
 

Załącznik nr 6 

do Regulaminu projektu pn. Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły 

Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (zadanie 1 - Przygotowanie i 

realizacja programu kształcenia na Kierunku Zarządzanie w języku angielskim - 

specjalność "International Business and Tourism" (moduł 1). 

 

Wybrane efekty kształcenia 

dla Kierunku Zarządzanie  - specjalność „International Business and Tourism” 

 

efekty kształcenia ogólne  dla specjalności International Business and  

 WIEDZA  

IBT_W01 

 (Z_W01; T1_W01) 

Ma ogólną wiedzę dotyczącą obszarów, 

dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących 

potrzeby człowieka i gospodarki, rozumie 

funkcjonowanie rynku i jego podmiotów, 

dotyczące różnych branż produkcyjnych, 

handlowych oraz usługowych, w tym turystyki, 

rekreacji i innych usług czasu wolnego 

1A_W01, 

S1A_W01, 

S1A_W05, 

S1A_W06, 

S1A_W07 

IBT_W02  

(Z_W02, Z_W03; 

T1_W03) 

Identyfikuje obszary funkcjonalne szeroko 

pojętych organizacji i współzależności między 

nimi oraz ich otoczeniem, ma wiedzę o 

pozytywnych i negatywnych tendencjach i 

zmianach, wynikających z procesów i zjawisk 

globalnych  

S1A_W01, 

S1A_W08, 

S1A_W09, 

P1A_W01 

IBT_W03  

(Z_W03, T1_W04) 

Ma wiedzę o wpływie różnorodnych 

uwarunkowań i czynników wpływających na 

organizacje produkcyjne, handlowe oraz 

usługowe a także na środowisko naturalne oraz 

zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb 

turystyki i innych usług czasu wolnego 

S1A_W04, 

S1A_W07, 

S1A_W08, 

P1A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

IBT_U01 

(Z_U01; T1_U01) 

Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji 

podstawowych zjawisk zachodzących w 

gospodarce w zakresie produkcji, handlu oraz 

turystyki 

S1A_U03, 

S1A_U07, 

S1A_U08 

IBT_U02 

(Z_U03, T1_U02; 

Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze 

sposobami ich zaspokajania dla różnych form 

gospodarczych, w tym turystyki. Potrafi 

S1A_U03, 

S1A_U07, 



 

T1_U05) opracować podstawowy biznesplan dla działań 

gospodarczych, w tym turystyki i dziedzin 

komplementarnych 

S1A_U08 

IBT_U03 

(Z_U04, Z_U05; 

T1_U03;T1_U04) 

Rozpoznaje misję, wartości oraz profil i zasady 

obowiązujące w organizacji. Potrafi 

przygotować dokumentację w/w. Potrafi 

określić elementy składowe oferty turystycznej 

dla różnych segmentów rynku turystycznego 

oraz przygotować odpowiednie dokumenty.  

Zna podstawowe kierunki korzystania z 

różnorodnych form informacji i promocji 

występujące w zarządzaniu i turystyce wraz z 

zasadami pierwszego kontaktu z klientem 

S1A_U03, 

S1A_U07, 

P1A_U03, 

 S1A_U01 

 KOMPETENCJE  

IBT_K01 

(Z_K01) 

Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia 

się i potrafi doskonalić zdobytą wiedzę i 

umiejętności w trakcie całego okresu 

aktywności zawodowej 

S1A_K01; 

S1A_K06 

IBT_K02 

(Z_K02, T1_K01) 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

podejmując określone role i zadania  

S1A_K02; 

S1A_K05; 

S1A_K01, 

S1A_K02, 

P1A_K02 

IBT_K03  

(Z_K03; T1_K02) 

Potrafi określać priorytety oraz koncentrować 

zasoby i środki służące do realizacji 

wynikających z nich zadań i działań. Posiada 

umiejętność poszukiwania informacji dla 

potrzeb konsumentów indywidualnych, 

dopasowywać ofertę do ich potrzeb, w tym 

szczególnie pozyskiwać informacje dla potrzeb 

turystów oraz podmiotów działających w 

turystyce 

S1A_K03, 

P1A_K03; 

S1A_K01 

IBT_K04 

(T1_K03, Z_K04, 

T1_K05) 

Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu 

projektów dla inicjatyw społecznych, 

gospodarczych, w tym turystyki. Potrafi 

odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 

S1A_K03, 

S1A_K04 

IBT_K05 

(Z_K06) 

Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy będąc kreatywnym 

pracownikiem lub podejmując pracę na własny 

rachunek 

S1A_K02; 

S1A_K03; 

S1A_K04: 

S1A_K07 



 

 

 

