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Ranking 2014

Uczelnie będą musiały zaktywizować swoje działania
w walce o przyszłego studenta. Kształcenie musi
być wysokiej jakości i mieć
wymiar praktyczny. Przedstawiciele uczelni wiedzą już, że przed środowiskiem akademickim stoi teraz wielkie
wyzwanie. Trzeba przetrwać na rynku.
strona 8

Raport | Zwyci´˝yły uczelnie, które stawiajà zarówno na rozwój naukowy, jak i na jakoÊç kształcenia zawodowego

Dobra turystyka, z praktyką
i teoretycznym zapleczem
Tegoroczny Ranking Szkół Wyższych wyróżnia dwie kategorie
uczelni – szkoły o profilu praktycznym i akademickim. Placówki o największej liczbie punktów
w swojej dziedzinie stawiały zarówno na teorię, jak i trening zawodowy. Wskazuje na to analiza
ankiet, która pozwoliły wyróżnić
najlepsze uczelnie kształcące na
kierunkach turystycznych.

Magdalena Szadkowska
a czele rankingu, w kategorii o profilu akademickim, znalazła si´
krakowska Akademia Wychowania Fizycznego, która stawia
nie tylko na rozwój naukowy,
lecz równie˝ na praktyki. Natomiast wÊród uczelni o profilu
zawodowym zwyci´˝yła Wy˝sza
Szkoła Turystyki i Ekologii w
Suchej Beskidzkiej, a tu˝ za nià
znalazła si´ Wy˝sza Szkoła Turystyki i J´zyków Obcych w
Warszawie, która ostatnio jest
bardzo aktywna na polu edukacyjnym i naukowym. To, ˝e publiczna nie musi oznaczaç teorii, a prywatna praktyki pokazały uniwersytety – łódzki i szczeciƒski, które wybrały profil zawodowy i znalazły si´ w czołówce rankingu.

N

Współpracują z biznesem
Wy˝sza Szkoła Turystyki i
Ekologii w Suchej Beskidzkiej,
zwyci´˝yła w kategorii o profilu
zawodowym równie˝ w zeszłym
roku. Wygrała z innymi szkołami niepublicznymi pod wzgl´dem przygotowania zawodowego i potencjału naukowego. –
Nasi studenci majà szans´ na
zdobycie praktycznej wiedzy i to
nasz sukces. Ka˝dy uczestnik
studiów licencjackich mo˝e w
naszej szkole wyjechaç na pół

NAJLEPSZE UCZELNIE KSZTAŁCĄCE
NA KIERUNKACH TURYSTYCZNYCH
PROFIL AKADEMICKI

PROFIL PRAKTYCZNY

1. Akademia Wychowania
1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
151 pkt.
Fizycznego w Krakowie 151 pkt.
w Suchej Beskidzkiej
2. Górnośląska Wyższa Szkoła Han2. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków
dlowa im. Wojciecha Korfantego
Obcych w Warszawie
149 pkt.
146 pkt.
w Katowicach
3. Uniwersytet im. Adama
3. Uniwersytet Łódzki
Mickiewicza w Poznaniu 141 pkt.

142 pkt.

4. Akademia Wychowania
4. Wyższa Szkoła Bankowa
Fizycznego w Poznaniu 138 pkt.
we Wrocławiu
141 pkt.
5. Uniwersytet Szczeciński,
5. Wyższa Szkoła Hotelarstwa
Wydział Nauk o Ziemi 134 pkt. i Gastronomii w Poznaniu 138 pkt.
6. Uniwersytet Ekonomiczny
5. Uniwersytet Szczeciński,
w Krakowie
129 pkt. Wydział Zarządzania 138 pkt.

roku na praktyki – podkreÊla dr
Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
WSTiE. Jak mówi wa˝na jest
tak˝e współpraca z biznesem,
wykorzystanie doÊwiadczenia
praktyków w pracy badawczej i
rozwojowej. Na sukces szkoły
zapracowała równie˝ wykwalifikowana kadra dydaktyczna i naukowa. – Zapraszamy do współpracy wielu specjalistów z praktykà, by wyszkolili naszych studentów – dodaje Walas.

Piąć się do góry
Zaskoczeniem w rankingu
jest drugie miejsce Wy˝szej
Szkoły Turystyki i J´zyków Obcych w Warszawie wÊród szkół o
profilu praktycznym. Do tej pory placówka zajmowała siódme
miejsce wÊród szkół niepublicznych pod wzgl´dem przygotowania zawodowego oraz dziesiàte na liÊcie uczelni niepublicznych ocenianych pod
wzgl´dem potencjału naukowe-

go. W tym roku WSTiJO w
Warszawie dorównała prawie
Wy˝szej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. –
PostawiliÊmy na profil praktyczny, chcemy by nasi studenci
mieli fach. Zaj´cia przygotowujàce do pracy w zawodzie oraz
wybitna kadra na pewno wpłyn´ły na jakoÊç kształcenia. JesteÊmy jedynà szkołà prywatnà
w Warszawie, która ma studia
dzienne w turystyce – mówi
Włodzimierz Banasik, prorektor ds. dydaktycznych WSTiJO
w Warszawie.

Publiczne wciąż na topie
Wygrana Akademii Wychowania Fizycznego nikogo nie
zaskoczyła. Uczelnia ma 40-letnià tradycj´ nauczania, presti˝ i
znana mark´. – Realizujemy to,
co zało˝yliÊmy. Od nauczycieli
akademickich wymagamy zaanga˝owania w praktyk´. Mamy
sporo zaj´ç praktycznych,
współpracujemy równie˝ z

przedsi´biorstwami. Poznajemy
studentów, mamy z nimi dobre
relacje. Nasi absolwenci kierunków turystycznych cz´sto znajdujà prac´ nie tylko w turystyce,
lecz tak˝e w reklamie, czy logistyce. Dzi´ki znajomoÊci j´zyków obcych mogà z łatwoÊcià
pracowaç za granicà – podkreÊla Zygmunt Kruczek, kierownik Zakładu Geografii i Turystyki AWF w Krakowie. Uczelnia ma kontakty krajowe i mi´dzynarodowe w bran˝y turystycznej, oferuje bogaty program praktyk zawodowych. Ma
równie˝ doÊwiadczonà kadr´
naukowà. Dzi´ki temu od lat
prezentuje wysoki poziom
kształcenia i mo˝e konkurowaç
we wszystkich kategoriach zarówno naukowych, jak i zawodowych. Równie˝ Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, który zajàł szóste miejsce w kategorii szkół publicznych o profilu
akademickim, ma uznanà mark´, którà zauwa˝ajà przyszli słuchacze. – Turystyka i rekreacja
cieszy si´ popularnoÊcià wÊród
studentów, przynajmniej w
szkołach paƒstwowych – uwa˝a
Józef Sala, kierownik katedry
turystyki tej uczelni.
W czołówce Rankingu Szkół
Wy˝szych znalazło si´ 12 szkół.
Niestety wiele z zaproszonych
przez „WiadomoÊci Turystyczne” uczelni nie zgodziło si´ na
udział w konkursie. Niektóre
odmówiły, bo właÊnie zakoƒczyły nauk´ na kierunku turystyka,
inne nie wzi´ły udziału w konkursie, bo obawiały si´, ˝e ich
poziom nie pozwoli na zaj´cie
wysokiej pozycji. A dalekie
miejsce byłoby złe wizerunkowo. Szkoda, bo ka˝da ocena zewn´trzna, to motywacja do działania i poprawy nauczania. Zatem szkoły odwagi!!!

krótko
EDUKACJA
Polsko-ukraiński dyplom na gdańskiej
WSTiH. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
przyzna w tym roku po raz
pierwszy podwójne dyplomy
polsko-ukraińskie. Dokumenty
będą potwierdzały wykształcenie na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie licencjatu.
Projekt jest efektem kooperacji
uczelni z Chmielnickim Instytutem Handlowo-Ekonomicznym
oraz Akademią Galicyjską
w Iwano-Frankowsku. Ukraińscy studenci muszą znać język
polski i ukończyć studia licencjackie w rodzimej uczelni.
Absolwenci kierunku muszą
zaliczyć VI semestr nauki
w gdańskiej uczelni i zaliczyć
przedmioty, których nie było
programie nauczania rodzimych szkół. MS
OFERTA
TurLab na Uniwersytecie Szczecińskim. Studenci turystyki i rekreacji
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Szczecińskiego
Uniwersytetu będą mogli
uczestniczyć w praktycznych
zajęciach w laboratorium turystycznym TurLab. W programie nauczania nowego projektu znalazły się zajęcia dydaktyczne z zakresu zastosowania
nowoczesnych technik informatycznych w turystyce. Jedno z zastosowań umożliwi zapoznanie się z najnowszymi
trendami e-turystyki. MS

WT Dossier
Uczelnie wyższe:
Ranking i prezentacja kierunków
turystycznych
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AdministrAcjA
• studia i stopnia, niestacjonarne / 3 letnie /
• studia ii stopnia, niestacjonarne / 2 letnie /
- dla absolwentów wszystkich kierunków studiów

Matura to pierwszy krok do wejÊcia w dorosłoÊç. Kolejnym wa˝nym etapem jest wybór studiów. Młodzi ludzie borykajà si´ ze sprecyzowaniem swoich zainteresowaç, umiej´tnoÊci oraz potrzeb. Szkoły
przeÊcigajà si´ zaÊ w atrakcyjnoÊci oraz bogactwie oferty, która ma przyciàgnàç przyszłych studentów
właÊnie do nich. I teraz – przed maturzystà stoi nie lada wyzwanie: czy uczelnia publiczna, czy prywatna, studia stacjonarne, a mo˝e niestacjonarne? Przy wyborze warto zwróciç uwag´ na zró˝nicowanie programowe, na oferowane praktyki, iloÊç j´zyków obcych, współprac´ zagranicznà oraz prowadzone kursy, czy çwiczenia terenowe. Kształcenie na kierunkach turystycznych powinno współgraç
z zapotrzebowaniem rynku turystycznego. Ostatnimi czasy popularnoÊç tych studiów zdecydowanie
zmalała. Jednak specjaliÊci podkreÊlajà, ˝e kierunek ten ma wiele do zaoferowania. I to nie tylko w
biurach podró˝y, lecz tak˝e w sieciach hoteli, w turystyce przyjazdowej, czy turystyce lokalnej. Przed
uczelniami stoi wi´c wyzwanie, z jednej strony dostosowanie oferty do trendów rozwoju gospodarki
turystycznej, z drugiej zaÊ zadbanie o odpowiednià iloÊç kandydatów na studia. Zgodnie z maksymà:
przetrwajà tylko najsilniejsi.
Magdalena Szadkowska,
„WiadomoÊci Turystyczne”
WIDZIANE Z DRUGIEJ STRONY

Praktyki na studiach sà konieczne
Młodzi ludzie, którzy przychodzà do nas do pracy nie sà w ogóle dobrze przygotowani do
wykonywania tego zawodu. Niestety takie mamy ogólne wra˝enie, ˝e szkoły nie uczà ich praktycznych
umiej´tnoÊci. Majà wiedz´, ale tylko i wyłàcznie z ksià˝ek, czyli posiadajà teoretyczne przygotowanie
do pracy, ale w biurze turystycznym to za mało. W rezultacie po odbyciu nauki na uczelni przekonujà si´, ˝e rzeczywistoÊç wyglàda zupełnie inaczej. Trzeba posiadaç wiele praktycznych umiej´tnoÊci. A
oni nie potrafià kontaktowaç si´ z innymi, nawiàzaç relacji z klientem, partnerami biznesowymi, czy
nawet kolegami z pracy. Majà generalnie problem z komunikacjà. Staramy si´ jakoÊ pomóc. Przyjmujemy z uczelni studentów na sta˝e, uczymy ich obsługi systemów i właÊnie tej komunikacji i kontaktów z partnerami, czy kontrahentami. Moim zdaniem takie praktyki w biurach powinny byç absolutnà koniecznoÊcià w czasie studiów. Przynajmniej miesiàc w ciàgu roku akademickiego studenci powinni sp´dzaç na sta˝u u potencjalnego pracodawcy.
Tomasz Husar,
dyrektor zarzàdzajàcy biura podró˝y Exim Tours
OKIEM EKSPERTA

Trzeba sprawdziç oczekiwania bran˝y
Konieczne jest przeprowadzanie badaƒ, które okreÊliłyby jakie sà oczekiwania pracodawców. My przeprowadzamy takie m.in. z Konfederacjà Lewiatan. Poza tym współpracujemy z organizacjami bran˝owymi, uczestniczmy w ich zebraniach, zostawiamy ankiety z pytaniami dotyczàcymi potrzeb wzgl´dem
kształcenia w turystyce. Wprowadzamy te˝ dodatkowe zaj´cia z certyfikatem, na przykład ochrona danych osobowych, czy informator turystyczny. Moim zdaniem w kształceniu b´dzie si´ rozwijał właÊnie
ten segment profili z certyfikatem. OczywiÊcie w przyciàgni´ciu studentów wa˝ny jest równie˝ presti˝
uczelni. Majà go nie tylko te najstarsze publiczne jednostki, ale równie˝ uczelnie prywatne. W swojej
ofercie proponujà studia III stopnia, czyli doktoranckie. My b´dziemy mieç równie˝ habilitacj´. Generalnie b´dà si´ właÊnie rozwijaç te dwa nurty – naukowy i mocno praktyczny. Ju˝ teraz zauwa˝amy, ˝e
wielu naszych absolwentów znajduje prac´ nie tylko w turystyce, ale w instytucjach z otoczenia biznesowego. To dlatego, ˝e student turystyki jest bardzo przedsi´biorczy.
Prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyƒski
Dziekan Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia, GórnoÊlàska Wy˝sza Szkoła Handlowa

turystykA i rekreAcjA
specjalności:
• gastronomia i hotelarstwo • turystyka biznesowa
• studia i stopnia, stacjonarne / 3 letnie /- studia niepłatne

Przyjęcia na studia na podstawie złożonych wymaganych dokumentów

ZArZądZAnie
Leśnictwo
• studia i stopnia, stacjonarne, inżynierskie /3,5 letnie/
– studia niepłatne
• studia i stopnia, niestacjonarne, inżynierskie /4 letnie /
specjalności:
• hodowla lasu • ochrona lasu • użytkowanie lasu
• urządzanie lasu

specjalności:
• zarządzanie organizacjami publicznymi – nowośĆ
• zarządzanie w turystyce i hotelarstwie – nowośĆ
• logistyka • rachunkowość i finanse
• studia i stopnia, stacjonarne / 3 letnie /
– studia niepłatne – nowośĆ
• studia i stopnia, niestacjonarne / 3 letnie /
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Badania | Bran˝a turystyczna i uczelnie tworzà profil przyszłego pracownika turystyki

W poszukiwaniu profilu absolwenta
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie wraz z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i Izbą Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej przygotowały
projekt badawczy, który ma pokazać jakie
są oczekiwania pracodawców wobec absolwentów turystyki.
rzedsi´wzi´cie ma na celu stworzenie profilu absolwenta, który
koƒczy kierunek turystyka. Bazà
do opracowania sylwetki jest ankieta,
którà jesienià zeszłego roku rozesłano do
blisko 300 hoteli i biur podró˝y w całej
Polsce. Dokument zawierał ponad 200
pytaƒ dotyczàcych kompetencji pracowników turystyki szczebla szeregowego i
kierowniczego. – Chcemy poznaç wymagania właÊcicieli hoteli i biur podró˝y,
chcemy wiedzieç jak uczyç – uzasadnia
dr Włodzimierz Banasik, prorektor ds.
dydaktycznych WSTiJO w Warszawie.
Jak mówi ankieta posłu˝y teraz do układania programu nauczania szkoły.

P

Przymierze branży i akademików
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Izba Turystyki RP pomogły w
rozpowszechnieniu ankiety wÊród pracodawców. Jak mówi Andrzej Szymaƒski
wiceprezes Izby Turystyki RP gotowy

opis profilu absolwenta ma byç udost´pniony wszystkim szkołom wy˝szym z kierunkiem turystyka. – Zale˝y nam, ˝eby
uczelnie wiedziały, jakie wiadomoÊci powinien mieç absolwent szkoły wy˝szej –
dodaje Andrzej Szymaƒski. Ankieta
przede wszystkim ma wskazaç na kompetencje przyszłych pracowników. Stàd
znalazły si´ w niej pytania o to, czy studenci powinni znaç organizacje turystyczne, regulacje prawne obowiàzujàce
w tym sektorze, czy prawa klienta.

