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Kierunek: Turystyka i Rekreacja / Specjalność: Działalność hotelarsko-gastronomiczna 

Напрям навчання: Туризм і рекреація / спеціальність: Готельно-ресторанна справа 

 

Weryfikacja efektów uczenia się na przedmiotach wzajemnie uznanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie i Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku 

Перевірка результатів навчання з предметів, які взаємно визнаються Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша в 
Ченстохові та Східноєвропейським Національним Університетом ім. Лесі Українки у Луцьку 

 

UJD (Polska) 

УЯД (Польща) 
Efekty uczenia się 

Результати навчання 

Zbieżność przedmiotów 

Z WNU (Ukraina) 

Збіжність предметів з СНУ 
(Україна) 

Efekty uczenia się 

Результати навчання 

Lektorat języka obcego/ 
Лекція з іноземної мови 

KT_W06 

posiada niezbędną wiedzę w posługiwaniu 
się językami obcymi 

Język obcy/ 
Іноземна мова 

- posiada niezbędną wiedzę w 
posługiwaniu się językami obcymi 

KT_U01 

ma umiejętności językowe dotyczące 
turystyki i rekreacji zgodnie z wymogami 

poziomu B2 europejskiego systemu opisu 
kształcenia językowego 

- ma umiejętności językowe 
dotyczące turystyki i rekreacji 

zgodnie z wymogami poziomu B2 

europejskiego systemu opisu 
kształcenia językowego 

Technologia informacyjna i 

systemy rezerwacyjne/           

Інформаційні технології і 
системи резервування 

KT_W07 

zna podstawowe technologie 

informatyczne. 

Systemy informacyjne i 

technologie w turystyce, 

hotelarstwie i gastronomii/ 

Інформаційні системи і 
технології в туризмі та 

готельно-ресторанній справі 

- zna podstawowe technologie 
informatyczne. 

KT_U06 

potrafi zastosować i wykorzystać systemy 
informatyczne dla pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji 

turystycznej i rekreacyjnej 

- potrafi zastosować i wykorzystać 
systemy informatyczne dla 

pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji turystycznej i 

rekreacyjnej 

Etyka z elementami filozofii/      

Етика з елементами філософії 

KT_W10 

zna podstawy i formy organizacji życia 
społecznego, procesy przemian 

społecznych i stosowania czasu wolnego 
w rozwoju turystyki i rekreacji 

Filozofia / Філософія 

- zna podstawy i formy organizacji 

życia społecznego, procesy 
przemian społecznych i stosowania 
czasu wolnego w rozwoju turystyki 

i rekreacji 
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KT_K03 

stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne właściwe 
dla prowadzonej działalności turystycznej 

i rekreacyjnej 

- stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne 

właściwe dla prowadzonej 
działalności turystycznej i 

rekreacyjnej 

Socjologia/ Соціологія 

KT_W08 

zna i rozumie podstawowe czynniki 
cywilizacyjne kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_W10 
zna podstawy i formy organizacji życia 

społecznego, procesy przemian 
społecznych i stosowania czasu wolnego 

w rozwoju turystyki i rekreacji 

KT_U09 

ma umiejętność odczytywania 
wskaźników ekonomicznych i 

społecznych w podmiotach 
organizujących turystykę i rekreację 

Pierwsza pomoc przedmedyczna/ 

Перша долікарська допомога 

KT_W01 

zna budowę i rozumie podstawy 
funkcjonowania organizmu człowieka w 

różnych warunkach Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_W24 

zna zasady udzielania pierwszej pomocy 

KT_U11 

umie się zachować w sytuacji zaistnienia 
wypadku, jak również w różnych stanach 

zagrożenia życia lub zdrowia 

Wykład monograficzny/          
Монографічна лекція 

KT_W03 

ma niezbędną wiedzę z zakresu nauk o 
kulturze fizycznej, ekonomicznych i 
społecznych, którą można odnieść do 

problemów turystycznych i rekreacyjnych 

Twórczy fenomen Łesi Ukrainki/ 

Творчий феномен Лесі 
Українки 

- ma niezbędną wiedzę z zakresu 
nauk o kulturze fizycznej, 

ekonomicznych i społecznych, którą 
można odnieść do problemów 
turystycznych i rekreacyjnych 
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KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

- rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Wychowanie fizyczne/           

Фізичне виховання 

KT_W01 

zna budowę i rozumie podstawy 
funkcjonowania organizmu człowieka w 

różnych warunkach 

Wychowanie fizyczne/           

Фізичне виховання 

- zna budowę i rozumie podstawy 
funkcjonowania organizmu 

człowieka w różnych warunkach 

KT_W02 

zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka w zakresie 
wymaganym do podejmowania różnych 

form aktywności na polu turystyki i 
rekreacji 

- zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka w 
zakresie wymaganym do 

podejmowania różnych form 
aktywności na polu turystyki i 

rekreacji 

KT_U05 

potrafi stawiać cele, dobierać metody i 
narzędzia oddziaływania na ludzi, celem 

racjonalnego spędzenia przez nich czasu 
wolnego 

- potrafi stawiać cele, dobierać 
metody i narzędzia oddziaływania 

na ludzi, celem racjonalnego 

spędzenia przez nich czasu wolnego 

KT_K02 

dba o zdrowie i poziom sprawności 
fizycznej niezbędny do rozwoju 

osobistego i wykonywania zadań 
zawodowych 

- dba o zdrowie i poziom 

sprawności fizycznej niezbędny do 
rozwoju osobistego i wykonywania 

zadań zawodowych 

Przedmiot swobodnego wyboru/ 

Предмет вільного вибору 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie 

Standaryzacja, certyfikacja, 

metrologia; Matematyka wyższa i 

stosowana; Zasoby turystyczne 

Ukrainy/ Стандартизація, 

сертифікація, метрологія; Вища 

та прикладна математика; 

Туристичні ресурси України 

rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie 

rozumie potrzebę podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

rozumie potrzebę podnoszenia 
kompetencji zawodowych i 

osobistych 
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Metody uczenia się i studiowania/ 

Методи навчання 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

Historia architektury i sztuki/      

Історія архітектури та 

мистецтва 

KT_W05 

zna podstawowe zagadnienia z zakresu 

kultury i sztuki, rozumie ich wartość i ich 
wagę w rozwoju ruchu turystycznego Studenci muszą zrealizować 

przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Język migowy/ Мова жестів 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów Studenci muszą zrealizować 

przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Psychologia/ Психологія 

KT_W02 

zna metody oceny stanu 
psychofizycznego człowieka w zakresie 

wymaganym do podejmowania różnych 
form aktywności na polu turystyki i 

rekreacji 

Psychologia/ Психологія 

- zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka w 
zakresie wymaganym do 

podejmowania różnych form 
aktywności na polu turystyki i 

rekreacji 
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KT_W09 

zna fizjologiczne i psychologiczne 

podstawy kształtowania zachowań 
ludzkich 

- zna fizjologiczne i psychologiczne 

podstawy kształtowania zachowań 
ludzkich 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów 

- zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody 
zdobywania i utrzymywania 

klientów 

KT_U07 

potrafi zdiagnozować możliwości 
psychofizyczne uczestników imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

- potrafi zdiagnozować możliwości 
psychofizyczne uczestników imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

KT_K03 

stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne właściwe 
dla prowadzonej działalności turystycznej 

i rekreacyjnej 

- stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne 

właściwe dla prowadzonej 
działalności turystycznej i 

rekreacyjnej 

Ekologia i ochrona środowiska/ 

Екологія і охорона середовища 

KT_W11 
ma wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemu 

i rozumie relacje zachodzące między 
człowiekiem a środowiskiem 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_U18 

potrafi wypowiadać się na tematy 
związane z turystyką i rekreacją stosując 

przy tym adekwatną terminologię 

Zdrowotne aspekty aktywności 

fizycznej/ Аспекти здоров’я 

фізичної активності 

KT_W01 

zna budowę i rozumie podstawy 
funkcjonowania organizmu człowieka w 

różnych warunkach Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_W02 

zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka w zakresie 
wymaganym do podejmowania różnych 

form aktywności na polu turystyki i 
rekreacji 
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KT_U07 

potrafi zdiagnozować możliwości 
psychofizyczne uczestników imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

