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UWARUNKOWA� KRAJOWYCH RAM 
KWALIFIKACJI NA PRZYKŁADZIE 

KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA 

Streszczenie 
W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku 

Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno – Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych 
Ram Kwalifikacji z uwzgl�dnieniem wiedzy, umiej�tno�ci i kompetencji społecznych.  

W pierwszej cz��ci rozwa�a� zdefiniowane zostały efekty kształcenia jako istota Krajowych Ram 
Kwalifikacji. 

W drugiej za� przedstawione zostały prace Zespołu opracowuj�cego efekty kształcenia na 
kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu. 
Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami Zespół umiejscowił kierunek ten w trzech obszarach kształcenia, 
uznaj�c go tym samym jako interdyscyplinarny. 

WST�P 
Strategia budowy zintegrowanego obszaru szkolnictwa wy�szego w Unii Europejskiej  

w tym tak�e w Polsce uwzgl�dnia zalecenia Procesu Bolo�skiego, które z jednej strony 
zach�caj� do podtrzymywania i rozwijania ró�norodnych form, programów i instytucji 
kształcenia na poziomie wy�szym, z drugiej za� postuluj� stworzenie mo�liwo�ci 
porównywania osi�gni�� i kwalifikacji osób ucz�cych si�. Narz�dziem realizacji tych dwu 
zalece� s� Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).  

Wdra�anie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to zobowi�zanie 
mi�dzynarodowe, wynikaj�ce nie tylko z realizacji zało�e� Deklaracji Bolo�skiej, ale równie�
postanowie� Konferencji w Bergen z 2005, w której udział wzi�li ministrowie szkolnictwa 
wy�szego z 46 krajów, czy te� wynikaj�ce z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.  

Proces wdra�ania Krajowych Ram Kwalifikacji obejmuje zró�nicowane narz�dzia,  
słu��ce podnoszeniu jako�ci kształcenia w szkolnictwie wy�szym. 
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1. EFEKTY KSZTAŁCENIA JAKO ISTOTA KRAJOWYCH RAM 
KWALIFIKACJI 
„Krajowe ramy kwalifikacji” oznaczaj� narz�dzie słu��ce do klasyfikowania kwalifikacji 

na wyszczególnione według przyj�tego zespołu kryteriów poziomy osi�gni�� w uczeniu si�, 
które ma na celu integracj� i koordynacj� krajowych podsystemów kwalifikacji oraz popraw�
przejrzysto�ci, dost�pno�ci, rozwoju i jako�ci kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy  
i społecze�stwa obywatelskiego.[5] 

Krajowe Ramy Kwalifikacji opisuj� wzajemne relacje wyst�puj�ce mi�dzy 
kwalifikacjami, integruj�ce ró�ne krajowe podsystemy kwalifikacji w celu zwi�kszenia 
przejrzysto�ci, dost�pno�ci i jako�ci zdobywanych kwalifikacji. Stworzone KRK było mi�dzy 
innymi odpowiedzi� na potrzeby rynku pracy i społecze�stwa obywatelskiego.  Istot� KRK 
jest opis obejmuj�cy hierarchiczny system poziomów kwalifikacji, w ramach którego ka�da 
kwalifikacja jest umieszczona na jednym z odpowiednich poziomów.  

Dzi�ki przyporz�dkowaniu krajowych  poziomów kwalifikacji do odpowiadaj�cych im 
poziomom w Europejskich Ramach Kwalifikacji, mo�liwe jest porównywanie zdobytych 
kwalifikacji w całej Europie.  

Uwzgl�dnione w KRK poszerzanie i uznawanie wiedzy, umiej�tno�ci i kompetencji 
obywateli ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju osobistego, konkurencyjno�ci, zatrudnienia 
 i spójno�ci społecznej w Unii Europejskiej. Elementy te powinny ułatwia� mi�dzynarodowy 
przepływ zarówno pracowników jak i osób ucz�cych si�, a tym samym sprzyja� spełnianiu 
wymogów w zakresie poda�y i popytu na europejskim rynku pracy. Szczególnego znaczenia 
nabiera wi�c promowanie i zwi�kszanie na szczeblu krajowym i mi�dzynarodowym dost�pu 
do uczenia si� przez całe �ycie i uczestnictwa w nim wszystkich osób, w tym osób 
znajduj�cych si� w trudnej sytuacji. 