Nie wiedzą kto to jest agent i touroperator
O tym, ˝e z wiedzà absolwentów turystyki nie jest najlepiej Êwiadczà wypowiedzi samych touroperatorów. – Niestety,
młodzi ludzie po studiach, którzy przychodzà do nas do pracy nie majà podstawowej wiedzy. Nie znajà bran˝owych poj´ç, takich jak: touroperator, agent, poÊrednik, nie wspominajàc ju˝ o geografii
i znajomoÊci stolic – mówi Joanna Olejniczak-Chahrour, wiceprezes Sunshine
Holiday. Jak mówi na studiach turystycznych powinno byç znacznie wi´cej çwiczeƒ, zadaƒ praktycznych oraz mo˝liwoÊci zdobywania doÊwiadczenia. – W Sunshine Holiday nacisk stawiany jest
zwłaszcza na j´zyki obce, które sà wa˝nym elementem pracy w turystyce. Kie-

rownictwo firmy weryfikuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej stopieƒ posługiwania si´ danym j´zykiem. Najcz´Êciej jest
to angielski, lecz równie˝ atutem jest
znajomoÊç francuskiego. – Pracownik
musi umieç komunikowaç si´ z obcokrajowcami, mniej uwagi zwracamy na bł´dy
gramatyczne – podsumowuje Joanna
Olejniczak-Chahrour.

sà dla nas równie˝ braki w znajomoÊci
geografii Êwiata – wylicza Strzylak. Touroperatorom zale˝ałoby, aby absolwenci znali podstawy ksi´gowoÊci, bo b´dà
musieli na przykład rozliczyç danà transakcj´, wystawiç faktur´ etc. Ich zdaniem
wiedza teoretyczna powinna iÊç w parze
w praktykà. – Dobrym rozwiàzaniem jest
umo˝liwienie studentom wyboru interesujàcych ich przedmiotów z praktykà za
Ważne jest pierwsze wrażenie
granicà – podkreÊla
Pracodawcy podkreStrzylak. O tym jaki muZależy nam, żeby
Êlajà, ˝e absolwent turysi byç absolwent turystystyki powinien mieç te˝ uczelnie wiedziały, ki Êrodowisko akademicjakie wiadomości
odpowiednie do wykonykie dowie si´ ju˝ w paêwania zawodu cechy. – powinien mieć abdzierniku, wtedy to zosolwent szkoły
Poszukujemy osób konstanà przedstawione ofiwyższej. Chodzi o
taktowych, uÊmiechni´cjalnie wyniki ankiety
tych, otwartych. Ju˝ pod- to, żeby akademicy profil absolwenta. Na raczas pierwszego spotka- kładli nacisk w na- zie inicjatorzy przedsi´nia jesteÊmy w stanie uczaniu na aspekty wzi´cia otrzymali ponad
istotne dla pracosprawdziç, czy ktoÊ porapołow´ wypełnionych
dawców.
dzi sobie w pracy, czy te˝
szczegółowymi danymi
Andrzej Szymański
nie – uzasadnia Małgoankiet. Kolejne majà byç
rzata Strzylak, rzecznik
dosyłane jeszcze do koƒprasowy Alfa Star. Jak mówi w czasie
ca lipca, ale autorzy badania ju˝ sà w
rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza jakà
trakcie analizy odpowiedzi zawartych w
wiedz´ majà absolwenci. – Osobom zaankietach. B´dzie to pierwszy tego roraz po studiach cz´sto brakuje podstadzaju projekt – efekt kooperacji bran˝y
wowej znajomoÊci technik sprzeda˝oturystycznej ze Êrodowiskiem akademicwych oraz samodzielnoÊci. Niepokojàce
kim. MS
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Najlepsze uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych
SZKOŁY O PROFILU
AKADEMICKIM:

SZKOŁY O PROFILU
PRAKTYCZNYM:

Uczelnia

Pkt.

Uczelnia

1. Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie
2. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
4. Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
5. Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Nauk o Ziemi

151

1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej
2. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

129

7. Uniwersytet Rzeszowski

124

8. Politechnika Białostocka

122

9. Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego w Krakowie

119

10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

113

11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
12. Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
12. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
12. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
13. Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie
13. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji narodowej w Krakowie

146

ZASADY PUNKTACJI I KRYTERIA RANKINGU
Pkt.
151
149

141

3. Uniwersytet Łódzki

142

138

4. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

141

134

5. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu
5. Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Zarządzania
6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
7. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku
8. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
w Warszawie

110
108
108
108
104

129

129

9. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

128

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. S. Pigonia w Krośnie

122

11. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

115
112

94

15. Politechnika Opolska

97

16. Państwowa Wyższa Szkoła
im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
17. Państwowa Wyższa Szkoła im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
18. Państwowa Wyższa Szkoła
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
19. Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

92

15. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

74

135

8. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

101

87

137

129

14. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

91

138

8. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

12. Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie oddział w Białej Podlaskiej
13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Sulechowie
14. Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim

104

138

16. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oddział w Gorzowie Wielkopolskim
17. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki
im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie
18. Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi

106
99

69
49
45

„Wiadomości Turystyczne” po raz kolejny przeprowadziły ranking szkół wyższych posiadających kierunki turystyczne. Ankieta rozesłana została do uczelni w
formie aktywnego dokumentu PDF z wprowadzonymi
ograniczeniami objętościowymi. W tym roku zrezygnowaliśmy z podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne,
natomiast wprowadziliśmy podział na profile nauczania: praktyczny i akademicki. Szczegółowe informacje
prezentujące poziom nauczania przedstawiamy w przypadku szkół, które odesłały nam wypełnioną ankietę.
Część ankiety, poświęcona przygotowaniu zawodowemu, weryfikowała takie kryteria, jak: kształcenie językowe, praktyki krajowe i zagraniczne, zajęcia z praktykami, specjalności, laboratoria komputerowe, ćwiczenia
terenowe i badania losów absolwentów. Nowością w
tym roku, był punkt 3, który dotyczył uprawnień uczelni
do nadawania certyfikatów językowych oraz punkt 7,
czyli dodatkowe uprawnienia oraz kursy organizowane
w ramach studiów. Łącznie w tej części można było uzyskać 70 punktów. W wypadku obowiązkowego kształcenia języków obcych, do 200 h lektoratu przysługiwały
3 punkty, powyżej 200 h – 5 punktów. Języki dodatkowe liczone były do 100 h lektoratu – 5 punktów, powyżej 100 h – 10 punktów. Brano pod uwagę języki dodatkowe, które były obowiązkowe, a nie tylko fakultatywne.
W wypadku umów krajowych, zawieranych pomiędzy
uczelnią, a firmą zaliczającą praktyki studenckie w roku
2013, przyznawano 3 punkty za każde 10 umów, a powyżej tej ilości – 5 punktów. Podobnie sprawa wygląda
w przypadku umów zagranicznych.
Punktowano także zajęcia prowadzone przez praktyków, czyli przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek
samorządowych itp. Za każde 60 h zajęć uczelni przysługiwało 5 punktów, od 61 do 100 h – 8 punktów, zaś powyżej 100 h aż 10 punktów. Tyle punktów można było
również uzyskać za oferowane specjalności – do 3 specjalności przyznawano 3 punkty, powyżej 3 – 5 punktów.
W przypadku laboratoriów komputerowych, brano pod
uwagę ilość programów oraz liczbę ich godzin w module: do 3 programów – 3 punkty, powyżej tej liczby – max.

5 punktów. Wzorem lat ubiegłych oceniono także możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych. Za każde
30 h przysługiwały 3 punkty, powyżej 30 h – 5 punktów.
Za sam fakt monitorowania losów absolwenta (w 2012
r. stało się to obowiązkowe) uczelnia otrzymywała 5
punktów.
W ankiecie oceniany był również potencjał naukowy. Za całość można było uzyskać 55 punktów. W
ocenie uwzględniono m.in. takie kryteria, jak: kadra naukowa, uczestnictwo kadry naukowej w konferencjach
krajowych i zagranicznych w roku 2013, sesje, konferencje i koła naukowe. Za pełnoetatową kadrę naukową uczelnia mogła uzyskać 5 punktów, za minimum
kadrowe jedynie 3 punkty (4 samodzielnych i 6 doktorów). Kolejne 5 punktów można było uzyskać za publikacje kadry naukowej z ostatnich 3 lat afiliowane do
własnej uczelni. Za aktywność naukową kadry, czyli
uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych można było uzyskać kolejne 5 punktów. Oceniano też osiągnięcia naukowe studentów od 0 do 5 punktów. Nową kategorią są sesje i konferencje naukowe
organizowane przez jednostkę odpowiedzialną za turystykę: do 1 spotkania – 3 punkty, powyżej – 5 punktów. Również brano pod uwagę organizację kół naukowych, których określona liczba dawała dodatkowe
punkty: do 3 kół – 3 punkty, powyżej – 5 punktów. Ocenie podlegała także aktywność badawcza. Za każdy
grant naukowy otrzymany przez uczelnię z Narodowego Centrum Nauki otrzymywało się 5 punktów. Rolę
odegrała także liczba ekspertyz, za 1 ekspertyzę – 3
punkty, powyżej – 5 punktów. Ostatnie punkty w tym
dziale (5 punktów) można było zdobyć na liczbie absolwentów, którzy podjęli studia doktoranckie oraz oferowanych studiach podyplomowych.
Nowym rozdziałem ankiety są warunki studiowania. W ocenie uwzględniono takie kryteria, jak: współpraca zagraniczna, wielkość grup ćwiczeniowych, biblioteka oraz zbiory drukowane. Maksymalna liczba
punktów w tej części wynosiła 15. Z każdego działu
można było uzyskać po 5 punktów.
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Obrady R Członkowie kapituły oceniali praktyczne i teoretyczne przygotowanie szkół do nauczania turystyki

Kapituła docenia szkoły
Branża musi pracować nad zmianą wizerunku, bo turystyka to biznes oparty na
sprzedawaniu przyjemności – uważają
członkowie kapituły Rankingu Szkół Wyższych. Jak co roku grono profesorów,
ekspertów w dziedzinie nauczania turystyki, oceniało ankiety nadesłane do
„Wiadomości Turystycznych” przez szkoły,
które prowadzą zajęcia z turystyki. Obradom kapituły towarzyszyła dyskusja na
temat kondycji polskiego kształcenia w
tej dziedzinie.
rof. Ewa Dziedzic, kierownik katedry turystyki w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie przeglàdajàc ankiety zauwa˝yła, ˝e sporo nauczanych w szkołach specjalizacji i
przedmiotów ma niewiele wspólnego z
turystykà. – Mo˝e rzeczywiÊcie, dzi´ki
temu oferta szkół jest coraz bardziej
zró˝nicowana i to dobrze, ˝e odchodzimy od standardów. Ale ˝ycie zweryfikuje czy to w ogóle jest potrzebne. My raczej chcemy, ˝eby absolwenci mieli solidne podstawy – podkreÊla Dziedzic.
Przed polskimi uczelniami stoi obecnie
powa˝ne wyzwanie, gdy˝ muszà sobie
poradziç ze spadkiem zainteresowania
studiami z zakresu turystyki. Dlatego

P

ich oferta chocia˝ powinna byç ciekawsza, to generalnie powinna stawiaç na
wysoki poziom nauczania.

blicznych takà ofert´, która odpowiada
ich osobistym preferencjom – tłumaczy
dr Zygmunt Kruczek z krakowskiej
AWF. Jak mówi uczelnie proponujà od
Potrzebne specjalizacje
niedawna uzyskanie kwalifikacji do wyJednak inni członkowie kapituły konywania ró˝nych zawodów zwiàzazwrócili uwag´, ˝e szkoły muszà podà˝aç nych z turystykà takich jak: pilot wycieza duchem czasu i doczek, rezydent, animator
ceniali to, ˝e uczelnie w
czasu wolnego, informaSzkoły konkurują
ankietach proponujà
tor turystyczny. – Trudno
ze sobą o nowego
przedmioty dotychczas
powiedzieç, czym kierujà
na rynku kształcenia studenta, a kandysi´ studenci turystyki, ten
nieobecne. – My na daci wybierają z ko- kierunek kojarzy im si´ z
szyka uczelni puprzykład wprowadziliprzyjemnà opcjà podróblicz
nych lub nieÊmy komunikacje me˝owania i wyjazdów zapublicznych taką
dialnà w turystyce i jest
granicznych – mówi dr
ofertę, która odpoto doskonały kierunek
Aleksander Panasiuk kiewiada ich osobidla tych, którzy b´dà
rownik katedry zarzàdzastym preferencjom.
pracowaç nad wizerunnia turystykà Uniwersytedr Zygmunt Kruczek
kiem gmin zbudowatu Szczeciƒskiego
nym na turystyce – uzasadnia dr Włodzimierz Banasik z Wy˝- Trzeba zmienić image turystyki
I właÊnie takie skojarzenia z dalekimi i
szej Szkoły Turystyki i J´zyków Obcych.
Z kolei Akademia Wychowania Fizycz- ekscytujàcymi wyjazdami, zdaniem członnego w Krakowie ma w swojej ofercie ków kapituły, nie powinny ju˝ dominonauczania: e-biznes w turystyce, co- waç w ÊwiadomoÊci przyszłych studentów.
Dlatego w opinii kapituły rankingu
aching w rekreacji, czy turystyk´ przygodowà. – Szkoły konkurujà ze sobà o no- konieczna jest zmiana wizerunku turywego studenta, a kandydaci wybierajà z styki i rebranding równie˝ w mediach. W
koszyka uczelni publicznych lub niepu- potocznym rozumieniu w Polsce turysty-

ka wcià˝ kojarzy si´ z czymÊ nieistotnym.
A to powa˝ny biznes i na zmian´ postrzegania tej dziedziny powinna pracowaç cała bran˝a. – Teraz wcià˝ kojarzy
si´ właÊnie z przyjemnym podró˝owaniem, a nie z robieniem biznesu poprzez
właÊnie oferowanie przyjemnoÊci – tłumaczy prof. Ewa Dziedzic.
Przed polskimi uczelniami stoi zatem
wiele powa˝nych wyzwaƒ. Szkoły muszà
sobie poradziç ze spadkiem zainteresowania studiami z zakresu turystyki. Studentów jest coraz mniej z powodu ni˝u
demograficznego, a do tego zdali sobie
spraw´, ˝e po zakoƒczeniu kształcenia
pracodawcy nie b´dà o nich zabiegaç.
Sami muszà tak zaplanowaç swà edukacj´ by spełniç oczekiwania przeszłych
szefów. Dlatego oferta szkół powinna im
w tym pomóc. Program uczelni powinien stawiaç na wysoki poziom nauczania i nauczanie praktycznych umiej´tnoÊci. Przy tym studentom trzeba uÊwiadamiaç, ˝e nauka na tym kierunku to ci´˝ka praca, a turystyka to usługa, która wymaga wiedzy z zakresu biznesu i sprzeda˝y, czy negocjacji. Na koƒcu dopiero
jest odrobina przyjemnoÊci, czyli opowieÊç o spełnianiu marzeƒ o upragnionych podró˝ach. MB

Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska AGH
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska to najbardziej „humanistyczny”

spośród technicznych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako jedyny w Polsce
z jednej strony kształci najwyższej klasy specjalistów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej,
z drugiej zaś oferuje wiedzę typową dla klasycznego uniwersytetu w dziedzinie turystyki i informatyki.

Jest wiele powodów, dla których warto tu studiować:

• Wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska uzyskały w 2012 roku od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą.
• Absolwenci znajdują zatrudnienie w górnictwie, budownictwie i przemyśle wydobywczym, posiadają też kwalifikacje do pracy w firmie informatycznej, administracji państwowej, parku narodowym, szkole lub biurze
turystycznym. Maja wystarczającą wiedzę i umiejętności aby otworzyć
i z sukcesem prowadzić własna firmę inżynierską, zakład jubilerski lub
biuro podróży.
• Dzięki szerokim kontaktom Wydziału z firmami i uczelniami na całym
świecie, studenci maja możliwość wyjazdu na staże i stypendia do różnych krajów.
• Wśród pracowników naukowych są byli stypendyści czołowych fundacji:
amerykańskiej Fulbrighta i niemieckiej Humbolta.
• Wydział posiada nowoczesne laboratoria i własne Muzeum Geologiczne,
ogólnodostępne w gmachu głównym AGH z imponującymi zbiorami
minerałów.
• Studenci AGH mają do dyspozycji jedną z najlepszych baz socjalnych
w Polsce.

www.wggios.agh.edu.pl

Kierunki studiów:

• Górnictwo i Geologia
• Inżynieria Środowiska
• Ochrona Środowiska
• Informatyka stosowana
• Geofizyka
• Ekologiczne Źródła Energii
• Turystyka i Rekreacja

Wydział prowadzi studia:

• Stacjonarne
I stopnia (inżynierskie – 7 semestrów, licencjackie – 6 semestrów)
II stopnia (magisterskie – 3 semestry, magisterskie – 4 semestry)
• Doktoranckie (4-letnie)
• Podyplomowe
• Niestacjonarne I stopnia
Informacje dotyczące rekrutacji na AGH zamieszczone są na stronie
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
www.ukr.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Tel. 12-633-29-36, 12-617-23-50, 12-617-23-51
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W kapitule, oceniającej ankiety w Rankingu Szkół Wyższych
znaleźli się naukowcy z renomowanych uczelni kształcących na
kierunku turystyka. Szkoły oceniali: prof. dr hab. Ewa Dziedzic,
SGH w Warszawie, prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Stefan Bosiacki, AWF w Poznaniu,
prof. dr hab. Mirosław Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki
i Hotelarstwa w Gdańsku, dr Włodzimierz Banasik, Wyższa
Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie i dr hab.
Zygmunt Kruczek, AWF w Krakowie. Specjaliści uczestniczyli
w procesie przygotowania ankiet i ich weryfikacji.