Efekty kształcenia w obszarze Zarządzania 

 WIEDZA  

Z_W01 Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych, a w szczególności zna 

podstawowe typy systemów gospodarczych oraz 

rozumie funkcjonowanie rynku i jego podmiotów 

S1A_W01; 

S1A_W02; S1A_W03 

Z_W02 Identyfikuje obszary funkcjonalne organizacji i 

współzależności między nimi oraz wzajemne 

relacje między organizacjami, jak również 

między organizacjami a otoczeniem 

S1A_W04; 

S1A_W05; 

S1A_W07; SA1_W09 

Z_W03 Rozpoznaje różne rodzaje uwarunkowań 

zewnętrznych i ich wpływ na działalność 

organizacji 

S1A_W07; S1A_W08 

Z_W04 Wyjaśnia pojęcie kultury organizacyjnej i 

rozumie jej wpływ na sprawność funkcjonowania 

pracownika i zespołów oraz na kształtowanie 

więzi społecznych i identyfikację z organizacją 

S1A_W09 

Z_W05 Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka w 

oparciu o różne teorie motywacji oraz opisuje 

funkcjonowanie ludzi i zespołów ludzkich w 

organizacji 

S1A_W05 

Z_W06 Opisuje role i funkcje organizacyjne, w tym 

funkcje kierowania ludźmi, w kontekście typu 

organizacji i zasięgu ich działania 

S1A_W04; S1A_W09 

Z_W07 Ma wiedzę o metodach i narzędziach 

pozyskiwania danych w poszczególnych 

obszarach funkcjonalnych organizacji i zna 

narzędzia ilościowe wspomagające procesy 

decyzyjne 

S1A_W06; S1A_W07 

Z_W08 Zna metody studiów prospektywnych i analizy 

strategicznej organizacji i jej otoczenia 

S1A_W06; 

Z_W09 Zna procesy i procedury podejmowania decyzji 

strategicznych i operacyjnych 

S1A_W11 

Z_W10 Zna procedury i narzędzia zarządzania 

projektami (w tym inwestycyjnymi) 

S1A_W06 

Z_W11 Zna i rozumie podstawowe przepisy prawa, 

normy i standardy regulujące funkcjonowanie 

S1A_W07; S1A_W10 



 

organizacji oraz wyjaśnia rolę i znaczenie 

struktur i przepisów organizacyjnych 

Z_W12 Wyjaśnia istotę i uwarunkowania 

przedsiębiorczości oraz zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości  

S1A_W11 

Z_W13 Zna i rozumie procesy zmian, ich przyczyny, 

przebieg i konsekwencje oraz ma wiedzę o 

cyklach życia organizacji, produktów i 

technologii 

S1A_W07; S1A_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

Z_U01 Potrafi interpretować zjawiska zachodzące w 

otoczeniu, w oparciu o koncepcje teoretyczne 

oraz zmiany, którym podlega gospodarka w skali 

lokalnej i globalnej oraz analizować przyczyny, 

przebieg i skutki tych zjawisk 

S1A_U01; S1A_U03 

Z_U02 Potrafi zastosować metody, narzędzia do opisu i 

analizy danych oraz posługiwać się standardami 

w procesie zarządzania organizacją 

S1A_U02; S1A_U06; 

S1A_U08; S1A_U09 

Z_U03 Potrafi stosować regulacje prawne i standardy 

obowiązujące w organizacji  

S1A_U03; S1A_U05; 

S1A_U06 

Z_U04 Rozpoznaje misję, wartości oraz profil i zasady 

obowiązujące w organizacji  

S1A_U06 

Z_U05 Posiada umiejętność przygotowania 

dokumentacji dotyczącej procesów 

przebiegających w firmie 

S1A_U05; S1A_U07 

Z_U06 W wyniku praktyk zawodowych potrafi 

identyfikować i stosować profil i zasoby 

organizacji oraz elementy otoczenia, w tym 

rynki, na których funkcjonuje organizacja 

S1A_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Z_K01 Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia 

się i potrafi doskonalić zdobytą wiedzę i 

umiejętności w trakcie całego okresu aktywności 

zawodowej 

S1A_K01; S1A_K06 

Z_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

podejmując określone role i zadania 

S1A_K02; S1A_K05 

Z_K03 Potrafi określać priorytety oraz koncentrować 

zasoby i środki służące do realizacji 

S1A_K03; S1A_K07 



 

wynikających z nich zadań i działań 

Z_K04 Potrafi zarządzać sobą i swoimi zasobami dla 

budowania i rozwijania kariery zawodowej 

S1A_K01; S1A_K03; 