Uzyskanie okre�lonej kwalifikacji po�wiadcza osi�gni�cie przypisanych efektów 
kształcenia, których istota sprowadza si� do stwierdzenia, �e efekty kształcenia okre�laj�, co 
ucz�cy si� powinien wiedzie�, rozumie� i by� zdolny zrobi� po zako�czeniu pewnego okresu 
kształcenia. 

Rys. 1. Czynniki wpływaj�ce na proces definiowania efektów kształcenia dla programów kształcenia.

�ródło: [2] 

Istnieje wiele mniej lub bardziej formalnych definicji poj�cia �efekty kształcenia�. 
Zgodnie z definicj� Parlamentu Europejskiego „efekty uczenia si�” oznaczaj� okre�lenie tego, 
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co ucz�cy si� wie, rozumie i potrafi wykona� po uko�czeniu procesu uczenia si�, które 
dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiej�tno�ci i kompetencji [5].��

Na poziomie programu studiów celowe jest rozró�nienie nast�puj�cych rodzajów efektów 
kształcenia [1]: 
– ogólne (generyczne) � charakterystyczne dla danego poziomu kształcenia (np. dla studiów 

I stopnia), w znacznym stopniu niezale�ne od kierunku studiów; 
– �dziedzinowe� � charakterystyczne dla danego poziomu kształcenia w okre�lonym 

szerokim obszarze kształcenia, obejmuj�cym cał� grup� kierunków studiów (np. dla 
kierunków technicznych); 

– szczegółowe � specyficzne dla danego programu studiów i jego konkretnej realizacji  
w danej uczelni lub jednostce prowadz�cej studia.
Przedmiotem Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r.  

w Europejskich Ramach Kwalifikacji dla uczenia si� przez całe �ycie s� efekty uczenia si�
zdefiniowane w trzech kategoriach [5]: 
a) „wiedza” oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie si�. Wiedza jest zbiorem 
faktów, zasad, teorii i praktyk powi�zanych z dziedzin� pracy lub nauki. W kontek�cie 
europejskich ram kwalifikacji wiedz� opisuje si� jako teoretyczn� lub faktograficzn�; 
b) „umiej�tno�ci” oznaczaj� zdolno�� do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu 
wykonywania zada� i rozwi�zywania problemów. W kontek�cie europejskich ram 
kwalifikacji umiej�tno�ci okre�la si� jako kognitywne (obejmuj�ce my�lenie logiczne, 
intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmuj�ce sprawno�� i korzystanie z metod, 
materiałów, narz�dzi i instrumentów); 
c)„kompetencje” oznaczaj� udowodnion� zdolno�� stosowania wiedzy, umiej�tno�ci  
i zdolno�ci osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywan� w pracy lub nauce oraz  
w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje 
okre�lane s� w kategoriach odpowiedzialno�ci i autonomii. 

2. TURYSTYKA I REKREACJA JAKO KIERUNEK KSZTAŁCENIA  
W �WIETLE KRK 
Kształcenie na kierunku Turystyka i Rekreacja promuje absolwentów posiadaj�cych 

odpowiednie kompetencje zawodowe odpowiadaj�ce potrzebom nowoczesnych 
przedsi�biorstw działaj�cych na rynku usług turystycznych. Do opracowania programu 
kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu na kierunku 
Turystyka i Rekreacja został powołany Zespół, który podczas zebra� roboczych opracowywał 
program kształcenia zgodny z KRK. Zespół zdefiniował grupy przedmiotów i na ich 
podstawie przygotował matryc� efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy, umiej�tno�ci  
i kompetencji społecznych, uwzgl�dniaj�c� przedmioty podstawowe, kierunkowe i modułowe 
– obowi�zkowe i wybieralne, a tak�e przedmioty kształcenia ogólnego. Ponadto w ramach 
prowadzonych prac Zespół przygotował do wyboru trzy moduły kształcenia, które pozwalaj�
studentom na zdobycie wiedzy w zakresie hotelarstwa, organizacji i obsługi technicznej  
w turystyce i rekreacji oraz w zakresie turystyki i rekreacji zdrowotnej. 

