
Uchwała Nr 73/2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  31 maja  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku organizacja turystyki 
historycznej  

na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim   

 
Na podstawie art. 11 ust. 1  ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

Na Wydziale Humanistycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów 
organizacja turystyki historycznej na poziomie pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik  do uchwały Senatu nr  73 /2012 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 

ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ 
STUDIA PIERWSZEWGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 
 
Kierunek studiów Organizacja turystyki historycznej o profilu ogólnoakademickim należy 
do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
OTH (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia   
1A - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 
Po podkreślniku: 
W — kategoria wiedzy 
U —  kategoria umiejętności 
K —  kategoria kompetencji społecznych 
H1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim 
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 
 

 
 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
Organizacja turystyki historycznej 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Organizacja turystyki historycznej  absolwent 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla obszaru 
humanistycznego 

 WIEDZA  
 

OTH1A_W01 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 
humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej 

 
H1A_W01 

 
 

OTH1A_W02 
zna podstawową terminologię nauk humanistycznych w 
zakresie krajoznawstwa i turystyki historycznej. 

 
H1A_W02 

 
OTH1A_W03 

student zna podstawowe pojęcia związane z kultura języka  
H1A_W02 

 
OTH1A_W04 

opanował fachową  terminologię z zakresu nauk 
historycznych, jak też podstawową terminologię nauk 
humanistycznych, społecznych, prawnych , geograficznych   

 
H1A_W03 

 
OTH1A_W05 

student definiuje turystykę i krajoznawstwo oraz podstawowe 
koncepcje stosowane w turystyce oraz krajoznawstwie w 
różnych jego aspektach, identyfikuje i rozróżnia główne 
paradygmaty metodologiczne badań krajoznawczych, 

 
H1A_W03 

 
OTH1A_W06 

student ma wiedze na temat podstawowych aspektów 
prawnych związanych z krajoznawstwem i turystyką 
historyczną. rozróżnia role, jakie mogą pełnić poszczególne 
osoby (podmioty) w organizowaniu imprezy turystycznej. 
Potrafi wskazać konieczne elementy treści umowy o imprezę 
turystyczną. Rozpoznaje postanowienia umowne, których 
stosowanie w umowach z klientami (konsumentami) jest 

 
H1A_W03 



zakazane. Opisuje zasady odpowiedzialności organizatorów 
turystyki za niewłaściwe wykonanie umowy zawartej z 
klientami 

 
OTH1A_W07 

zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie 
pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu 
chronologicznym i tematycznym 

 
H1A_W04 

 
OTH1A_W08 

 

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i 
tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem 
polskich 

 
H1A_W04 

 
OTH1A_W09 

 

wykazuje znajomość historii porównawczej Europy  
H1A_W04 

OTH1A_W10 
 

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości H1A_W04 

 
OTH1A_W11 

 

ma podstawową wiedzę o powiązaniach krajoznawstwa i 
turystyki historycznej z  innymi naukami humanistycznymi, 
oraz społecznymi: historią, psychologią, geografią, ekonomią, 
geologią, paleologią, religioznawstwem 

 
H1A_W05 

 
OTH1A_W12 

 

rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk 
pokrewnych w innymi naukami i obszarami nauk. 

 
H1A_W05 

 
OTH1A_W13 

 

wyciąga wnioski dotyczące prawnych wymagań związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki 
w porównaniu z innymi branżami gospodarki. 

 
H1A_W05 

 
OTH1A_W14 

 

ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i 
rozróżnia jej główne nurty. Zna na poziomie podstawowym 
główne kierunki rozwoju badań historycznych, a zwłaszcza 
najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie 

 
H1A_W06 

 
OTH1A_W15 

 

rozumie, że  badania i debata historyczna (naukowa)  są 
procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i 
rozwój poglądów 

 
H1A_W06 

 
OTH1A_W16 

 

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych 
różnych punktów widzenia, determinowanych różnym 
podłożem narodowym i kulturowym 

 
H1A_W06 

 
OTH1A_W17 

 

zna i potrafi scharakteryzować podstawowe, przestrzenne 
uwarunkowania rozwoju turystyki. Rozumie znaczenie 
proekologicznych form rozwoju turystyki dla ochrony 
środowiska geograficznego.   