Dr Włodzimierz Banasik prorektor ds. dydaktycznych Wyższej
Szkoły Turystyki i Języków
Obcych
Większość uczelni podchodzi do tego
rankingu coraz bardziej solidnie. To
oznacza, że nabiera on znaczenia, a
szkoły bardzo sobie go cenią. Z drugiej
strony wiele uczelni odmówiło w nim
udziału i moim zdaniem to pokazuje
jak niepewna jest sytuacja na rynku.
Możemy się spodziewać, że niektóre
szkoły mogą upaść lub zakończyć nauczanie turystyki.

Dr hab. Zygmunt Kruczek kierownik Zakładu Geografii Turystyki AWF Kraków
Obser wujemy dalsze ograniczanie
ofer ty kształcenia dla turystyki
zarówno w uczelniach niepublicznych jak i publicznych. Te ostatnie,
wobec systematycznego kurczenia
się dotacji z MNiSW ograniczają
rozmiary kształcenia rezygnując z
uruchamiania studiów zaocznych,
zmniejszają liczbę grup dziekańskich, a także likwidują zamiejscowe
ośrodki.
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Prof. dr hab. Ewa Dziedzic, kierownik katedry turystyki
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Stefan Bosiacki
z AWF w Poznaniu
Zarówno publiczne, jak i niepubliczne
uczelnie muszą postawić na wysoki
poziom kształcenia, teoretycznego i
praktycznego. Z tym, że studia I
stopnia, czyli licencjackie mają być
bardziej praktyczne i szkoły powinny
kooperować z touroperatorami. Z kolei studia II stopnia, czyli magisterskie powinny być bardziej teoretyczne, także z tego powodu, żeby przygotowywać do III stopnia, czyli doktoratu.

Wydaje się, że szczyt zainteresowania kierunkiem turystyka minął i uczelnie
szukają nowych możliwości rozwoju. Dodatkowo wszyscy odczuwają niż demograficzny i część uczelni rezygnuje lub ogranicza studia z zakresu turystyki.
Jeszcze inne szkoły łączą się, żeby obniżyć koszty. W takiej sytuacji przetrwają
tylko najsilniejsi i najbardziej zdeterminowani. Na uczelniach kształcących w
dziedzinie turystyki kierunki będą się różnicować, więc ofer ta będzie bardziej
urozmaicona. A czy mają uczyć praktycznie, czy teoretycznie – zależy o jakiej
pracy myśli student.

Prof. dr hab. Mirosław Boruszczak, prorektor Wyższej Szkoły
Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku
Ranking Szkół Wyższych jest bardzo
ważny dla szkół, które kształcą kadry
dla potrzeb gospodarki turystycznej.
Sprawia, że uczelnie z dużym zainteresowaniem śledzą wyniki rywalizacji, a zajęcie miejsca na czele rankingu jest swoistego rodzaju nobilitacją i promocją uczelni. Ranking je
mobilizuje, inspiruje i zmusza do
większej aktywności w środowisku.

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk kierownik katedry zarządzania turystyką Uniwersytetu
Szczecińskiego

Krajowe Ramy Kształcenia zdecydowanie uelastyczniły dojście do dyplomu. Każda uczelnia ma prawo sama
układać program nauczania. Taki stan
rzeczy powoduje, że nauczanie turystyki w Polsce przestało być jednolite. Trudno poddać go ocenie, na
przykład w takim rankingu, jak ten
przygotowywany przez „Wiadomości
Turystyczne”.
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Raport | Uczelnie muszà postawiç na budowanie silnej marki i uatrakcyjnianie programu nauczania turystyki

Szkoły z wielkimi wyzwaniami
Turystyka była zawsze topowym kierunkiem wybieranym przez kandydatów na
studia, jednak statystyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że
w rekrutacji na pierwszy rok studiów na
tym kierunku bierze udział coraz mniej
osób. Powodem spadku jest nie tylko niż
demograficzny, lecz także coraz gorsze
perspektywy zatrudnienia dla absolwentów.

Magdalena Bodziak
ak wynika z danych MNiSW w roku
szkolnym 2012/2013 nauk´ na
pierwszym roku studiów na kierunku turystyka i rekreacja rozpocz´ło blisko 13,5 tys. osób, ale ju˝ w roku akademickim 2013/2014 liczba ta spadła do
10,2 tys. (dane dotyczà uczelni nadzorowanych przez MNiSW). Te statystyki
mogà byç niepokojàce dla szkół wy˝szych, które kształcà w tej dziedzinie.
Tym bardziej, ˝e wcià˝ na rynku jest ich
sporo. Zdaniem prof. Stefana Bosiackiego z Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu regres na kierunkach turystyka jest widoczny.
– Zwłaszcza w małych i Êrednich miastach, w niektórych szkołach te kierunki
sà zamykane. Dobrze radzà sobie jeszcze
uczelnie w du˝ych aglomeracjach – ocenia Bosiacki. Prof. Stefan Bosiacki przewiduje, ˝e w najbli˝szych latach turystyka
b´dzie znikaç na przykład z nauczania
szkół w zamiejscowych oddziałach uczelni.

CORAZ MNIEJ STUDENTÓW TURYSTYKI
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Mniej pracy po turystyce
Według raportu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy˝szego („WT” nr 7, 1-15
o4.2014) jedna piàta absolwentów kierunków turystycznych nie znajduje pracy.
Zdaniem ekspertów powodem problemów uczelni mo˝e byç brak spójnego nauczania, który powstał po wprowadzeniu
trzy lata temu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Nowe przepisy ustalone przez
MNiSW znacznie rozluêniły zakres nauczania turystyki. Teraz mo˝e si´ ona
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liczba kandydatów przyjętych na I rok kierunku o tyle spadła liczba kandydatów przyjętych na
I rok studiów turystyka i rekreacja w stosunku
turystyka i rekreacja na rok akademicki
do roku akademickiego 2012/2013
2013/2014
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liczba absolwentów kierunku turystyka
i rekreacja w roku akademickim 2011/2012,
w tym: po studiach stacjonarnych – 6 091,
po studiach niestacjonarnych – 8 142.
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o tyle spadła liczba absolwentów
kierunku turystyka i rekreacja
w roku akademickim 2011/2012
w stosunku do 2010/2011

(dane dotyczące uczelni nadzorowanych przez MNiSW prowadzących kierunek turystyka i rekreacja)

FAKTY Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 proc. absolwentów
kierunków turystycznych nie znajduje pracy.
WNIOSKI Szkoły muszą budować swój prestiż, wizerunek i wprowadzać zmiany do programu nauczania turystyki, który ma uczyć praktycznych umiejętności.
PROGNOZA Skutki niżu demograficznego będą odczuwalne do 2020 roku. Na rynku poradzą sobie uczelnie o silnej, wyrobionej marce i atrakcyjnej ofercie programowej. W szkołach w większych miastach nie zabraknie chętnych na studia turystyczne.
znaleêç w programie na przykład wydziału biologii, czy geografii. – Tylko , ˝e wtedy ma niewiele wspólnego z turystykà, a
bardziej z przyrodà, czy hodowlà zwierzàt, na kierunku agroturystyka – zauwa˝a Stefan Bosiacki. Jak mówi ten nierówny poziom kształcenia zauwa˝ajà pracodawcy, którzy cz´sto muszà we własnym
zakresie dokształcaç absolwentów.
– Wykształceni młodzi ludzie cz´sto
znajà si´ na budowie ziemi, ale wàtpi´,
˝eby poprowadzili imprez´ turystycznà –
komentuje Bosiacki. JednoczeÊnie przyznaje, ˝e turystyka jest nadal kierunkiem
lubianym, który kojarzy si´ z podró˝owa-

niem i kształceniem w szerokim znaczeniu. – Student liczy wcià˝ na zdobycie
wiedzy z wielu dziedzin: historii, geografii, historii sztuki. Ta popularnoÊç turystyki nadal jest, ale ju˝ w coraz mniejszym stopniu – podkreÊla Bosiacki.

Zostaną tylko najlepsi
Przedstawiciele uczelni wiedzà ju˝, ˝e
przed Êrodowiskiem akademickim stoi
teraz wielkie wyzwanie. Trzeba przetrwaç na rynku, który jest coraz bardziej
konkurencyjny i w dodatku musi si´ borykaç z ni˝em demograficznym. Aleksander Panasiuk kierownik Katedry Za-

rzàdzania Turystykà Uniwersytetu Szczeciƒskiego przewiduje, ˝e z tego wyÊcigu
mogà odpaÊç te uczelnie, które nie wypracowały swojej silnej marki. – Najlepsze uczelnie, które majà mocny brend
sobie poradzà, inne, w tym prywatne muszà sobie radziç oryginalnymi programami. – ocenia Panasiuk.

Niepubliczne dotrzymują kroku
Jak przyznajà przedstawiciele uczelni
publicznych konkurencja ze strony prywatnych szkół jest spora. Wy˝sza Szkoła
Turystyki i J´zyków Obcych w Warszawie
ma m.in. zarzàdzanie w hotelarstwie, turystyk´ zdrowotnà, mi´dzynarodowà, a
nawet komunikacj´ medialna w turystyce. Taki program szkoły ma odpowiadaç
na nowe oczekiwania młodych ludzi. Podobnie do zmieniajàcych si´ trendów na
rynku pracy i stale rosnàcych oczekiwaƒ
pracodawców dostosowuje swoje propozycje programowe Wy˝sza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku. Uczelnia
na bie˝àco monitoruje rynek pracy i ma
w swojej ofercie m.in. takie specjalnoÊci
jak dietetyk´, kosmetologi´, turystyk´
zdrowotnà Próbujemy wejÊç z naszym
programem nauczania w zaobserwowane nisze zawodowe i to si´ nam udaje.
Ponadto w wi´kszym stopniu jak dotychczas zatrudniamy pracodawców, którzy
prowadza zaj´cia praktyczne, co spotyka
si´ z du˝ym uznaniem ze strony studentów, poniewa˝ pozwala to słuchaczom
zapoznaç si´ z aktualnymi wymogami
pracodawców na oferowanym rynku pracy – podkreÊla Mirosław Boruszczak z
WSTiH w Gdaƒsku.
Wielu słuchaczy od razu nawiàzuje
kontakty z wykładowcami – właÊcicielami hoteli czy restauracji. I ju˝ po studiach majà zapewnionà prac´.
Uczelnie b´dà musiały zaktywizowaç
swoje działania w walce o przyszłego studenta. Kształcenie musi byç wysokiej jakoÊci i z pewnoÊcià praktyczne. Niepewnie mogà si´ czuç do 2020 roku, bo dopiero wtedy uczelnie majà przestaç odczuwaç skutki ni˝u demograficznego.

Turystyka interdyscyplinarna
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Absolwent kierunku turystyka i rekreacja ma posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, rolniczych i leśnych
oraz przyrodniczych – mówi nam Jarosław Gołębiewski,
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Czy kierunek turystyka i rekreacja cieszy się dużą popularnością na
SGGW?
Popularność kierunku Turystyka i Rekreacja wśród maturzystów jest wysoka w całym kraju. W SGGW również sytuacja pod tym względem jest dobra. Pomimo zmniejszającej się w skali kraju liczby kandydatów na wszystkie kierunki studiów wynikającej ze zmian demograficznych, liczba studentów na tym kierunku na Wydziale Nauk Ekonomicznych utrzymuje się na
niezmienionym poziomie. Zainteresowanie tym kierunkiem wynika z postrzegania tych studiów jako dających szansę zatrudnienia w rozwijających
się sferach gospodarki, zagospodarowaniem turystycznym, obsłudze ruchu
turystycznego i rekreacji.
Jaki jest sposób kształcenia na kierunku turystycznym: bardziej teoretyczny, czy praktyczny?
Kształcenie w zakresie turystyki tylko w wymiarze teoretycznym nie jest
efektywne. Duża liczba godzin ćwiczeniowych pozwala na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności przydatne w pracy z turystami oraz
w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Studenci Wydziału Nauk
Ekonomicznych nabywają umiejętności praktyczne na zajęciach w terenie
np.: dziedzictwo ogrodowe, turystyka konna, agroturystyka, ekologia, etnografia itp. Studenci mogą kształtować swój profil zawodowy także poprzez
wybór specjalizacji. Obecnie realizowane są trzy specjalizacje: organizacja
ruchu turystycznego, hotelarstwo i gastronomia oraz turystyka na obszarach leśnych i cennych przyrodniczo. W nowym roku akademickim uruchomiona zostanie kolejna specjalizacja komunikacja społeczna i medialna w
turystyce. Studenci odbywają też obowiązkowe praktyki w firmach branży
turystycznej. W czasie studiów zapoznają się z systemami rezerwacyjnymi
w turystyce, przygotowują projekty zagospodarowania turystycznego, np.
na terenach leśnych, przyrodniczo cennych, ale też określonych miejscowościach i regionach. Są więc dobrze przygotowani do podjęcia pracy w tych
obszarach.
Co zawiera program?
Program kierunku TiR jest zróżnicowany. Poza przedmiotami ogólnymi i kierunkowymi, które były wcześniej zalecane w standardach kształcenia, w ramach SGGW proponujemy bogatą ofer tę przedmiotów w zakresie m.in.
geografii turystycznej Polski i świata, rynku turystycznego, turystyki biznesowej, aktywnej, wiejskiej, leśnej, przewodnictwa turystycznego itp. Niemało miejsca zajmują też zajęcia związane z szeroko rozumianą obsługą klienta. Są to zajęcia z marketingu, ale też logistyki usług turystycznych. W zakresie rekreacji, w ciągu kolejnych semestrów studenci przygotowują się do
prowadzenia zajęć rekreacyjnych, zarówno indywidualnych jak i grupowych. Główne cele kształcenia na tym kierunku to zdobycie wiedzy w zakresie procesów i mechanizmów zachodzących na rynku usług turystycznych
oraz ich uwarunkowań, a także rodzajów turystyki i rekreacji. Ponadto staramy się, aby nasi studenci zdobyli umiejętności identyfikowania kluczowych problemów w obszarze turystyki i rekreacji, oceny zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska, projektowania elementów infrastruktury tu-

rystycznej oraz organizowania i prowadzenia imprez turystycznych. W procesie kształcenia staramy się przygotować absolwentów do pracy na samodzielnych stanowiskach oraz pracy zespołowej, z uwzględnieniem znajomości regulacji prawnych i etyki zawodowej.
Co to znaczy, że kierunek ma charakter interdyscyplinarny?
Turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym, dotyka wielu sfer gospodarki
i wiedzy. Ma wymiar równocześnie ekonomiczny, społeczny i przestrzenny.
Dlatego też w programie studiów uwzględnione są przedmioty, które pozwalają na zdobywanie wiedzy, umiejętności i rozwijanie zainteresowań zarówno w obszarze fizjologii człowieka, zagrożeń zdrowotnych w turystyce (w
tym obszarów tropikalnych), ekonomiki i organizacji turystyki, geografii turystycznej, turystycznego wykorzystania obszarów przyrodniczo cennych,
hotelarstwa, jak i komunikowania społecznego w turystyce. Obecnie trudno
wyobrazić sobie edukację bez wprowadzania do programów zajęć dotyczących obsługi dedykowanych turystyce systemów IT. Utrzymanie interdyscyplinarności kierunku możliwe jest dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny pracowników kilku wydziałów SGGW, którzy są specjalistami w
swoim zakresie. Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja posiadają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, dyscyplin ekonomicznych, zarządzania i organizacji, ale też związanych z ekologią
oraz fizjologią człowieka. Posiadają umiejętności organizowania pracy oraz
podejmowania przedsięwzięć w tej dziedzinie, przygotowywania ofer ty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się z interesariuszami, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki i rekreacji. Absolwenci są
przygotowani do podjęcia pracy m. in. w biurach podróży, hotelach, ośrodkach administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych oraz organizacjach społecznych.
Na co stawiamy na kierunku turystyka i rekreacja? (np. na języki,
na praktyki etc.)
Staramy się aby absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja byli przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy. Wspomniana wcześniej interdyscyplinarność turystyki i bogaty program nauczania sprawiają, że wyposażamy naszych absolwentów w bogaty zakres wiedzy z różnych obszarów.
Są to również języki obce. Poza lektoratami studenci uczestniczą w zajęciach
prowadzonych w języku angielskim. Cennym doświadczeniem są również
praktyki, które realizowane są w biurach podróży, obiektach hotelarskich,
gospodarstwach agroturystycznych. Doświadczenie studenci zdobywają
również w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym SGGW „Marymont”,
który położony jest w Kirach koło Zakopanego, w hotelu „Ikar” w Warszawie oraz w Centrum Edukacji-Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie k. Łodzi,
gdzie znajdują się Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum z Alpiniarium, jedna z najciekawszych kolekcji dendrologicznych w Polsce, licząca około
2500 gatunków drzew i krzewów. Ważnym elementem kształcenia jest
przygotowanie prac dyplomowych, które powstają na podstawie rzeczywistych danych i często mających charakter projektowy.

