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WIEDZA, UMIEJĉTNOĝCI, KOMPETENCJE
SPOŁECZNE W ĝWIETLE NOWYCH
UWARUNKOWAē 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 uwzglĊdnieniem wiedzy, umiejĊtnoĞci i kompetencji społecznych.
W pierwszej czĊĞci rozwaĪaĔ zdefiniowane zostały efekty kształcenia jako istota Krajowych Ram
Kwalifikacji.
W drugiej zaĞ przedstawione zostały prace Zespołu opracowującego efekty kształcenia na
kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.
Zgodnie z przyjĊtymi załoĪeniami Zespół umiejscowił kierunek ten w trzech obszarach kształcenia,
uznając go tym samym jako interdyscyplinarny.

WSTĉP
Strategia budowy zintegrowanego obszaru szkolnictwa wyĪszego w Unii Europejskiej
w tym takĪe w Polsce uwzglĊdnia zalecenia Procesu BoloĔskiego, które z jednej strony
zachĊcają do podtrzymywania i rozwijania róĪnorodnych form, programów i instytucji
kształcenia na poziomie wyĪszym, z drugiej zaĞ postulują stworzenie moĪliwoĞci
porównywania osiągniĊü i kwalifikacji osób uczących siĊ. NarzĊdziem realizacji tych dwu
zaleceĔ są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).
WdraĪanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to zobowiązanie
miĊdzynarodowe, wynikające nie tylko z realizacji załoĪeĔ Deklaracji BoloĔskiej, ale równieĪ
postanowieĔ Konferencji w Bergen z 2005, w której udział wziĊli ministrowie szkolnictwa
wyĪszego z 46 krajów, czy teĪ wynikające z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
Proces wdraĪania Krajowych Ram Kwalifikacji obejmuje zróĪnicowane narzĊdzia,
słuĪące podnoszeniu jakoĞci kształcenia w szkolnictwie wyĪszym.
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1. EFEKTY KSZTAŁCENIA JAKO ISTOTA KRAJOWYCH RAM
KWALIFIKACJI
„Krajowe ramy kwalifikacji” oznaczają narzĊdzie słuĪące do klasyfikowania kwalifikacji
na wyszczególnione według przyjĊtego zespołu kryteriów poziomy osiągniĊü w uczeniu siĊ,
które ma na celu integracjĊ i koordynacjĊ krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawĊ
przejrzystoĞci, dostĊpnoĞci, rozwoju i jakoĞci kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy
i społeczeĔstwa obywatelskiego.[5]
Krajowe Ramy Kwalifikacji opisują wzajemne relacje wystĊpujące miĊdzy
kwalifikacjami, integrujące róĪne krajowe podsystemy kwalifikacji w celu zwiĊkszenia
przejrzystoĞci, dostĊpnoĞci i jakoĞci zdobywanych kwalifikacji. Stworzone KRK było miĊdzy
innymi odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i społeczeĔstwa obywatelskiego. Istotą KRK
jest opis obejmujący hierarchiczny system poziomów kwalifikacji, w ramach którego kaĪda
kwalifikacja jest umieszczona na jednym z odpowiednich poziomów.
DziĊki przyporządkowaniu krajowych poziomów kwalifikacji do odpowiadających im
poziomom w Europejskich Ramach Kwalifikacji, moĪliwe jest porównywanie zdobytych
kwalifikacji w całej Europie.
UwzglĊdnione w KRK poszerzanie i uznawanie wiedzy, umiejĊtnoĞci i kompetencji
obywateli ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju osobistego, konkurencyjnoĞci, zatrudnienia
i spójnoĞci społecznej w Unii Europejskiej. Elementy te powinny ułatwiaü miĊdzynarodowy
przepływ zarówno pracowników jak i osób uczących siĊ, a tym samym sprzyjaü spełnianiu
wymogów w zakresie podaĪy i popytu na europejskim rynku pracy. Szczególnego znaczenia
nabiera wiĊc promowanie i zwiĊkszanie na szczeblu krajowym i miĊdzynarodowym dostĊpu
do uczenia siĊ przez całe Īycie i uczestnictwa w nim wszystkich osób, w tym osób
znajdujących siĊ w trudnej sytuacji.
Uzyskanie okreĞlonej kwalifikacji poĞwiadcza osiągniĊcie przypisanych efektów
kształcenia, których istota sprowadza siĊ do stwierdzenia, Īe efekty kształcenia okreĞlają, co
uczący siĊ powinien wiedzieü, rozumieü i byü zdolny zrobiü po zakoĔczeniu pewnego okresu
kształcenia.

