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Przeciętność wyszła z mody, dziś 
żeby zdobyć klienta, trzeba dostosować 
ofertę już nie tylko do potrzeb grupy 
demograficznej, do której teoretycznie 
należy, ale do jego osobistych ocze-
kiwań. Trend do personalizowania 
wszystkiego przenosi się na różne sfery 
życia, także na wykształcenie. Dziś 
matura z historii sztuki nie jest niczym 
dziwnym, podobnie jak przedmioty typu 
kulturoznawstwo, na które uczęszcza 
młodzież w szkole średniej. To, co jesz-
cze kilkanaście lat temu dostępne było 
tylko na specjalistycznych studiach czy 
na zajęciach dodatkowych, wchodzi do 
regularnego programu zajęć, podnosząc 
atrakcyjność szkół. A skoro takie trendy 
obserwuje się już w liceach, trudno 
oczekiwać, że maturzyści zadowolą się 
ogólnym profilem studiów. Tym bar-
dziej, że po ich ukończeniu pracodawcy 
będą wymagać od nich konkretnych 
umiejętności, a nie wykształcenia „ze 
wszystkiego, czyli z niczego”. Szkoły 
wyższe stają przed sporym wyzwaniem 
i koniecznością odpowiedzenia sobie 
na pytanie o własny model działania. 
Podczas gdy niektórzy pozostają przy 
bardziej ogólnym profilu kształcenia, 

inni stawiają na wąską specjalizację. 
Oba modele niosą ze sobą spore ryzyko 
biznesowe, pamiętajmy bowiem, że 
funkcjonowanie uczelni, szczególnie 
prywatnych, w dużej mierze zależy 
od liczby studentów. Jakby to płytko 
nie zabrzmiało, mamy tu do czynienia 

z relacją klient-firma, która opiera się na 
prawach ekonomii. Im więcej studen-
tów, tym lepsza pozycja uczelni, choć 
biorąc pod uwagę, jak trudno dostać 
się do niektórych szkół wyższych, nie-
prawdopodobne może się wydawać, że 

część szkół naprawdę musi zabiegać 
o uczniów. Zastanówmy się nad zale-
tami i wadami wspomnianych modeli 
działania. Jeśli szkoła wyższa postawi 
na nauczanie ogólne, może tracić na 
atrakcyjności, bo potencjalni studenci 
będą obawiać się, że nabyte umiejętno-

ści nie zagwarantują im w przyszłości 
dobrej pracy. A skoro tak, to podejmo-
wanie nauki, szczególnie odpłatnej, 
może mijać się z celem. Uczelnie, które 
pójdą tą drogą, mogą jednak zyskać jako 
ośrodki zajmujące się danym segmen-

tem w szerokim ujęciu, gdzie  zyskuje 
się gruntowną wiedzę z wybranej dzie-
dziny, a później rozwija ją według wła-
snych zainteresowań. Z kolei ośrodki, 
które postawią na specjalizację, będą 
cieszyć się popularnością tak długo, 
jak długo obrany przez nie wiodący 
profil kształcenia zapewni absolwen-
tom atrakcyjną pracę. Wydaje się, że 
najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest 
system dualny z podstawowym progra-
mem nauczania o charakterze ogólnym 
w połączeniu z kursami kształcącymi 
w wąskim zakresie. Być może nawet nie 
jest potrzebne tworzenie specjalizacji 
w rozumieniu akademickim, a raczej 
uruchomienie dodatkowych, dłuższych 
szkoleń, które dawałyby podstawę do 
rozpoczęcia pracy w obranym kierunku, 
dostępnych także dla absolwentów 
innych szkół wyższych. W końcu ist-
nieje wiele specjalizacji, gdzie o wiele 
ważniejsza jest wiedza z zakresu 
ekonomii czy nauk humanistycznych, 
uzupełniona o kwestie dotyczące tu-
rystyki. Uczelnie powinny położyć też 
większy nacisk na szkolenia praktyczne, 
bo o ile wiedza teoretyczna daje dobre 
podstawy, to jednak pokazanie, w jaki 
sposób branża funkcjonuje od środka, 
pozwala zrozumieć jej istotę. 

Wydanie specjalne 
maj 2019
Wiadomości Turystyczne – pismo 
branżowe pracowników turystyki
Wydawca: Eurosystem 
www.wiadomosciturystyczne.pl

Szkoły Wyższe
Ranking 2019

Od specjalizacji  
nie da się uciec 
Indywidualizacja to znak naszych czasów 
i słowo-klucz do sukcesu w wielu dziedzinach, 
coraz częściej mające zastosowanie także 
w szkolnictwie.

Najlepsze polskie uczelnie kształcące  
na kierunkach turystycznych
PROFIL (MIESZANY) PRAKTYCZNY – OGÓLNOAKADEMICKI
UNIWERSYTET ŁÓDZKI – zwycięzca
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
UNIWERSYTET JagIEllońSKI W KRaKoWIE– zwycięzca
aKaDEMIa WYCHoWaNIa FIZYCZNEgo IM. BRoNISŁaWa CZECHa – wyróżnienie 
UNIWERSYTET IM. aDaMa MICKIEWICZa W PoZNaNIU – wyróżnienie
PROFIL PRAKTYCZNY
WYżSZa SZKoŁa TURYSTYKI I EKologII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ– zwycięzca
WYżSZa SZKoŁa TURYSTYKI I JęZYKÓW oBCYCH W WaRSZaWIE – wyróżnienie
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Małgorzata Orlikowska

Jednym z największych wyzwań, 
przed którymi stoją obecnie uczelnie, 
również te kształcące na kierunkach 
turystycznych, jest zmniejszająca 
się liczba chętnych do studiowa-
nia. Po rekordowym roku akade-
mickim 2005/2006, kiedy w kraju 
było 1,95 mln studentów, obecnie 
ich liczba sięga 1,29 mln (dane  
za r.a. 2017/2018). Winą za ten 
stan rzeczy należy obarczyć przede 
wszystkim niż demograficzny, ale 
nie tylko: zniesienie obowiązko-
wej służby wojskowej (w 2008 r.) 
czy obecne zmiany w podejściu do 
studiowania i szerzej – zdobywania 
wyższego wykształcenia – wśród 
młodego pokolenia również mają 
w tym swój udział. 

Niż bodźcem do podnoszenia 
jakości

Choć sytuacja ta powoduje m.in. 
zamykanie kierunków studiów, 
a nawet uczelni, przedstawiciele 
środowiska naukowego zdają się 
widzieć również pozytywne strony. 
– Niewątpliwie spadek liczby stu-
dentów może skutkować trudno-
ściami w zarządzaniu uczelniami, 
jednakże jest to też pewien bodziec 
do podnoszenia jakości kształcenia 
i oferowania konkurencyjnych kie-
runków i warunków studiowania – 
zauważa doc. dr Anna Białk-Wolf, 
dziekan w Wyższej Szkole Turystyki 
i Hotelarstwa w Gdańsku. 

Dziekan wyjaśnia, że kluczem do 
sukcesu jest proponowanie kierun-
ków studiów, które są atrakcyjne 
dla potencjalnych studentów. – 
Ważne są dodatkowe korzyści, które 
umożliwiają studia, przykładowo 
odbywanie ciekawych praktyk czy 
łączenie nauki z pracą. Poprzez stu-
diowanie realizujemy różne nasze 
potrzeby. Sztuką jest je zidentyfi-
kować i dostosować do nich odpo-
wiednią ofertę, która na dodatek 

zawiera obietnicę zrobienia wyma-
rzonej kariery – mówi doc. dr Anna 
Białk-Wolf. Dodaje, że WSTiH dba 
o zapewnienie sobie dopływu przy-
szłych studentów m.in. poprzez 
dobrą jakość kształcenia i stałe mo-
nitorowanie oczekiwań studiują-
cych, tak by oferta odpowiadała ich 
oczekiwaniom.