KT_K02 

dba o zdrowie i poziom sprawności 
fizycznej niezbędny do rozwoju 
osobistego i wykonywania zadań 

zawodowych 

Prawo/ Право 

KT_W13 
zna podstawy prawa i jego zastosowanie 

w turystyce i rekreacji 

Prawo/ Право 

- zna podstawy prawa i jego 

zastosowanie w turystyce i rekreacji 

KT_W25 

posiada wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

- posiada wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

KT_U03 

potrafi posługiwać się i stosować do 
przepisów prawa w zakresie działalności 

turystycznej i rekreacyjnej 

- potrafi posługiwać się i stosować 
do przepisów prawa w zakresie 

działalności turystycznej i 
rekreacyjnej 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

- rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Pedagogika czasu wolnego/ 

Педагогіка вільного часу 

KT_W04 

zna i rozumie podstawy kształtowania się 
kultury czasu wolnego i stosowania go w 

turystyce i rekreacji. 
Studenci muszą zrealizować 

przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 KT_U05 

potrafi stawiać cele, dobierać metody i 
narzędzia oddziaływania na ludzi, celem 
racjonalnego spędzenia przez nich czasu 

wolnego   
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KT_K04 

współdziała i pracuje w grupie wykonując 
różne w niej role 

Zarządzanie/ Управління 

KT_W14 

zna podstawowe pojęcia ekonomiczne i 
metody zarządzania w jednostkach 

gospodarczych zajmujących się turystyką 
i rekreacją 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_W18 

zna podstawy zarządzania w biznesie 
turystycznym i rekreacji 

KT_U14 

posiada umiejętność planowania i 
organizowania działań marketingowych w 

firmie turystyczno - rekreacyjnej 

KT_K07 

jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę 
i samodzielność w proponowaniu 

wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych 

Podstawy turystyki/              

Основи туризму 

KT_W15 

zna i rozumie podstawowe pojęcia 
dotyczące turystyki i rekreacji, ich 

klasyfikację oraz rodzaje turystyki i 
rekreacji stosowane przez różne grupy 

społeczne 

Podstawy wiedzy o turystyce/      

Основи туризмознавства 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia 
dotyczące turystyki i rekreacji, ich 

klasyfikację oraz rodzaje turystyki i 
rekreacji stosowane przez różne 

grupy społeczne 

KT_W20 

zna czynniki i kierunki rozwoju ruchu 

turystycznego 

- zna czynniki i kierunki rozwoju 

ruchu turystycznego 

Turystyka kulinarna/ Кулінарний 
туризм 

KT_W08 

zna i rozumie podstawowe czynniki 

cywilizacyjne kształtujące styl życia 
współczesnego człowieka 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
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KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

предмет в УЯД 

Geografia turystyczna/           

Туристична географія 

KT_W12 

zna metody oceny atrakcyjności 
środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

turystyki i rekreacji 

Geografia turystyki/              

Географія туризму 

- zna metody oceny atrakcyjności 
środowiska przyrodniczego dla 

rozwoju turystyki i rekreacji 

KT_U17 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
do opisu i analizowania przyczyn oraz 

przebiegu procesów, jak i zjawisk 

związanych z uwarunkowaniami i 
rozwojem turystyki w danym regionie 

- potrafi wykorzystać wiedzę 
teoretyczną do opisu i analizowania 
przyczyn oraz przebiegu procesów, 

jak i zjawisk związanych z 
uwarunkowaniami i rozwojem 

turystyki w danym regionie 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

- rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Krajoznawstwo/ Краєзнавство 

KT_W12 

zna metody oceny atrakcyjności 
środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

turystyki i rekreacji 

Krajoznawstwo/ Краєзнавство 

- zna metody oceny atrakcyjności 
środowiska przyrodniczego dla 

rozwoju turystyki i rekreacji 

KT_U17 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
do opisu i analizowania przyczyn oraz 

przebiegu procesów, jak i zjawisk 

związanych z uwarunkowaniami i 
rozwojem turystyki w danym regionie 

- potrafi wykorzystać wiedzę 
teoretyczną do opisu i analizowania 
przyczyn oraz przebiegu procesów, 

jak i zjawisk związanych z 
uwarunkowaniami i rozwojem 

turystyki w danym regionie 
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KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

- rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Obsługa ruchu turystycznego/ 
Туристичне обслуговування 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_W20 

zna czynniki i kierunki rozwoju ruchu 

turystycznego 

KT_U04 

potrafi wykonywać zadania jako 
przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, 
pracownik biura turystycznego, hotelu czy 

ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego 

KT_K04 

współdziała i pracuje w grupie wykonując 
różne w niej role 

KT_K07 

jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę 
i samodzielność w proponowaniu 

wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych 

Ekonomika turystyki i rekreacji/    

Економіка туризму і 
відпочинку 

KT_W03 

ma niezbędną wiedzę z zakresu nauk o 
kulturze fizycznej, ekonomicznych i 

społecznych, którą można odnieść do 
problemów turystycznych i rekreacyjnych 

Ekonomika przedsiębiorstwa/                    
Економіка підприємства 

- ma niezbędną wiedzę z zakresu 
nauk o kulturze fizycznej, 

ekonomicznych i społecznych, którą 
można odnieść do problemów 
turystycznych i rekreacyjnych 
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KT_W14 

zna podstawowe pojęcia ekonomiczne i 
metody zarządzania w jednostkach 

gospodarczych zajmujących się turystyką 
i rekreacją 

- zna podstawowe pojęcia 
ekonomiczne i metody zarządzania 

w jednostkach gospodarczych 
zajmujących się turystyką i 

rekreacją 

KT_U09 

ma umiejętność odczytywania 
wskaźników ekonomicznych i 

społecznych w podmiotach 

organizujących turystykę i rekreację 

- ma umiejętność odczytywania 
wskaźników ekonomicznych i 

społecznych w podmiotach 
organizujących turystykę i rekreację 

Regiony turystyczne/ Туристичні 
регіони 

KT_W12 

zna metody oceny atrakcyjności 
środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

turystyki i rekreacji Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_U17 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
do opisu i analizowania przyczyn oraz 

przebiegu procesów, jak i zjawisk 

związanych z uwarunkowaniami i 
rozwojem turystyki w danym regionie 

Podstawy rekreacji/ Основи 
рекреації 

KT_W15 
zna i rozumie podstawowe pojęcia 
dotyczące turystyki i rekreacji, ich 

klasyfikację oraz rodzaje turystyki i 
rekreacji stosowane przez różne grupy 

społeczne 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_U02 

potrafi zaplanować i zorganizować 
przedsięwzięcie turystyczne i rekreacyjne 
w określonych warunkach i dostosowane 

do zainteresowań i możliwości 
uczestników 
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KT_K05 

wzbudza zainteresowanie uczestników 

prowadzonych imprez turystycznych i 
rekreacyjnych w różnym wieku, o różnym 

stopniu wykształcenia wykorzystując 
posiadaną wiedzą 

KT_K06 
jest odpowiedzialny za swoje działanie i 
zachowanie się osób  powierzonych jego 

opiece i wykonuje swoje zadania 
niezawodnie, punktualnie działając w 

ramach wyznaczonych celów i 

założonych przedsięwzięć 

KT_K09 
jest zdolny do aktywizowania ruchu 

turystycznego i działalności rekreacyjnej 
w różnych grupach społecznych i 

odmiennych warunkach 

Historia turystyki i rekreacji/       

Історія туризму і рекреації 

KT_W05 

zna podstawowe zagadnienia z zakresu 

kultury i sztuki, rozumie ich wartość i ich 
wagę w rozwoju ruchu turystycznego 

Historia turystyki i systemu 

gościnności/ Історія туризму та 
системи гостинності 

- zna podstawowe zagadnienia z 

zakresu kultury i sztuki, rozumie ich 

wartość i ich wagę w rozwoju ruchu 
turystycznego 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

- rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Seminarium dyplomowe/ 

Дипломний семінар 

KT_W03 

ma niezbędną wiedzę z zakresu nauk o 
kulturze fizycznej, ekonomicznych i 

społecznych, którą można odnieść do 
problemów turystycznych i rekreacyjnych 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 
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KT_W25 

posiada wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

KT_U18 

potrafi wypowiadać się na tematy 

związane z turystyką i rekreacją stosując 
przy tym adekwatną terminologię 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Obóz wędrowny (60 godzin)/ 