Rys. 1. Czynniki wpływające na proces definiowania efektów kształcenia dla programów kształcenia.
ħródło: [2]

Istnieje wiele mniej lub bardziej formalnych definicji pojĊcia ̎efekty kształcenia̍.
Zgodnie z definicją Parlamentu Europejskiego „efekty uczenia siĊ” oznaczają okreĞlenie tego,
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co uczący siĊ wie, rozumie i potrafi wykonaü po ukoĔczeniu procesu uczenia siĊ, które
dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejĊtnoĞci i kompetencji [5].
Na poziomie programu studiów celowe jest rozróĪnienie nastĊpujących rodzajów efektów
kształcenia [1]:
– ogólne (generyczne) ̄ charakterystyczne dla danego poziomu kształcenia (np. dla studiów
I stopnia), w znacznym stopniu niezaleĪne od kierunku studiów;
– ̎dziedzinowe̍ ̄ charakterystyczne dla danego poziomu kształcenia w okreĞlonym
szerokim obszarze kształcenia, obejmującym całą grupĊ kierunków studiów (np. dla
kierunków technicznych);
– szczegółowe ̄ specyficzne dla danego programu studiów i jego konkretnej realizacji
w danej uczelni lub jednostce prowadzącej studia.
Przedmiotem Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r.
w Europejskich Ramach Kwalifikacji dla uczenia siĊ przez całe Īycie są efekty uczenia siĊ
zdefiniowane w trzech kategoriach [5]:
a) „wiedza” oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie siĊ. Wiedza jest zbiorem
faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekĞcie
europejskich ram kwalifikacji wiedzĊ opisuje siĊ jako teoretyczną lub faktograficzną;
b) „umiejĊtnoĞci” oznaczają zdolnoĞü do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu
wykonywania zadaĔ i rozwiązywania problemów. W kontekĞcie europejskich ram
kwalifikacji umiejĊtnoĞci okreĞla siĊ jako kognitywne (obejmujące myĞlenie logiczne,
intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawnoĞü i korzystanie z metod,
materiałów, narzĊdzi i instrumentów);
c)„kompetencje” oznaczają udowodnioną zdolnoĞü stosowania wiedzy, umiejĊtnoĞci
i zdolnoĞci osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz
w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje
okreĞlane są w kategoriach odpowiedzialnoĞci i autonomii.