O jakości kształcenia na kierunku TiR świadczą również liczne nagrody zdobywane przez naszych studentów w konkursach Ministerstwa Spor tu i Turystyki oraz Fundacji „Teraz Polska” na najlepszą pracę magisterską. Dzięki
ofercie programowej, w tym również praktykom zawodowym oraz przedmiotom do wyboru studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki i rekreacji. Ponadto absolwent ma umiejętności z zakresu przetwarzania informacji i komunikowania, zna język obcy, a zdobytą w trakcie
studiów wiedzę jest w stanie wykorzystać w praktyce.

Czy absolwenci kierunku są przygotowani do wykonywania zawodu?
W naszej ocenie tak. Dokładamy starań, aby wyposażyć naszych studentów w wystarczający bagaż wiedzy i umiejętności, np. w zakresie obsługi
systemów rezerwacyjnych. Mamy świadomość, że to rynek, a głównie pracodawcy weryfikują stopień przygotowania absolwentów. Wymagania pracodawców wciąż się zmieniają, a w ślad za tym także oczekiwania wobec
programu. Dlatego jesteśmy otwarci na uwagi ze strony przedsiębiorców.
Trzeba jednak pamiętać, że po zmianie programu absolwenci wchodzą na
rynek pracy z nowymi kompetencjami po trzech lub pięciu latach studiów.
Czym pracodawcy powinni sugerować się podczas wyboru odpowiedniego kandydata? Czy ukończona szkoła ma znaczenie? Czy absolwenci
SGGW mają większe szanse na rynku?
Z naszych doświadczeń wynika, że absolwenci TiR w SGGW mają większe
szanse na rynku pracy niż absolwenci tego kierunku na innych uczelniach.
Potwierdzenie tego otrzymujemy również od pracodawców. Kryterium wyboru pracownika zależy od tego w jakiej sferze turystyki działa firma. Nasi
absolwenci sprawdzają się zarówno w hotelarstwie, organizacji i pośrednictwa turystycznym, a ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów
mogą podejmować pracę również w innych zawodach.
Jaki jest ogólny trend w szkolnictwie, szczególnie z naciskiem na kierunki turystyczne?
Jeśli można to nazwać trendem to jest nim elastyczność programowa (dzięki bogatej ofercie fakultetów), która wyposaża studentów w dodatkowych
zakres kompetencji. Kierunek TiR, chyba bardziej niż jakikolwiek inny wymaga śledzenia trendów rynkowych, a nawet ich kreowania.
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Ocena jakości kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji
Zakres terminu „kształcenie” zasadniczo nie odbiega od jego potocznych konotacji, można bowiem określić je od strony przedmiotowej jako
proces pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz
uzdalnianie do tworzenia wspólnego świata.
Ujęcia terminu „jakość” oraz „kształcenie” można
łączyć ze sobą otrzymując trzy rodzaje rozumienia jakości kształcenia, które można odnosić do środowiska
akademickiego: • zgodność przebiegu zajęć z dokumentacją dydaktyczną tworzoną w oparciu o KRK •
poziom zadowolenia studentów z umiejętności i wiedzy, którą spodziewali się pozyskać na studiach •
skuteczność wytwarzania kompetencji jednostek
tworzących świat pracy, polityki, ekonomii i kultury.
Dzięki powyższym kategoriom możemy uzyskać
szerokie spojrzenie na jakość kształcenia w polskich
uczelniach.
Lepiej przestrzegać wymogów
Spośród trzech zakresów pierwszy zdaje się obejmować minimalny poziom troski o jakość kształcenia,
a zarazem jest wymogiem ustawowym. Wynika także z konieczności posiadania akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest więc oczywiste, że uczelniane biura jakości kształcenia lub inne jednostki organizacyjne powołane by mieć pieczę nad dokumentacją
dydaktyczną dokładają wszelkich starań, aby w tym
zakresie spełniać wymogi wynikające z aktualnych
przepisów prawa. Można spotkać się z opiniami środowiska, że działania dokumentacyjne oraz poddawanie się rygorom w zakresie formalnej strony opisu
procesu dydaktycznego pozostaje działaniem jedynie
na polu formalnym, pozostającym systemem pozorów i fikcji. Wiele wskazuje na to, że takie myślenie
jest jednostronne. Każdy bowiem kto zna KRK wie, że
aby sporządzić dokumentację dydaktyczną w oparciu
o te wytyczne należy bardzo dokładnie scharakteryzować wiedzę i umiejętności jakie przekazuje się studentom. Nauczyciele zmuszeni są w ten sposób by
powrócić do fundamentalnych zasad dydaktyki i do-

Jakość bywa definiowana rozmaicie, unikając przytaczania sformułowań z literatury proponuję skoncentrować się na najważniejszych grupach definicji wydzielonych ze względu na wewnętrzny
i zewnętrzny stopień integracji produktu:
• zgodność z celami: ujęcie najwęższe, pozwalające na ocenę relacji produktu z planowaną charakterystyką,
• zgodność z oczekiwaniami użytkowników: ujęcia przenoszące ciężar oceny na relacje produktu do potrzeb
jego użytkowników. W tych określeniach cele stawiane produktowi przez wytwórców mają charakter etapowy. Ostatecznym testem jakości jest zgodność z oczekiwaniami użytkowników,
• koherencja z systemem i jego jawnym bądź ukrytym nachyleniem: najszersze i najbardziej kontrowersyjne ujęcie jakości. Zawsze pozostaje subiektywne, formułowane w zależności od celów grupy interesu
stojącej za oceną.
kładnie zdefiniować główne elementy konspektów i
sylabusów przyporządkowanych do swoich zajęć.
Dokonując opisu treści, metod i form kształcenia mają okazję sprawdzić czy praktykowane od lat rozwiązania są optymalne. Z drugiej strony nawet pobieżna
analiza dokumentacji dydaktycznej, publikowanej na
stronach www uczelni może wprawić w osłupienie.
Jak zauważa prof. Bogusław Śliwerski zdarzają się
wypadki, w których nawet utytułowani nauczyciele
popełniają błędy i uchybienia, które rodzą wątpliwość
w ich zdolność do nauczania. Można powiedzieć, że
formalno prawne wymogi stawiane uczelniom są
świetnym pretekstem by pracować nad jakością
kształcenia, której zasięg nie ograniczy się tylko do
porządku w dobrze sporządzonej dokumentacji.
Satysfakcja studentów i jakość jednostek
Obszar drugi, w którym definiowaliśmy uczelnianą jakość kształcenia jako zgodność rezultatu studiowania z oczekiwaniami kandydatów i studentów
przysparza znacznie większych problemów. Należy
się zastanowić, czy oczekiwania kandydatów i studentów wpisują się w racjonalność dzisiejszego świata. Istnieje wszak możliwość, że studenci, którzy dopiero mają być kształceni nie wiedzą jeszcze jakie
kompetencje, umiejętności i wiedza okażą się kluczowe w obszarze, w którym podejmują kształcenie. Widzimy więc jasno, że omawiane pole nie może być je-

dynym w kompleksowej ocenie jakości kształcenia.
Może ono jednak być bardzo istotne we wnioskowaniu o wadze trzeciego z wymienionych zakresów jakości.
W ujęciu przywołanej już teorii krytycznej wszelka
edukacja podporządkowana jest interesom władzy,
która niekoniecznie musi być lokalizowana na terenie
polityki i ustroju.
Po roku 1989 nastąpił ogromny kryzys szkolnictwa zawodowego. Uwolnił się rynek akademicki, w
ramach którego liczne prywatne uczelnie kusiły kandydatów wyższym wykształceniem i rzekomymi profitami z tego tytułu. W zastraszającym tempie rosło
wtedy bezrobocie, a Państwo potrzebowało sposobu
by wpłynąć na wskaźniki ekonomiczne. Udało się
wtedy przeprowadzić na społeczeństwie takie procesy inżynieryjne, które w efekcie przyniosły znaczne
podwyższenie wieku wejścia człowieka na rynek pracy. Całe pokolenia zostały wtłoczone do edukacyjnej
zamrażarki, która opóźnia moment alokacji na rynku
zawodowym.
Analiza kosztów kształcenia na różnych kierunkach może pokazać kolejny czynnik. Kierunki przyrodnicze i ścisłe generują największe koszty, do ich realizacji niezbędne są laboratoria, dobrze wyposażone
pracownie projektowe, drogi sprzęt i materiały. Na
przeciwnej stronie tej osi są kierunki humanistyczne.
Co stanowi minimum by wykształcić filologa? Wystar-

czy audytorium, tablica i kreda. Być może w tej prostej kalkulacji należy szukać źródła przesycenia rynku
pracy humanistami, pedagogami oraz politologami.
Wpływ tego zjawiska zauważalny jest także na
uczelniach edukujących w kierunku turystyki i rekreacji. Liczne jednostki zaczęły kształcić specjalistów w
zakresie TiR, w sposób podobny do tego, w jakim się
kształci generując najmniejsze koszty. Istnieją więc
uczelnie bez zaplecza lokalowego i technicznego, niezbędnego by osiągać rezultaty kształcenia zgodne z
jego celami.
Przesunięcie granicy wiekowej związanej z wejściem na rynek pracy wiąże się też z zawężeniem specjalizacji zawodowej. Pozostaje tutaj zawsze otwarte
pytanie, czy należy oczekiwać od kelnera wyższego
wykształcenia? Wiele wskazuje na to, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie tak. Niezbędne są
kompetencje międzykulturowe, znajomość trendów
gastronomicznych, wysokie umiejętności komunikacyjne w przynajmniej trzech językach obcych i znaczna wiedza ogólna. Podobnie rzecz ma się z innymi zawodami w obszarze turystyki, rekreacji, gastronomii i
rozrywki.
Które z powyższych zakresów powinien być brany
pod uwagę przez kandydata na studia w branży tak
złożonej i skomplikowanej jak turystyka i rekreacja? Z
pewnością wszystkie. Dlatego kandydat, chcący dobrze ocenić swoją przyszłą Alma Mater powinien zapoznać się z raportami PKA, dostępnymi w Internecie.
Powinien dokładnie przemyśleć jakie kompetencje i
kwalifikacje chce posiadać kończąc studia, a następnie przyjrzeć się sylwetce absolwenta danej uczelni.
W końcu, mając świadomość trendów na rynku pracy powinien ocenić, czy oferowane mu kształcenie,
stwarza perspektywy na dobry początek kariery,
wprowadzając w świat relacji zawodowych już od samego początku studiów.
Michał Januszewski,
Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu
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Uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych
Nazwa uczelni,
wydział i adres

Specjalności turystyczne, możliwe
poziomy kształcenia

Kryteria przyjęć w roku
akademickim 2014/2015

Liczba umów uczelni na praktyki
krajowe i zagraniczne w roku
akademickim 2014/2015

Laboratoria komputerowe

Liczba godzin prowadzonych
przez praktyków:

Liczba
punktów

MapInfo, MapViewer, Excel,
Statistica, Roombox, HotelSoft,
Travel Office Management, GoReserve, Amadeus.

Doradztwo turystyczne - 30, prawo w turystyce i rekreacji - 30, organizacja eventów - 50, gastronomia i usługi dodatkowe
w hotelu - 50, systemy informatyczne i rezerwacyjne w hotelarstwie - 30, współczesne trendy w hotelarstwie - 40, geografia
fizyczna i społeczno-ekonomiczna Dolnego
Śląska - 45, polityka turystyczna - 30, zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne - 30, partnerstwo publiczno - prywatne - 10, planowanie i organizacja przedsięwzięć turystycznych - 55 godz.
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A

Konferencje, kongresy, szkolenia - 40
godz., targi wystawy - 40 godz., zarządzanie projektami w turystyce biznesowej W ramach case study przepro40 godz., organizacja i obsługa obozu rewadzane są zajęcia praktyczne
kreacyjno-turystycznego - 40 godz., oferta
na oprogramowaniu specjaliturystyczna i rekreacyjna Dolnego Śląska
stycznym w jednym z wrocław- 36 godz., zarządzanie hotelarstwem - 33
skich hoteli, z którym współpragodz., ocena stanu i perspektyw turytyki
cuje Wyższa Szkoła Handlowa
w wybranym regionie - realizowane na
we Wrocławiu.
Węgrzech, w Chorwacji, Czechach i Niemczech - 60 godz., marketing usług turystycznych - 30 godz.
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Ponad 20 praktyków, 4206 godz. łącznie
(średnio 450 godz. na specjalność). Zajęcia: organizacja i funkcjonowanie obiektów
turystycznych 15 W, 12 W; zarządzanie fiPraktyki krajowe: z biurami podróży:
Języki obowiązkowe: 300
nansami hotelu 30 W, 8 W; podstawy ga230, w bazie noclegowej: 222, w ingodz. j. angielski + II język
stronomii w hotelarstwie 30 W, 8 W; zastytucjach związanych z turystyką
obcy do wyboru 210 godz.
rządzanie w obiektach hotelowych 10 W;
(ROT-y, LOT-y, itp): 68, w przedsię(rosyjski, hiszpański, niemiec- Kameleon CRM, Merlin, Tell Me turystyka biznesowa 15 W, 15 Ć, 8 W, 8
biorstwach gastronomicznych: 45.
ki, francuski, włoski). Języki More.
Ć; różnice kulturowe 15 W, 15 Ć, 8 W, 8
Praktyki zagraniczne: Malta - 10, Hiszdodatkowe: niemiecki, rosyjĆ; komunikacja interpersonalna i rozwiązypania - 9, Niemcy - 8, Turcja - 3,
ski, hiszpański, francuski i
wanie sytuacji konfliktowych 15 W, 15 Ć ,
Wielka Brytania - 2, Francja, Grecja i
włoski 240 godz.
8 W, 8 Ć; obsługa ruchu turystycznego 30
Irlandia - po 1.
W, 15 Ć, 15 W, 16 Ć; formy aktywności
turystyczno-rekreacyjnej 60 T, 16 W; hotelarstwo 15 W, 13 Ć , 12 W, 10 Ć. W- wykład, Ć- ćwiczenia, T- zajęcia terenowe.
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Języki obce

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU,
Wydział Wychowania
Fizycznego,
al. I. J. Paderewskiego
35, 51-612 Wrocław

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
studia I stopnia: ocena poziomu
wiedzy na podstawie wyników
Studia I stopnia: brak. Studia II stopnia:
matur z 3 wybranych przedmiotów:
techniki relaksacyjne w rekreacji, projęzyka polskiego, języka obcego,
mocja zdrowia w turystyce, hotelarbiologii/chemii, matematyki/fizyki,
stwo, organizator przedsięwzięć turygeografii/ historii. Studia II stopnia:
stycznych, rekreacja ruchowa, trener
ocena końcowa uzyskana na dyplooutdoor, turystyka kulturowa i przyrodnimie oraz średnia wszystkich ocen
cza.
z przebiegu studiów licencjackich
na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta.