Podobną strategię przyjęła Wyższa 
Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie. W opinii jej rektora, 
dr. Włodzimierza Banasika, uczel-
nie powinny umożliwiać studentom 
nabycie konkretnych umiejętności, 
które zagwarantują im w przyszło-
ści zdobycie pracy. 

Praktyczne przygotowanie to 
podstawa

– Dziś studenci oczekują od 
uczelni praktycznego przygotowa-
nia do życia zawodowego w dzie-

dzinach, które są perspektywiczne 
lub w tych, na które jest zapotrze-
bowanie na rynku. W przeszłości 
w mojej szkole oferowałem sześć 
rodzajów specjalności. Życie poka-
zało, że studenci są zainteresowani 
kształceniem tylko w jednej z nich: 
w hotelarstwie. Właśnie ten kieru-
nek rozwijam i tak uatrakcyjniam 
program kształcenia, żeby studiu-
jący zyskali jak najszerszą wiedzę 
i umiejętności do podjęcia pracy na 
różnych stanowiskach w hotelach. 
To przynosi efekty w postaci rosną-
cej z roku na rok liczby studentów 
chcących się kształcić na tym kie-
runku – wyjaśnia dr Włodzimierz 
Banasik.

Zwiększanie jakości i atrakcyj-
ności programów kształcenia to 
nie jedyna forma przeciwdziałania 
skutkom mniejszej liczby studen-
tów. Uczelnie prowadzą też dzia-

łania ukierunkowane na rozwijanie 
oferty kursów specjalistycznych 
i studiów podyplomowych, aby po-
szerzyć krąg studiujących o osoby 
już funkcjonujące na rynku pracy, 
starają się też zainteresować kierun-
kami turystycznymi osoby niepeł-
noletnie, które o swojej naukowej 
i zawodowej przyszłości będą de-
cydowały w niedalekiej przyszłości. 
Szkoły wyższe wierzą, że poprzez 
włączenie się w organizację wyda-
rzeń, takich jak dni turystyki czy 
konkursy turystyczne nie tylko po-
budzą w uczniach szkół średnich 
i techników zainteresowanie kra-
joznawstwem i szeroko rozumianą 
turystyką, również pozyskają chęt-
nych do studiowania.  

Czy powyższe działania są w sta-
nie zwiększyć zainteresowanie stu-
diowaniem, a w konsekwencji  
zapobiec likwidowaniu kierunków 
czy zamykaniu uczelni? Według 
prognoz nic nie wskazuje na to, 
by sytuacja demograficzna w Pol-
sce miała się w najbliższych latach 
zmienić, dlatego liczba szkół wyż-
szych prawdopodobnie będzie 
maleć, choć, jak zauważa doc. dr 
Anna Białk-Wolf, nie jest to efekt 
tylko demografii. – Liczba poten-
cjalnych absolwentów nie jest 
jedynym wyznacznikiem liczby 
funkcjonujących uczelni wyższych. 
Istotne jest tutaj otoczenie instytu-
cjonalno-prawne. Zarówno nowa 
ustawa 2.0, jak również inne akty 
prawne wpływające na funkcjo-
nowanie uczelni wyższych wydaje 
się faworyzować duże, publiczne 
uczelnie. Wobec dużej dynamiki 
zmian w tym obszarze trudno jest 
jednak jednoznacznie przesądzić 
o dalszych losach rynku eduka-
cyjnego w Polsce. Liczba małych 
uczelni, zwłaszcza niepublicznych, 
będzie maleć, zapewne nie tylko 
z powodu likwidacji. Przyczyni się 
do tego także proces konsolidacji 
uczelni – kończy dziekan.
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Niż demograficzny wymusza na uczelniach intensyfikację działań mających przyciągnąć kandydatów na 
studentów do szkół oraz uatrakcyjnienie programów studiów.

Mniejsza liczba studen
tów uderza w uczelnie



Nowe prawo przewietrzy 
rynek edukacyjny
Ustawa o szkolnictwie wyższym będzie wzmacniać pozycję silnych ośrodków naukowych i ograniczy liczbę 
ośrodków słabszych. W najbliższych latach z rynku może zniknąć połowa uczelni.

Małgorzata Orlikowska

W dyskusji redakcyjnej zorgani-
zowanej przez „Wiadomości Tury-
styczne” dotyczącej przyszłości szkół 
wyższych kształcących na kierunkach 
turystycznych wzięli udział przedsta-
wiciele środowiska naukowego, tury-
stycznego i samorządowego: prof. dr 
hab. Aleksander Panasiuk z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie,   
dr Włodzimierz Banasik, rektor Wyż-
szej Szkoły Turystyki i Języków Ob-
cych w Warszawie, prof. nadzw. dr 
hab.  UMG Joanna Kizielewicz z Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni, prof. 
nadzw. dr hab. Zygmunt Kruczek 
z Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, prof. dr hab. Ewa Dzie-
dzic ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, prof.  nadzw. dr hab. 
UAM Alina Zajadacz z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Izabela Stelmańska, zastępca dyrek-
tora Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Jacek 
Janowski, dyrektor Departamentu 
Promocji Turystyki Krajowej w Pol-
skiej Organizacji Turystycznej. Debata 

koncentrowała się wokół największych 
wyzwań stojących przed jednostkami 
kształcącymi przyszłe kadry tury-
styczne, w tym wprowadzenia w życie 
zapisów nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym, dopasowywania programów 
nauczania do potrzeb rynku i jesz-

cze mocniejszego włączania prakty-
ków w proces edukacji studentów. 
W rozmowie nie zabrakło też prognoz 
dotyczących przyszłości szkół tury-
stycznych oraz szerzej – kształcenia 
w obliczu zmian ekonomicznych i de-
mograficznych.

Ustawa budzi niejasności 
Początek debaty zdominował temat 

ustawy „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym” (zwanej też Konstytucją dla 
Nauki, Ustawą 2.0). Akt prawny wszedł 
w życie 1 października 2018 r. i wpro-
wadził szereg zmian w funkcjonowaniu 
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uczelni i kwestiach związanych z dy-
daktyką. W opinii uczestników dysku-
sji skutkują one przede wszystkim 
rozrostem biurokracji i rodzą problemy 
administracyjne, choć nie tylko. Jedną 
z istotniejszych modyfikacji, z punktu 
widzenia uczelni kształcących na kie-
runkach turystycznych, było wprowa-
dzenie nowego podziału dyscyplin, do 
których będą musiały dopasować się 
kierunki turystyczne, ponieważ nadal 
nie ma oddzielnej dyscypliny (np. 
„nauki o turystyce”). Może to, jak pod-
kreślali dyskutanci, wpłynąć na zmianę 
sposobu nauczania na kierunkach tu-
rystycznych. – Programy kształcenia 
z zakresu turystyki i rekreacji wymagają 
ciągłej weryfikacji, tak aby jak najlepiej 
odpowiadały potrzebom różnych grup 
interesariuszy i były dostosowane do 
aktualnych wymogów sektora usług tu-
rystycznych. Jest to ciągłe, priorytetowe 
zadanie w warunkach  zachodzących 
zmian – podkreśliła prof. Alina Zaja-
dacz z Katedry Turystyki i Rekreacji 
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Po-
znaniu. 

Prof. Joanna Kizielewicz z Katedry 
Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni zwracała uwagę, 
że obowiązek dostosowywania kie-
runków studiów do obowiązujących 
obecnie dyscyplin naukowych może 

spowodować, iż niektóre jednostki dy-
daktyczne stracą w przyszłości prawo 
do nadawania stopni doktora i doktora 
habilitowanego.