2. TURYSTYKA I REKREACJA JAKO KIERUNEK KSZTAŁCENIA
W ĝWIETLE KRK
Kształcenie na kierunku Turystyka i Rekreacja promuje absolwentów posiadających
odpowiednie kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom nowoczesnych
przedsiĊbiorstw działających na rynku usług turystycznych. Do opracowania programu
kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu na kierunku
Turystyka i Rekreacja został powołany Zespół, który podczas zebraĔ roboczych opracowywał
program kształcenia zgodny z KRK. Zespół zdefiniował grupy przedmiotów i na ich
podstawie przygotował matrycĊ efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy, umiejĊtnoĞci
i kompetencji społecznych, uwzglĊdniającą przedmioty podstawowe, kierunkowe i modułowe
– obowiązkowe i wybieralne, a takĪe przedmioty kształcenia ogólnego. Ponadto w ramach
prowadzonych prac Zespół przygotował do wyboru trzy moduły kształcenia, które pozwalają
studentom na zdobycie wiedzy w zakresie hotelarstwa, organizacji i obsługi technicznej
w turystyce i rekreacji oraz w zakresie turystyki i rekreacji zdrowotnej.
Mając moĪliwoĞü dokonania wyboru w zakresie umiejscowienia kierunku Turystyka
i Rekreacja Zespół przyjął, Īe jest on kierunkiem interdyscyplinarnym, dziĊki czemu studenci
zdobywają wiedzĊ z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Uzyskana,
wszechstronna wiedza pozwala absolwentom działaü w sposób przedsiĊbiorczy i kreatywny
na rynku usług turystycznych, a takĪe dostosowywaü siĊ do zmieniających siĊ potrzeb rynku
pracy.
Wg załoĪeĔ Zespołu opracowującego efekty kształcenia – Turystyka i Rekreacja
w odniesieniu do nauk społecznych koncentruje siĊ na rozumieniu podstawowych zjawisk
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społecznych i ich miejsca w systemie nauk z uwzglĊdnieniem róĪnych rodzajów struktur
społecznych, wiĊzi społecznych i relacji pomiĊdzy nimi w skali krajowej, miĊdzynarodowej
i miĊdzykulturowej. Ponadto uwzglĊdnia podstawową wiedzĊ o człowieku jako podmiocie
konstytuującym te struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania – a takĪe wiedzĊ
o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących te
struktury i instytucje społeczne wraz z rządzącymi nimi prawidłowoĞciami, kształtującymi
zmiany i sposoby ich działania. Obejmuje poglądy na temat struktur i instytucji społecznych,
rodzajach wiĊzi społecznych i ich historycznej ewolucji, rozumieniu podstawowych pojĊü
i zasad z zakresu ochrony własnoĞci przemysłowej, prawa autorskiego oraz wiedzy
w zakresie ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiĊbiorczoĞci.
Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym jako
kierunek interdyscyplinarny zgodnie z przyjĊtymi załoĪeniami uwzglĊdnia nauki
przyrodnicze, koncentrujące siĊ w szczególnoĞci na rozumieniu podstawowych zjawisk
i procesów przyrodniczych, w tym interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych
dokonywaną w oparciu o podstawy empiryczne z wykorzystaniem metod matematycznych
i statystycznych. DziĊki tym naukom moĪliwe jest zrozumienie podstawowych zjawisk
i procesów przyrodniczych wykorzystujących podstawową wiedzĊ w zakresie terminologii
przyrodniczej, matematyki, fizyki i chemii pozwalające na opisywanie i interpretowanie
zjawisk przyrodniczych przy uĪyciu róĪnych technik i narzĊdzi badawczych właĞciwych dla
studiowanego kierunku studiów. Istotnym aspektem tego obszaru jest moĪliwoĞü powiązaĔ
miĊdzy osiągniĊciami w naukach przyrodniczych a moĪliwoĞciami ich wykorzystania w Īyciu
społeczno-gospodarczym, z uwzglĊdnieniem zrównowaĪonego uĪytkowania róĪnorodnoĞci
biologicznej.
Trzecim wskazanym przez Zespół obszarem kształcenia na kierunku Turystyka
i Rekreacja są nauki techniczne. Obejmują one wiedzĊ ogólną dotyczącą kluczowych
zagadnieĔ z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz innych obszarów przydatną do
formułowania i rozwiązywania prostych zadaĔ. Zakwalifikowanie Turystyka i Rekreacja
jako dyscypliny technicznej jest związane z nabywaniem przez studentów podstawowych
umiejĊtnoĞci inĪynierskich, w tym miĊdzy innymi posługiwanie siĊ technikami informacyjnokomunikacyjnymi, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, w tym pomiarów
i symulacji komputerowych oraz interpretowanie uzyskanych wyników i wyciąganie
wniosków, formułowanie i rozwiązywanie zadaĔ inĪynierskich z wykorzystaniem metod
analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, dokonywanie wstĊpnej
analizy
ekonomicznej podejmowanych działaĔ inĪynierskich.
Jako przedmiot badaĔ na kierunku Turystka i Rekreacja Zespół wskazał analizĊ zjawisk
społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych, wykonywaną
z wykorzystaniem podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania i prognozowania
procesów i zjawisk społecznych w oparciu o standardowe metody i narzĊdzia oraz
prawidłową ich interpretacjĊ. Absolwent tego kierunku posiada umiejĊtnoĞü posługiwania siĊ
systemami normatywnymi: prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozstrzygania
dylematów pojawiających siĊ w pracy zawodowej.
Ponadto efektem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja wg załoĪeĔ Zespołu jest
rozumienie potrzeby uczenia siĊ przez całe Īycie, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejĊtnoĞci, odpowiedniego okreĞlania priorytetów słuĪących realizacji okreĞlonego
w sposób samodzielny zadania, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu. Absolwent tego kierunku potrafi pracowaü w grupie, pełniąc róĪne
ról, jest skłonny uczestniczyü w przygotowywaniu projektów społecznych, politycznych,
gospodarczych i obywatelskich z uwzglĊdnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych
i politycznych, a takĪe myĞleü i działaü w sposób przedsiĊbiorczy.
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Na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu nie prowadzi siĊ
innych studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia.
W tabeli 1. przedstawiono przyporządkowanie przedmiotów, jakiego dokonał Zespół
opracowujący efekty kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja, do obszarów, dziedzin
i dyscyplin naukowych.
Tab.1. Przyporządkowanie przedmiotów na kierunku Turystyka i Rekreacja do obszarów, dziedzin i
dyscyplin naukowych
Dziedzina nauk społecznych
Nauki o mediach
Nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej
Pedagogika
Psychologia
Socjologia
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