Studia I stopnia: hotelarstwo i gastronomia, obsługa ruchu turystycznego, organizacja rekreacji, tourism & tourism management. Studia II stopnia: internatioWYŻSZA SZKOŁA
nal tourism manager, menedżer destyHANDLOWA WE
nacji turystycznej, menedżer turystyki
WROCŁAWIU, Wydział biznesowej, menedżer turystyki międzyEkonomiczno-Menedżer- narodowej, menedżer turystyki uzdrowiski, ul. A. Ostrowskiego skowej, spa i wellness, menedżer tury22, 53-238 Wrocław
styki religijnej, menedżer turystyki aktywnej, menedżer turystyki osób starszych i niepełnosprawnych, menedżer
sportu rekreacyjnego, menedżer bezpieczeństwa w turystyce i rekreacji.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: do wyboru
Krajowe: z biurami podróży: 150,
j. angielski lub j. niemiecki
w bazie noclegowej: 150, w instytu120 godz. Języki dodatkowe:
cjach związanych z turystyką (ROT-y,
na studiach stacjonarnych i
LOT-y, itp): stała kooperatywa, w
niestacjonarnych II stopnia:
przedsiębiorstwach gastronomicztourism marketing and mananych: nie dotyczy. Zagraniczne: Hiszgement - przedmiot prowapania - 6, Portugalia - 6 umów, Niemdzony w języku angielskim
cy - 3, Norwegia - 2, Turcja - 2.
na kierunku Turystyka i Rekreacja 30 godz.

Krajowe: z biurami podróży: 9, w bazie noclegowej: 26, w instytucjach
związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y,
itp): 25, w przedsiębiorstwach gastroStudia stacjonarne i niestacjonarne: nomicznych: 50. Zagraniczne: Grecjarozmowa kwalifikacyjna podczas 11, Hiszpania - 10, Portugalia - 5, Turrekrutacji, zdana matura, kolejność cja - 5, Niemcy - 5, Finlandia - 4, Hozgłoszeń.
landia - 2, Francja - 2, Słowacja - 2,
Węgry - 2, Włochy - 2, Cypr - 1, Belgia - 1, Bułgaria - 1, Czechy - 1, Dania- 1, Litwa - 1, Chorwacja - 1, Irlandia- 1.

Studia I stopnia i II stopnia: animator rekreacji, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego turystyka międzynarodowa,
WYŻSZA SZKOŁA
turystyka zdrowotna, spa & wellness,
BANKOWA WE WROmenedżer hotelu, menedżer rekreacji, reCŁAWIU, Wydział
kreacja ruchowa i SP tener personalny, Kolejność zgłoszeń.
Finansów i Zarządzania,
zarządzanie w turystyce i SP nowoczeul. Fabryczna 29-31,
sny biznes turystyczny, zarządzanie w
53-609 Wrocław
turystyce i SP organizacja eventów, kongresów i konferencji, zarządzanie w turystyce i SP zarządzanie hotelem.

Przedmioty brane pod uwagę na
studiach stacjonarnych i niestacjoStudia I stopnia: zarządzanie przedsięnarnych: j. obcy nowożytny, j. polbiorstwem turystycznym, turystyka w ski oraz jeden przedmiot do wyboregionie, spa & wellness. Studia II stop- ru: matematyka, geografia, historia,
nia: zarządzanie finansami przedsięwiedza o społeczeństwie, fizyka z
biorstw turystycznych, menedżer tury- astronomią, chemia, biologia, inforstyki.
matyka, filozofia, język łaciński i
kultura antyczna, historia muzyki,
historia sztuki, wiedza o tańcu.

Studia stacjonarne I stopnia:
266 godz. j. angielski i niemiecki, II stopnia: 126 godz. j.
angielski i niemiecki. Studia
niestacjonarne I stopnia: 183
godz. j. angielski i niemiecki),
II stopnia: 93 godz. j. angielski i niemiecki.

Krajowe: z biurami podróży: 20, w bazie noclegowej: 53, w instytucjach
związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y,
itp): 1, w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 17.
Zagraniczne: Grecja - 5.

Stacjonarne I stopnia: dwa
języki do wyboru: angielski,
niemiecki, rosyjski, włoski,
francuski 240 godz. Stacjonarne II stopnia: 30 godz.
Niestacjonarne I stopnia:
dwa języki do wyboru:
angielski, niemiecki,
rosyjski 90 godz.

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
Wydział Studiów
Stosowanych,
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

Studia I stopnia: usługi turystyczne, hotelarstwo i gastronomia, wellness i turystyka uzdrowiskowa. Studia II stopnia:
gastronomia i catering, gospodarka turyO przyjęciu na studia decyduje kostyczna, hotelarstwo, manager sportu,
lejność zgłoszeń oraz złożenie komodnowa biologiczna i turystyka zdrowotpletu dokumentów.
na, turystyka międzynarodowa, usługi
transportowe i logistyka, zarządzanie
personelem w turystyce, zarządzanie turystyką.

Krajowe: z biurami podróży: 15, w bazie noclegowej: 28, w instytucjach
związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y,
itp): 7, w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 9. Zagraniczne: Grecja28, USA - 27, Włochy- 29, Francja 6, Belgia - 12, Ukraina - 8, Portugalia 1, Niemcy - 1.

WYŻSZA SZKOŁA
BANKOWA W TORUNIU, Wydział Finansów
i Zarządzania w Toruniu,
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy,
ul. Młodzieżowa 31 a,
87-100 Toruń

Studia I stopnia: hotelarstwo, menedżer
sportu, zarządzanie gastronomią i dietetyką, turystyka uzdrowiskowa spa &
wellness, turystyka międzynarodowa, Studia stacjonarne i niestacjonarne:
turystyka uzdrowiskowa & spa, turysty- kolejność zgłoszeń.
ka biznesowa, hotelarstwo. Studia II
stopnia: finanse i zarządzanie w branży
turystycznej.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w
Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, 58-500
Jelenia Góra

Ćwiczenia terenowe 30 godz.

113
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Studia stacjonarne I stopnia:
j. angielski, niemiecki, rosyjski 206 godz., II stopnia: j. angielski 72 godz. Studia niesta- ProHott, ProGast, GDS Worldcjonarne I stopnia: j. angiel- span, ERP iScala.
ski, niemiecki, rosyjski 152
godz., II stopnia: j. angielski
48 godz.

Wykłady eksperckie 28 godz. w toku studiów (dotyczy I i II stopnia studiów po 28
godz. na każdym stopniu). Zarządzanie hotelem, rachunkowość zarządcza, wskaźniki
i mierniki hotelowe, marketing hotelowy 200 godz. prowadzone przez 5 dyrektorów
obiektów hotelowych z woj. kujawsko-pomorskiego.
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Praktyki krajowe: z biurami podróży:
21, w bazie noclegowej: 45, w instytucjach związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 39, w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 3. Praktyki
zagraniczne: Grecja - 9, Słowenia -1.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 120 godz.
do wyboru j. angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański. mPensjonat 2009
Języki dodatkowe: do wyboru: j. niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski.

52 proc. zajęć realizowanych jest przez
praktyków co daje odpowiednio ponad
900 godz. na studiach stacjonarnych oraz
ponad 600 godz. na studiach niestacjonarnych.

94
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Praktyki krajowe: z biurami podróży: 62,
w bazie noclegowej: 53, w instytucjach
związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y,
itp): 6, w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 9.
Praktyki zagraniczne: Białoruś - 6.

Studia stacjonarne I stopnia:
120 godz. j. angielski, II stopnia:
Amadeus, MerlinX
75 godz. j. angielski, rosyjski,
niemiecki, włoski (do wyboru).

Zajęcia prowadzone przez praktyków: prawo
i prawo gospodarcze - po 10 godz., turystyka
motorowa - 30 godz., obsługa ruchu turystycznego i turystyka konna - po 60 godz.
oraz specjalizacja pilot wycieczek - 80 godz.
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GDS i NCRS.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
AWF JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
w Białej Podlaskiej,
ul. Akademicka 2,
21-500 Biała Podlaka

Studia stacjonarne: na podstawie
wyników egzaminu maturalnego, pod
Studia I stopnia: brak. Studia II stopnia: treuwagę brane są trzy najlepiej zdane
ner osobisty, turystyka aktywna, rekreacja,
przedmioty z części pisemnej egzamizarządzanie przedsiębiorstwem turystycznu maturalnego. Studia niestacjonarnym.
ne: na podstawie średniej ocen ze
studiów I stopnia.

A – profil akademicki P – profil praktyczny
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Nazwa uczelni,
wydział i adres
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Specjalności turystyczne, możliwe
poziomy kształcenia

Kryteria przyjęć w roku
akademickim
2014/2015

Liczba umów uczelni na
praktyki krajowe i zagraniczne w roku akademickim
2014/2015

Studia I stopnia, przedmioty
brane pod uwagę: język obcy nowożytny, jeden przedmiot, z którego kandydat
uzyskał najlepszy wynik.
Studia II stopnia: średnia
ocen ze studiów I stopnia.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 1, w bazie noclegowej: 4,
w instytucjach związanych z tu- Studia I stopnia: j. angielski 146 godz., II stopnia: j. angielski 86 godz. Języki dodatkowe:
rystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 1,
w przedsiębiorstwach gastrono- niemiecki lub rosyjski 57 godz.
micznych: 3. Praktyki zagraniczne: Hiszpania - 10, Grecja - 1

Obsługa ruchu turystycznego - 39 godz., pilotaż i obsługa imprez turystycznych, działalność i organizacja biura
MerlinX, TOM, podróży, organizacja i obsługa imprez turystycznych,
Secur Travel,
systemy rezerwacyjne w turystyce, targi turystyczne Fakturownia.pl, po 30 godz., produkt turystyczny (st. II stopnia) - 45
SunHotels.
godz., systemy informacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym (st. II stopnia, zarządzanie przedsiębiorstwem
turystycznym (st. II stopnia) - po 15 godz.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 2, w bazie noclegowej:
48, w instytucjach związanych
z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp):
Studia I stopnia: j. angielski 120 godz. Języki
22, w przedsiębiorstwach gadodatkowe: j. rosyjski, niemiecki 120 godz.
stronomicznych: 5. Praktyki zagraniczne: Belgia, Słowacja,
Grecja, Niemcy, Wielka Brytania
- po 1, Ukraina - 32.

Amadeus,
MerlinX.

Języki obce

Laboratoria
komputerowe

Liczba godzin prowadzonych przez praktyków:

Liczba
punktów

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE cd
PAŃSTWOWA SZKOŁA
WYŻSZA IM. PAPIEŻA
JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Zakład Turystyki i Rekreacji, ul. Sidorska 95/97,
21-500 Biała Podlaska

Studia I stopnia: obsługa ruchu turystycznego, turystyka i rekreacja zdrowotna, hotelarstwo. Studia II stopnia:
turystyka aktywna i sport dla wszystkich, zarządzanie przedsiębiorstwem
turystycznym.

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU
Instytut Turystyki i Rekreacji, ul. Pereca 2,
22-400 Zamość

Przyjęcie na studia następuje po: rejestracji w IRK,
Studia I stopnia: narciarstwo zjazdowe, wniesieniu opłaty rekrutakajakarstwo, kinezygerontoprofilaktyka, cyjnej oraz złożeniu kompleobsługa ruchu turystycznego, turystyka tu dokumentów (w tym
aktywna, hotelarstwo.
świadectwa dojrzałości)
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków: targi turystyczne
25 godz., hotelarstwo, turystyka aktywna, kinezygerontoprofilaktyka po 80 godz., obsługa ruchu turystycznego
110 godz.
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Przedmioty brane pod uwagę: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 18, w bazie noclegowej:
10, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 24,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 8. Praktyki zagraniczne: Grecja - 10.

I stopień: usługi podstawowe i dodatkowe w hotelarstwie, organizacja i działalność biura turystycznego, organizacja imprez turystycznych, usługi turystyczne - po
30 godz., organizacja przedsiębiorstwa hotelowego, zaStudia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: j.
dania i technika pracy gastronomii hotelarskiej, zarząangielski 120 godz., II stopnia: 60 godz. Języki
Galileo, ArcGIS. dzenie przedsiębiorstwem hotelowym, obsługa turydodatkowe: j. francuski, hiszpański, rosyjski,
stów, programowanie i organizacja rekreacji, letni obóz
niemiecki, włoski po 60 godz.
rekreacyjny - po 60 godz., zimowy obóz rekreacyjny 120 godz. II stopień: organizacja turystyki i wypoczynku
dzieci i młodzieży - 60 godz., produkt, zarządzanie i marketing w turystyce i rekreacji - 45 godz.

Przedmioty brane pod uwagę: język polski, geografia
lub historia, język obcy.
Konkurs świadectw na studia stacjonarne i niestacjonarne, jednakowe kryteria
przyjęć.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 5, w bazie noclegowej:
14, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 14,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 0. Praktyki zagraniczne: Niemcy - 2, Kanada - 1.

Języki obowiązkowe: j. angielski, niemiecki,
francuski - do wyboru 120 godz. Języki dodatAmadeus.
kowe: j. angielski, j. niemiecki - do wyboru 20
godz.

Zajęcia prowadzone przez praktyków: wstęp do wiedzy
o sztuce, pilotaż i przewodnictwo turystyczne - po 60
godz., organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, obsługa ruchu turystycznego - po 45 godz., fotografia
przyrodnicza i krajobrazowa - 20 godz., nowe trendy w
turystyce - 30 godz., użytkowanie zasobów turystycznych w parkach narodowych, andragogika, agroturystyka, zarządzanie jakością w hotelach - po 15 godz.
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UNIWERSYTET ŁÓDZKI,
Wydział Nauk o Geografii, Studia I i II stopnia: turystyka, rekreul. Kopcińskiego 31,
acja, hotelarstwo.
90-142 Łódź

Studia I stopnia stacjonarne: konkurs świadectw maturalnych: suma punktów z
geografii i j. obcego. Studia
I stopnia niestacjonarne:
kolejnośc zgłoszeń. Studia II
stopnia stacjonarne i niestacjonarne: egzamin
wstępny (geografia, turystyka, rekreacja, hotelarstwo).

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 60, w bazie noclegowej:
35, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 20,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 10. Praktyki zagraniczne: Hiszpania - 16, Węgry - 2.

Studia I stopnia: j. angielski 120 godz., studia II
stopnia stacjonarne: j. niemiecki, j. hiszpański
120 godz., studia II stopnia niestacjonarne: j.
GIS- Arc View.
niemiecki 120 godz. Języki dodatkowe: do
wyboru (120 godz. na II stopniu): j. niemiecki,
rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.

Doradztwo turystyczne - 35 godz., krajoznawstwo - 40
godz. fizjologia człowieka - 45 godz., planowanie turystyczne - 80 godz., organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych - 42 godz., studium zagospodarowania przestrzennego i planowanie miejscowe - 26 godz.,
turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych - 40
godz., zarządzanie obiektem hotelarskim - 50 godz., organizacja biura recepcji - 20 godz., podstawy organizowania i funkcjonowania obiektów gastronomicznych 20 godz., kuchnie świata - 20 godz.
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FILIA UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, Studia I stopnia: turystyka biznesowa,
Instytut Turystyki i Rozwoju hotelarstwo i gastronomia. Studia II
Gospodarczego, ul. Konsty- stopnia: brak.
tucji 3 Maja 65, 97-200
Tomaszów Mazowiecki

Przedmioty brane pod
uwagę: matematyka, historia, geografia, biologia,
j. obcy, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 40, w bazie noclegowej:
50, w instytucjach związanych
z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp):
20, w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 0. Praktyki zagraniczne: brak danych.

Języki obowiązkowe: j. angielski 180 godz.
Języki dodatkowe: j. niemiecki, hiszpański,
rosyjski, francuski po 180 godz.

Narzędzia informatyczne w za- Fitness- 40 godz., pilotaż i przewodnictwo - 100 godz.
rządzaniu.

Brak danych.

Języki obowiązkowe: j. angielski. Języki dodatkowe do wyboru: j. hiszpański, niemiecki,
japoński, koreański, włoski, francuski.

Brak danych.

Zajęcia prowadzone przez praktyków w wymiarze
60 godz.

Studia stacjonarne I stopnia: 180 godz., II
stopnia: studenci chętni mogą uczestniczyć
nieodpłatnie na lektoratach studiów I stopnia 180x5 lektoratów. Studia niestacjonarne: II
stopnia: 120 godz. Języki dodatkowe: studia
stacjonarne I stopnia: nieodpłatnie student
może wybrać dodatkowo 4 języki obce po 180
godz. Studia niestacjonarne I stopnia: studenci
mogą uczestniczyć nieodpłatnie w 5 lektoratach językowych.

Galileo, Amadeus, Nettu
CMS, Anomail
2012, Czart, Soho bis, Microsoft Groove
2007, Kameleo,
mAsystent, Berberis CRM, systemy CMS.

Studia I stopnia 2100 godz. z czego praktycy prowadzą
1680 godz., studia II stopnia 910 godz. z czego praktycy prowadzą 365 godz. m.in. technologia informacyjna,
promocja i informacja, transport, ekonomika turystyki i
rekreacji, podstawy turystyki, metody i techniki obsługi
ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i usprawnienia
fizyczne, pedagogika czasu wolnego, hotelarstwo.