S1A_K04; S1A_K06 

Z_K05 Jest zdolny do podejmowania inicjatyw 

społecznych i uczestnictwa w ich realizacji 

S1A_K02; S1A_K05 

Z_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy będąc kreatywnym 

pracownikiem lub podejmując pracę na własny 

rachunek 

S1A_K02; S1A_K03; 

S1A_K04: S1A_K07 

 

Efekty kształcenia w obszarze Turystyki 

 WIEDZA  

T1_W01 Ma ogólną wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin 

i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby 

człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, 

turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego 

P1A_W01, S1A_W01, 

S1A_W05, S1A_W06, 

S1A_W07 

T1_W03 Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych 

tendencjach i zmianach naturalnych oraz 

antropogenicznych, wynikających z procesów i 

zjawisk globalnych 

S1A_W01, S1A_W08, 

S1A_W09, P1A_W01 

T1_W04 Ma wiedzę o wpływie różnorodnych 

uwarunkowań i czynników wpływających na 

przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla 

potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego 

S1A_W04, S1A_W07, 

S1A_W08, P1A_W05 

T1_W05 Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju w turystyce i 

dziedzinach komplementarnych 

S1A_W08, P1A_W08, 

R1A_W06 

 

T1_W06 Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia 

turystyki i rekreacji w rozwoju 

międzynarodowym, krajowym, regionalnym i 

lokalnym 

S1A_W03, S1A_W06, 

S1A_W08, P1A_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

T1_U01 Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji 

podstawowych zjawisk zachodzących w 

turystyce 

S1A_U03, S1A_U07, 

S1A_U08 

T1_U02 Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze 

sposobami ich zaspokajania dla różnych form 

S1A_U03, S1A_U07, 

S1A_U08 



 

turystyki 

T1_U03 Potrafi określić elementy składowe oferty 

turystycznej dla różnych segmentów rynku 

turystycznego 

S1A_U03, S1A_U07, 

P1A_U03 

T1_U04 Zna podstawowe kierunki korzystania z 

różnorodnych form informacji i promocji 

występujące w turystyce wraz z zasadami 

pierwszego kontaktu z klientem 

S1A_U01 

T1_U05 Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla 

turystyki i dziedzin komplementarnych 

S1A_U02 

T1_U06 Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w 

procesie organizacji i obsłudze ruchu 

turystycznego i podróżniczego na różnych 

etapach świadczenia usług 

S1A_U04, P1A_U03 

R1A_U07 

T1_U07 Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i 

gromadzenia informacji dla działalności 

turystycznej 

S1A_U02, P1A_U03 

T1_U08 Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując 

wiedzę ze studiowanej dyscypliny 

S1A_U05, P1A_W11 

T1_U09 Posiada umiejętność tworzenia typowych 

raportów pisemnych i przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim oraz języku obcym, 

uznawanym za podstawowy dla studiowania 

nauk o turystyce 

S1A_U09, S1A_U10, 

P1A_U09, P1A_U04 

T1_U10 Posiada praktyczne umiejętności organizacji i 

obsługi imprez turystycznych 

S1A_U06 

T1_U11 Posiada umiejętności językowe zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

S1A_U11, P1A_U12 

T1_U15 Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami 

informatycznymi wykorzystywanymi w 

zarządzaniu i pracy biurowej 

S1A_U02, P1A_U03 

T1_U16 Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe 

typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując 

terminologię stosowaną w zagadnieniach 

przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i 

prawnych 

S1A_U01, S1A_U10, 

P1A_U08 



 

 KOMPETENCJE  

T1_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role 

S1A_K01, S1A_K02, 

P1A_K02 

T1_K02 Posiada umiejętność poszukiwania informacji dla 

turysty i podmiotów działających w turystyce 

S1A_K01 

T1_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 

S1A_K03, P1A_K03,  

T1_K04 Prawidłowo identyfikuje, ocenia i rozstrzyga 

dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

S1A_K04, P1A_K04 

T1_K05 Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów 

dla turystyki 

S1A_K03, S1A_K04 

T1_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności 

S1A_K05, S1A_K06, 

P1A_K07,  

T1_K07 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej 

dyscypliny 

S1A_K07, P1A_K08, 

 

T1_K08 Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje 

występujące w kontaktach z klientem 

S1A_K02, S1A_K04 

T1_K09 Stosuje ogólne zasady etyczne obowiązujące w 

społeczeństwie i normy etyczne właściwe dla 

działalności turystycznej, w tym Kodeks Etyki w 

Turystyce UNWTO 

S1A_K02, S1A_K04 

T1_K10 Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz 

turystów oraz za interesy swojej firmy 

S1A_K04, P1A_K06 

 

 