1. Obszar nauk społecznych
Dziedzina nauk ekonomicznych
Dyscypliny
Finanse
Nauki o zarządzaniu
Ekonomia

Dziedzina nauk prawnych
Prawo

Podstawy prawa
Ekonomia
Ochrona własnoĞci przemysłowej
Zarządzanie
i prawo autorskie
Ekonomika turystyki i rekreacji
BHP i ergonomia
Podstawy przedsiĊbiorczoĞci/
Podstawy marketingu
Podstawy statystyki/ Badania
operacyjne
Hotelarstwo
Podstawy ekonomiczno - prawne
w hotelarstwie
JakoĞü i standaryzacja usług
hotelarskich
Podstawy rachunkowoĞci w
hotelarstwie/Podstawy finansów
w hotelarstwie
Organizacja i zarządzanie
przedsiĊbiorstwem
hotelarskim/Organizacja usług
hotelarskich
Etykieta w hotelarstwie/Techniki
i metody obsługi klienta
Badania rynku turystycznego/
Rynki turystyczne
Organizacja i planowanie
wycieczek/ Podstawy zarządzania
wellness i SPA
Zarządzanie zasobami ludzkimi/
Organizacja i planowanie
wycieczek
Finanse i rachunkowoĞü
przedsiĊbiorstw/ Obsługa
finansowa
w turystyce
Planowanie imprez
turystycznych/ Organizacja
przedsiĊbiorstwa turystycznego
Zarządzanie jakoĞcią/
Zarządzanie jakoĞcią w turystyce
Produkt turystyki prozdrowotnej
Organizacja turystyki i rekreacji
osób niepełnosprawnych/
Organizacja turystyki i rekreacji
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osób starszych
2. Obszar nauk przyrodniczych
Dziedzina nauk biologicznych
Dziedzina nauk o Ziemi
Dyscypliny
Ekologia
geografia
Ochrona Ğrodowiska
Geografia turystyczna
Ekologia i ochrona Ğrodowiska
Agroturystyka
Kształtowanie Ğrodowiska i ochrona przyrody
Krajoznawstwo
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Turystyczne rejony Polski i ĝwiata/
ĩywienie człowieka
Geoturystyka
Kuchnia Polska/Ğwiata
PilotaĪ wycieczek/ Atrakcje turystyczne
Biomedyczne podstawy wypoczynku
Polski i ĝwiata
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Antropologia/ Antropomotoryka
Gry i zabawy ruchowe/ Sporty rekreacyjne
Podstawy fitness/ Technika i metodyka üwiczeĔ
Podstawy fizykoterapii/ Odnowa biologiczna
Turystyka uzdrowiskowa i SPA/ OĞrodki i centra odnowy
biologicznej i rehabilitacji
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
ĝrodki transportu w turystyce/Infrastruktura transportowa
Logistyka hotelowa i zaopatrzenie
WyposaĪenie techniczne hotelu/Hotele w Polsce i na ĝwiecie
Informacja i systemy rezerwacji w hotelarstwie/ Systemy informatyczne w turystyce
Technologie Internetowe
Logistyka
Bazy danych
Telekomunikacja w turystyce/ Systemy łącznoĞci
SprzĊt turystyczny - wybrane zagadnienia/ Elementy wyposaĪenia technicznego hotelu
Multimedia w turystyce/ Techniki multimedialne
ħródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Wykaz przedmiotów zaprezentowany w ujĊciu tabelarycznym (tabela 1.) odnoszący siĊ 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: dziedzinĊ nauk
biologicznych z uwzglĊdnieniem dwóch dyscyplin – ekologii i ochrony Ğrodowiska,
i dziedzinĊ nauk o Ziemi uwzglĊdniającą dyscyplinĊ: geografia. Obszar nauk technicznych
koncentruje siĊ na dziedzinie nauk technicznych, do której zaliczono nastĊpujące dyscypliny:
architektura i urbanistyka, informatyka, telekomunikacja i transport.
Dominującą dyscypliną na kierunku Turystyka i Rekreacja jest nauka o zarządzaniu
mieszcząca siĊ w obszarze nauk społecznych. Dyscyplina ta jest nadrzĊdnym generatorem
przedmiotów z zakresu zarządzania – w tym zarządzania przedsiĊbiorstwem, zarządzania
wellnes i SPA, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakoĞcią w turystyce, a takĪe
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 załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 8 sierpnia 2011r. i uwzglĊdnia trzy obszary kształcenia
definiując tym samym kierunek Turystyka i Rekreacja jako kierunek interdyscyplinarny.[6]
KaĪdy przedmiot znajdujący siĊ w programie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja
na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu przyczynia siĊ do osiągniĊcia
przez studenta załoĪonych do tego programu efektów kształcenia uwzglĊdniających obszar
społeczny, przyrodniczy i techniczny. Poszczególne obszary kształcenia w odniesieniu do
grup przedmiotów mają swoje przełoĪenie uwzglĊdniające przynaleĪnoĞü (wagĊ)
poszczególnych efektów do zbioru efektów kształcenia dla rozpatrywanych obszarów
kształcenia ( tabela 2.) i liczbĊ punktów ECTS związanych z rozpatrywanymi obszarami
kształcenia (tabela 3.).
Tab. 2. Procentowy udział efektów w poszczególnych obszarach kształcenia w programie studiów na
kierunku Turystyka i Rekreacja

