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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 
  

turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego 
 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 
 
Kierunek studiów turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu 
wolnego należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i jest 
umiejscowiony w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia i nauki  
o zarządzaniu. 
 
 
Objaśnienia oznaczeń: 
 
 
K2A (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych 
S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie 

nauk społecznych dla studiów drugiego stopnia o 
profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia  
 
 
 

 
Symbol 
efektu 

kształcenia 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
turystyka międzynarodowa,  

hotelarstwo i usługi czasu wolnego 

Odniesienie do  
efektów 

kształcenia 
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
społecznych 

Absolwent, po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia: 

WIEDZA 

K2A_W01 ma wiedzę ogólną dotycząca głównych teorii i metod 

badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i 

pokrewnych, zna modele organizacji zorientowanych 

na wiedzę   

 

S2A_W01 
 



K2A_W02 ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z 

zakresu ekonomicznych zagadnień turystyki i 

zarządzania w turystyce   

S2A_W01 
 

K2A_W03 ma wiedzę na temat pozyskiwania danych i ich 

analizy w zakresie nauk ekonomicznych   

S2A_W06 
 

K2A_W04 ma wiedzę na temat procesów kształtujących rozwój 

turystyki i hotelarstwa na świecie    

S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

K2A_W05 ma wiedzę na temat kulturowych, przestrzennych, 

prawnych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju 

turystyki oraz współpracy w turystyce 

międzynarodowej 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W07 

K2A_W06 ma wiedzę na temat funkcji przedsiębiorstw 

działających w obszarze turystyki na rynkach 

międzynarodowych 

S2A_W08 
S2A_W11 

K2A_W07 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie turystyki 
i hotelarstwa 

S2A_W11 
 

K2A_W08 ma rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu 
tematyki kierunku   

S2A_W11 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K2A_U01 umie wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej  
 

S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U07 

K2A_U02 umie stosować odpowiednio dobrany aparat 
analityczny w procesie badania problemów 
ekonomicznych w zakresie turystyki i hotelarstwa  

S2A_U01 
S2A_U04 

 

K2A_U03 umie oceniać konkurencyjność regionów i 
przedsiębiorstw turystycznych, a także wskazywać 
bariery rozwojowe  

S2A_U02 
 

K2A_U04 umie zaplanować i zrealizować zadania badawcze  S2A_U03 

K2A_U05 umie dostrzec nowy problem badawczy lub 
zawodowy i poddać go profesjonalnej analizie  

S2A_U08 

K2A_U06 umie logicznie wyciągać wnioski oraz formułować 
sądy na podstawie danych z różnych źródeł również 
w sytuacji niepełnej informacji  

S2A_U08 
 

K2A_U07 umie komunikować się ze specjalistami w swojej 
dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk 
społeczno-zawodowych 

S2A_U09 
 

K2A_U08 umie sprawnie działać w warunkach stresu i pod 
presją czasu  

S2A_U02 
S2A_U07 

K2A_U09 umie samodzielnie ukierunkować swój dalszy proces 
samokształcenia 

S2A_U01  
S2A_U06 

K2A_U10 umie biegle posługiwać się przynajmniej jednym 
językiem obcym w obszarze terminologii związanej z 
turystyką, czasem wolnym i marketingiem  
 
 

S2A_U11 
 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K2A_K01 wykazuje akceptację i zrozumienie obcych kultur  
 

S2A_K02 
S2A_K04 

K2A_K02 wykazuje się przedsiębiorczością  
 

S2A_K03 
S2A_K07 

K2A_K03 daje przykład etycznych zachowań zawodowych  S2A_K05 

K2A_K04 czuje odpowiedzialność za działania własne i 
współpracowników 

S2A_K02 

K2A_K05 ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej  S2A_K02 

K2A_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę w 
wymiarze interdyscyplinarnym  

S2A_K01 
S2A_K06 

 


