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1. Podstawowe informacje o kierunku studiów

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania
kwalifikacji
(tytułu
zawodowego)
Liczba semestrów
Tytułu
zawodowy
nadawany
absolwentom

h.

Przyporządkowanie do dyscyplin

i.

Dyscyplina wiodąca (w przypadku
przyporządkowania kierunku do
więcej niż 1 dyscypliny)
Język, w jakim odbywa się kształcenie

j.

Język angielski w turystyce
studia pierwszego stopnia
praktyczny
studia stacjonarne
180
6
licencjat
językoznawstwo - 68 %,
geografia społeczno-ekonomiczna - 16%,
nauki o zarządzaniu - 8%,
nauki o sztuce - 2%,
pedagogika - 1%,
psychologia - 1%,
nauki prawne - 1%,
historia - 1%,
nauki socjologiczne - 1%,
ekonomia i finanse - 1%
językoznawstwo
język polski

2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 PRK
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
DLA KIERUNKU JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE,
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY
Cykl dydaktyczny 2019/2020
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
P6S – Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia I stopnia)
WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki
UW – kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kategoria kompetencje, oceny – krytyczne podejście
KO – kategoria kompetencje, odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz
interesu publicznego
KR – kategoria kompetencje, rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

Symbol

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

k_W01

k_W02
k_W03

k_W04

k_W05
k_W06
k_W07
k_W08

k_W09

k_W10
k_W11
k_W12

pozycję i znaczenie języka angielskiego i studiów
filologicznych w sferze biznesowej, kulturalnej, ekonomicznej,
informatycznej, prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem
obsługi ruchu turystycznego
słownictwo, gramatykę, struktury i stylistykę w języku
angielskim na poziomie C1; język angielski specjalistyczny
wykorzystywany w obsłudze ruchu turystycznego
techniki wykorzystywane w negocjacjach, komunikacji,
wygłaszaniu prezentacji, analizie i interpretacji tekstów
konkretną terminologię i techniki wykorzystywane w pisaniu,
analizie krytycznej, słuchaniu, mówieniu i czytaniu w języku
angielskim w celu rozwiązania konkretnych problemów;
sposoby wyrażania konkretnych rodzajów informacji
językowe, prawne i etyczne uwarunkowania swojej
działalności zawodowej wynikającej ze studiowanej dyscypliny
zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do
różnych wytworów kultury
zasady organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z
turystyką
prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania
instytucji związanych z turystyką
metody diagnozowania potrzeb odbiorców działań promocyjnoreklamowych w turystyce i oceny jakości usług, z
uwzględnieniem aspektów psychologicznych, socjologicznych i
marketingowych
metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre
praktyki stosowane w turystyce
geograficzne, historyczne i kulturowe aspekty niezbędne w
obsłudze ruchu turystycznego, w tym elementy historii sztuki
gatunkowe, pragmatyczne i stylistyczne reguły mówionych i
pisanych gatunków wypowiedzi, typowe dla obsługi ruchu
turystycznego

P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

k_U01

stosować różne zwroty, struktury i zasady stylistyczne w celu
sformułowania i rozwiązania problemów lub ukończenia zadań
o charakterze formalnym lub zawodowym zarówno w formie
pisemnej jak i ustnej