Prof. Aleksander Panasiuk z Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie podjął temat wpisów w dyplomach. 
Poinformował, że nowe świadectwa 
będą zawierały wyłącznie nazwę kie-
runku studiów, bez nazwy specjalno-
ści, którą odbył student. – Absolwent 
ubiegający się o pracę będzie musiał 
sam poinformować pracodawcę, jaką 
specjalność ukończył, chyba że ten wy-
każe się inicjatywą i sprawdzi to samo-
dzielnie w suplemencie do dyplomu, bo 
tylko tam informacja o specjalności bę-
dzie zawarta – wyjaśnił ekspert. Zazna-
czał, że wdrażaniu reformy towarzyszy 
wiele niepewności i nakładu pracy, aby 
dostosować się do jej założeń. Wtóro-
wał mu prof. Zygmunt Kruczek z Wy-
działu Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
– Ustawa wprowadzona dość szybko 
i z podtekstem politycznym wywołuje 
sporo zamieszania wśród pracowni-
ków, tworzy też atmosferę niejasności. 
Niepewny los czekać może studia III 
stopnia, które, jak się okazuje, mogą 
być zlikwidowane, w związku z tym do 

końca kwietnia 2019 r. należy otwo-
rzyć przewód doktorski, żeby się obro-
nić najpóźniej w 2020 r. Jak to wpłynie 
na dydaktykę? Póki co nie wiadomo. 
Wyczuwa się jednak dużą nerwowość, 
niezrozumienie dla nowych wymogów, 
różnego rodzaju przeliczników i para-
metryzacji. Nic dziwnego, że Ustawa 
2.0 jest tak krytykowana przez środo-
wisko naukowe – podsumował profesor 
z AWF.

Wątpliwościami dotyczącymi nowej 
ustawy podzielił się też dr Włodzimierz 
Banasik z Wyższej Szkoły Turystyki 
i Języków Obcych w Warszawie, który 
w czasie dyskusji reprezentował szkoły 
o profilu praktycznym. Rektor uczelni 
przyznał, że ustawa w mniejszym stop-
niu oddziałuje na działalność tego typu 
szkół, niemniej brak jednoznacznych 
regulacji w pewnych kwestiach budzi 
obawy o efekty reformy szkolnictwa 
wyższego w placówkach o profilu za-
wodowym. – Nie można zapominać 
o nowych kryteriach Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, dużo ostrzejszych niż 
dotychczas, które zaczną obowiązy-
wać w październiku tego roku. One 
też mogą wpłynąć na funkcjonowanie 
poszczególnych ośrodków akademic-
kich, niezależnie od profilu kształcenia 
– przewidywał dr Banasik.  

Rynek wymaga zmian 
Czy reforma szkolnictwa wyższego 

odbije się na liczbie ośrodków kształcą-
cych kadry dla turystyki? Uczestnicy de-
baty nie wykluczali takiego scenariusza, 
podkreślali jednocześnie, że jest to nie-
zbędne, jeśli chce się zachować wysoki 
poziom nauczania. W ostatnich kilkuna-
stu latach w niemal każdej szkole (pu-
blicznej i prywatnej) powstały kierunki 
i wydziały turystyczne. Liczba nie prze-
kładała się na jakość, dlatego teraz jak 
najbardziej wskazane jest przewietrzenie 
rynku i wyeliminowanie z niego ośrod-
ków, które nie mają ambicji lub nie są 
w stanie zaoferować studentom atrakcyj-
nej formy kształcenia. Ten proces już się 
zresztą odbywa. Co roku zmniejsza się 
liczba uczelni oferujących turystykę jako 
kierunek nauczania. Powodem jest nie 
tylko brak ciekawej oferty edukacyjnej. 
Jak wskazywał prof. Zygmunt Kruczek, 
również zmiany w prawie. W przygo-
towaniu jest właśnie ustawa o cudzo-
ziemcach, w myśl której obcokrajowcy 
będą mogli podjąć studia w Polsce, ale 
tylko na uczelniach publicznych. – W tej 
chwili sporo uczelni, zwłaszcza prywat-
nych, bazuje na studentach z zagranicy. 
Kiedy ustawa o cudzoziemcach wejdzie 
w życie, mogą mieć oni problem z utrzy-
maniem się na rynku – zauważył. Prof. 
Aleksander Panasiuk szacował, że za 
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kilka lat liczba jednostek kształcących 
przyszłych pracowników turystyki ule-
gnie wyraźnemu zmniejszeniu: na rynku 
ma szansę pozostać 5–10 najsilniejszych 
uczelni publicznych oferujących stu-
dia o profilu ogólnoakademickim i tyle 
samo uczelni prywatnych kształcących 
głównie w profilu praktycznym (obecnie 
jest ok. 80 – przyp. red.).

Czy tyle faktycznie zostanie, dziś 
trudno oszacować. Oczywiste jest jed-
nak, że ośrodki, które chcą pozostać 
na rynku, czekają zmiany. Według prof. 
Aliny Zajadacz z jednej strony wśród 
studentów można zauważyć duże za-
interesowanie specjalnościami (np. 
w zakresie ICT, zarządzania), z drugiej 
strony na kierunku o profilu ogólnoaka-
demickim jest niezbędne także szerokie 
przygotowanie umożliwiające rozwój 
ścieżki naukowej na studiach III stop-
nia. Kształcenie uniwersyteckie studen-
tów kierunków turystycznych powinno 
łączyć wszechstronną wiedzę o tury-
styce z możliwością wyboru modułów i 
specjalności ukierunkowanych na kon-
kretne umiejętności. 

Prof. Joanna Kizielewicz kładła akcent 
na wzmocnienie praktycznego przygoto-
wania studentów do pracy w turystyce. 
– To, że w turystyce kształcić trzeba, 
jest oczywiste. Kluczem do sukcesu jest 
umiejętne połączenie teorii i praktyki, 
bo turystyki na samej teorii oprzeć nie 
można. Ważne jest, aby w jak najwięk-
szym stopniu włączyć w ten proces prak-
tyków, przy czym trwające miesiąc – trzy 
miesiące praktyki to zdecydowanie za 
mało – mówiła.

Współpraca praktyków i akademików 
coraz lepsza, ale daleka od ideału

Kwestia praktycznego przygoto-
wywania studentów i absolwentów 
kierunków turystycznych wzbudziła 
wśród uczestników dyskusji spore 
emocje. Z obserwacji i doświadczeń 
Izabeli Stelmańskiej, zastępcy dyrek-
tora Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego, 
wynika, że na rynku turystycznym są 
spore braki kadrowe, a osoby, które na 
ten rynek wchodzą, w dużej mierze są 
merytorycznie i praktycznie nieprzygo-
towane do pracy. – Sygnalizują mi to 
biura podróży, z którymi rozmawiam. 
Skarżą się, że osoby, które zatrudniają, 
nie znają podstaw turystyki. Sama mam 
zresztą podobne odczucia, bo mój de-
partament organizuje praktyki. Poziom, 
jaki reprezentują studenci, jest różny, 
zdarza się jednak, że nie znają zapisów 
ustawy o usługach turystycznych lub ich 
nie rozumieją, co jest dużym utrudnie-
niem w pracy w departamencie zajmu-
jącym się turystyką. Obawiam się, że 
znikanie z rynku uczelni kształcących 
przyszłe kadry turystyczne może tylko 
pogłębić to zjawisko.

