komunikacji społecznej, 

pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk ekonomicznych i 

prawnych), ścisłych (w tym informatyki), humanistycznych (w 

tym historii sztuki, kulturoznawstwa), a możliwościami ich 

wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym w ramach 
turystyki i rekreacji, z uwzględnieniem zrównoważonego 

rozwoju 

understands applicability of results of research in the field of 
geographical and environmental sciences, social sciences and 

economics, legal sciences, mathematics, statistics and 

informatics, history of art and culture studies, with respect to 

idea of sustainable development of tourism economy + + – – – 

14T1P_W16 
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii w turystyce, hotelarstwie i rekreacji 

knows basic regulations of occupational safety and health in 
tourism, hospitality and recreation; understands main principles 

of ergonomics 

+ – – + + 
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Kod* 
Efekty kształcenia. 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja: 

Learning outcomes. 

Bachelor of tourism and recreation: 
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14T1P_W17 

ma wiedzę na temat zagadnień, struktur oraz rodzajów więzi i 

ich historycznej ewolucji, determinujących zachowania i 

potrzeby poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne człowieka, 
jak zagospodarowanie i atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna, 

walory przyrodnicze i antropogeniczne, geografia turystyczna, 

geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna i 
geografia regionalna, w tym zagadnień szczegółowych jak 

architektura, muzealnictwo, obsługa ruchu turystycznego, 

hotelarstwo, fizjologia człowieka itp., ma wiedzę na temat 
oceny i sposobów wykorzystania potencjału antropogenicznego 

i przyrodniczego w turystyce i rekreacji 

has a knowledge on determinants of human behaviors and 

cognitive, leisure and health human needs: tourism and 

recreational infrastructure, natural values and cultural heritage; 
knows how to use natural and resources for tourism and 

recreational development, with respect to results of research in 

the field of tourism geography, human geography, economic 
geography, physical geography and regional geography 

+ + + – – 

14T1P_U01 

potrafi prawidłowo obserwować i interpretować procesy i 

zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne, fizjologiczne i przestrzenne, specyficzne dla 

turystyki, hotelarstwa i rekreacji oraz właściwie analizować 
przyczyny, ich przebieg i skutki (dla człowieka i środowiska 

życia człowieka - przestrzeni geograficznej), przy zastosowaniu 

podstawowych technik i narzędzi badawczych m.in. 
właściwych dla geografii turyzmu i rekreacji 

is able to analyze social, cultural, political, legal, economic, 

physiological and spatial phenomenons and their determinants 

and effects, specific for tourism, hospitality and recreation; has 

a knowledge on basic research techniques and tools used in 
tourism geography 

+ + + – – 

14T1P_U02 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 

szczegółowego opisu i praktycznego analizowania 
jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, gospodarczych) i przestrzennych, z 

wykorzystaniem metod statystycznych, algorytmów i technik 

informatycznych, w turystyce, hotelarstwie i rekreacji do opisu 

zjawisk i analizy danych typowych dla geografii turyzmu, w 

tym analizy potencjału turystycznego 

is able to use case study research to analyze cultural, political, 

legal and economic phenomenons; knows statistical methods 
and computer software adequate to spatial analysis, e.g. spatial 

analysis of potential for tourism development 
+ + – – – 

14T1P_U04 
wykonuje zlecone proste zadania badawcze, analityczne i 
praktyczne oraz ekspertyzy, potrafi tworzyć bazy danych 

is able to complete basic research and business projects; is able 
to design databases 

+ + + – + 
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14T1P_U05 

przeprowadza obserwacje oraz wykonuje (również w terenie) 

proste pomiary np. ruchu turystycznego, wydolności człowieka, 

itp., potrafi posługiwać się technologiami informatycznymi 

carries out easy empirical studies: observations, measurement 

of various phenomenons like tourism, exercise capacity; is 

familiar with IT techniques 

+ + – – – 

14T1P_U06 

wykazuje umiejętności poprawnego wnioskowania na 

podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, potrafi 

prognozować konkretne procesy i zjawiska społeczne 
(kulturowe, polityczne, ekonomiczne, prawne) i przestrzenne 

oraz ich praktyczne skutki z wykorzystaniem standardowych 

metod i narzędzi właściwych dla geografii turyzmu 

is able to use data from different sources, analyze it and prepare 

conclusions; is able to predict and simulate various 

phenomenons and their effects: social, cultural, political, 
economic, legal and spatial; is familiar with research methods 

and techniques appropriate for tourism geography 

– – + – – 

14T1P_U07 

wykorzystuje język specjalistyczny (naukowy) oraz 

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, 

wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 
turystyki, hotelarstwa i rekreacji oraz geografii turyzmu 