Похід (60 годин) 

KT_W04 

zna i rozumie podstawy kształtowania się 
kultury czasu wolnego i stosowania go w 

turystyce i rekreacji 

Edukacyjna praktyka 

przyrodnicza (z wyjazdem)/ 

Навчальна природничо-наукова 

практика (з виїздом) 

- zna i rozumie podstawy 

kształtowania się kultury czasu 
wolnego i stosowania go w 

turystyce i rekreacji 

KT_W17 

zna i rozumie podstawowe pojęcia 
dotyczące turystyki i rekreacji, ich 

klasyfikację oraz rodzaje turystyki i 
rekreacji stosowane przez różne grupy 

społeczne 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia 
dotyczące turystyki i rekreacji, ich 

klasyfikację oraz rodzaje turystyki i 
rekreacji stosowane przez różne 

grupy społeczne 

KT_U02 
potrafi zaplanować i zorganizować 

przedsięwzięcie turystyczne i rekreacyjne 

w określonych warunkach i dostosowane 
do zainteresowań i możliwości 

uczestników 

- potrafi zaplanować i zorganizować 
przedsięwzięcie turystyczne i 

rekreacyjne w określonych 
warunkach i dostosowane do 
zainteresowań i możliwości 

uczestników 

KT_U07 

potrafi zdiagnozować możliwości 
psychofizyczne uczestników imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

- potrafi zdiagnozować możliwości 
psychofizyczne uczestników imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 
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KT_K02 

dba o zdrowie i poziom sprawności 
fizycznej niezbędny do rozwoju 
osobistego i wykonywania zadań 

zawodowych 

- dba o zdrowie i poziom 

sprawności fizycznej niezbędny do 
rozwoju osobistego i wykonywania 

zadań zawodowych 

KT_K06 

jest odpowiedzialny za swoje działanie i 
zachowanie się osób  powierzonych jego 

opiece i wykonuje swoje zadania 

niezawodnie, punktualnie działając w 
ramach wyznaczonych celów i 

założonych przedsięwzięć 

- jest odpowiedzialny za swoje 

działanie i zachowanie się osób  
powierzonych jego opiece i 

wykonuje swoje zadania 

niezawodnie, punktualnie działając 
w ramach wyznaczonych celów i 

założonych przedsięwzięć 

KT_K07 

jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę 
i samodzielność w proponowaniu 

wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych 

- jest przedsiębiorczy, wykazuje 
inicjatywę i samodzielność w 

proponowaniu wyjazdów 

turystycznych i rekreacyjnych 

Rynki turystyczne/               

Туристичні ринки 

KT_W20 
zna czynniki i kierunki rozwoju ruchu 

turystycznego 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_U17 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
do opisu i analizowania przyczyn oraz 

przebiegu procesów, jak i zjawisk 

związanych z uwarunkowaniami i 
rozwojem turystyki w danym regionie 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 

doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 
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Agroturystyka/ Агротуризм 

KT_W03 

ma niezbędną wiedzę z zakresu nauk o 
kulturze fizycznej, ekonomicznych i 
społecznych, którą można odnieść do 

problemów turystycznych i rekreacyjnych 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_W19 

zna problematykę turystyki na obszarach 
wiejskich 

KT_U10 

potrafi przygotować biznesplan 
przedsięwzięcia turystycznego lub 

rekreacyjnego 

KT_K04 

współdziała i pracuje w grupie wykonując 
różne w niej role 

Organizacja pracy biurowej/ 

Організація офісної роботи 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów Studenci muszą zrealizować 

przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Organizacja wycieczek i 

rekreacja terenowa/              

Організація рекреаційних 

послуг 

KT_W15 

zna i rozumie podstawowe pojęcia 
dotyczące turystyki i rekreacji, ich 

klasyfikację oraz rodzaje turystyki i 
rekreacji stosowane przez różne grupy 

społeczne 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 
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KT_U02 

potrafi zaplanować i zorganizować 
przedsięwzięcie turystyczne i rekreacyjne 
w określonych warunkach i dostosowane 