Maj�c mo�liwo�� dokonania wyboru w zakresie umiejscowienia kierunku Turystyka  
i Rekreacja Zespół przyj�ł, �e jest on kierunkiem interdyscyplinarnym, dzi�ki czemu studenci 
zdobywaj� wiedz� z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Uzyskana, 
wszechstronna wiedza pozwala absolwentom działa� w sposób przedsi�biorczy i kreatywny 
na  rynku usług turystycznych, a tak�e dostosowywa� si� do zmieniaj�cych si� potrzeb rynku 
pracy. 

Wg zało�e� Zespołu opracowuj�cego efekty kształcenia – Turystyka i Rekreacja  
w odniesieniu do nauk społecznych koncentruje si� na rozumieniu podstawowych zjawisk 
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społecznych  i ich miejsca w systemie nauk z uwzgl�dnieniem ró�nych rodzajów struktur 
społecznych, wi�zi społecznych i relacji pomi�dzy nimi w skali krajowej, mi�dzynarodowej  
i mi�dzykulturowej. Ponadto uwzgl�dnia podstawow� wiedz� o człowieku jako podmiocie 
konstytuuj�cym te struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania –  a tak�e wiedz�  
o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizuj�cych te 
struktury i instytucje społeczne wraz z rz�dz�cymi nimi prawidłowo�ciami, kształtuj�cymi 
zmiany i sposoby ich działania. Obejmuje pogl�dy na temat struktur i instytucji społecznych, 
rodzajach wi�zi społecznych i ich historycznej ewolucji, rozumieniu podstawowych poj��  
i zasad z zakresu ochrony własno�ci przemysłowej, prawa autorskiego oraz  wiedzy  
w zakresie ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsi�biorczo�ci.  

Turystyka i Rekreacja  na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym jako 
kierunek interdyscyplinarny zgodnie z przyj�tymi zało�eniami uwzgl�dnia nauki 
przyrodnicze,  koncentruj�ce si� w szczególno�ci na rozumieniu podstawowych zjawisk  
i procesów przyrodniczych, w tym interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych 
dokonywan�  w oparciu o podstawy empiryczne z wykorzystaniem metod matematycznych  
i statystycznych. Dzi�ki tym naukom mo�liwe jest zrozumienie podstawowych zjawisk  
i procesów przyrodniczych wykorzystuj�cych podstawow� wiedz� w zakresie terminologii 
przyrodniczej, matematyki, fizyki i chemii pozwalaj�ce na opisywanie i interpretowanie 
zjawisk przyrodniczych przy u�yciu ró�nych technik i narz�dzi badawczych wła�ciwych dla 
studiowanego kierunku studiów. Istotnym aspektem tego obszaru jest mo�liwo�� powi�za�
mi�dzy osi�gni�ciami w naukach przyrodniczych a mo�liwo�ciami ich wykorzystania w �yciu 
społeczno-gospodarczym, z uwzgl�dnieniem zrównowa�onego u�ytkowania ró�norodno�ci 
biologicznej.      

Trzecim wskazanym przez Zespół obszarem kształcenia na kierunku Turystyka  
i Rekreacja s� nauki techniczne. Obejmuj� one wiedz� ogóln� dotycz�c� kluczowych 
zagadnie� z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz innych obszarów przydatn� do 
formułowania i rozwi�zywania prostych zada�.  Zakwalifikowanie Turystyka i Rekreacja  
jako dyscypliny technicznej jest zwi�zane z nabywaniem przez studentów podstawowych 
umiej�tno�ci in�ynierskich, w tym mi�dzy innymi posługiwanie si� technikami informacyjno-
komunikacyjnymi, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, w tym pomiarów  
i symulacji komputerowych oraz interpretowanie uzyskanych wyników i wyci�ganie 
wniosków, formułowanie i rozwi�zywanie zada� in�ynierskich z wykorzystaniem metod 
analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywanie wst�pnej  analizy 
ekonomicznej podejmowanych działa� in�ynierskich.  