Studia I stopnia: gospodarowanie zasobami turystycznymi, ekoturystyka, hoUNIWERSYTET MARII
CURIE-SKŁODOWSKIEJ telarstwo, organizacja i obsługa ruchu
W LUBLINIE, Wydział Na- turystycznego, rekreacja ruchowa i
zdrowotna. Studia II stopnia: turystyka
uk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej, Al. Kraśnicka zdrowotna, geoturystyka, planowanie i
zarządzanie w turystyce i rekreacji, tu2 c-d, 20-781 Lublin
rystyka dzieci i młodzieży.
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
Studia I stopnia: turystyka i organizacja
W SULECHOWIE,
wypoczynku, gospodarka turystyczna,
Instytut Turystyki i Rekrehotelarstwo.
acji, ul. Armii Krajowej 48,
66-100 Sulechów

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI, Wydział
Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji,
ul. Brzozowa 3,
93-101 Łódź

I stopnia: organizacja biur podróży, hotelarstwo, zarządzanie w turystyce i
hotelarstwie, gospodarka turystyczna
w Europie, turystyka biznesowa, meKolejność zgłoszeń.
nedżer imprez turystycznych i rekreacyjnych, rekreacja osób starszych i
niepełnosprawnych, turystyka międzynarodowa, masaż w rekreacji, agroturystyka. II stopnia: brak.
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Studia I stopnia: zarządzanie markowym produktem turystyczny, hotelarstwo i gastronomia, menedżer spa i
WYŻSZA SZKOŁA TURYwellness, zarządzanie promocją regioSTYKI I EKOLOGII W SUnalną i lokalną, zarządzanie turystyką
CHEJ BESKIDZKIEJ,
zrównoważoną, systemy rezerwacyjne
Wydział Turystyki
w turystyce, agroturystyka, dietetyka
i Rekreacji ul. Zamkowa 1,
w turystyce. Studia II stopnia: mene34-200 Sucha Beskidzka
dżer turystyki, kreacja innowacyjnych
produktów turystycznych, turystyka
międzynarodowa, turystyka biznesowa.

Przyjęcie na zasadzie kolejności zgłoszeń, testy kompetencyjne, rozmowy kwalifikacyjne, świadectwa dojrzałości.

Praktyki krajowe: 126. Praktyki
zagraniczne: Włochy - 7, Cypr 6, Irlandia - 8, Hiszpania -11,
Grecja - 18, Francja - 7,
Niemcy - 10, Malta - 3,
Wielka Brytania - 6.

Studia I stopnia: hotelarstwo, obsługa
ruchu turystycznego, rekreacja ruchoAKADEMIA WYCHOWA- wa, odnowa psychosomatyczna, e-bizNIA FIZYCZNEGO,
nes, turystyka przygodowa. Studia II
Wydział Turystyki i Rekre- stopnia: zarządzanie biznesem turyacji, al. Jana Pawła 78,
stycznym, zarządzanie ośrodkami spa,
31-571 Kraków
turystyka motywacyjna i biznesowa,
turystyka przyrodnicza, coaching w rekreacji, zarządzanie projektami outdoor.

Konkurs świadectw: dowolny przedmiot oraz język
(angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski,
francuski).

Praktyki krajowe: hotele - 8,
MOT - 2, TPN - 5, biura podróży- Obowiązkowe: j. angielski i hiszpański po 30
16. Praktyki zagraniczne: Ukraina godz. Dodatkowe: j. angielski i hiszpański.
i Hiszpania.

Letni Hotel – Hotel on Line Mar- Programy prowadzone przez praktyków: ok. 60 proc.,
co, IT Academy, II stopnia - ok. 450 godz, I stopnia - ok. 1350 godz.
Galileo.
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Studia stacjonarne I stopnia: 135 godz do wyPraktyki krajowe: 109. Praktyki
boru: j. angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańzagraniczne: Ukraina - 8, Niemski, włoski, francuski. Studia II stopnia: 60
cy - 2, Białoruś - 3, Litwa i Hiszgodz. 1 język. Studia niestacjonarne I stopnia
pania - po 1, Grecja - 5.
150 godz, II stopnia 36 godz.

Amadeus Selling
Platform, Galileo,
Secur, Fidelio
Micros.
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE,
Wydział Zarządzania,
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Konkurs świadectw:
Studia I stopnia: turystyka międzynarouwzględnia się wyniki w
dowa, hotelarstwo i gastronomia. Stunauce z: matematyki, geodia II stopnia: turystyka międzynarodografii, historii, wiedzy o
wa, hotelarstwo i gastronomia.
społeczeństwie.

A – profil akademicki P – profil praktyczny

Organizacja i technika pracy w hotelarstwie - 30 godz.,
organizacja i technika pracy w zakładach gastronomicznych, regionalne produkty kulinarne, usługi spa & wellness w hotelach - po 15 godz.
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WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Nazwa uczelni,
wydział i adres

Specjalności turystyczne,
możliwe poziomy
kształcenia

Kryteria przyjęć w roku
akademickim 2014/2015

Szkoły Wyższe 2014
Liczba umów uczelni na
praktyki krajowe i zagraniczne w roku akademickim
2014/2015

Języki obce

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 210, w bazie noclegowej:
312, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 95,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 112. Praktyki zagraniczne: Grecja i Hiszpania.

Studia I stopnia: obowiązkowe dwa lektoraty:
j. angielski: 120 godz., do wyboru: francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski): 120
godz. Języki dodatkowe: do wyboru: j. angielski, niemiecki, rosyjski w wymiarze 2 x 15 godz., łącznie 30 godz. w toku studiów.

Laboratoria
komputerowe

WYDANIE SPECJALNE 13

Liczba godzin prowadzonych przez praktyków:

Liczba
punktów

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE cd
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE,
Wydział: Instytut Geografii,
ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków

Studia I stopnia: aktywizacja turystyczna układów przestrzennych, animacja w turystyce i rekreacji, dziedzictwo kulturowe,
geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce,
przedsiębiorczość w turystyce,
turystyka międzynarodowa.
Studia II stopnia: brak.

Średnia wyników egzaminu
maturalnego ze wszystkich
zdawanych przedmiotów (z
naciskiem na geografię).

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE,
Wydział Zarządzania i Ko- Studia I stopnia: brak. Studia II
munikacji Społecznej, ul. stopnia: zarządzanie w turystyce.
Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Studia stacjonarne: 100 proc.
średnia ocen ze studiów. Studia niestacjonarne: kolejność
zgłoszeń.

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA
FRYCZA MODRZEWSKIEGO, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych,
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Świadectwo dojrzałości oraz
pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, international tourism (studia w języku angielskim) świadectwo
dojrzałości i udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie matury
rozszerzonej.

Studia I stopnia: stosunki międzynarodowe: specjalność turystyka międzynarodowa, turystyka i rekreacja: specjalności hotelarstwo i przemysł spotkań oraz
gospodarka turystyczna. Studia II
stopnia: stosunki międzynarodowe: specjalność turystyka międzynarodowa.

Galileo, GPS TrackmaHotelarstwo - 48 godz., obsługa ruchu turystycznego
ker Kameleon, Geoset- 104 godz., turystyka kwalifikowana i obóz turystyki
ter, Quantum Gis, Suraktywnej - po 40 godz.
fer, CorelDraw.

Internetowe Biura Podróży - 20/15 godz., samorząd
gospodarczy w turystyce - 30/20 godz. usługi cateringowe - 20 godz., rynek przewozów lotniczych - 20
godz., rynek hotelarski - 20 godz., doskonalenie sysNie ma obowiązku zaliczania
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: Internetowe biura potemu zarządzania jakością - 20 godz., warsztaty mepraktyk zawodowych.
60 godz.
dróży 20/15 godz.
nedżerskie z obsługi klienta - 30/20 godz., wymagania jakościowe, ocena i doskonalenie systemu jakości - 15 godz., prowadzenie projektu doradczego - 40
godz.
Zajęcia m.in. diplomatic practice - 45, polish tourist
atraction - 30, risk management - 30, atrakcje turystyczne Polski - 30, marketing turystyczny - 20,
Praktyki krajowe: z biurami po- Studia stacjonarne I stopnia: 240 godz. j. anatrakcje turystyczne europy - 45, transport w turydróży: 8, w bazie noclegowej: 10, gielskiego, a na studiach prowadzonych w ję- Amadeus, Edytor
styce - 15, organizacja i funkcjonowanie przedsięHTML+Javaw instytucjach związanych z tu- zyku angielskim - 120 godz. języka specjalibiorstwa turystycznego - 20, tworzenie produktu turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 5, w stycznego International Tourism. II stopnia: 30 Script+CCS o nazwie
rystycznego - 20, podstawy hotelarstwa - 20, pilotaż
przedsiębiorstwach gastronogodz. Studia niestacjonarne I stopnia: 120
Zajączek 4.0, Adobe
wycieczek - 45, turystyka biznesowa - 30, turystyka
micznych: 1. Praktyki zagranicz- godz. II stopnia: 30 godz. Języki dodatkowe: CS3 Flash Professional.
uzdrowiskowa i medyczna - 30, podstawy marketinne: Ukraina, Grecja, Hiszpania - 1. 120 godz. j. hiszpańskiego lub niemieckiego.
gu - 30, produkt turystyczny - 15, technika i organizacja pracy biurowej - 30, programowanie i organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych - 30.
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Studia I stopnia: brak. II stopnia:
organizacja ruchu turystycznego,
hotelarstwo i gastronomia turystyka na obszarach leśnych
i przyrodniczo cennych.

Studia I stopnia: wyniki matury: geografia, j. obcy; wyniki
wybranych olimpiad przedmiotowych. Studia II stopnia:
test kwalifikacyjny z zakresu
studiów I stopnia.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 150, w bazie noclegowej:
60, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 30 ,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 60. Praktyki zagraniczne: Włochy, Egipt, Hiszpania.

Studia stacjonarne I stopnia: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski 180 godz., II stopnia: 60 godz., niestacjonarne I stopnia: 135
godz., II stopnia: 54 godz. Języki dodatkowe:
brak.

AWF JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE,
Studia I i II stopnia: brak specjalTurystyka i Rekreacja,
ności.
ul. Marymoncka 34,
00-968 Warszawa

Studia stacjonarne I stopnia:
punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości z języka obcego oraz 2 innych przedmiotów, II stopnia: egzamin testowy z wiedzy ogólnej. Studia
niestacjonarne: brak.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 15, w bazie noclegowej:
10, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 5, w
przedsiębiorstwach gastronomicznych: 0. Praktyki zagraniczne: Erasmus - 5.

Studia stacjonarne: I stopnia: angielski 120
godz., rosyjski, włoski, niemiecki. hiszpański,
francuski 90 godz., II stopnia: angielski 120
godz., rosyjski, włoski, niemiecki. hiszpański,
francuski 90 godz. Języki dodatkowe: brak

Studia I stopnia: m.in. dietetyka
w turystyce i rekreacji, organizaSZKOŁA GŁÓWNA TURY- cja i obsługa ruchu turystyczneSTYKI I REKREACJI,
go, obsługa podróżnicza w turyZdana matura i złożenie wyWydział Turystyki i Rekre- styce, turystyka biznesowa, turymaganych dokumentów w
acji, ul. Stokłosy 3,
styka w rozwoju lokalnym i redziale rekrutacji.
02-787 Warszawa,
gionalnym. Studia II stopnia:
m.in. organizacja i zarządzanie w
turystyce, organizacja i zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 28, w bazie noclegowej:
35, w instytucjach związanych z
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 25,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych - 28. Praktyki zagraniczne: Grecja - 10, Hiszpania 10, Majorka - 10.

Języki obowiązkowe: j. angielski, j. niemiecki
(studia stacjonarne I stopnia - 270 godz., II
stopnia - 120 godz., studia niestacjonarne I
stopnia - 120 godz., II stopnia - 60 godz.). JęAmadeus, RhPos, Rezyki dodatkowe: studenci mogą uczestniczyć
Hot, GaH.
w bezpłatnych kursach organizowanych przez
Grupę Uczelni Vistula: angielski, niemiecki, rosyjski, turecki, hiszpański, włoski, chiński,
francuski. Liczba godzin w semestrze 45 godz.

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI IM. HALINY
Studia I stopnia: turystyka i reKONOPACKIEJ, Wydział
kreacja, II stopnia: brak.
Wychowania Fizycznego i
turystyki, ul. Andrzeja 1,
05-800 Pruszków

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 12, w bazie noclegowej:
7, w instytucjach związanych z
Języki obowiązkowe: j. angielski 120 godz.
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 1,
Języki dodatkowe: j. niemiecki.
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 4. Praktyki zagraniczne: brak.

E-wirtual hotel,
restauracja, biuro podróży

Liczba godzin prowadzonych przez praktyków: ok.
350 godz.
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Praktyki krajowe: z biurami podróży: 514, w bazie noclegowej:
215, w instytucjach (ROT-y,
LOT-y, itp): MROT LOT Warszawa, w przedsiębiorstwach gastronomicznych: ST Gromada.
Praktyki zagraniczne: Grecja i
Wyspy - po 2, Hiszpania, Tunezja, Egipt - po 1.

M.in. System globalnej dystrybucji (GDS);
Amadeus (Vist),
Worldspan (Merlin,
Easy Link, Robin), Galileo w ramach systemu Travelport, rezerwacja systemów hotelowych (HRS).

Problemy hotelarstwa i gastronomii, współczesne
produkty biur podróży, projektowanie bazy danych
w turystyce - po 40 godz., turystyka w działalności
samorządów terytorialnych - 25 godz., organizacja
usług turystycznych - 16 godz.

149
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SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Nowoursynowska
166, 02-787 Warszawa

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE,
Wydział Turystyki
i Rekreacji, Al. Prymasa
Tysiąclecia 38a,
01-242 Warszawa

Brak.

Studia I stopnia: m.in. komunikacja medialna w turystyce, hotelarstwo i gastronomia, organiPrzedmioty brane pod uwazacja usług turystycznych, zarządzanie przedsiębiorstwem tu- gę: geografia, j. angielski
oraz kolejność zgłoszeń.
rystycznym. Studia II stopnia:
m.in. turystyka międzynarodowa, komunikacja społeczna i
dziennikarstwo w turystyce.

Studia stacjonarne I stopnia: 270 godz., II
stopnia: 90 godz., niestacjonarne I stopnia:
160 godz., II stopnia: 60 godz. Języki dodatkowe: studia stacjonarne I stopnia: 150
godz., niestacjonarne I stopnia: 80 godz.

Amadeus

Turystyka w Lasach Państwowych, rynek usług hotelarskich i gastronomicznych, negocjacje w turystyce, ubezpieczenia w turystyce - łącznie około 20 do
30 godz.

110
A

brak

Organizacje pozarządowe, polityka turystyczna, rekreacja/turystyka osób niepełnosprawnych - po 10
godz., pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne - 15 godz., obsługa ruchu turystycznego - 20,
hotelarstwo, fitness - 30.

104
A

Każda specjalność posiada swojego partnera biznesowego, który pomaga przy tworzeniu programów
edukacyjnych: Meeting Planner sp. z o.o., MT Targi
Polska sp. z o.o., Polska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Meeting Professionals
International (MPI). Specjalności m.in. organizacja
hotelarstwa i gastronomii, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, turystyka biznesowa, organizacja
i zarządzanie w turystyce, organizacja i zarządzanie w
hotelarstwie i gastronomii, organizacja i zarządzanie
wydarzeniami biznesowymi.
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P

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POLITECHNIKA OPOLSKA, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
ul. Prószkowska 76,
45-758 Opole

Studia I stopnia: brak. Studia II
stopnia: turystyka zdrowotna i
Przedmioty brane pod uwagę:
spa, rekreacja ruchowa z odnobiologia, geografia, historia,
wą psychosomatyczną, odnowa
język polski, język obcy.
biologiczna, zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 107, w bazie noclegowej:
109, w instytucjach związanych z
Bluevendo, TOM, Blu- Edukacja zdrowotna, anatomia, żywienie i suplemenJęzyki obowiązkowe: 120 godz. Języki dodatturystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 3, w
evendoTOM, KW Ho- tacja, aktywne formy turystyki i rekreacji - po 30
kowe: brak.
przedsiębiorstwach gastronotel.
godz., żywienie człowieka - 15 godz.
micznych: 23, Praktyki zagraniczne: Hiszpania - 3, Grecja - 2.

97
A

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Wydział Wychowania Fizycznego,
ul. Towarnickiego 3,
35-959 Rzeszów

I stopnia: zarządzanie i obsługa w
ruchu turystycznym, hotelarstwo
i gastronomia, rekreacja ruchowa. II stopnia: turystyka między- Konkurs świadectw.
narodowa, turystyka zdrowotna,
hotelarstwo i gastronomia, turystyka biznesowa.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 214, w bazie noclegowej:
211. Praktyki zagraniczne: Grecja
- 11, Hiszpania - 2, Wielka Brytania - 2.