Powyższe problemy są branży i środo-
wisku akademickiemu znane od dawna. 
Z brakiem rąk do pracy trudno dziś 
skutecznie walczyć, bo w tym zakresie 
najwięcej zależy od pracodawców, a ci 
różnie podchodzą do kwestii wynagro-
dzenia, warunków pracy i możliwości 
rozwoju (wielu adeptów turystyki wy-
biera więc pracę zagranicą za stawki 
2- lub 3-krotnie wyższe niż w Polsce). 
Jeśli chodzi o lepsze przygotowanie 
studentów turystyki do potrzeb rynku 
pracy, tu pewne zmiany już zachodzą: 
wydłuża się okres praktyk, również ich 
jakość, choć – jak zauważa prof. Joanna 
Kizielewicz – wciąż powszechne jest 
wśród pracodawców myślenie o prak-
tykantach jako o taniej sile roboczej. – 
Ciągle słyszymy od przedsiębiorców, że 
absolwenci szkół wyższych nie są odpo-
wiednio przygotowani do pracy. Ci sami 
przedsiębiorcy zapominają, że niedosta-
tecznie włączają się w proces edukacji, 
bo w ramach praktyk często oddelego-
wują studentów do ścielenia łóżek czy 
mycia okien, zamiast umożliwiać naby-
wanie umiejętności, które przydadzą im 
się w pracy zawodowej na szczeblach 
menedżerskich. W rezultacie wiedza, 
którą uzyskują studenci podczas prak-

tyk, jest często bezużyteczna – oceniała 
profesor.

Dr Włodzimierz Banasik winą za ten 
stan rzeczy współobarcza uczelnie, które 
nie angażują się w tworzenie progra-
mów praktyk. – Wiele szkół ogranicza 
się do wysłania studentów na praktyki, 
ale nie interesują się tym, jak one prze-
biegają. Tymczasem ich program po-
winien być wspólnym dziełem szkoły 
i pracodawcy. Gdyby przed praktykami 
obydwie strony spisywały umowę regu-
lującą przebieg stażu, a potem kontro-
lowały jej wykonanie, nie dochodziłoby 
do takich sytuacji – informował rektor 
warszawskiej uczelni, dodając, że wśród 
przedsiębiorców coraz większa jest 
świadomość korzyści płynących z przyj-
mowania praktykantów. Wtórował mu 
Jacek Janowski, dyrektor Departamentu 
Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Instytucja 
aktywnie współpracuje z uczelniami 
w zakresie organizacji praktyk, bo ma 
świadomość korzyści, jakie mogą one 
przynieść nie tylko studentom, również 
POT. – Organizując praktyki w departa-
mencie, którym kieruję, staram się, aby 
przynosiły korzyść obu stronom, między 
innymi były merytorycznie wartościowe 

dla studentów, poszerzały ich wiedzę, 
pobudzały zainteresowanie wybranymi 
elementami pracy polegającej na pro-
mowaniu krajowej turystyki. Jak poka-
zują przykłady, krótkie praktyki w POT 
w istotnym stopniu przyczyniają się do 
kształtowania w młodych ludziach wizji 
przyszłego zawodu, pomagają w doko-
naniu świadomego wyboru. Z przyjem-
nością podkreślam pozytywny wkład, 
jaki niektórzy z nich wnoszą do pracy 
departamentu. Mam na myśli żywe spoj-
rzenie na sprawy promocji turystycznej 
i ciekawe pomysły na podniesienie jej 
skuteczności. Bardzo doceniam ich spo-
strzeżenia, opinie i propozycje, mają dla 
mnie wartość nawet wtedy, gdy nie są 
do końca trafne. Studenci odbywający 
praktyki zasługują na poważne trakto-
wanie, poświęcenie im uwagi i czasu 
– apelował Jacek Janowski. Zauważył 
równocześnie, że w sektorze turystycz-
nym, oprócz profesjonalnego przygo-
towania, niebagatelne znaczenie mają 
predyspozycje osobowościowe kandy-
datów, w tym otwartość wobec ludzi, 
rozumienie potrzeb innych, zdolność 
nawiązywania i utrzymania właściwych 
relacji. Nie wszyscy adepci turystyki 
wykazują cechy konieczne w tym zawo-
dzie. – Podam przykład. Angażujemy 
studentów w projekty promocyjne na 
rynku krajowym. Ich realizacja często 
opiera się na bezpośrednich kontak-
tach z hotelarzami, gestorami atrakcji 
turystycznych, przedsiębiorcami tury-
stycznymi. Widzę różnicę w podejściu 
do powierzonych zadań. Niektórzy 
studenci świetnie się w tej roli odnaj-
dują. Dla innych umiejętność pracy 
zespołowej, konieczność operatywnego 
znalezienia się wśród ludzi, stanowią 
problem, rodzą w nich stres, powodują 
zniechęcenie. Uważam, że w edukacji 
turystycznej powinno się poświęcać 
więcej uwagi kwestiom kształtowania 
relacji międzyludzkich.   

Uczestnicy dyskusji zaznaczyli, że pod-
noszenie jakości kształcenia odbywa się 
nie tylko poprzez uatrakcyjnianie pro-
gramów praktyk, również przez większy 
udział praktyków w procesie dydaktycz-
nym, jak np. włączanie przedsiębiorców 
we współtworzenie programów naucza-
nia lub angażowanie ich do prowadze-
nia zajęć. – To dobry sposób na to, by 
pogodzić interesy uczelni i studentów 
oraz branży turystycznej. Wykładow-
ca-praktyk zna potrzeby rynku, dlatego 
jest w stanie zapewnić studentom cykl 
zajęć odpowiadający tym potrzebom. 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest 
wysoki udział praktyków w całej kadrze 
prowadzącej zajęcia ze studentami na 
kierunku turystycznym – informował 
prof. Aleksander Panasiuk. Uczestnicy 
dyskusji przyznali, że nie wszystkie 
uczelnie są w tak uprzywilejowanej 
sytuacji: stawki za prowadzenie zajęć 
dydaktycznych są na tyle niskie, że 

dr Włodzimierz Banasik,  
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych,  
Warszawa
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osobom z branży często nie opłaca się 
wygospodarowywać kilku godzin w ty-
godniu na działalność edukacyjną. 

Szkoły muszą się dostosowywać  
do trendów

Jaka przyszłość czeka kształcenie 
na kierunkach turystycznych i na 
jaką wiedzę, umiejętności będzie za-
potrzebowanie na polskim rynku za 
kilka lub kilkanaście lat? Uczestnicy 
dyskusji byli w tej kwestii podzieleni. 
Część opowiadała się za specjalizo-
waniem się jednostek dydaktycznych 
i wchodzeniem przez nie w nisze. 
Optował za tym m.in. dr Włodzimierz 
Banasik, informując, że prowadzona 
przez niego uczelnia wkrótce zmieni 
nazwę na Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
i Języków Obcych (zniknie Turystyka 
z nazwy szkoły), bo obecna nie jest 
zgodna z faktycznym profilem naucza-
nia. – Od 3 lat nie ma u mnie w szkole 
chętnych na studiowanie turystyki, jest 
za to ogromne zainteresowanie hote-
larstwem. To dobrze, bo na lokalnym 
rynku jest duży popyt na absolwentów 
tego kierunku. Można więc śmiało 
powiedzieć, że kształcimy to, czego 
wymaga od nas rynek. I to jest, myślę, 
klucz do sukcesu – dostosowywanie 
się do potrzeb branży. 

W podobnym tonie wypowiadał się 
prof. Zygmunt Kruczek. W krakow-

skiej AWF w październiku zostanie 
uruchomiony nowy kierunek: turystyka 
przygodowa (adventure tourism). – 
To ukłon w stronę sportowego profilu 
uczelni, ale i odpowiedź na istniejące 
obecnie trendy w turystyce.  

Zupełnie inaczej kwestię kształcenia 
pracowników turystyki w przyszłości 
widzieli inni uczestnicy dyskusji. Jak 
zauważyła prof. Joanna Kizielewicz, 
opieranie się na tym, co jest modne 
dzisiaj, niesie ryzyko, że w kolejnych 
latach na rynku pracy pojawiać się 
będą absolwenci wyspecjalizowani 
w dziedzinach, które niekoniecznie 
muszą być jeszcze na czasie. Profesor 
jest zwolenniczką kompleksowego 
kształcenia z zakresu turystyki, ale 
z uwzględnieniem megatrendów spo-
łeczno-gospodarczych w świecie. We-
dług niej programy nauczania powinny 
umożliwiać studentom jak najszerszą 
internacjonalizację (co już się ponie-
kąd odbywa, dzięki programom typu 
Erasmus+) oraz poznanie potencjału 
rynku e-commerce, który ma coraz 
większy wpływ na biznes turystyczny. 