C2 przedmioty
specjalnoĞciowe
obieralne

C2 – przedmioty
specjalnoĞciowe
obieralne

C1- przedmioty
specjalnoĞciowe

C2 – przedmioty
specjalnoĞciowe
obieralne

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%

D- przedmioty kształcenia ogólnego

C1- przedmioty
specjalnoĞciowe

19,4%

C1- przedmioty
specjalnoĞciowe

B2- przedmioty kierunkowe obieralne

16,7%

Ogółem

Przyrodniczy

Obszar

B1- przedmioty kierunkowe

Moduł
kształcenia:
Turystyka
i Rekreacja
Zdrowotna

A-przedmioty podstawowe

Grupy przedmiotów
Moduł
Moduł
kształcenia:
kształcenia:
Hotelarstwo
Organizacja
i Obsługa
Techniczna
w Turystyce
i Rekreacji

ħródło: opracowanie własne na podstawie [2;3]

Z danych liczbowych zawartych w tabeli 2. wynika, Īe obszarem dominującym na
kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym
w Radomiu, w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy,
umiejĊtnoĞci i kompetencji jest obszar społeczny, którego udział wynosi 64%. Udział ten
wynika z przynaleĪnoĞci poszczególnych przedmiotów do dyscyplin nauk społecznych,
ekonomicznych i prawnych – przedmiotów, których znajomoĞü według załoĪeĔ Zespołu jest
niezbĊdna do poznania prawidłowoĞci funkcjonowania rynku usług turystycznych
z uwzglĊdnieniem panujących na nim praw, relacji i zaleĪnoĞci.
Wg obliczeĔ dokonanych przez Zespół na podstawie matryc efektów kształcenia w tabeli
3. zaprezentowano liczbĊ moĪliwych do osiągniĊcia punków ECTS w odniesieniu do
obszarów kształcenia z uwzglĊdnieniem grupy przedmiotów.
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5,6

2,7

4,7

3,2

5,5

1,5

1,2

19,8

32

10,3

10,8

20,1

6,1

19,2

8,8

20,7

14,5

5,2

8,4

5

3,8

2,1

6,3

6,2

8,1

3,0

5,8

4

1,6

Seminarium + Praktyka

2,1

C2 –
przedmioty
specjalnoĞci
owe
D- przedmioty kształcenia
ogólnego

3,9

C2 –
przedmioty
specjalnoĞci
owe
C1przedmioty

6

C2 –
przedmioty
specjalnoĞci
owe
C1przedmioty

5,8

C1przedmioty
specjalnoĞci

B2- przedmioty kierunkowe
obieralne

Techniczny

Moduł
kształcenia:
Turystyka
i Rekreacja
Zdrowotna

B1- przedmioty kierunkowe

Społeczny

26,3
(15,5%)
110,4
(64,9%)
33,3
(19,6%)
170*
(100%)

Grupy przedmiotów
Moduł kształcenia:
Moduł
Hotelarstwo
kształcenia:
Organizacja
i Obsługa
Techniczna
w Turystyce
i Rekreacji