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE, Instytut
Kultury Fizycznej,
ul. Wyspiańskiego 20,
38-400 Krosno

Studia I stopnia: obsługa ruchu
turystycznego i rekreacji, turysty- Konkurs świadectw
ka aktywna z agroturystyką, tu- z uwzględnieniem egzaminu
rystyka uzdrowiskowa, wellness pisemnego z języka obcego.
i spa. Studia II stopnia: brak.

Praktyki krajowe: z biurami podróży: 34, w bazie noclegowej:
32, w instytucjach związanych z J. angielski - 120 godz. Języki dodatkowe: do
turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 12, wyboru: j. niemiecki, rosyjski, hiszpański - po
w przedsiębiorstwach gastrono- 90 godz.
micznych: 0. Praktyki zagraniczne: Hiszpania - 10.

A – profil akademicki P – profil praktyczny

Obsługa ruchu turystycznego - 42 godz., warsztaty
terenowe z hotelarstwa - 60 godz., bezpieczeństwo,
profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce6 godz., organizacja usług gastronomicznych - 30
godz., obsługa klienta - 15 godz., menager obiektów
kulturalno-wystawienniczych oraz rekreacyjno-sportowych - 40 godz., zarządzanie projektami turystycznymi - 30 godz.
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A

M.in. organizacja i zarządzanie, obsługa ruchu turystycznego, organizacja imprez turystycznych i rekreAmadeus, Voyager
acyjnych, odnowa biologiczna, podstawy terapii fizyTravel, Voyager Polisa,
kalnej - po 45 godz., obsługa ruchu turystycznegoEuroticket, Hotel,
90, turystyka kwalifikowana - 40, projektowanie i
Kameleon.
znakowanie szlaków turystycznych - 30, metodyka
prowadzenia wycieczek - 30.

122
P

Studia stacjonarne I stopnia: j. angielski 120
godz., II stopnia 60 godz. do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Oprogramowanie firm
Studia niestacjonarne I stopnia: j. angielski 70 Novitus, Galieo i Eurogodz., II stopnia 30 godz. Języki dodatkowe: ticket.
stacjonarne I stopnia: 80 godz., niestacjonarne
I stopnia: 60 godz.

14 WYDANIE SPECJALNE

Nazwa uczelni,
wydział i adres

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Szkoły Wyższe 2014

Specjalności turystyczne,
możliwe poziomy kształcenia

Kryteria przyjęć w roku
akademickim 2014/2015

Liczba umów uczelni na
praktyki krajowe i zagraniczne w roku akademickim
2014/2015

Języki obce

Liczba godzin prowadzonych przez
praktyków:

Liczba
punktów

Obiekty sanatoryjne - 15 godz, obsługa ruchu
turystycznego - 4 godz., zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, podstawy turystykipo 3 godz., doradztwo turystyczne - 2 godz.,
biura podróży - 1 godz.

122
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Laboratoria
komputerowe

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Zarządzania, ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok

Studia I stopnia - przedmioty
brane pod uwagę przy rekrutacji: matematyka, język obcy noStudia I stopnia: turystyka i rekre- wożytny oraz jeden przedmiot
acja, II stopnia: zarządzanie działal- do wyboru: historia, geografia.
nością turystyczną, zarządzanie
Studia II stopnia - w pierwszej
usługami turystycznymi.
kolejności ocena na dyplomie
ukończenia studiów, w drugiej
kolejności średnia ocen ze studiów.

Krajowe: z biurami podróży: 112,
w bazie noclegowej: 62, w instytucjach związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 87, w
przedsiębiorstwach gastronomicznych: 2. Praktyki zagraniczne: Białoruś - 4.

Języki obowiązkowe: studia stacjonarne I
stopnia: 150 godz. do wyboru: angielski,
niemiecki, rosyjski, II stopnia: 30 godz.
Adonis, ArcView,
Studia niestacjonarne I stopnia: 120
Euro-Ticket, KWHotel
godz., II stopnia: 20 godz. Języki dodatkoStandard.
we: w ofercie Studium języków obcych
PB są lektoraty: j. angielski, niemiecki, rosyjski.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU,
Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8, 80-821
Gdańsk

Studia I stopnia: gastronomia i dietetyka, hotelarstwo, rekreacja i animacja czasu wolnego, turystyka Studia stacjonarne i niestacjomiędzynarodowa, turystyka uzdro- narne: kolejność zgłoszeń.
wiskowa, spa & wellness.
Studia II stopnia: brak.

Krajowe: z biurami podróży: 57,
w bazie noclegowej: 34, w instytucjach związanych z turystyką
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stop(ROT-y, LOT-y, itp): 4, w przedsięnia: 90 godz.
biorstwach gastronomicznych:
10. Praktyki zagraniczne: Niemcy
- 4, Szwajcaria i Włochy - 1.

Tell me More, LCCI English for Tourism, HoReHotelarstwo - 60 godz., marketing usług turyCa tj. system Micros
stycznych - 30 godz., produkt turystyki uzdroFidelio Polska w hotewiskowej, spa & wellnes - 30 godz.
larstwie, system Gastro.
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WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA
W GDAŃSKU, Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony
Zdrowia,
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk

Studia I stopnia: m.in. międzynarodowy biznes turystyczny, turystyka
uzdrowiskowa, spa & wellness,
odnowa biologiczna-kosmetologia,
rekreacja i animacja czasu wolne- Kolejność zgłoszeń.
go. Studia II stopnia: m.in. turystyka zdrowotna, zarządzanie w gospodarce turystycznej, menedżer
kosmetologii i spa.

Praktyki krajowe: z biurami podróży - 6, w bazie noclegowej 35, w instytucjach związanych
z turystyką - 11, w przedsiębiorstwach gastronomicznych - 42.
Praktyki zagraniczne: Szwecja
- 2, Grecja - 19, Niemcy- 7, W.
Brytania - 1, Austria - 2,
Hiszpania - 4.

Amadeus, Plaza, System SPA, SIHOT, KW Zajęcia prowadzone przez praktyków: 2110
Hotel, Chart, Cameleon, godz.
Bistro, Fidelio.

135
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Studia stacjonarne I stopnia: 270 godz., II
stopnia: 60 godz. Niestacjonarne I stopnia: 152 godz, II stopnia 60 godz. Języki
dodatkowe: studia stacjonarne I stopnia:
90 godz. do wyboru j. niemiecki, rosyjski,
francuski, hiszpański.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Na studiach I stopnia praktycy prowadzą zajęcia na około 653 godz. zajęć ogólnych i specjalnościowych m.in. turystyka prozdrowotna30 godz., wycieczka metodyczna - 16 godz., pilotaż wycieczek - 38 godz., bezpieczeństwo i
ryzyko w turystyce- 24 godz. Na studiach II
stopnia praktycy prowadzą zajęcia na około
940 godz. zajęć ogólnych i specjalnościowych
m.in. socjologia czasu wolnego - 30 godz.,
międzynarodowe projekty inwestycyjne w turystyce - 60 godz., prawo w sporcie - 30 godz.

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA
SZKOŁA HANDLOWA IM.
W. KORFANTEGO, Wydział Turystyki i Promocji
Zdrowia w Katowicach/
Wydział Zamiejscowy
GWSH w Bielsku-Białej: ul.
Harcerzy Września 3, 40659 Katowice/Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 118

Studia I stopnia: m.in. turystyka
międzynarodowa, turystyka zdrowotna i agroturystyka, informacja i
informatyka w turystyce, obsługa
centrów i portów lotniczych (specjalność w przygotowaniu). Studia
II stopnia: m.in. turystyka międzynarodowa, turystyka zdrowotna i
agroturystyka.

Studia stacjonarne I stopnia: j. angielski
Z biurami podróży: 113, w bazie lub niemiecki 270 godz., II stopnia: 60
noclegowej 204, w instytucjach godz., niestacjonarne I stopnia: 120 godz.,
Studia stacjonarne i niestacjozwiązanych z turystyką (ROT-y, II stopnia 60 godz. Języki dodatkowe: stunarne: o przyjęciu na studia deLOT-y, itp): 16, w przedsiębior- dia stacjonarne I stopnia, do wyboru: j.
cyduje kolejność zgłoszeń oraz
stwach gastronomicznych: 32. niemiecki, angielski, hiszpański, włoski,
świadectwo dojrzałości.
Praktyki zagraniczne: Hiszpania - rosyjski 135 godz. Studia stacjonarne II
3, Belgia, Litwa i Łotwa - po 1. stopnia 60 godz. Niestacjonarne I stopnia
84 godz., II stopnia 60 godz.

AKADEMIA IM. JANA
DŁUGOSZA, Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8 42-200
Częstochowa

Studia I stopnia: obsługa ruchu turystycznego, odnowa psychosomatyczna, instruktor rekreacji ruchowej. Studia II stopnia: brak.

Krajowe: z biurami podróży: 10,
w bazie noclegowej: 5, w instyStudia stacjonarne: konkurs
tucjach związanych z turystyką
świadectw dojrzałości, ocena
(ROT-y, LOT-y, itp): 3, w przedstanu zdrowia. Niestacjonarne:
siębiorstwach gastronomiczbrak.
nych: 0. Liczba umów zagranicznych: brak.

Studia stacjonarne I stopnia; j. angielski,
j. niemiecki 150 godz. Języki dodatkowe:
Brak
studia stacjonarne I stopnia: j. niemiecki,
j. angielski 60 godz.

Brak

Galileo GDS, Amadeus
Selling Platform,
Nettur.CMS,
Czart Hotel, SOHO BIS,
AnoMail, Asystent,
Microsoft MapPoint
Europe, Travel Map Europe, Berberis, S.A.R.T.,
Nettur.Komunikator,
Voyager.Travel.
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A
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A

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO
W POZNANIU, Wydział
Turystyki i Rekreacji, ul.
Królowej Jadwigi 27/39,
61-871 Poznań

I stopnia: m.in. obsługa ruchu turystycznego, turystyka kulturowa z
dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, turystyka przygodowa (planowana). II stopnia: animacja czasu wolnego, turystyka
zrównoważona, turystyka międzynarodowa, gastronomia w turystyce, menedżer turystyki i rekreacji.

Studia I stopnia: wyniki egzaminu maturalnego części pisemnej
z j. polskiego, j. obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów dodatkowych spośród: biologii, geografii, historii i wiedzy o
społeczeństwie (najlepszy wynik). Studia II stopnia: egzamin
testowy z wiedzy o turystyce i
rekreacji oraz z języka obcego.

Krajowe: z biurami podróży: 24,
w bazie noclegowej: 21, w instytucjach związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 72, w
przedsiębiorstwach gastronomicznych: 7. Liczba umów zagranicznych: Grecja - 3,
Austria - 2, Majorka - 13.

Studia stacjonarne I stopnia: 156 godz. j.
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
rosyjski, II stopnia: 78 godz. Niestacjonarne I stopnia: nie dotyczy, II stopnia: 48
MS Office, Amadeus,
godz. Języki dodatkowe: stacjonarne I
Fidelio, Symfonia.
stopnia: 39 godz, j. angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski oraz język
migowy, II stopnia brak. Niestacjonarne I
stopnia: nie dotyczy, II stopnia: brak.

Ubezpieczenia w turystyce - 13 godz., podsta 39 godz., warsztaty dziennikarskie - 26 godz.,
zarządzanie jakością w gastronomii - 13 godz.,
projektowanie zakładów gastronomicznych 13 godz.

138
A/P

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU, Zamiejscowy
Wydział Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp.,
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wlkp

Studia I stopnia: TiR w agroturystyce, TiR w resocjalizacji, TiR
osób starszych, TiR aktywna.
Studia II stopnia: nie dotyczy.

Studia stacjonarne: konkurs
świadectw: j. polski, j. obcy,
matematyka + 1 przedmiot do
wyboru. Studia niestacjonarne:
brak.

Krajowe: z biurami podróży: 12,
w bazie noclegowej: 18, w instytucjach związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 13, w
przedsiębiorstwach gastronomicznych: 9. Liczba umów zagranicznych: nie dotyczy.

Studia stacjonarne I stopnia: j. angielski
75 godz. Języki dodatkowe: do wyboru: j.
Brak
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
włoski – 45 godz.

Obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo,
prawo, prawne podstawy resocjalizacji - po 30
godz., historia architektury i sztuki - 45 godz.
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PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Humanistyczny, Wydział Ekonomiczny, ul. Teatralna 25,
66-400 Gorzów
Wielkopolski

Krajowe: z biurami podróży: 2, w
bazie noclegowej: 2, w instytuStudia stacjonarne i niestacjo- cjach związanych z turystyką
Studia I stopnia: organizacja i ob(ROT-y, LOT-y, itp): 1, w przednarne: przedmioty brane pod
sługa turystyki i rekreacji, turystysiębiorstwach gastronomiczuwagę: język obcy, geografia
ka kulturowa i krajoznawcza. Stulub historia lub wiedza o społe- nych: 0. Liczba umów zagraniczdia II stopnia: manager turystyki.
czeństwie.
nych: Austria, Cypr, Francja,
Litwa i Węgry: 1; Niemcy - 3,
Ukraina - 2, Włochy - 4.

Studia stacjonarne I stopnia: 1 rok - 60
godz., 2 rok - 120 godz., niestacjonarne I
Standardowe oprograstopnia: 2 rok -120 godz. Języki dodatkomowanie.
we: studia stacjonarne i niestacjonarne I
stopnia: w zakresie fakultetów 60 godz.

Praktycy: przedstawiciele jednostki samorządowej - 205 godz.: przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomi i marketingu, właściciel biura
podróży - 225 godz.: przedmioty z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz organizacji imprez turystycznych i zajęć terenowych, pilot i
przewodnik turystyczny - 210 godz.

91
A

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII, Kierunek: Turystyka i
Rekreacja, ul. Nieszawska
19, 61-022 Poznań

Studia I i II stopnia: hotelarstwo i
gastronomia, obsługa ruchu turystycznego, marketing i zarządzanie Studia stacjonarne i niestacjow hotelarstwie, gastronomii, tury- narne: kolejność zgłoszeń.
styce i rekreacji, rekreacja ruchowa.

Krajowe: z biurami podróży: 3, w
bazie noclegowej: 41, w instytucjach (ROT-y, LOT-y, itp): 2, w
przedsiębiorstwach gastronomicznych: 44. Zagraniczne: Grecja - 25, Włochy - 30, Hiszpania40, Niemcy - 10, Wielka Brytania i Irlandia - 30, Francja - 80,
Norwegia i USA - 2,
Szwajcaria - 5.

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA IM. J.A. KOMEŃSKIEGO W LESZNIE,
Instytut Ekonomii i Turystyki, ul. Mickiewicza 5,
64-100 Leszno

Studia stacjonarne: wyniki egzaminu dojrzałości, uwzględnia się
Studia I stopnia: turystyka zrównotylko przedmiot części pisemnej:
ważona, agroturystyka, agroturyj. polski. Studia niestacjonarne:
styka, hotelarstwo i gastronomia.
złożenie wymaganych dokuStudia II stopnia: brak.
mentów, które przyjmowane są
do wyczerpania limitu miejsc.

Krajowe: z biurami podróży: 13,
w bazie noclegowej: 18, w instytucjach związanych z turysty- Stacjonarne I stopnia: j. angielski 150
ką (ROT-y, LOT-y, itp): 2, w
godz. Języki dodatkowe: j. francuski, hisz- Amadeus i Galileo.
przedsiębiorstwach gastronopański, niemiecki 150 godz.
micznych: 7. Liczba umów zagranicznych: Grecja.

A – profil akademicki P – profil praktyczny

Studia stacjonarne I stopnia: 360 godz. j.
angielski, 360 godz. j. niemiecki lub francuski, dla specjalności hotelarstwo i gastronomia 120 godz. j. migowy, II stopnia:
120 godz. j. angielski. Studia niestacjonarne I stopnia: 180 godz. j. angielski, II stopnia: 60 godz. j. angielski. Języki dodatkowe: studia stacjonarne I stopnia: 180
godz., do wyboru języki: mi.in. francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski,

Wychowanie fizyczne - 228 godz., rekreacja
ruchowa i usprawnienia fizyczne - 152 godz.,
ochrona własności intelektualnej - 23 godz.,
2 programy recepcyjne, ubezpieczenia w turystyce - 23 godz., hotelar1 program sprzedażo- stwo - 104 godz., psychologia - 30 godz., żywienie człowieka - 60 godz., marketing usług
wo-magazynowy. w
tym: Sugar CRM, MS turystycznych i rekreacyjnych - 30 godz., plaOffice, Chart, Euroga- nowanie turystyczne - 15 godz., jakość surowców i produktów spożywczych - 70 godz., zastro
grożenie zdrowotne żywności biotoksynami - 4
godz., metodyka usług hotelarskich i gastronomicznych - 10 godz.