Podobne stanowisko prezentowała 
prof. Alina Zajadacz. Zapropono-
wała, by spojrzeć na rynek turystyczny 
z perspektywy zmian demograficznych. 
Zwracała uwagę, że w turystyce rośnie 
znaczenie seniorów, osób z niepełno-
sprawnością. – Można oczekiwać, że 

w najbliższych latach wysiłki branży 
turystycznej skoncentrują się w więk-
szym stopniu na dostosowaniu oferty 
do potrzeb tych grup turystów, a także 
podnoszeniu jakości bazy turystycznej 
i usług. Ten trend nie jest dyktowany 
chwilową modą, wynika z procesów 
demograficznych – podkreśliła profe-

sor, dodając, że nie można wykluczyć, 
iż w przyszłości zmianie ulegnie także 
sam system szkolnictwa wyższego. – 
Biorąc pod uwagę szerokie możliwości 
e-learningu i rosnącą potrzebę kształ-
cenia się przez całe życie, możliwe, 
że obok klasycznych form kształcenia 

coraz większe znaczenie będą miały 
studia, kursy realizowane na plat-
formach e-learningowych o zasięgu 
międzynarodowym – przewidywała 
ekspert.

Jeszcze inne światło na perspektywy 
rozwoju kształcenia pracowników tu-
rystyki rzucił prof. Aleksander Pana-
siuk, który zaproponował, by spojrzeć 
na model kształcenia pracowników tu-
rystyki praktykowany obecnie na Za-
chodzie. Wyższe wykształcenie w tym 
obszarze zdobywają wyłącznie osoby, 
które będą w przyszłości pełnić stano-
wiska zarządcze, kierownicze. Tylko na 
tych stanowiskach, jak zauważył profe-
sor, specjalistyczna wiedza jest faktycz-
nie wymagana. – Na Zachodzie osoby 
chcące pracować w turystyce kształcą 
się na kierunkach ogólnych: bizneso-
wych, ścisłych, humanistycznych, uzu-
pełniając te programy o specjalistyczne 
moduły dotyczące np. hotelarstwa. 
W Polsce wciąż jest duża grupa osób, 
która chce zdobyć wykształcenie I, II 
i III stopnia właśnie w tym obszarze, 
tymczasem powszechnie wiadomo, że 
nie wszystkie zawody turystyczne wy-
magają wykształcenia wyższego.      

Dyskusja redakcyjna zorganizowana 
przez „Wiadomości Turystyczne” odbyła 
się 25 marca 2019 r. w siedzibie Polskiej 
Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Na Zachodzie wyż-
sze wykształcenie 
w obszarze turystyki 
zdobywają wyłącz-
nie osoby, które będą 
w przyszłości pełnić 
stanowiska zarząd-
cze, kierownicze.
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Nowy system ram dla turystyki
Z Józefem Ratajskim, wiceprze-

wodniczącym Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji w Turystyce roz-
mawiamy o nowym systemie ram 
kwalifikacyjnych.

W 2016 r. ruszył projekt Sektorowych 
Rad Kompetencji ukierunkowany na 
zwiększenie wiedzy o potrzebach kwa-
lifikacyjno-zawodowych na rynku tury-
stycznym. Proszę przybliżyć jego cele.  

Program ma dopasowywać kom-
petencje pracowników turystyki do 
potrzeb przedsiębiorców poprzez in-
tegrowanie systemu edukacyjnego 
z branżą turystyczną. Dziś takiej in-
tegracji nie ma, w rezultacie na rynku 
turystycznym jest nadmiar osób z wyż-
szym wykształceniem turystycznym, 
brakuje natomiast osób na podsta-
wowe stanowiska, jak kucharz, pomoc 
w hotelu. Realizacja projektu wpisuje 
się w system ram kwalifika cyjnych. 
Najwyżej znajduje się Euro pejska 
Rama Kwalifikacji, w jej obrębie ist-
nieje Polska Rama Kwalifikacji, a pod 
nią Sektorowe Ramy Kwalifikacji, 
odnoszące się do poszczególnych dzie-
dzin gospodarki.  Jedną z branż, która 
swoją ramę opracowała jako pierwsza, 
jest turystyka.

Sektor Turystyki był również jednym 
z pierwszych, który powołał Sektorową 
Radę Kompetencji. Obecnie funkcjo-
nuje w gospodarce 7 Rad, a powoły-
wanych jest kolejne 9.  

Kwalifikacje, które człowiek nabywa 
w toku życia, wpisywane są do Zin-
tegrowanego Systemu Kwalifikacji 
(ZSK). Mogą się tam znaleźć kwali-
fikacje nabywane w edukacji formal-
nej, czyli w szkołach, na uczelniach, 
lub nieformalnej – na szkoleniach, 
kursach, warsztatach. Kwalifikacje są 
przypisywane odpowiedniemu pozio-
mowi ramy kwalifikacji. 

Co to oznacza dla osób 
znajdujących się na rynku 
pracy lub tych, które na nim 
w przyszłości będą? 

Od tego roku na świadectwie doj-
rzałości każdego absolwenta szkoły 
średniej i zawodowej znajdą się sym-
bole z ramy kwalifikacyjnej potwier-
dzające, że absolwent ma wiedzę 
z konkretnych dziedzin na określo-
nym poziomie. Pracodawca, kiedy 
zobaczy świadectwo dojrzałości 
z tymi symbolami, będzie wiedział, 
jakie kwalifikacje ma osoba starająca 
się o pracę. Co więcej, będą to wie-

dzieli również pracodawcy z innych 
krajów europejskich, gdzie takie 
ramy funkcjonują.

Osoby zdobywające kompetencje 
w edukacji pozaformalnej, np. piloci, 
przewodnicy, również otrzymają do-
kument z wpisaną ramą kwalifika-
cyjną, pod warunkiem że kurs, który 
ukończą, będzie zgodny z wymogami 
ramy kwalifikacyjnej, tj. zakres wie-
dzy, umiejętności przekazywanych 
w toku nauki będzie odpowiadał 
zakresowi wiedzy, jakie dla zawo-
dów pilota, przewodnika przewiduje 
rama. Dokument będzie równo-
ważny z dyplomem szkoły średniej, 
wyższej odnośnie  ramy kwalifikacyj-
nej, i analogicznie jak w przypadku 
świadectw dojrzałości – honorowany 
na terenie Unii Europejskiej.   

W jaki sposób kwalifikacje 
trafiają do ZSK? 

Automatycznie wpisywane są kwali-
fikacje zdobywane w edukacji formal-
nej, wpisywane są po zaaprobowaniu 
ich przez MSiT. Wniosek o wpis nowej 
kwalifikacji mogą wnieść przedsiębiorcy, 
fundacje, stowarzyszenia. Robią to przy 
pomocy Instytutu Badań Edukacyjnych, 
który jest odpowiedzialny za zgłaszanie 
wniosków. We wniosku należy zawrzeć 
opis kwalifikacji, tj. ogół umiejętności, 
wiedzy, jaką powinna posiadać osoba 
wykonująca zawód np. animatora czasu 
wolnego, poziom wykształcenia i cykl 
szkoleniowy, jaki powinna przejść. Tak 
opisana kwalifikacja jest przesyłana do 
MSiT, gdzie przechodzi weryfikację. 
Opiniują ją eksperci turystyczni wska-
zani przez resort lub Rada ds. Kompe-
tencji Sektora Turystyki, która może 
również sama wnioskować o wpisanie 
kwalifikacji do ZSK. Pozytywna opinia 
o kwalifikacji skutkuje wpisaniem jej 
do systemu. Wtedy można uruchomić 
szkolenia umożliwiające jej nabycie.