Jako przedmiot bada�  na kierunku Turystka i Rekreacja  Zespół wskazał analiz� zjawisk 
społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych, wykonywan�  
z wykorzystaniem podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania i prognozowania 
procesów i zjawisk społecznych w oparciu o standardowe metody i narz�dzia oraz 
prawidłow� ich interpretacj�. Absolwent tego kierunku posiada umiej�tno�� posługiwania si�
systemami normatywnymi: prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozstrzygania 
dylematów pojawiaj�cych si� w pracy zawodowej.               

Ponadto efektem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja  wg zało�e� Zespołu jest 
rozumienie potrzeby uczenia si� przez całe �ycie, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy 
i umiej�tno�ci, odpowiedniego okre�lania priorytetów słu��cych realizacji okre�lonego  
w sposób samodzielny zadania, identyfikowania i rozstrzygania dylematów zwi�zanych  
z wykonywaniem zawodu. Absolwent tego kierunku potrafi pracowa� w grupie, pełni�c ró�ne 
ról, jest skłonny uczestniczy� w przygotowywaniu projektów społecznych, politycznych, 
gospodarczych i obywatelskich z uwzgl�dnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych  
i politycznych, a tak�e my�le� i działa� w sposób przedsi�biorczy. 
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Na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu nie prowadzi si�
innych studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. 

  W tabeli 1. przedstawiono przyporz�dkowanie przedmiotów, jakiego dokonał Zespół 
opracowuj�cy efekty kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja, do obszarów, dziedzin  
i dyscyplin naukowych. 

Tab.1. Przyporz�dkowanie przedmiotów na kierunku Turystyka i Rekreacja do obszarów, dziedzin i 
dyscyplin naukowych

1.  Obszar nauk społecznych 
Dziedzina nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dziedzina nauk prawnych 

Dyscypliny 
Nauki o mediach 

Nauki o poznaniu i komunikacji 
społecznej 
Pedagogika 
Psychologia 
Socjologia 

Finanse 
Nauki o zarz�dzaniu 

Ekonomia 

Prawo 

Fizjologia człowieka   
Psychologia  

Podstawy turystyki   
Podstawy rekreacji  

Pedagogika czasu wolnego  
Techniki negocjacji i mediacji  
Turystyka i rekreacja wodna/ 

górska  
Socjologia  

Filozofia i etyka  
Informacja i promocja 

turystyczna  

Ekonomia  
Zarz�dzanie  

Ekonomika turystyki i rekreacji  
Podstawy przedsi�biorczo�ci/ 

Podstawy marketingu  
Podstawy statystyki/ Badania 

operacyjne  
Hotelarstwo  

Podstawy ekonomiczno - prawne 
w hotelarstwie  

Jako�� i standaryzacja usług 
hotelarskich  

Podstawy rachunkowo�ci w 
hotelarstwie/Podstawy finansów 

w hotelarstwie  
Organizacja i zarz�dzanie 

przedsi�biorstwem 
hotelarskim/Organizacja usług 

hotelarskich  
Etykieta w hotelarstwie/Techniki 

i metody obsługi klienta  
Badania rynku turystycznego/ 

Rynki turystyczne  
Organizacja i planowanie 

wycieczek/ Podstawy zarz�dzania 
wellness i SPA  

Zarz�dzanie zasobami ludzkimi/ 
Organizacja i planowanie 

wycieczek  
Finanse i rachunkowo��

przedsi�biorstw/ Obsługa 
finansowa 

 w turystyce  
Planowanie imprez 

turystycznych/ Organizacja 
przedsi�biorstwa turystycznego  

Zarz�dzanie jako�ci�/ 
Zarz�dzanie jako�ci� w turystyce 
Produkt turystyki prozdrowotnej 
Organizacja turystyki i rekreacji 

osób niepełnosprawnych/ 
Organizacja turystyki i rekreacji 

Podstawy prawa  
Ochrona własno�ci przemysłowej 

i prawo autorskie  
BHP i ergonomia  
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osób starszych  
2. Obszar nauk przyrodniczych 