do zainteresowań i możliwości 
uczestników 

KT_U16 
potrafi dokonać kalkulacji kosztów i 

rozliczenia imprez turystyczno-

rekreacyjnych 

KT_K04 

współdziała i pracuje w grupie wykonując 
różne w niej role 

KT_K05 
wzbudza zainteresowanie uczestników 

prowadzonych imprez turystycznych i 

rekreacyjnych w różnym wieku, o różnym 
stopniu wykształcenia wykorzystując 

posiadaną wiedzą 

KT_K06 

jest odpowiedzialny za swoje działanie i 
zachowanie się osób  powierzonych jego 

opiece i wykonuje swoje zadania 

niezawodnie, punktualnie działając w 
ramach wyznaczonych celów i 

założonych przedsięwzięć 

KT_K09 

jest zdolny do aktywizowania ruchu 
turystycznego i działalności rekreacyjnej 

w różnych grupach społecznych i 
odmiennych warunkach 

Tworzenie produktu 

turystycznego/ Створення 

KT_W20 
zna czynniki i kierunki rozwoju ruchu 

turystycznego 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 
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туристичного продукту KT_U10 

potrafi przygotować biznesplan 
przedsięwzięcia turystycznego lub 

rekreacyjnego 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Hotelarstwo/                    

Готельна справа 

KT_W21 

posiada wiedzę z zakresu rozwoju 
hotelarstwa w Polsce i na świecie 

Organizacja hotelarstwa/          

Організація готельного 

господарства 

- posiada wiedzę z zakresu rozwoju 
hotelarstwa w Polsce i na świecie 

KT_W22 

zna struktury organizacyjno- funkcjonalne 

w hotelarstwie 

- zna struktury organizacyjno- 
funkcjonalne w hotelarstwie 

KT_W23 
zna zasady współpracy obiektów 

hotelarskich z organizacjami 

turystycznymi 

- zna zasady współpracy obiektów 
hotelarskich z organizacjami 

turystycznymi 

KT_U15 

umie identyfikować i dostrzegać 
znaczenie hotelarstwa na rynku 

turystycznym 

- umie identyfikować i dostrzegać 
znaczenie hotelarstwa na rynku 

turystycznym 

Metodyka indywidualnych form 

rekreacji ruchowej/ Методика 
індивідуальних форм фізичної 

рекреації 

KT_W01 

zna budowę i rozumie podstawy 
funkcjonowania organizmu człowieka w 

różnych warunkach Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_W02 

zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka w zakresie 
wymaganym do podejmowania różnych 

form aktywności na polu turystyki i 

rekreacji 
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KT_W26 

zna podstawowe techniki relaksacyjne 

człowieka 

KT_W27 

zna metodykę treningu rekreacyjnego 

KT_U02 

potrafi zaplanować i zorganizować 
przedsięwzięcie turystyczne i rekreacyjne 
w określonych warunkach i dostosowane 

do zainteresowań i możliwości 
uczestników 

KT_U07 

potrafi zdiagnozować możliwości 
psychofizyczne uczestników imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

KT_K02 

dba o zdrowie i poziom sprawności 
fizycznej niezbędny do rozwoju 
osobistego i wykonywania zadań 

zawodowych 

KT_K09 
jest zdolny do aktywizowania ruchu 

turystycznego i działalności rekreacyjnej 
w różnych grupach społecznych i 

odmiennych warunkach 

Metodyka grupowych form 

rekreacji ruchowej/              

Методика групових форм 
фізичної рекреації 

KT_W01 

zna budowę i rozumie podstawy 
funkcjonowania organizmu człowieka w 

różnych warunkach Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 
KT_W02 

zna metody oceny stanu 

psychofizycznego człowieka w zakresie 
wymaganym do podejmowania różnych 

form aktywności na polu turystyki i 
rekreacji 



 18 

KT_U05 

potrafi stawiać cele, dobierać metody i 
narzędzia oddziaływania na ludzi, celem 
racjonalnego spędzenia przez nich czasu 