 
H1A_W06 

 
OTH1A_W18 

 

zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu 
naukowego oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy 
w zakresie kulturoznawstwa i turystyki historycznej 

 
H1A_W07 

 
OTH1A_W19 

 

posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i 
interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów 
cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej 

 
H1A_W07 

 
OTH1A_W20 

 

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji. 
Rozumie ich przydatność w badaniach z zakresu 
krajoznawstwa i turystyki historycznej 

 
H1A_W07 

 
OTH1A_W21 

 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego i ochrony własności intelektualnej. 

 
H1A_W08 



 
OTH1A_W22 

 

rozumie problemy związane z komercyjnym wykorzystaniem 
programów komputerowych i elektronicznych baz danych 

 
H1A_W08 

 
OTH1A_W23 

 

ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego 
złożoności i historycznej zmienności znaczeń. 

 
H1A_W09 

 
OTH1A_W24 

 

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury związanych z 
turystyką: muzea, skanseny, galera sztuki, wystawy, 

 
H1A_W10 

 
OTH1A_W25 

 

ma podstawową wiedzę o obiektach i miejscach mogących 
stanowić atrakcję w turystyce i krajoznawstwie. 

 
H1A_W10 

 
OTH1A_W26 

 

orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie 
działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków 
upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu 
krajoznawstwa i turystyki historycznej. 

 
H1A_W10 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
 

OTH1A_U01 
samodzielnie  zdobywa i utrwala wiedzę w sposób 
uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu 
nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i 
analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna 
naukowego. 

 
H1A_U01 

 
OTH1A_U02 

potrafi dokonać właściwego w danych warunkach wyboru 
prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w 
dziedzinie turystyki. Jest w stanie dokonać czynności 
niezbędnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia działalności 
gospodarczej w dziedzinie turystyki. Potrafi zweryfikować 
treść umowy o imprezę turystyczną pod kątem jej zgodności z 
wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony praw 
konsumentów. 

 
H1A_U01 

 
OTH1A_U03 

potrafi wskazać, udowodnić i omówić  wzajemne relacje 
różnych kierunków badań historycznych takich jak historia 
polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, 

 
H1A_U02 

 
OTH1A_U04 

opanował i stosuje podstawowe  umiejętności badawcze w 
zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i 
wskazówek opiekuna naukowego 

 
H1A_U03 

 
OTH1A_U05 

korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów 
Internetu. Potrafi krytycznie oceniać i opracowywać 
wykorzystywane zasoby Internetu 

 
H1A_U03 

 
OTH1A_U06 

definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie 
podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk 
historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi 
tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych 

 
H1A_U03 

 
OTH1A_U07 

określa i ocenia krytycznie stan swojej wiedzy i umiejętności 
fachowych i rozbudowuje swój warsztat o nowe  umiejętności 
badawcze kierując się wskazówkami opiekuna 

 
H1A_U03 

 
OTH1A_U08 

stosuje podstawowe  elementy warsztatu badań 
krajoznawczych i w zakresie turystyki historycznej dobierając 
metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu. 

 
H1A_U04 

 stosując podstawowe metody badawcze, pojęcia  i wybrane  



OTH1A_U09 elementy warsztatu w zakresie krajoznawstwa i turystyki 
historycznej 

H1A_U04 

 
OTH1A_U10 

wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk 
historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, 
pomocy archiwalnych, baz danych itp 

 
H1A_U04 

 
OTH1A_U11 

klasyfikuje i porządkuje definicje krajoznawstwa oraz 
podstawowych pojęć wykorzystywanych w krajoznawstwie, 
takich jak ojczyzna, region, miejsce, krajobraz kulturowy; 
analizuje i ocenia walory oraz ich znaczenie dla 
krajoznawstwa; rozpoznaje motywy i przyczyny oraz 
oczekiwania uczestników dyskursu krajoznawczego; 
weryfikuje oraz projektuje walory dziedzictwa kulturowego 

 
H1A_U04 

 
OTH1A_U12 

potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych 
dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych 
i oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z 
zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich 
znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym 

 
H1A_U05 

 
OTH1A_U13 

formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów 
różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu 
literatury fachowej 

 
H1A_U06 

 
OTH1A_U14 

wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych 
kompetencje formułuje własne opinie dotyczące ważnych 
zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i 
obiektywny 

 
H1A_U06 

 
OTH1A_U15 

prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, 
usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem 
różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych 
do potrzeb krajoznawstwa i turystyki historycznej. 

