
 

 

Załącznik do uchwały nr 31/2017 Senatu UPJPII  

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

TURYSTYKA RELIGIJNA  

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 

 
Kierunek studiów turystyka religijna przyporządkowano do obszaru kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych, a efekty kształcenia dla tego kierunku studiów odnoszą się do dziedziny nauk 
teologicznych, dyscypliny dziedzina nauk teologicznych. 

 
Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-7 

 

Nazwa kierunku studiów: TURYSTYKA RELIGIJNA 

Obszar kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Poziom kształcenia (studiów): STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PROFIL PRAKTYCZNY 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne  
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6–7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa-
nym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6–7  
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakte-
rystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 

Symbol  
EKK 

 

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK) 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia  
na kierunku studiów turystyka religijna  

absolwent: 

Symbol  
(odniesienie 

EKK do) 
PRK 

WIEDZA 
TR1pK_W01 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych zagad-

nień teologii, filozofii, religioznawstwa, kultury, historii i histo-
rii sztuki zorientowaną na zastosowanie praktyczne w animacji 
turystyki religijnej i pielgrzymowania 

P6S_WG 

TR1pK_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą zagad-
nienia organizacji duszpasterstwa i apostolstwa w obszarze 
turystyki religijnej i pielgrzymowania oraz obsługi ruchu tury-
stycznego 

P6S_WG 



 

 

TR1pK_W03 zna podstawową terminologię z zakresu teologii, filozofii, reli-
gioznawstwa, historii Kościoła, historii sztuki oraz turystyki  
i turystyki religijnej i pielgrzymowania 

P6S_WG 

TR1pK_W04 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu chrze-
ścijańskiej kultury 

P6S_WG 

TR1pK_W05 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 
instytucji obsługujących turystykę religijną 

P6S_WG 

TR1pK_W06 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji obsługu-
jących turystykę religijną w odniesieniu do prawa cywilnego  
i kościelnego 

P6S_WG 

TR1pK_W07 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań 
duszpasterstwa oraz innych instytucji aktywnych w obszarze 
turystyki religijnej 

P6S_WG 

TR1pK_W08 ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach, potrzebach piel-
grzymów i turystów, potrafi diagnozować sytuacje w obszarze 
turystyki religijnej i oceniać jakość usług w turystyce religijnej 

P6S_WK 

TR1pK_W09 ma podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny  
w organizacji turystyki religijnej oraz instytucjach obsługują-
cych turystykę religijną 

P6S_WG 

TR1pK_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady w zakresie własno-
ści intelektualnej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 
TR1pK_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użyt-

kować informację związane z ruchem turystyki religijnej z wy-
korzystaniem różnych źródeł i sposobów 

P6S_UW 

TR1pK_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
profesjonalne związane z wybraną sferą działalności kultural-
nej, medialnej, promocyjno-reklamowej 

P6S_UW 

TR1pK_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane  
z działalnością kulturalną, medialną, promocyjno-reklamową 
w odniesieniu do turystyki religijnej i pielgrzymowania 

P6S_UK 

TR1pK_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające 
na planowanie i realizację zadań związanych z działalnością 
kulturalną, medialną, promocyjno-reklamową w odniesieniu 
do turystyki religijnej 

P6S_UK 

TR1pK_U05 posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia 
badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz po-
trzeb odbiorców turystyki religijnej i pielgrzymowania 

P6S_UW 

TR1pK_U06 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości 
usług związanych z działalnością kulturalną, medialną, promo-
cyjno-reklamową poszczególnych jednostek prowadzących 
pielgrzymki i inne działania wchodzące w zakres turystyki 
religijnej 

P6S_UW 

TR1pK_U07 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa 
odnoszącego się do instytucji związanych działalnością tury-
styczno religijną 

P6S_UW 

TR1pK_U08 potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację 
projektu profesjonalnego związanego z pielgrzymowaniem  
szeroko rozumianą turystyką religijną i związaną z nią działal-
nością kulturalną, medialną, promocyjno-reklamową 

P6S_UO 



 

 

TR1pK_U09 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania proble-
mów dotyczących pielgrzymowania i turystyki religijnej oraz 
związanej z nią działalności kulturalnej, medialnej, promocyj-
no-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób 
postępowania 

P6S_UO 

TR1pK_U10 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wy-
korzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania 
wniosków 

P6S_UK 

TR1pK_U11 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów  
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dzie-
dzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla turystyki 
religijnej, w języku polskim i języku obcym 

P6S_UK 

TR1pK_U12 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 
w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy 
dla turystyki, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wyko-
rzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł 

P6S_UU 

TR1pK_U13 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w ję-
zyku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegó-
łowych związanych z turystyką, z wykorzystaniem podstawo-
wych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UK 

TR1pK_U14 ma umiejętności językowe w zakresie turystyki zgodne z wy-
maganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Syste-
mu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
TR1pK_K01 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań 

profesjonalnych w obsłudze turystyki i turystyki religijnej 
P6S_KO 

TR1pK_K02 docenia tradycje i dziedzictwo kulturowe i religijne ludzkości  
i ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i religijnego oraz środowiska naturalnego kraju  
i świata 

P6S_KO 

TR1pK_K03 świadomie i odpowiedzialnie kształtuje i pielęgnuje swój świa-
topogląd kulturowy, etyczny i religijny 

P6S_KR 

TR1pK_K04 ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i religij-
nego dla utrzymania i rozwoju więzi międzyludzkich 

P5S_KK 

TR1pK_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym i religijnym w obrębie swych 
zainteresowań i potrzeb osobistych 

P6S_KO 

TR1pK_K06 poczuwa się do współodpowiedzialności za życie, bezpieczeń-
stwo i integralny rozwój drugiego człowieka 

P6S_KR 

TR1pK_K07 odpowiedzialnie szanuje wolność i godność człowieka i szanu-
je jego dziedzictwo kulturowe, religijne i jego naturalne śro-
dowisko 

P6S_KR 

TR1pK_K08 ma świadomość wagi refleksji nad etyką związaną z życiem  
i pracą, odpowiedzialnością przed drugim człowiekiem i społe-
czeństwem oraz ma świadomość konieczności przestrzegania 
zasad kodeksu etycznego 

P6S_KR 

TR1pK_K09 ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji oraz rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się  
i wszechstronnego rozwoju 

P6S_KR 

TR1pK_K10 ma poszanowanie dla życia i bezpieczeństwa człowieka P6S_KO 

 
 



 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
TR1pK (przed podkreślnikiem) –kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów  
turystyka religijna (TR) na studiach pierwszego stopnia (1) o profilu praktycznym (p) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P6S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii 