Dziedzina nauk biologicznych Dziedzina nauk o Ziemi 
Dyscypliny 

Ekologia 
Ochrona �rodowiska 

geografia 

Ekologia i ochrona �rodowiska  
Kształtowanie �rodowiska i ochrona przyrody  
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne  

	ywienie człowieka  
Kuchnia Polska/�wiata  

Biomedyczne podstawy wypoczynku  
Turystyka i rekreacja ruchowa  

Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia  
Antropologia/ Antropomotoryka  

Gry i zabawy ruchowe/ Sporty rekreacyjne  
Podstawy fitness/ Technika i metodyka �wicze�   

Podstawy fizykoterapii/ Odnowa biologiczna  
Turystyka uzdrowiskowa i SPA/ O�rodki i centra odnowy 

biologicznej i rehabilitacji  

Geografia turystyczna  
Agroturystyka  

Krajoznawstwo  
Turystyczne rejony Polski i 
wiata/ 

Geoturystyka  
Pilota� wycieczek/ Atrakcje turystyczne 

Polski i 
wiata  

3. Obszar nauk technicznych 
Dziedzina nauk technicznych 

Dyscypliny 
Architektura i urbanistyka 

Informatyka 
Telekomunikacja 

Transport 
Historia architektury i sztuki  
Technologie informacyjne  

Informatyka w turystyce i rekreacji  
Obsługa ruchu turystycznego  


rodki transportu w turystyce/Infrastruktura transportowa  
Logistyka hotelowa i zaopatrzenie  

Wyposa�enie techniczne hotelu/Hotele w Polsce i na 
wiecie  
Informacja i systemy rezerwacji w hotelarstwie/ Systemy informatyczne w turystyce  

Technologie Internetowe  
Logistyka  

Bazy danych  
Telekomunikacja w turystyce/ Systemy ł�czno�ci  

Sprz�t turystyczny - wybrane zagadnienia/ Elementy wyposa�enia technicznego hotelu  
Multimedia w turystyce/ Techniki multimedialne  

�ródło: opracowanie własne na podstawie [4] 

Wykaz przedmiotów zaprezentowany w uj�ciu tabelarycznym (tabela 1.) odnosz�cy si� do 
trzech obszarów -  nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych,  znajduje swoje 
odzwierciedlenie w siatkach przedmiotów na kierunku Turystyka i Rekreacja. Obszar nauk 
społecznych został przez Zespół zdefiniowany w odniesieniu do dziedzin: nauk społecznych, 
ekonomicznych i prawnych, obszar nauk przyrodniczych obejmuje: dziedzin� nauk 
biologicznych z uwzgl�dnieniem dwóch dyscyplin – ekologii i ochrony �rodowiska,  
i dziedzin� nauk o Ziemi uwzgl�dniaj�c� dyscyplin�: geografia. Obszar nauk technicznych 
koncentruje si� na dziedzinie nauk technicznych, do której zaliczono nast�puj�ce dyscypliny: 
architektura i urbanistyka, informatyka, telekomunikacja i transport.  

Dominuj�c� dyscyplin� na kierunku Turystyka i Rekreacja jest nauka o zarz�dzaniu 
mieszcz�ca si� w  obszarze nauk społecznych. Dyscyplina ta jest nadrz�dnym generatorem 
przedmiotów z zakresu zarz�dzania – w tym zarz�dzania przedsi�biorstwem, zarz�dzania 
wellnes i SPA, zarz�dzania zasobami ludzkimi, zarz�dzania jako�ci� w turystyce, a tak�e 
z zakresu finansów, marketingu oraz organizacji i planowania. 
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Zestawienie przedmiotów prowadzonych na kierunku Turystyka i Rekreacja zostało przez 
Zespół opracowane na podstawie wykazu obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz 
dyscyplin naukowych i artystycznych zgodnie z zał�cznikiem do rozporz�dzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 8 sierpnia 2011r. i uwzgl�dnia trzy obszary kształcenia 
definiuj�c tym samym kierunek Turystyka i Rekreacja jako kierunek interdyscyplinarny.[6]