wolnego 

KT_K06 

jest odpowiedzialny za swoje działanie i 
zachowanie się osób  powierzonych jego 

opiece i wykonuje swoje zadania 

niezawodnie, punktualnie działając w 
ramach wyznaczonych celów i 

założonych przedsięwzięć 

Promocja i informacja w 

turystyce i rekreacji/ 

Промування та інформація в 

туризмі і рекреації 

KT_W20 

zna czynniki i kierunki rozwoju ruchu 
turystycznego  

Marketing turystyki, hotelarstwa i 

gastronomii/                    

Марткетинг туризму та 

готельно-ресторанного 

господарства 

- zna czynniki i kierunki rozwoju 

ruchu turystycznego 

KT_U06 

potrafi zastosować i wykorzystać systemy 
informatyczne dla pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji 

turystycznej i rekreacyjnej 

- potrafi zastosować i wykorzystać 
systemy informatyczne dla 

pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji turystycznej i 

rekreacyjnej 

KT_K04 
współdziała i pracuje w grupie wykonując 

różne w niej role 

- współdziała i pracuje w grupie 
wykonując różne w niej role 

Obsługa klienta i etykieta 

menedżera/ Обслуговування 

клієнтів та етикет менеджера 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 
między ludźmi oraz metody zdobywania i 

utrzymywania klientów. 

Management turystyki, 

hotelarstwa i gastronomii/         

Менеджмент туризму та 

готельно-ресторанного 

господарства 

- zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody 
zdobywania i utrzymywania 

klientów. 

KT_U12 
posiada umiejętności w zakresie 

podejmowania decyzji związanej z 

organizacją turystyki i rekreacji 

- posiada umiejętności w zakresie 
podejmowania decyzji związanej z 

organizacją turystyki i rekreacji 
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KT_K03 

stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne właściwe 
dla prowadzonej działalności turystycznej 

i rekreacyjnej 

- stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne 

właściwe dla prowadzonej 
działalności turystycznej i 

rekreacyjnej 

Ochrona własności intelektualnej/ 

Охорона інтелектуальної 
власності 

KT_W13 

zna podstawy prawa i jego zastosowanie 
w turystyce i rekreacji 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_W25 

posiada wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

KT_U03 

potrafi posługiwać się i stosować do 
przepisów prawa prowadzonych w 
zakresie działalności turystycznej i 

rekreacyjnej 

Bezpieczeństwo w turystyce/ 

Безпека в туризмі 

KT_W13 

zna podstawy prawa i jego zastosowanie 
w turystyce i rekreacji 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_U11 

umie się zachować w sytuacji zaistnienia 
wypadku, jak również w różnych stanach 

zagrożenia życia lub zdrowia 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Praktyka w biurze podróży - 240 

godzin (realizacja po sem. 2)/      

KT_W07 

zna podstawowe technologie 
informatyczne 

Studenci praktykę w wymiarze 
240 godzin realizują na Ukrainie/ 
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Практика в туристичному 

агенстві – 240 годин (реалізація 

після 2 сем.) 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów 

Студенти 240 годин практики 
реалізують  в Україні 

 

KT_W20 

zna czynniki i kierunki rozwoju ruchu 

turystycznego 

KT_U03 

potrafi posługiwać się i stosować do 
przepisów prawa w zakresie działalności 

turystycznej i rekreacyjnej 

KT_U04 

potrafi wykonywać zadania jako 
przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, 
pracownik biura turystycznego, hotelu czy 

ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego 

KT_U06 

potrafi zastosować i wykorzystać systemy 
informatyczne dla pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji 

turystycznej i rekreacyjnej 

KT_U13 

potrafi prowadzić negocjacje biznesowe z 
zakresu technik sprzedaży usług 

turystycznych, a także modyfikować i 
rozwiązywać problemy rynkowe 

KT_U16 

potrafi dokonać kalkulacji kosztów i 
rozliczenia imprez turystyczno-

rekreacyjnych 
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KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

KT2_K03 

stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie  

i normy etyczne właściwe dla 
prowadzonej działalności turystycznej i 

rekreacyjnej 

KT_K07 
jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę  

i samodzielność w proponowaniu 
wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych 

KT_K08 

formułuje opinie dotyczące klientów 
imprez turystycznych i rekreacyjnych w 

kontekście związanym z wykonywanym 
zawodem 

Praktyka w hotelu - 240 godzin 

(realizacja po sem. 4)/ Практика 

в готелі – 240 годин (реалізація 

після 4 сем.) 