efficiently uses specialized and scientific terminology; properly 

uses the normative systems (legal, professional and ethical) to 

complete any task in the field of tourism geography, tourism, 

hospitality and recreation 

– – – + + 

14T1P_U08 

posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej 

wiedzy 
ogólnej i specjalistycznej, z uwzględnieniem umiejętności 

nabytych podczas praktyki zawodowej i ćwiczeń terenowych, 

potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
usług turystycznych, hotelarskich i rekreacyjnych, posiada 

umiejętności pracy w zespole (w tym jako lider) oraz 

organizacyjne pozwalające na realizację zadań związanych z 
obsługą klienta w różnych obszarach usług turystycznych, 

hotelarskich i rekreacyjnych, potrafi sobie radzić w sytuacjach 

trudnych 

is able to compile theoretical knowledge and practical skills, 

developed during study tours and apprenticeships; knows how 
to run own business in tourism, hospitality or recreation; has a 

teamwork skills; knows how to effectively provide different 

services in tourism, hospitality or recreation; is able to deal 
with difficult situations + + – – – 
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14T1P_U09 

posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania 

konkretnych problemów i proponuje odpowiednie 

rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania 
proponowanych rozwiązań 

is able to analyze and find an optimal solution for particular 

problems; knows how to implement selected solution 
– – + + + 

14T1P_U10 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych, 
w ramach turystyki, hotelarstwa i rekreacji, potrafi korzystać ze 

zdobytej wiedzy w zakresie rozwoju zrównoważonego, 

ochrony środowiska i ekologii 

is able to understand and analyze tourist and recreational 

phenomenons in their social, economic, spatial and 
environmental aspects; knows how to use theoretical 

knowledge on sustainable development, environmental 

protection and ecology 

– – + + + 

14T1P_U11 

uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany m.in. w 

zakresie 

obsługi ruchu turystycznego i organizacji przestrzeni 

turystycznej, zarządzania obiektami i przedsiębiorstwami 
turystycznymi, rekreacyjnymi i noclegowymi, animacji czasu 

wolnego 

is able to learn on its own such fields like tourism management, 

destination management, business management and animation 

– – + + + 

14T1P_U13 

ma umiejętności językowe w zakresie turystyki, rekreacji i 
hotelarstwa (np. obsługi ruchu turystycznego) w języku 

angielskim, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

has English language skills (B2 level in European Language 
Levels) in tourism, hospitality and recreation 

+ + – – – 

14T1P_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę 

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

agrees with the need for lifelong learning and the need for 

improving personal skills and competencies 
– – + – – 

14T1P_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, również jej 

przewodzić, przyjmując w niej różne role (np. przewodnika, 
pilota, menadżera, organizatora produktu turystycznego i 

rekreacyjnego, animatora czasu wolnego, instruktora rekreacji) 

has a teamwork skills; is able to be a leader of a group: tour 

guide, tour leader, manager, leisure-time animator, recreation 
instructor 

– + – + + 
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14T1P_K03 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania, wykazuje 

krytycyzm i empatię, wykazuje szacunek wobec odmiennych 
kultur 

is able to identify main goals of any task which must be 

completed; is both critical and empathetic to other people; 

respects other cultures 
+ – – – – 

14T1P_K04 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu (np. przewodnika, pilota, menadżera, 
organizatora produktu turystycznego i rekreacyjnego, hotelarza, 

animatora czasu wolnego, instruktora rekreacji), potrafi 

rozwiązywać sytuacje trudne 

is able to identify and solve any problem of pursuing the 

profession of tour guide, tour leader, manager (in hotel, tour 
operator or other tourism enterprise), leisure-time animator, 

recreation instructor; is able to deal with difficult situations 

– – – + + 

14T1P_K05 

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając 

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, jest gotowy do 

działań na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony 
zasobów Ziemi oraz dziedzictwa kulturowego 

is able to work and cooperate for the public benefit, e.g. 

environmental protection, protection of cultural heritage; is able 

to develop political, economic and social initiatives + + + – – 

14T1P_K06 

wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej oraz 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
docenia wartość badań naukowych, precyzję języka 

specjalistycznego, wykazuje gotowość do upowszechniania 

naukowych dokonań, jest świadom etycznego wymiaru badań 
naukowych 

needs and knows how to develop knowledge on tourism, 

hospitality and recreation; recognizes the significance of 
research; recognizes the role of specialist terminology; is able 

to disseminate results of research; is aware of ethics in 

scientific research 

– + – – – 

14T1P_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy is able to think and behave in enterprising way – + – + + 

14T1P_K08 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, 

umie postępować w stanach zagrożenia 

is responsible for occupational safety and health; knows how to 

deal with danger situations 
– – – + – 

* W – Wiedza, U – Umiejętności, K – Kompetencje społeczne. 