Turystyka medyczna, zarządzanie 
eventami oraz digitalizacja to tylko 
niektóre z trendów turystycznych 
2019. Jak wyłapywać najważniej-
sze? Jak je wdrażać? Jak nimi za-
rządzać? Wyższa Szkoła Turystyki 
i Ekologii – lider rankingów uczelni 
turystycznych – zaprezentowała 
nowy program studiów, który po-
może wyszkolić menedżerów goto-
wych na te wyzwania.

WSTiE swój sukces zawdzięcza 
innowacyjnemu podejściu do nauki. 
Analizuje rynek i wspólnie z kadrą 
ekspertów-praktyków tworzy no-
woczesne programy studiów oraz 
przyszłościowe specjalizacje: e-biz-
nes w turystyce, menedżer turystyki 
zdrowotnej, międzynarodowy biznes 
turystyczny. Staramy się przewidy-
wać i wyprzedzać trendy, bo tylko 
w ten sposób mamy szansę przygo-
tować studentów do pracy, którą po-
dejmą po obronie dyplomu. Kończąc 
studia, doskonale wpisują się w ak-
tualne trendy i posiadają najnowo-
cześniejsze narzędzia – tłumaczy dr 
Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału 

Turystyki i Rekreacji WSTiE. Doskona-
łą intuicję ekspertów uczelni potwier-
dzają historie sukcesu jej absolwen-
tów, w tym Gabrieli Gajdy, która od  
5 lat pracuje jako Market Associate 
w globalnym portalu rezerwacyjnym 
Expedia. Jak sama przyznaje, uczelnia 
trafnie przewidziała rewolucję cyfro-
wą w turystyce, na czym ona zbu-
dowała swoją karierę. – Zdobyłam 
wiedzę, umiejętności, nauczyłam się, 
jak dążyć do celu. Gdyby nie uczel-
nia, przez myśl by mi nie przeszło, 

że zdobędę polski i brytyjski dyplom 
oraz doświadczenie – opowiada.

Absolwenci WSTiE są pożądani na 
rynku pracy także dzięki mocnemu, 
zawodowemu CV. Będąc członkiem 
globalnej sieci partnerstw, suska 
uczelnia oferuje staże i praktyki 
w renomowanych hotelach, co po-
zwala absolwentom wysunąć się na 
pozycję lidera w międzynarodowych 
procesach rekrutacyjnych. – Prakty-
ki zagraniczne na Wyspach Kanaryj-
skich, we Francji i w Grecji nauczyły 

mnie dużej odpowiedzialności i ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
co często się przydaje – mówi Dawid 
Mucha, absolwent WSTiE, a obecnie 
menedżer hotelu w Szwecji. Wielu 
jego kolegów zdecydowało się pozo-
stać w Polsce i rozwijać lokalny ry-
nek turystyczny, a chęć samodosko-
nalenia sprawia, że często wracają 
do alma mater na specjalistyczne 
kursy, innowacyjne studia podyplo-
mowe menedżer hotelu (z których 
od pięciu edycji korzysta elita hote-
larstwa z całej Polski) lub pierwsze 
w kraju studia MBA w turystyce.  
– Studia u nas wybierają osoby am-
bitne, aktywne, którym marzy się 
łączenie pracy z pasją – tłumaczy 
Maria Grzechynka, Kanclerz WSTiE. 
– Ruszamy z rekrutacją na rok aka-
demicki 2019/2020 i nie możemy 
się doczekać, by móc kolejnym takim 
osobom wręczyć bilet pierwszej kla-
sy do sukcesu zawodowego w tury-
styce.

Więcej na temat uczelni i kierun-
ków studiów: www.wste.edu.pl  

WSTiE - bilet pierwszej klasy do sukcesu 
w branży turystycznej

CZYTAJ WIĘCEJ
Turystyka potrzebuje ram, 
„Wiadomości Turystyczne” 6/2019
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Edukacja zawodowa 
wyższa – czy potrzebna?
Jednym z podstawowych zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla sektora turystyki jest prowadzenie działań 
na rzecz dostosowywania kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa średniego i wyższego.

Prof. Hanna Zawistowska

Realizacja tak określonego zadania wy-
maga w pierwszej kolejności ustalenia 
pożądanego modelu kształcenia kadr na 
poziomie średnim i wyższym dla potrzeb 
branż turystycznych, a ściślej mówiąc, 
usytuowania kształcenia zawodowego 
w strukturze organizacyjnej systemu 
edukacji na poziomie średnim i wyższym. 
Na świecie występują dwa podstawowe 
rozwiązania w tym zakresie: kształce-
nie zawodowe funkcjonuje w systemie 
szkolnym jako zintegrowane z ogólno-
kształcącym czy ogólnoakademickim; 
kształcenie zawodowe funkcjonuje jako 
ścieżka równoległa do kształcenia ogól-
nego czy ogólnoakademickiego.

Przyjęcie pierwszego z ww. rozwiązań, 
zakładającego szerokie przygotowanie 
ogólnokształcące czy ogólnoakademic-
kie, sprzyja łatwiejszemu i szybszemu 
dostosowywaniu kwalifikacji do zmie-
niających się wymagań rynku pracy, 
zmian zawodu i miejsca zamieszkania. 
W sytuacji wysokiego bezrobocia uła-
twia zdobywanie nowych kwalifikacji. 
Jednak rozwiązanie to wymusza na pra-
codawcach przygotowanie absolwenta 
do zawodu w miejscu pracy. Natomiast 
przyjęcie drugiego rozwiązania, za-
kładającego bardziej gruntowne przy-
gotowanie do wykonywania zawodu 
w okresie nauki, jest korzystne z punku 
widzenia MŚP, które z reguły nie mają 
u siebie warunków do przygotowania 
absolwenta do wykonywania zawodu. 
Kształcenie zawodowe jest z reguły 
droższe w utrzymaniu, ponieważ wy-
maga posiadania sprzętu i materiałów 
niezbędnych do nauki zawodu.

Kształcenie zawodowe uległo zmianom
W Polsce model kształcenia zawodo-

wego zarówno na poziomie średnim, jak 
i wyższym ulegał ewolucji. Jeśli chodzi 
o poziom średni, można wyróżnić trzy 
podstawowe jego etapy, ściśle powią-
zane z sytuacją na rynku pracy. Pierw-
szy etap – okres przed transformacją 
– charakteryzował się rozwojem kształ-
cenia zawodowego, jako równoległej 
ścieżki do kształcenia ogólnego. Jego 
cechą charakterystyczną były szkoły 
przyzakładowe, kształcące na potrzeby 

przedsiębiorstwa, przy którym zostały 
utworzone. Etap drugi – przypadający na 
okres transformacji – charakteryzował 
się likwidacją szkół przyzakładowych na 
rzecz szkół ogólnokształcących. Nato-
miast etap trzeci – obecnie realizowany 
– to powrót do kształcenia zawodowego 
(w tym dualnego) jako równoległej 
ścieżki do kształcenia ogólnego. Rów-
nież w kształceniu na poziomie wyż-
szym można wyróżnić trzy etapy: okres 
przed transformacją, wdrażanie procesu 
bolońskiego i obecnie realizowana re-
forma. Zmiany związane z wdrażaniem 
procesu bolońskiego polegały na wpro-
wadzeniu modelu studiów dwustopnio-
wych (licencjackich i magisterskich), 
umożliwiających w szczególności 
szybsze wejście na rynek pracy z dy-
plomem ukończenia studiów wyższych 
i kontynuowanie kształcenia równolegle 
z wykonywaniem obowiązków zawo-
dowych lub podjęcie dalszych studiów 
w późniejszym terminie. Wraz z upo-
wszechnieniem się modelu studiów 
dwustopniowych dało się zaobserwo-
wać zjawisko różnicowania charakteru 
studiów I i II stopnia. Dyplomom stu-
diów I i II stopnia mogły odpowiadać 

kwalifikacje o charakterze bardziej teo-
retycznym (akademickim) bądź bardziej 
praktycznym (zawodowym).

