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brak

0

częściowo

1

w pełni

2

1 GT1_W05

Ma wiedzę o projektach organizacyjnych, 

zarządczych i społecznych wykorzystywanych 

w różnych sektorach gospodarki turystycznej 

(prywatnym, publicznym i społecznym).

2 GT1_W06

Zna schematy podejmowania optymalnych 

lub kontekstowych decyzji gospodarczych i 

społecznych w organizacjach turystycznych 

różnego typu, wielkości i funkcjonujących w 

typowych sytuacjach.

3 GT1_W09
Zna cechy i rolę przedsiębiorcy 

funkcjonującego na rynku usług turystycznych.

4 GT1_W20

Zna podstawowe standardy zarządzania 

przedsiębiorstwem turystycznym i zarządzania 

w regionie turystycznym.

5 GT1_U01

Potrafi identyfikować i interpretować oraz 

wyjaśniać innym zjawiska i procesy 

gospodarcze, społeczne i zarządcze związane z 

rozwojem turystyki.

6 GT1_U06

Potrafi analizować przyczyny, motywy i skutki 

aktywności (pozytywne i negatywne) 

podmiotów gospodarki turystycznej.

7 GT1_U10

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nauk 

ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz 

dziedzin pokrewnych do rozstrzygania 

konkretnych problemów pojawiających się w 

pracy zawodowej w różnych sektorach 

gospodarki turystycznej.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia

Lp Symbol efektu Opis efektu kierunkowego

Ocena realizacji efektu

(w wybranej kolumnie proszę 

postawić znak "X")
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8 GT1_U13

Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania motywów, przyczyn i 

konsekwencji zachowań ludzi zarówno w 

organizacji jak i w jej otoczeniu.

9 GT1_K03
Potrafi kierować małym zespołem, przyjmując 

odpowiedzialność za powierzone mu zadania.

10 GT1_K04
Potrafi określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania.

11 GT1_K05

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu. Rozumie znaczenie 

kompetencji zawodowych w turystyce.

12 GT1_K09

Jest przygotowany do samodzielnego 

uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności z zakresu turystyki uwzględniając 

jej interdyscyplinarny charakter.

13 GT1_K10

Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy, wykorzystując zdobytą 

wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin 

pokrewnych, w tym podejmować decyzje, 

motywować do działania.


