
Efekty kształcenia dla podyplomowych studiów 
„MENADŻER USŁUG HOTELARSKICH” 

 
Podyplomowe studia „menedżer usług hotelarskich” należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 
 
Oznaczenia: 
P              - efekty kształcenia dla studiów podyplomowych. 
W             - kategoria wiedzy, 
U              - kategoria umiejętności, 
K              - kategoria kompetencji społecznych, 
01, 02,      - numer efektu kształcenia. 
 

Symbol Efekty kształcenia 

 Wiedza 
Słuchacz: 

P_W01 Stosuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 

P_W02 Zna i charakteryzuje główne trendy we współczesnej turystyce i rekreacji 

P_W03 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia związane z doskonaleniem jednostki w 
sytuacji pracy i organizacji 

P_W04 Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian 
współczesnych organizacji 

P_W05 Posiada wiedzę z zakresu finansów hotelu oraz zna podstawowe metody analizy i oceny sytuacji 
finansowej tych podmiotów  

P_W06 Posiada wiedzę dotyczącą istoty pojęcia wizerunku firmy i jego znaczenia dla rynkowego powodzenia 
firmy 

P_W07 Zna rodzaje więzi społecznych w organizacji i rządzące nimi prawidłowości oraz wie, jak wpływają 
one na proces zarządzania zasobami ludzkimi - ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie zarządzania 
zasobami ludzkimi 

P_W08 Posiada wiedzę z zakresu podstawowych regulacji prawnych w obszarze turystyki i rekreacji, w 
szczególności w zakresie prowadzenia hotelu i ośrodków świadczących usługi medyczne w turystyce 

P_W09 Ma szczególną wiedzę w zakresie zagadnień analizowanych w pracy dyplomowej  

 Umiejętności 
Słuchacz: 

P_U01 Potrafi efektywnie zarządzać powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i 
informacyjnymi w celu wykonania zadań 

P_U02 Student posiada umiejętność samodzielnego wykorzystywania zasobów internetowych do analiz 
dowolnie wybranego rynku hotelarskiego oraz umiejętność wykazania zależności lub jej braku 
pomiędzy zmiennymi o charakterze jakościowym. 

P_U03 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) 
wpływające na działanie organizacji sektora turystyki i rekreacji 

P_U04 Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i 
kontroli (pracy, jakości itp.) 

P_U05 Potrafi określić swoje zasoby w roli menedżera, potrafi zarządzać własną karierą oraz planować 
karierę pracowników 

P_U06 Umie budować wizerunek firmy przy wykorzystaniu rozmaitych technik 

P_U07 Posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi niezbędnymi w działalności turystycznej 

P_U08 Znajduje materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumie je oraz umie je analizować 

P_U09 Potrafi w sposób komunikatywny scharakteryzować wnioski zawarte w pracy dyplomowej 

 Kompetencje społeczne 
Słuchacz: 

P_K01 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania przed współpracownikami 

P_K02 Działa w nowych warunkach i sytuacjach 

P_K03 Posługuje się wiedzą teoretyczną w rozwiązywaniu konkretnego zadania praktycznego 



P_K04 Ma świadomość znaczenia czynników psychologicznych w sytuacji kierowania organizacją 

P_K05 Posiada wysoką świadomość prawną i etyczną 

P_K06 Adaptuje i działa w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy 

P_K07 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

P_K08 Rozwija i skutecznie wykorzystuje zdolności interpersonalne 

P_K09 Uczestniczy w przygotowaniu projektów uwzględniających różne aspekty w działalności turystyczno-
rekreacyjnej 

 

 