P6S_UW

k_U02
k_U03

k_U04

k_U05

k_U06

k_U07

k_U08

k_U09

k_U10

k_U11

k_U12

k_U13
k_U14
k_U15
k_U16
k_U17

być innowacyjny w rozwiązywaniu zadań poprzez właściwy
wybór, ocenę i analizę pozyskanych informacji
rozpoznawać i pisać różne rodzaje tekstów specjalistycznych
oraz tworzyć własne, spójne i logiczne argumenty oraz
formułować wnioski
przeprowadzić podstawowe badania, poszukiwania, analizę,
dobrać oraz użyć informacje posługując się różnymi źródłami,
metodami i umiejętnościami informatycznymi
samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i
elektronicznych i rozwijać umiejętności profesjonalne związane
z turystyką
samodzielnie planować, organizować i realizować typowe
projekty związane z turystyką
czytać, słuchać i tworzyć teksty w języku angielskim oraz
przygotowywać prezentacje odnoszące się do tematów
związanych z obsługą ruchu turystycznego, posługując się
formalnymi źródłami
posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na słownictwo
specjalistyczne, terminy zawodowe, pojęcia techniczne, żargon,
wymowę itp., szczególnie podczas, słuchania, pisania, czytania
i mówienia
formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia
i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z
innymi specjalistami
brać udział w debatach, negocjacjach i rozmowach oraz
zaprezentować i ocenić różne opinie i stanowiska związane z
danym tematem
w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i
piśmie (w języku polskim i angielskim), na tematy dotyczące
wybranych zagadnień związanych z obsługą ruchu
turystycznego, korzystając zarówno z dorobku nauk
filologicznych jak i innych dyscyplin
uczestniczyć w komunikacji biznesowej związanej z obsługą
ruchu turystycznego (tworzenie korespondencji, prowadzenie
rozmów, sporządzanie dokumentacji itp.), w języku polskim i
angielskim
podejmować działania grupowe mające na celu rozwijanie
sprawności językowych i technik studiowania zapewniających
powodzenie w nauce i pracy
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole
organizować wypoczynek dzieci i młodzieży
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie
posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO
k_K01
k_K02

ustalania priorytetów podczas realizacji różnych zadań
związanych ze studiowaniem i pracą zawodową
krytycznej oceny i rozwiązywania problemów wynikających z
realizacji zadań; działania w stresujących sytuacjach jak
przemówienia publiczne, dawanie prezentacji czy debatowanie
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k_K04
k_K05
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krytycznej oceny własnych kompetencji i wiedzy oraz ciągłego
doskonalenia swoich umiejętności, w tym językowych, w
trakcie realizowania działań zawodowych
akceptacji różnic językowych i kulturowych i uznawania ich za
naturalne uwarunkowania zawodowe
uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego oraz
międzynarodowych wydarzeniach, (współ)organizowania
otwartych wydarzeń publicznych, dyskusji i prezentacji
przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych
sprawności językowych w zakresie języka angielskiego w
drodze kształcenia ustawicznego
podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz
podnoszenia jakości swojej pracy
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3. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów
łączna liczba godzin zajęć

1950 (+ min 75 KZ)
językoznawstwo - 68 %,
geografia społecznoekonomiczna - 16%,
nauki o zarządzaniu - 8%,
procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie
nauki o sztuce - 2%,
punktów ECTS dla każdej z dyscyplin - w przypadku
pedagogika - 1%,
programu studiów dla kierunku przyporządkowanego do
psychologia - 1%,
więcej niż jednej dyscypliny
nauki prawne - 1%,
historia - 1%
nauki socjologiczne - 1%,
ekonomia i finanse - 1%
łączna liczba punktów ECTS jaką student uzyskuje w ramach
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 91
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których 38
odnoszą się efekty uczenia się
liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w
38
wymiarze nie mniejszym niż 5 punktów ECTS – w przypadku
(Przedmioty kierunkowe, np. 10
kierunków studiów przypisanych do dyscyplin w ramach
Regiony turystyczne świata)
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub
nauki społeczne)
54
liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć
(42 przedmioty kierunkowe do
wybieranych (w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów
wyboru, 12 inne przedmioty
ECTS koniecznej do ukończenia studiów)
obowiązkowe)
łączna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, 12
realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć (10 KZO, 2 kurs w języku
ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów
nowożytnym)
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w 107
wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS (79 przedmioty kierunkowe, 28
koniecznej do ukończenia studiów) – w przypadku programu moduł przedmiotów do wyboru)
studiów dla kierunku o profilu praktycznym
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramach zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach do
których został przyporządkowany kierunek studiów (w nie dotyczy
wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów) – w przypadku programu
studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w
0
wymiarze nie większym niż 50% liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów)