Brak danych.
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Liczba umów uczelni na
praktyki krajowe i zagraniczne w roku akademickim 2014/2015

Języki obce

Laboratoria
komputerowe

Liczba godzin prowadzonych przez praktyków:

Liczba
punktów

Studia stacjonarne I stopnia:
konkurs świadectw dojrzałości
Studia I stopnia: chińsko-ja- (geogr., j. obcy, biol., mat., fizyka,
pońska, II stopnia: turysty- II stopnia: rozmowa kwalifikacyjka i rekreacja, turystyka
na. Studia niestacjonarne I i II
międzynarodowa.
stopnia: na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów do
wypełnienia limitu miejsc.

Krajowe: z biurami podróży: 67,
w bazie noclegowej: 54, w instytucjach (ROT-y, LOT-y, itp): 25, w
przedsiębiorstwach gastronomicznych: 54. Zagraniczne:
Niemcy - 6; Hiszpania - 3, Portugalia - 2, Turcja - 2, Czechy - 1.

Stacjonarne I stopnia: j. angielski 120 godz.,
II stopnia: 60 godz., niestacjonarne I stopnia:
60 godz., II stopnia: 30 godz. Studia dodatkowe: studia stacjonarne I stopnia: m.in. j.
niemiecki, hiszpański: 150 godz., j. angielski:
30 godz., j. chiński, j. japoński: 240 godz.
Niestacjonarne I stopnia: j. niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski: 90 godz.

Amadeus, MerlinX,
N-Sykon, CRM Sykon, ArcGIS, Autocad, Archicad, QGIS,
Saga, Microsoft office, Corel draw, Macromedia freehand,
Open office.

Hotelarstwo - 120 godz., obsługa ruchu turystycznego - 45 godz.,
zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - 75 godz., kultura
słowa - 20 godz., organizacja i prowadzenie wycieczek - 60
godz., turystyka w biznesie - 65 godz., ekonomika turystyki i rekreacji - 65 godz., systemy rezerwacyjne w turystyce - 60 godz.,
międzynarodowy rynek turystyki biznesowej - 30 godz., negocjacje i protokół dyplomatyczny - 30 godz., przedsiębiorczość w turystyce - 55 godz.
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Studia I stopnia: m.in. turystyka międzynarodowa, turystyka uzdrowiskowa, obsługa ruchu turystycznego,
pilotaż i przewodnictwo turystyczne, II stopnia: mi.in.
turystyka międzynarodowa,
turystyka spa & wellness.
Studia I stopnia: m.in. dietetyka w turystyce i rekreacji, hipoterapia, hotelarstwo, turystyka międzynarodowe, zarządzanie turystyką, trener osobisty fitness, menedżer eventów.
Studia II stopnia: brak.

Studia stacjonarne I stopnia: język obcy do
wyboru: j. angielski, niemiecki, francuski,
hiszpański i rosyjski 240 godz., II stopnia:
Krajowe: łącznie 231. Liczba
umów zagranicznych: Łącznie język specjalistyczny: angielski, niemiecki,
10 umów. Grecja - 1, Malta - 4, francuski, hiszpański i rosyjski - 60 godz.
Niestacjonarne I i II stopnia: język obcy do
Niemcy - 4, Węgry - 1.
wyboru: j. angielski, niemiecki, francuski,
hiszpański i rosyjski – 168 godz.
Krajowe: z biurami podróży: 42,
w bazie noclegowej: 33, w in- Stacjonarne I stopnia: j. angielski 180 godz.
stytucjach związanych z turysty- lub niemiecki 180 godz., niestacjonarne I
ką (ROT-y, LOT-y, itp): 7, w
stopnia: j. angielski 120 godz. lub niemiecki
przedsiębiorstwach gastrono120 godz. Języki dodatkowe: stacjonarne i
micznych: 15. Liczba umów za- niestacjonarne I stopnia: j. hiszpański,
granicznych: Norwegia - 1, Gre- niemiecki – 90 godz.
cja - 1.

Specjalności turystyczne, możliwe poziomy
kształcenia

Kryteria przyjęć w roku
akademickim 2014/2015

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE cd
UNIWERSYTET IM.
ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Wydział
Nauk Geograficznych i
Geologicznych, Zakład
Centrum Turystyki i Rekreacji, ul. Dzięgielowa
27, 61-680 Poznań

WYŻSZA SZKOŁA
BANKOWA W POZNANIU, al. Niepodległości
2, 61-874 Poznań

WYŻSZA SZKOŁA
HANDLU I USŁUG, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, ul. Zwierzyniecka 13-15, 60-813 Poznań

Studia stacjonarne i niestacjonarne: kolejność zgłoszeń.

Studia stacjonarne i niestacjonarne: brak.

MerlinX, GDS Amadeus, Sykon-N, Systemy rezerwacyjne,
E-Koncept, Upper
Booking Engine, Blue
Vendo Booking System, Voyager.com,
Sabre, Czart Hotel.

Studia I stopnia: m.in. podstawy rekreacji - S: 60 godz., NS: 32
godz., psychologia w turystyce - S: 30 godz., obsługa ruchu turystycznego - S: 35 godz. + 15 godz. projekty, N: 32 godz. + 15
godz. projekty, systemy rezerwacyjne - S: 25 godz. + 10 godz.
projekty, NS: 16 godz. + 10 projekty. Studia II stopnia: m.in.
ochrona zdrowia w turystyce - S: 30 godz., NS: 16 godz., fundusze europejskie i zarządzanie projektami - S: 20 godz., NS: 16
godz., komunikacja, konflikty i negocjacje w biznesie - S: 30 godz.
M.in. ekonomika przedsiębiorstw turystycznych - 60 godz., biznesplan i ocena projektów w TiR - 40 godz., funkcjonowanie
przedsiębiorstw turystycznych - 30 godz., gospodarka turystyczOptima moduł CRM,
na - 30 godz., ekonomia turystyki i rekreacji - 30 godz., międzyWrike, Isido, Gimp,
narodowy rynek usług turystycznych - 40 godz., biomedyczne
Sugar-CRM.
podstawy rekreacji - 30 godz., podstawy turystyki - 45 godz.,
zrównoważony rozwój turystyczny - 18 godz., Turystyka w UE 30 godz., kształtowanie środowiska i ochrona przyrody - 45 godz.
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Wydział Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia,
ul. Cukrowa 8,
71-004 Szczecin; al. Piastów 40 B, 70-065
Szczecin

Studia I stopnia: menedżer
turystyki, animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki. Studia II stopnia: biznes
turystyczny, zdrowotne
podstawy turystyki
i rekreacji.

Krajowe: z biurami podróży: 33,
w bazie noclegowej: 59, w instytucjach (ROT-y, LOT-y, itp):
Studia I i II stopnia: wyniki egza47, w przedsiębiorstwach gaminu maturalnego. II stopień:
stronomicznych: 8. Liczba
dyplom ukończenia studiów co
umów zagranicznych: Litwa, Łonajmniej I stopnia.
twa, Rumunia, Bułgaria, Czechy,
Portugalia, Grecja - 1, Niemcy 3, Turcja, Hiszpania, Włochy - 2.

Czterech stałych prowadzących praktyków branży turystycznej 150 godz.. W ramach przedmiotu m.in. strategie zarządzania turystyką w regionie - 6 godz., funkcjonowanie przedsiębiorstw turyStacjonarne I stopnia: do wyboru: j. angielstycznych - 6 godz. ćwiczenia terenowe - 45 godz., edukacja reski, niemiecki, rosyjski, hiszpański 120 goGDS Amadeus, Acgionalna - 75 godz., kinezyterapia/ odnowa biologiczna w sporcie i
dz., II stopnia: 60 godz.
ces, Teta CRM, SAP.
rekreacji - 60 godz., nordic walking - 30 godz., obóz letni, pływaNiestacjonarne I i II stopnia: 72 godz.
nie rekreacyjne/pływanie zdrowotne - 30 godz., podstawy masaJęzyki dodatkowe: fakultatywnie.
żu klasycznego/masaż sportowy - 30 godz., siatkówka plażowa15 godz., turystyka kwalifikowana i alternatywna - 60 godz.,
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UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI,
Wydział Nauk o Ziemi,
ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin

Studia I stopnia: krajoznawstwo i waloryzacja turystyczna, organizacja i obsługa turystyki i rekreacji.
Studia II stopnia: turystyka
morska i nadmorska, turystyka specjalistyczna.

Studia stacjonarne i niestacjonarne: wymagane przedmioty:
język polski, geografia, język obcy nowożytny, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia. O
przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów I
stopnia.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 120 godz. j. angielskiego, studia stacjonarne II stopnia: 45 godz. j: angielski,
niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski. Studia niestacjonarne II stopnia: 30 Amadeus, MerlinX,
godz. (te same języki). Języki dodatkowe: SART, Blu Vendo.
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 120 godz. m.in. j. niemiecki, hiszpański. Stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
w ramach dodatkowych 30 punków ECTS.
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Krajowe: z biurami podróży: 30,
w bazie noclegowej: 22, w instytucjach związanych z turystyką (ROT-y, LOT-y, itp): 2,
w przedsiębiorstwach gastronomicznych: 0.
Liczba umów zagranicznych:
Grecja - 1, Wielka Brytania - 1,
Grecja - 1, Hiszpania - 1,
Niemcy - 1, Malediwy - 1.

Studia I stopnia: m.in. turystyczne systemy komputerowe - 30
godz., przedsiębiorstwo turystyczne - 15 godz., informacja turystyczno-krajoznawcza - 30 godz., bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji - 15 godz., administrowanie turystyką - 30 godz., informacja i promocja w turystyce i rekreacji - 30 godz., turystyka kwalifikowana - zajęcia terenowe zimowe lub letnie - 48 godz. Studia II
stopnia: organizacja turystyki w regionie - 30 godz., bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji - 15 godz., zajęcia terenowe z turystyki specjalistycznej (zimowe lub letnie) - 45 godz.

rządowych. Studenci aktywnie uczestniczą w międzynarodowych
przedsięwzięciach realizowanych w ramach programu Erasmus
oraz innych projektach.

2. Jesteśmy blisko studenta

1. Stawiamy na jakość kształcenia i współpracę
z biznesem

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest nowoczesną, przyjazną,
międzynarodową szkołą wyższą i silnym centrum edukacyjnym w regionie. Kształci zgodnie z potrzebami rynku pracy, bacznie obserwując ewolucję branży turystycznej, która sygnalizuje zapotrzebowanie
na wykwalifikowane kadry. WSTiE tworzy nowe specjalizacje, np.
zarządzanie markowym produktem turystycznym, zarządzanie turystyką zrównoważoną, kreacje innowacyjnych produktów turystycznych. Nawiązuje partnerstwa z biznesem w celu budowania wspólnych projektów i w perspektywie ułatwienia absolwentom kontaktu
z pracodawcami. Najnowszą odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie rozwijającego się rynku jest unikalna specjalność: e-biznes
i media społecznościowe. Ideą studiów, którymi zainteresowali się
młodzi ludzie z całej Polski, jest przekazywanie wiedzy praktycznej
w najlepszym wydaniu. Warsztaty i case study odbywają się z udziałem ludzi sukcesu i autorytetów z dziedziny ekonomii, biznesu, finansów, zarządzania czy marketingu.
WSTiE kładzie szczególny nacisk na indywidualizację procesu
edukacji. Studenci mają szerokie możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań. Mają wpływ na
kształtującą się w trakcie studiów ścieżkę kariery zawodowej.
Uczelnia umożliwia im ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie
dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego. Poprzez aktywnie działające Biuro Karier studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty praktyk
zawodowych w firmach w Polsce, Europie oraz USA. To wynik aktywnej współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami
wszystkich sektorów: prywatnego, publicznego i organizacji poza-

www.wste.edu.pl

Studenci stanowią dla WSTiE najważniejsze ogniwo społeczności
akademickiej. Władze są otwarte na twórczą współpracę, udział
w procesie podejmowania decyzji oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju młodych ludzi. WSTiE stawia na budowanie najwyższych kompetencji w dziedzinie turystyki. Jako wieloletni lider
polskich rankingów szkół wyższych w dziedzinie turystyki jest
uprawniona do kreowania nowoczesnej edukacji w tym obszarze.
Prowadzi też wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami
edukacyjnymi w Europie i na świecie. Uruchomiła innowacyjny projekt Akademia Biznesu, będący unikalnym programem efektywnego,
praktycznego szkolenia najlepszych studentów. Pod okiem doświadczonych wykładowców, praktyków i menedżerów uczą się, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w realnych przedsięwzięciach biznesowych. Dla najzdolniejszych Akademia pełni rolę inkubatora
przedsiębiorczości i pomaga rozwinąć własną działalność gospodarczą oraz odnieść osobisty sukces rynkowy; w kraju i za granicą.

3.Otwieramy się na świat

Strategicznym elementem funkcjonowania WSTiE jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę z wiodącymi
ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie w zakresie transferu wiedzy, know how, organizacji wykładów monograficznych, wymiany studentów i tworzenia kompatybilnych programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą. Uczelnia przygotowuje studentów do wejścia na rynek nowoczesnych usług turystycznych. W tym celu rozszerza współpracę międzynarodową,
gdyż rynek wymaga od młodych ludzi wysokich kompetencji zawodowych, ale także umiejętności współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. WSTiE umożliwia studentom kształcenie na
uczelniach partnerskich i uzyskanie dyplomu dwóch uczelni.
WSTiE realizuje też kształcenie dla studentów z zagranicy, m.in. ze
Wschodu, proponując im wysokie standardy nauczania i honorowany
na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.

4. Pozyskujemy zdolną i kreatywną młodzież

WSTiE stawia sobie za cel osiągnięcie sukcesu rynkowego i skuteczne
zarządzanie w oparciu o przemyślaną długofalową strategię. Jednym
z najważniejszych zadań jest pozyskanie zdolnej i kreatywnej młodzieży.
Uczelnia organizuje dedykowaną edukację pod kątem zapotrzebo-

wania biznesu, dając szansę młodzieży z regionu do studiowania
w miejscu zamieszkania. Obejmuje patronatem klasy o profilu turystycznym, współpracując ze szkołami ponadgimnazjalnymi z całej
Małopolski i Śląska. Prowadzi kształcenie ustawiczne, poszerzając
ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Promuje i uskutecznia model work & study, czyli studiowanie i praca jednocześnie,
adresując ofertę do tych, którzy chcą podnosić swoje kompetencje
zawodowe.
Od 9 lat organizuje konkurs wiedzy turystycznej i informatycznej
objęty patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, który cieszy
się dużym zainteresowaniem maturzystów. Uczniowie ostatnich
klas szkół ponadgimnazjalnych sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, a laureaci konkursu otrzymują specjalne stypendia. Wielu
z nich, dzięki tej akcji, ma możliwość podjęcia nieodpłatnych studiów. Konkurs promuje zdolnych i kreatywnych młodych ludzi, stanowi ważny impuls do podejmowania samokształcenia i rozwijania
swoich pasji.
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii kreuje przedsięwzięcia na szczeblu zarówno regionalnym, jak i ogólnopolskim, pełni rolę kulturotwórczą, animatora przedsiębiorczości i działalności społecznej, integruje środowiska przedsiębiorców regionalnych oraz inicjuje przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na profesjonalnie przygotowane i wykwalifikowane kadry dla branży turystycznej.
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Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania

Lider wśród uczelni
turystyczno-hotelarskich
w północnej Polsce!

zaprasza

na studia II stopnia
kierunek zarządzanie, specjalność
- zarządzanie turystyką i sportem
- Tourism and Sport Management

ranking „Wiadomości Turystyczne”
2011, 2012 i 2013
I

STUDIA I STOPNIA
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:

•
•
•
•
•
•

(w języku angielskim)

I

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & Wellness
Gastronomia i dietetyka
Międzynarodowy biznes turystyczny
Rekreacja i animacja czasu wolnego
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
z wybranymi przedmiotami
w języku angielskim – NOWOŚĆ

STUDIA II STOPNIA
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Kierunki dyplomowania:

Studenci specjalności prowadzonej w języku angielskim mają
możliwość wzięcia udziału w programie double diploma
prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem z Angers (Francja).
Szczegóły na stronie www.econ.umk.pl
WNEiZ, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, tel. 566114627

• Zarządzanie w gospodarce turystycznej
• Turystyka zdrowotna i rekreacja
I

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY
FORMY STUDIÓW
• Niestacjonarne
- weekendowe
- wieczorowe
- e-learning

• Stacjonarne

ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk
tel.: 58 341 94 52

