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Opis efektów uczenia się  

dla naboru od roku akademickiego 2022/23 

 

Nazwa kierunku studiów: Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne (6 semestrów)  

Dyscyplina albo dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:  

dyscyplina naukowa wiodąca (%): zootechnika i rybactwo – 60% 

Pozostałe dyscypliny naukowe: nauka o kulturze fizycznej - 40% 

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 

określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 

r. poz. 64 i 1010 z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

 

Tabela 1. Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Symbole 

efektów 

uczenia 

się dla 

kierunku 

studiów 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie 

AF_W01 

poszerzone zagadnienia i zależności z zakresu, anatomii, biomechaniki, 

genetyki oraz procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących 

podczas wysiłku fizycznego oraz funkcjonowania organizmu zwierząt w 

zakresie prawidłowego użytkowania w sporcie, rekreacji i agroturystyce 

P6S_WG 

AF_W02 

prawne, etyczne, zarządcze i marketingowe uwarunkowania działań w 

zakresie sportu, agroturystyki kwalifikowanej i użytkowania w nich 

zwierząt, z uwzględnieniem ochrony środowiska, w tym 

agroekosystemów 

P6S_WK 

AF_W03 

złożone mechanizmy oddziaływania działalności rolniczej związanej z 

użytkowaniem zwierząt na środowisko oraz zasady wykorzystywania 

infrastruktury i zasobów terenu do aktywności fizycznej, uwzględniając 

zasady zrównoważonego rozwoju 

P6S_WG 

P6S_WK 

AF_W04 

relacje i zależności/interakcje zachodzące pomiędzy człowiekiem a 

zwierzętami wykorzystywanymi w rekreacji i agroturystyce oraz zasady 

bezpiecznego postępowania w pracy z ich udziałem. 

P6S_WK 

AF_W05 

zaawansowane metody, zasady, techniki i narzędzia wykorzystywane w 

rekreacyjnym uprawianiu dyscyplin sportowych uwzględniając zasady 

bezpiecznego organizowania zajęć i imprez w obiektach zamkniętych 

oraz w terenie 

P6S_WG 

P6S_WK 

AF_W06 

zasady eksploatowania obiektów, ich wyposażenia oraz sprzętu, 

wykorzystywanych podczas zajęć różnych rodzajów rekreacyjnej 

aktywności fizycznej i agroturystycznego wykorzystania zwierząt 

P6S_WG 

P6S_WK 

AF_W07 zasady żywienia człowieka i zwierząt z uwzględnieniem wymagań P6S_WG 
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wynikających z wykorzystywania w sporcie amatorskim i rekreacji lub 

do pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie 

regionalnych 

AF_W08 

zasady kierowania zespołami ludzkimi, grupami zorganizowanymi w 

ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i agroturystycznej oraz 

zasady prowadzenia działalności gospodarczej 

P6S_WG 

P6S_WK 

AF_W09 

wytyczne i zasady przygotowania projektów licencjackich oraz prawne 

aspekty ochrony własności intelektualnej wraz z zasadami 

wykorzystywania technologii informatyczno-komunikacyjnych  

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi 

AF_U01 

posługiwać się terminologią fachową m.in. z zakresu biomechaniki, 

biochemii, genetyki, anatomii, agroturystyki oraz wybranych aktywności 

fizycznych w celu analizowania planowanych działań praktycznych 

P6S_UW 

AF_U02 

w różnych grupach wiekowych ludzi oraz wśród wybranych zwierząt 

ocenić: budowę, stopień rozwoju fizycznego i zdolności motoryczne, 

stan psychiczny oraz poziom zmęczenia, dopasowując do nich rodzaj i 

poziom wysiłku/odpoczynku, z uwzględnieniem różnych rodzajów 

obciążeń typowych dla aktywności fizycznej, stosując odpowiednie 

metody/testy i źródła informacji 

P6S_UU 

P6S_UW 

AF_U03 

samodzielnie podejmować złożone działania diagnostyczne, 

profilaktyczne i edukacyjne odpowiadające złożonym i nietypowym 

problemom jednostki lub grupy społecznej prowadzące do zdrowego 

stylu życia 

P6S_UU 

P6S_UW 

AF_U04 

zastosować zaawansowane techniki i metody pomiarowe służące do 

oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz behawior i temperament 

wybranych zwierząt umie prawidłowo interpretować uzyskane wyniki 

P6S_UU 

P6S_UW 

AF_U05 

ocenić wzajemne relacje pomiędzy aktywnością fizyczną a stanem 

odżywienia oraz w oparciu o znajomość fizjologii i biochemii wysiłku 

zaplanować i wdrożyć innowacyjne żywienie ludzi i zwierząt 

dostosowane do poziomu aktywności fizycznej 

P6S_UW 

AF_U06 

wykorzystać zaawansowaną wiedzę własną i dostępne źródła 

informacji  , potrafi krytycznie ocenić walory terenu pod względem 

przydatności do użytkowania sportowego i rekreacyjnego oraz 

kontaktów ze zwierzętami oceniając zagrożenia wynikające z aktualnych 

warunków w nim panujących. 

P6S_UU 

P6S_UW 

P6S_UK 

AF_U07 

samodzielnie podejmować działania związane z planowaniem i 

organizowaniem bezpiecznej aktywności fizycznej dla różnych grup 

wiekowych pod kątem zdrowego stylu życia, także z udziałem zwierząt 

P6S_UK 

P6S_UO 

AF_U08 
właściwie stosować umiejętności ruchowe z zakresu wybranych sportów 

indywidualnych i zespołowych w personalnej aktywności fizycznej 
P6S_UK 

AF_U09 

wykorzystać swoje zaawansowane umiejętności do rozwiązywania 

problemów zawodowych i współdziałania w grupie uwzględniając 

sytuację ekonomiczną w podejmowaniu decyzji dotyczących 

działalności gospodarczej oraz kreować innowacyjne produkty 

agroturystyczne 

P6S_UK 

P6S_UO 

AF_U010 

prowadzić komunikację również w języku obcym w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego, oraz posiada umiejętność 

selektywnego pozyskania informacji z literatury fachowej zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UU 

P6S_UK 

AF_U011 

używając specjalistycznej terminologii przygotowywać opracowania 

pisemne, prezentacje multimedialne oraz wystąpienia ustne związane z 

działalnością zawodową, a także skutecznie porozumiewać się, 

P6S_UU 

P6S_UW 

P6S_UK 
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pozyskiwać informacje i polemizować środkami werbalnymi i 

niewerbalnymi 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do 

AF_K01 

pracy w zespole podczas wykonywania działalności zawodowej dbając o 

dobre współdziałanie oraz bezpieczeństwo swoje i innych, z 

uwzględnieniem kontaktów ze zwierzętami 

P6S_KR 

AF_K02 

ustawicznego samodoskonalenia zawodowego, w tym dbania o własną 

sprawność fizyczną oraz o rozwijanie zainteresowań w kierunku 

aktywności fizycznej wśród swojego otoczenia, celem promowania 

zdrowego stylu życia. 

P6S_KK 

P6S_KO 

AF_K03 

określenia priorytetów służących realizacji określonego zadania, 

współdziałania i komunikowania się w środowisku zawodowym oraz 

podczas pracy ze zwierzętami, a także wykonywania powierzonych 

zadań, podejmując w grupie rolę wykonawcy lub zlecającego 

P6S_KK 

P6S_KR 

P6S_KO 

AF_K04 

prawidłowej identyfikacji problemów związanych z wykonywanym 

zawodem, przestrzegania zasad etycznych i uregulowań prawnych 

niezbędnych do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych oraz 

jest gotowy do podejmowania działań w tym zakresie w sposób 

merytoryczny i przedsiębiorczy 

P6S_KR 

P6S_KO 

 

 


