WSHiG
Karta przedmiotu/sylabus
KIERUNEK

Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i
Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

I / I stopnia

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do studiów

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
• wykłady
• ćwiczenia
Cele kształcenia:

ORT_MKPO_S_1
ORT_MKPO_NST_1
HG_MKPO_S_1
HG_MKPO_NST_1
ZM_MKPO_S_1
ZM_MKPO_NST_1

Studia stacjonarne – 5h
Studia niestacjonarne – 5h
Studia stacjonarne – 0h
Studia niestacjonarne – 0h
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami organizacyjnymi Uczelni
(WSHiG).
2. Omówienie profilu studiów oraz harmonogramu semestrów roku akademickiego.
3. Słuchacze poznają, wiedzę na temat obiegu dokumentów w jednostkach
administracyjnych.
4. Zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa (BHP).

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

W01

U01

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:
Ma ogólną wiedzę związaną ze studiowanym kierunkiem
studiów
Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania w
formie ustnej, pisemnej i elektronicznej wyników
własnych działań

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu
K_W01
K_U11

K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy zwrócić się do ekspertów

K_K02

K02

Potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

K_K04

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru
P6S_WG

P6S_UW

P6S_KK

P6S_KO
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Efekt kształcenia
W01
U01
K01
K02

Numer
treści

Wykład z
dyskusją
x
x
x
x

Prezentacja
multimedialna

Praca na
zajęciach

Zaliczenie przedmiotu /
Egzamin
x
x
x
x

Odniesienie
do efektów
kształcenia
przedmiotu

Treści kształcenia / programowe
Wykłady
Zapoznanie z organizacją i profilem studiów.
 Wyjaśnienie organizacji administracyjnej Uczelni.

1.

dla

K_W01

Formy prowadzenia zajęć
Formy zajęć
Efekt
Kształcenia

Wykład z dyskusją

W01

x

x

U01

x

x

K01

x

K02

x

x

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
Na ocenę 2
kształcenia
Nie zna
podstawowych
zasad
W01
przestrzegania
obowiązków
studenta
U01

Wykład

Nie posiada
podstawowych
umiejętności i

x

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Zna podstawowe zasady
przestrzegania
obowiązków studenta

Dobrze zna
podstawowe zasady
przestrzegania
obowiązków
studenta

Posiada podstawowe
umiejętności i nawyki
studenta

Posiada opanowane
w stopniu dobrym
podstawowe
umiejętności i

Na ocenę 5
Bardzo dobrze zna
podstawowe zasady
przestrzegania
obowiązków studenta

W stopniu bardzo
dobrym opanował
podstawowe
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nawyków studenta

K01÷K02

Nie posiada i nie
wykazuje
zainteresowania w
zakresie
kompetencji
studenta WSHiG

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

nawyki studenta

Posiada i ledwie
wykazuje
zainteresowanie w
zakresie opanowania
kompetencji studenta
WSHiG

Posiada w stopniu
dobrym kompetencje
i wykazuje
zainteresowania w
zakresie kompetencji
studenta WSHiG

umiejętności i nawyki
studenta

W aktywny sposób
eksponuje kompetencje
studenta WSHiG

0 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:
- udział w wykładach: .................................................................5 godz.,
- samodzielne studiowanie tematyki wykładów..........................0 godz.,
- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie ...................0 godz.
Łączny nakład pracy studenta
5 godziny
Liczba punktów ECTS
0 pkt ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy studenta:
dla studiów
- udział w wykładach: ……………………………...................5 godz.,
niestacjonarnych
- samodzielne studiowanie tematyki wykładów ……………....0 godz.,
- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie ………......0 godz.,
Łączny nakład pracy studenta
5 godzin
Literatura podstawowa

Dokumentacja uczelni
Przestrzegania BHP

Literatura uzupełniająca

---

–

Statut

Uczelni,

Regulamin

Studiów,

Zasady
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