Konieczność upraktycznienia studiów
Wdrażana obecnie reforma szkol-

nictwa wyższego stanowi dalszy krok 
w kierunku upraktyczniania studiów, 
wprowadzając dwa profile kształcenia: 
ogólnoakademicki – przygotowujący do 

pracy naukowej i praktyczny, przygoto-
wujący do pracy w przedsiębiorstwie. 
Studenci kierunków o profilu praktycz-
nym zobowiązani są do udziału w obo-
wiązkowych praktykach zawodowych, 
umożliwiających nabycie niezbędnych 
umiejętności. Warto podkreślić, że każdy 
kierunek studiów może mieć profil ogól-
noakademicki lub praktyczny. Odnosząc 
przedstawione wyżej zmiany – do pro-
blematyki kształcenia kadr na poziomie 
wyższym – dla potrzeb branż turystycz-
nych pojawiają się następujące pytania:  
– Czy kształcenie ogólnoakademickie 
jest potrzebne branżom turystycznym – 
jeśli tak, to czego należałoby oczekiwać 
od absolwentów takich studiów? 
– Czy potrzebne jest branżom turystycz-
nym kształcenie praktyczne studentów 
w obszarach, w których odbywa się 
kształcenie zawodowe na poziomie 
średnim? 
– Jakie są oczekiwania wobec absol-
wentów profilu praktycznego studiów 
(robotnik umiejący wykonywać nieco 
bardziej zaawansowane czynności; 
lider, umiejący samodzielnie rozwią-
zywać problemy, z którymi zetknie się 
w pracy zawodowej)?

Kształcenie zawo-
dowe jest z reguły 
droższe w utrzy-
maniu, ponieważ 
wymaga posiadania 
sprzętu i materiałów 
niezbędnych do  
nauki zawodu.
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Silne ośrodki 
naukowe wciąż 
najlepsze

W tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyż-
szych triumfowały uznane ośrodki kształcące na 
kierunkach turystycznych. 

Po rocznej przerwie redakcja „Wiadomości Tury-
stycznych” powróciła do opracowywania Rankingu 
Szkół Wyższych, w ramach którego wybierane są 
najlepsze uczelnie kształcące przyszłe kadry tury-
styczne. W tym roku do konkursu przystąpiło 26 
uczelni (oddzielnie oceniano placówki o profilu 
ogólnoakademickim, oddzielnie o praktycznym 
i oddzielnie mieszanym). Ranking opracowywany 
był dwuetapowo. W pierwszym etapie szkołom przy-
znawano punkty w trzech kategoriach: przygotowa-
nie zawodowe, potencjał naukowy oraz warunki 
studiowania. W drugim etapie zgłoszenia poddano 
analizie kapituły złożonej z przedstawicieli środo-
wiska naukowego, turystycznego i samorządowego. 

Ranking po raz kolejny potwierdził wysoką po-
zycję uczelni, które umiejętnie łączą kształcenie 
teoretyczne z zawodowym, mają ciekawą ofertę dy-
daktyczną i zespół uznanej kadry naukowej. Wśród 
wyróżnionych znalazły się ośrodki, które stawały na 
podium w poprzednich edycjach konkursu. Pośród 
szkół o profilu mieszanym najlepszy okazał się Uni-
wersytet Łódzki (otrzymał 208 punktów, zgłoszono 
4 ośrodki). W szkołach o profilu ogólnoakademickim 
wygrał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (214, 
zgłoszono 8 ośrodków), przed Akademią Wycho-
wania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krako-
wie (211) i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (200). Wyższa Szkoła Turystyki i Eko-
logii w Suchej Beskidzkiej z 185 punktami zajęła 
pierwsze miejsce w rywalizacji szkół o profilu zawo-
dowym, wyprzedzając Wyższą Szkołę Turystyki i Ję-
zyków Obcych w Warszawie (183) i Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy (175) – w kategorii tej 
startowało 13 uczelni.  MO

Kapituła

Dr Włodzimierz Banasik, Wyższa Szkoła Tury-
styki i Języków Obcych, Warszawa; dr hab. prof. 
SGH Ewa Dziedzic, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa; Jacek Janowski, Dyrektor Departa-
mentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej 
Organizacji Turystycznej; dr hab. prof. nadzw. 
UMG Joanna Kizielewicz, kierownik Katedry 
Zarządzania i Ekonomii, Wydział Przedsiębior-
czości i Towaroznawstwa, Uniwersytet Morski 
Gdynia; dr hab. prof. nadzw. Zygmunt Kruczek,  
Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia 
Wychowania Fizycznego, Kraków; 
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk,  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  
Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Izabela Stel-
mańska, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego; dr hab. prof.  nadzw. UAM 
Alina Zajadacz, Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych Katedra Turystyki i Rekreacji.

Lista szkół wyższych, według profili, które wzięly udział w „Rankingu Szkół 
Wyższych” organizowanym przez redakcję „Wiadomości Turystycznych”

Nazwa uczelni Suma 
punktów

Liczba 
punktów

Liczba  
punktów

Liczba 
punktów

Liczba  
punktów

Część I Część II Część III Część IV

Informacje 
ogólne

Przygotowania 
zawodowe

Potencjał 
naukowy

Warunki 
studiowania

PROFIL MIESZANY

Uniwersytet Łódzki 208 10 90 93 15

Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 200 10 85 90 15

Uniwersytet Szczeciński 188 10 75 88 15

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula 
w Warszawie 180 10 90 65 15

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 214 10 95 94 15

Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Bronisława Czecha w Krakowie 211 10 100 86 15

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu 200 10 95 80 15

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 188 10 88 75 15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 180 10 95 60 15

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie 177 8 95 59 15

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 160 10 80 55 15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 118 8 60 35 15

PROFIL PRAKTYCZNY

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej 
Beskidzkiej 185 10 125 30 20

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie 183 10 120 33 20

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 175 10 120 25 20

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 165 10 115 20 20

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 160 10 105 25 20

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Stanisława Pigonia w Krośnie 155 10 105 20 20

Państwowa Szkoła Wyższa  
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 150 10 100 20 20

Akademia Wychowania Fizycznego  
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 149 10 95 24 20

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 145 10 95 20 20

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii  
w Poznaniu 145 10 90 25 20

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa  
w Gdańsku 140 10 100 15 15

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 138 10 95 23 10

Akademia Wychowania Fizycznego  
we Wrocławiu 85 10 35 20 20

Wyższa szkoła Handlowa we Wrocławiu Uczelnia niesklasyfikowana w rankingu z powodu przesłania 
ankiety po terminie.
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Gdzie studiować turystykę
Najlepsze polskie szkoły wyższe prowadzące zajęcia na kierunkach turystycznych.