Ka�dy przedmiot znajduj�cy si� w programie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja 
na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu przyczynia si� do osi�gni�cia 
przez studenta zało�onych do tego programu efektów kształcenia uwzgl�dniaj�cych obszar 
społeczny, przyrodniczy i techniczny. Poszczególne obszary kształcenia w odniesieniu do 
grup przedmiotów maj� swoje przeło�enie uwzgl�dniaj�ce przynale�no�� (wag�) 
poszczególnych efektów do zbioru efektów kształcenia dla rozpatrywanych obszarów 
kształcenia ( tabela 2.) i liczb� punktów ECTS zwi�zanych z rozpatrywanymi obszarami 
kształcenia (tabela 3.). 

Tab. 2. Procentowy udział efektów w poszczególnych obszarach kształcenia w programie studiów na 
kierunku Turystyka i Rekreacja
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Przyrodniczy 16,7% 19,4% 15% 20% 15% 18% 17% 15% 20% 19% 11% 

Społeczny 64% 60,8% 70% 60% 68,5% 62% 44% 63% 61% 63% 72,8% 

Techniczny 19,3% 19,8% 15% 20% 16,5% 20% 39% 22% 19% 18% 16,2% 

�ródło: opracowanie własne na podstawie [2;3]

Z danych liczbowych zawartych w tabeli 2. wynika, �e obszarem dominuj�cym na 
kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym  
w Radomiu, w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, 
umiej�tno�ci i kompetencji jest obszar społeczny, którego udział wynosi 64%. Udział ten 
wynika z przynale�no�ci poszczególnych przedmiotów do dyscyplin nauk społecznych, 
ekonomicznych i prawnych – przedmiotów, których znajomo��  według zało�e� Zespołu jest 
niezb�dna do poznania prawidłowo�ci funkcjonowania rynku usług turystycznych  
z uwzgl�dnieniem panuj�cych na nim praw, relacji i zale�no�ci.   

Wg oblicze� dokonanych przez Zespół na podstawie matryc efektów kształcenia w tabeli 
3. zaprezentowano liczb� mo�liwych do osi�gni�cia punków ECTS w odniesieniu do 
obszarów kształcenia z uwzgl�dnieniem grupy przedmiotów. 
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Tab. 3. Liczba punktów ECTS w poszczególnych obszarach kształcenia na kierunku Turystyka 
 i Rekreacja 
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Przyrodniczy 26,3 
(15,5%) 

5,8 6 3,9 2,1 5,6 2,7 4,7 3,2 5,5 1,5 1,2

Społeczny 110,4 
(64,9%) 

19,8 32 10,3 10,8 20,1 6,1 19,2 8,8 20,7 14,5 5,2

Techniczny 33,3 
(19,6%) 

8,4 5 3,8 2,1 6,3 6,2 8,1 3,0 5,8 4 1,6

Ogółem  dla 
grupy 

przedmiotów 

170* 
(100%) 

34 43 18 15 32 15 32 15 32 20 8 

* Suma punktów ECTS jak� student uzyskuje w ramach trzech obszarów kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja bez 
uwzgl�dnienia liczby punktów przypisanych pracy dyplomowej  (10 punktów ECTS) 
�ródło: opracowanie własne na podstawie [2;3]

Na podstawie zestawionych w  Tabeli 3. danych liczbowych wynika, �e w ramach obszaru 
społecznego student uzyskuje najwi�ksz� liczb� punktów, tj.  65% punktów ECTS. W ramach 
obszaru przyrodniczego i technicznego odpowiednio po15,5% i 19,6% punków ECTS. 