A-przedmioty podstawowe

Przyrodniczy

Ogółem dla obszaru kształcenia (z
uwzglĊdnieniem Ğredniej dla
specjalnoĞci)

Obszar

Tab. 3. Liczba punktów ECTS w poszczególnych obszarach kształcenia na kierunku Turystyka
i Rekreacja

Ogółem dla
34 43
18
15
32
15
32
15
32
20
8
grupy
przedmiotów
* Suma punktów ECTS jaką student uzyskuje w ramach trzech obszarów kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja bez
uwzglĊdnienia liczby punktów przypisanych pracy dyplomowej (10 punktów ECTS)

ħródło: opracowanie własne na podstawie [2;3]

Na podstawie zestawionych w Tabeli 3. danych liczbowych wynika, Īe w ramach obszaru
społecznego student uzyskuje najwiĊkszą liczbĊ punktów, tj. 65% punktów ECTS. W ramach
obszaru przyrodniczego i technicznego odpowiednio po15,5% i 19,6% punków ECTS.
Dominujący udział obszaru społecznego w przedmiotach realizowanych na kierunku
Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu
wynika z koniecznoĞci rozumienia zjawisk społecznych zachodzących na rynku usług
turystycznych zarówno w skali krajowej jak i miĊdzynarodowej. Istotą funkcjonowania
w branĪy turystycznej jest posiadanie umiejĊtnoĞci zarządczych, których nieodzownym
elementem jest wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych,
etycznych w zmieniającym siĊ otoczeniu.

PODSUMOWANIE
Z krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyĪszego w Polsce związane są
oczekiwania dotyczące porównywalnoĞci efektów kształcenia (w wymiarze krajowym
i miĊdzynarodowym), stanowiące podstawĊ do łatwego porównania i uznawania stopni
i dyplomów oraz innych Ğwiadectw ̄ czyli kwalifikacji. Ponadto, do konsekwencji ich
wdroĪenia naleĪy zaliczyü:
– wzrost autonomii i odpowiedzialnoĞci uczelni za tworzone i prowadzone programy
studiów,
– ułatwienie modyfikacji i zmian w programach,
– lepsza, łatwiej dostĊpna i wszechstronna informacja (dla kandydatów na studia, dla osób
pragnących uzupełniü swoje wykształcenie, dla pracodawców, i innych interesariuszy)
dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów w ramach poszczególnych
programów i ĞcieĪek kształcenia oraz moĪliwoĞci kontynuacji kształcenia w aspekcie
uczenia siĊ przez całe Īycie,
– wzrost dostĊpnoĞci kształcenia i zachĊta do jego kontynuacji,
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– zwiĊkszenie integracji społecznej przez umoĪliwienie włączenia do listy osiągniĊü w sferze
kształcenia dokonaĔ spoza obszaru kształcenia formalnego.
Warunkiem wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce jest zmiana sposobu
opracowywania programów studiów ̄ podejĞcie bazujące na efektach kształcenia wymaga
wiĊcej, niĪ tylko opis treĞci programowych. Integralnym elementem wprowadzenia zmian
zgodnie z KRK powinna byü moĪliwoĞü róĪnicowania w uczelniach programów kierunków
studiów, samodzielnego ich nazywania i ustalania zakresu treĞci programowych,
zaprojektowanych w celu osiągniĊcia zamierzonych efektów kształcenia. Związane jest to ze
wzrostem odpowiedzialnoĞci uczelni zarówno za jakoĞü jak i skutecznoĞü przygotowywanych
programów.
Opracowany przez Zespół program kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja został
zatwierdzony uchwałą 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 obowiązuje od roku akademickiego
2012/2013.
Wprowadzenie Krajowej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyĪszego w Polsce powinno
pozytywnie wpłynąü na jakoĞü i róĪnorodnoĞü opracowywanej oferty edukacyjnej polskich
uczelni oraz lepiej dostosowywaü programy studiów do oczekiwaĔ, moĪliwoĞci
i predyspozycji studentów, co stanowi istotny element kształcenia masowego oraz
zwiĊkszającej siĊ liczby studentów ̎nietradycyjnych̍- zgłaszających indywidualne
potrzeby. WiĊksze zróĪnicowanie kompetencji absolwentów jest naturalną konsekwencją tego
procesu i wynika z koniecznoĞci lepszego dostosowania do zmieniających siĊ wymagaĔ
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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