 
H1A_U07 

 
OTH1A_U16 

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych (technologii informacyjnej, 
multimediów itd.). 

 
H1A_U07 

 
OTH1A_U17 

przygotowuje prace pisemne i wystąpienia ustne, poprawne 
pod względem gramatycznym, posługując się w nich ujęciami 
teoretycznymi z różnych źródeł i terminami z zakresu kultury 
języka 

 
H1A_U08 

 
OTH1A_U18 

poprawnie redaguje, komentuje i opatruje przypisami 
przygotowywane teksty, zgodnie z kanonami przyjętymi w 
różnych dziedzinach nauk humanistycznych 

 
H1A_U08 

 
OTH1A_U19 

potrafi  tworzyć szczegółowe teksty oraz wystąpienia ustne na 
tematy związane z kierunkiem studiów. 

H1A_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 

OTH1A_K01 
ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności 
warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju 
kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, 
jak też kompetencji personalnych i społecznych. 

 
H1A_K01 

 
OTH1A_K02 

rozumie potrzebę weryfikowania i doskonalenia umiejętności 
językowych przez całe życie 

 
H1A_K01 

 
OTH1A_K03 

student rozumie potrzebę stałego doskonalenia umiejętności 
porozumiewania się w języku angielskim 

 
H1A_K01 



 
OTH1A_K04 

potrafi współpracować w grupie, zna i przestrzega zasad 
współdziałania. 

 
H1A_K02 

 
OTH1A_K05 

pracując w  zespole jest w stanie zwrócić uwagę na elementy 
prawne, które powinny zostać uwzględnione w działalności 
gospodarczej związanej z turystyką 

 
H1A_K02 

 
OTH1A_K06 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

 
H1A_K03 

 
OTH1A_K07 

rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne  
H1A_K03 

 
OTH1A_K08 

student zachowuje wrażliwość na zabezpieczenie interesów 
klientów usług turystycznych. Wykazuje odpowiedzialność za 
właściwe, zgodne z umową wykonanie usług. Docenia 
znaczenie zaufania i złożonych klientowi obietnic zarówno w 
płaszczyźnie społecznej, jak i prawnej. Wykazuje kreatywność 
w formułowaniu oferty skierowanej wobec klientów, z 
poszanowaniem zasad jej kształtowania i ochrony interesów 
klientów 

 
H1A_K04 

 
OTH1A_K09 

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane 
różnym podłożem narodowym i kulturowym 

 
H1A_K04 

 
OTH1A_K10 

jest wrażliwy na potencjalne, niekorzystne zmiany dla 
środowiska związane z rozwojem turystyki.  Zachowuje 
krytycyzm w ocenie potencjału turystycznego regionu oraz 
zmian wywołanych wzrostem ruchu turystycznego 

 
H1A_K04 

 
OTH1A_K11 

student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu jednoznacznych 
opinii, dyskursywnie podchodzi zarówno do wybory 
metodologii, jak i definiowaniu podstawowych pojęć 
krajoznawstwa; jest zorientowany na wieloznaczne i 
wielopoziomowe rozumienie głównych pojęć, akceptuje 
różnorodność metodologiczną oraz różne podejścia głównych 
uczestników ruchu krajoznawczego 

 
H1A_K04 

 
OTH1A_K12 

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i 
postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych. 

 
H1A_K04 

 
OTH1A_K13 

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla 
kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i 
ponadlokalnym 

 
H1A_K05 

 
OTH1A_K14 

jest zorientowany na ochronę wartości przyrodniczych i 
dziedzictwa kulturowego w procesie rozwoju ruchu 
turystycznego i turystycznego 

 
H1A_K05 

 
OTH1A_K15 

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz 
dziedzictwo historyczne, przyrodnicze  i kulturowe Polski, 
swojego regionu i Europy 

 
H1A_K05 

 
OTH1A_K16 

jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy 
historycznej i kultury  pamięci w środowisku lokalnym 

 
H1A_K06 

 
OTH1A_K17 

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i 
przekazywania  informacji osobom zainteresowanym 
krajoznawstwem, turystyką, historią spoza grona fachowców 

 
H1A_K06 

 
OTH1A_K18 

podejmuje próby uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz  
rozwija swoje zainteresowania fachowe w zakresie 
komunikowania się w języku obcym 

 
H1A_K06 

 