Dominuj�cy udział obszaru społecznego w przedmiotach realizowanych na kierunku
Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu 
wynika z konieczno�ci rozumienia zjawisk społecznych zachodz�cych na rynku usług 
turystycznych zarówno w skali krajowej jak i mi�dzynarodowej. Istot� funkcjonowania  
w bran�y turystycznej jest posiadanie umiej�tno�ci zarz�dczych, których nieodzownym 
elementem jest wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, 
etycznych w zmieniaj�cym si� otoczeniu. 

PODSUMOWANIE 
Z krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wy�szego w Polsce zwi�zane s�

oczekiwania dotycz�ce porównywalno�ci efektów kształcenia (w wymiarze krajowym  
i mi�dzynarodowym), stanowi�ce podstaw� do łatwego porównania  i uznawania stopni  
i dyplomów oraz innych �wiadectw � czyli kwalifikacji. Ponadto, do konsekwencji ich 
wdro�enia nale�y zaliczy�: 
– wzrost autonomii i odpowiedzialno�ci uczelni za tworzone i prowadzone programy 

studiów, 
– ułatwienie modyfikacji i zmian w programach, 
– lepsza, łatwiej dost�pna i wszechstronna informacja (dla kandydatów na studia, dla osób 

pragn�cych uzupełni� swoje wykształcenie, dla pracodawców, i innych interesariuszy) 
dotycz�ca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów w ramach poszczególnych 
programów i �cie�ek kształcenia oraz mo�liwo�ci kontynuacji kształcenia w aspekcie 
uczenia si� przez całe �ycie, 

– wzrost dost�pno�ci kształcenia i zach�ta do jego kontynuacji,  
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– zwi�kszenie integracji społecznej przez umo�liwienie wł�czenia do listy osi�gni�� w sferze 
kształcenia dokona� spoza obszaru kształcenia formalnego. 
Warunkiem wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce jest zmiana sposobu 

opracowywania programów studiów � podej�cie bazuj�ce na efektach kształcenia wymaga 
wi�cej, ni� tylko opis tre�ci programowych. Integralnym elementem wprowadzenia zmian 
zgodnie z KRK powinna by� mo�liwo�� ró�nicowania w uczelniach programów kierunków 
studiów, samodzielnego ich nazywania i ustalania zakresu tre�ci programowych, 
zaprojektowanych w celu osi�gni�cia zamierzonych efektów kształcenia. Zwi�zane jest to ze 
wzrostem odpowiedzialno�ci uczelni zarówno za jako�� jak i skuteczno�� przygotowywanych 
programów. 

Opracowany przez Zespół program kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja został 
zatwierdzony uchwał� Nr XIV/02/03/2012 Rady Wydziału Transportu i Elektrotechniki 
Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 02.03.2012r. w sprawie programów 
kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim  i obowi�zuje od roku akademickiego 
2012/2013. 

Wprowadzenie Krajowej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wy�szego w Polsce powinno 
pozytywnie wpłyn�� na jako�� i ró�norodno�� opracowywanej oferty edukacyjnej polskich 
uczelni oraz lepiej dostosowywa� programy studiów do oczekiwa�, mo�liwo�ci  
i predyspozycji studentów, co stanowi istotny element kształcenia masowego oraz 
zwi�kszaj�cej si� liczby studentów �nietradycyjnych�- zgłaszaj�cych indywidualne 
potrzeby. Wi�ksze zró�nicowanie kompetencji absolwentów jest naturaln� konsekwencj� tego 
procesu i wynika z konieczno�ci lepszego dostosowania do zmieniaj�cych si� wymaga�
rynku pracy. 
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KNOWLEDGE, SKILLS, SOCIAL COMPETENCE 
IN THE LIGHT OF NEW

CONDITIONS OF NATIONAL 
QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR THE 
EXAMPLE OF DIRECTION TOURISM AND 

RECREATION  

Abstract 
The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and 

Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National 
Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. 

In the first part of the considerations learning outcomes are defined as being the National 
Qualifications Framework. 

In the other hand, presents the work of the Team that developed the education effects on the 
faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom. 
According to the assumptions, The Team located this faculty in three areas of education, considering 
it threby as interdisciplinary. 
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