KT_W07 

zna podstawowe technologie 
informatyczne Studenci praktykę w wymiarze 

120 godzin realizują na Ukrainie/ 
Студенти 120 годин практики 

реалізують  в Україні 
 

 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów 

KT_W22 

zna struktury organizacyjno-funkcjonalne  

w hotelarstwie 
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KT_W23 

zna zasady współpracy obiektów 
hotelarskich  

z organizacjami turystycznymi 

KT_U03 

potrafi posługiwać się i stosować do 
przepisów prawa w zakresie działalności 

turystycznej i rekreacyjnej 

KT_U04 

potrafi wykonywać zadania jako 
przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, 

pracownik biura turystycznego, hotelu czy 

ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego 

KT_K01 
rozumie potrzebę uczenia się i 

doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

KT_K03 
stosuje zasady etyczne przyjęte w 

społeczeństwie  
i normy etyczne właściwe dla 

prowadzonej działalności turystycznej i 
rekreacyjnej 

KT_K04 

współdziała i pracuje w grupie wykonując 
różne w niej role 

Praktyka specjalnościowa w 

instytucjach i organizacjach 

prowadzących działalność 

sportową, rekreacyjną lub 

KT_W16 

rozumie rolę turystyki, wypoczynku, 
rekreacji i aktywności fizycznej w 

promocji zdrowia i w profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych 

Studenci praktykę w wymiarze 
240 godzin realizują na Ukrainie/ 
Студенти 240 годин практики 

реалізують  в Україні 
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turystyczną - 240 godzin 

(realizacja po sem. 5) / Практика 

спеціалізації в установах та 

організаціях, що здійснюють 

спортивну, рекреаційну або 

туристичну діяльність - 240 

годин (реалізація після 5 сем.) 

KT_W17 

zna zasady skutecznej komunikacji 

między ludźmi oraz metody zdobywania i 
utrzymywania klientów 

 

KT_U02 

potrafi zaplanować i zorganizować 
przedsięwzięcie turystyczne i rekreacyjne 

w określonych warunkach  
i dostosowane do zainteresowań i 

możliwości uczestników 

KT_U03 

potrafi posługiwać się i stosować do 
przepisów prawa w zakresie działalności 

turystycznej i rekreacyjnej 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

KT_K03 

stosuje zasady etyczne przyjęte w 
społeczeństwie i normy etyczne właściwe 
dla prowadzonej działalności turystycznej 

i rekreacyjnej 

KT_K04 

współdziała i pracuje w grupie wykonując 
różne w niej role 

KT_K05 

wzbudza zainteresowanie uczestników 

prowadzonych imprez turystycznych i 
rekreacyjnych w różnym wieku, o różnym 

stopniu wykształcenia wykorzystując 
posiadaną wiedzą 
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KT_K06 

jest odpowiedzialny za swoje działanie i 
zachowanie się osób  powierzonych jego 

opiece i wykonuje swoje zadania 

niezawodnie, punktualnie działając w 
ramach wyznaczonych celów i 

założonych przedsięwzięć 

KT_K09 

jest zdolny do aktywizowania ruchu 

turystycznego i działalności rekreacyjnej 
w różnych grupach społecznych i 

odmiennych warunkach 

Zajęcia z projektowania 
uniwersalnego (moduł 1)/ 

Заняття з універсального 

проектування (модуль 1) 

KT_W08 

zna i rozumie podstawowe 
czynniki cywilizacyjne 

kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 

KT_U05 

potrafi stawiać cele, dobierać 
metody i narzędzia 

oddziaływania na ludzi, celem 
racjonalnego spędzenia przez 

nich czasu wolnego 

KT_K01 

rozumie potrzebę uczenia się i 
doskonalenia przez całe życie oraz 
potrzebę ciągłego doskonalenia się, 
rozwoju zawodowego, doskonalenia 

warsztatu pracy i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych 

Zajęcia z projektowania 
uniwersalnego (moduł 2)/ 

Заняття з універсального 

проектування (модуль 2) 

KT_W08 

zna i rozumie podstawowe 

czynniki cywilizacyjne 

kształtujące styl życia 

współczesnego człowieka 

Studenci muszą zrealizować 
przedmiot na UJD/ 

Студенти повинні зреалізувати 
предмет в УЯД 

 