PROFIL (Mieszany) PRAKTYCZNY –  
OGÓLNOAKADEMICKI

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
 208 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Nauk Geograficznych
Adres: 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88 
Kontakt: 42 635 45 50  
www.turyzm.edu.pl, miastur@geo.uni.lodz.pl 
Rektor: prof. dr hab. Antoni Różalski

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: język angielski 
120 h; studia II stopnia: język do wyboru: an-
gielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, 
hiszpański, 120 h
studia niestacjonarne: studia I stopnia: język angiel-
ski 120 h; studia II stopnia: język do wyboru: 
angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, 
hiszpański 120 h

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 roku.
Studia I stopnia: • Organizacja turystyki • Or-
ganizacja rekreacji • Organizacja hotelarstwa 
i gastronomii 
Studia II stopnia: • Przestrzeń turystyczna 
• Miejska przestrzeń rekreacyjna

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
RAZEM 400 h
Animacja w hotelarstwie (20 h), Fizjologia 
człowieka (40 h), Gospodarze i goście hotelowi 
(20 h), Krajoznawstwo (20 h), Organizacja 
biura recepcji 20 h, Organizacja i funkcjonowa-
nie obiektów noclegowych (ćwiczenia) (10 h), 
Organizacja i zarządzanie obiektem gastro-
nomicznym (30 h), Organizacja i zarządzanie 
obiektem rekreacyjnym (30 h), Organizacja im-
prez rekreacyjnych i sportowych (30 h), Orga-
nizacja spotkań biznesowych (20 h), Podstawy 
gastronomii (30 h), Podstawy hotelarstwa (ćwi-
czenia) (20 h), Rekreacja osób niepełnospraw-
nych (10 h), Zarządzanie obiektem hotelowym 
(30 h), Zarządzanie przedsiębiorstwem rekre-
acyjnym (30 h), Wykłady eksperckie (40 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 12, 
doktorów habilitowanych: 10, w tym profesorów 
nadzwyczajnych: 10, profesorów zwyczajnych: 2.
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych w Katedrze/Wydziale/Kierunku Turystyki 
i Rekreacji: 32 (w tym 4 magistrów).

AKADEMIA WYChOWANIA FIZYCZNEGO  
IM. EuGENIuSZA PIASECKIEGO W POZNANIu
 200 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Turystyki i Rekreacji
Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39,  
61-871 Poznań
Kontakt: tel. (61) 835 53 12,  
fax (61)835 53 14,  
wesola@awf.poznan.pl
Rektor: prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński,
Dziekan: prof. AWF dr hab. Beata Pluta

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – profil praktyczny: studia stacjonarne 
i niestacjonarne
II stopień – profil ogólnoakademicki: studia 
stacjonarne i niestacjonarne

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych 
studiów oraz stopień zaawansowania
studia stacjonarne: studia I stopnia: od 
2016/2017 r.: język I: 208 h (dotychczas 
156 h); język II: 104 h (dotychczas 39 h fakul-
tatywnie); języki: angielski, niemiecki, francu-
ski, hiszpański, rosyjski; studia II stopnia: od 

2017/2018 r. język I: 104 h (dotychczas 78 h); 
język II: 39 h (dotychczas 0 h); języki: angiel-
ski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski;
studia niestacjonarne: studia I stopnia: od 2016/2017 
r. język I: 128 h (dotychczas 96 h), język II: 
64 h (dotychczas 0 h fakultatywnie); języki: 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, 
rosyjski; studia II stopnia: od 2017/2018 r. – 
język I: 64 h (dotychczas 48 h); język II: 24 h 
(dotychczas 0 h); języki: angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, rosyjski.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia: • Obsługa ruchu turystycz-
nego • Hotelarstwo i gastronomia • Rekreacja 
• Turystyka kulturowa z dziennikarstwem
Studia II stopnia: • Animacja czasu wolnego 
• Turystyka międzynarodowa • Menedżer tury-
styki i rekreacji • Turystyka sportowa

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Ochrona zdrowia i medycyna podróży (13 h), 
Warsztaty menadżerskie (26 h), Kulinaria jako 
atrakcja turystyczna (12 h), Język migowy 
(13 h), Warsztaty dziennikarskie (37 h), Media 
w turystyce sportowej (13 h), Tenis stołowy 
(13 h), Sporty rakietkowe (13 h), Analiza 
rynku (26 h), Gry tradycyjne (13 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 16, 
doktorów habilitowanych: 5, profesorów zwy-
czajnych: 3.
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych w Katedrze/Wydziale/Kierunku Turystyki 
i Rekreacji: 14.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane 
w 2018 r.
• Organizacja i Zarządzanie Turystyczną i Ho-
telarstwem • Menadżer Usług Rekreacyjnych 
• Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness 
• Zarządzanie Turystyką Medyczną • Trener 
Osobisty (Personalny) • Gimnastyka Korek-
cyjno-Kompensacyjna • Odnowa Biologiczna 
z elementami Wellness i Fizjoterapii.

UNIWERSYTET SZCZECIńSKI
 188 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydziały realizujące kierunek międzywydzia-
łowy: Turystyka i Rekreacja:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(WZiEU) – profil ogólnoakademicki na I i II 
stopniu; 
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 
(WKFiPZ) – profil ogólnoakademicki na I stop-
niu i profil praktyczny na II stopniu.
Adres: ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (WZiEU); 
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin (WKFiPZ).
Kontakt: 91 444 3120 (16), www.wzieu.pl/, 
wzieu@wzieu.pl (WZiEU); 91 444 3385/2735 
(36), www.wkfipz.usz.edu.pl/,  
sekretariat.ikf@univ.szczecin.pl (WKFiPZ).
Rektor: prof. dr hab. Edward Włodarczyk 
Dziekani: prof. dr hab. Juliusz Engelhard 
(WZiEU); dr hab. prof. US Jerzy Eider 
(WKFiPZ).

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: profil ogólnoakademicki, 
niestacjonarne – profil ogólnoakademicki;
II stopień – stacjonarne: profil ogólnoakade-
micki – WZiEU
profil praktyczny – WKFIPZ,  
niestacjonarne: profil ogólnoakademicki – 
WZiEU, profil praktyczny – WKFIPZ. 

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia: do wyboru: 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hisz-
pański: (120 h), ponadto studenci w toku 
studiów realizują dwa przedmioty ogólnoeko-
nomiczne w języku angielskim i niemieckim: 
(30 h). Razem: (150 h); studia II stopnia do 
wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyj-
ski, hiszpański: (30 h) ponadto studenci w toku 

studiów realizują dwa przedmioty ogólnoeko-
nomiczne w języku angielskim i niemieckim: 
(30 h). Razem: (60 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: do wyboru: 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, 
hiszpański: (30 h) ponadto studenci w toku 
studiów realizują dwa przedmioty ogólnoeko-
nomiczne w języku angielskim i niemieckim: 
(24 h). Razem: (60 h); studia II stopnia do wy-
boru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, 
hiszpański: (18 h), ponadto studenci w toku 
studiów realizują dwa przedmioty ogólnoeko-
nomiczne w języku angielskim i niemieckim: 
(24 h). Razem: (42 h);

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia: • Menedżer Turystyki  
• Animator Rekreacji Ruchowej i Ekoturystyki;
Studia II stopnia: • Biznes Turystyczny  
• Zdrowotne Podstawy Turystyki i Rekreacji

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Praktycy współprowadzą ćwiczenia podczas 
zajęć terenowych (15 h), Hotelarstwo (5 h), 
Badania rynku turystycznego (5 h), Transport 
turystyczny (5 h), Podmioty pośrednictwa i or-
ganizacji w turystyce (5 h), Strategie rozwoju 
turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym 
(5 h), Kadry w turystyce i rekreacji (5 h), 
Polityka turystyczna (5 h), Touroperatorstwo 
(5 h), Informacja turystyczna (5 h), Turystyka 
biznesowa (5 h), Agroturystyka (5 h). Razem: 
(75 h);

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne (WZIEU): liczba dokto-
rów: 5, doktorów habilitowanych/profesorów 
nadzwyczajnych: 4, profesorów zwyczajnych: 2
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych – w Katedrze Turystyki i Gospodarki 
Przestrzennej: 8,
Kierunki turystyczne (WKFIPZ): liczba dokto-
rów: 19 profesorów nadzwyczajnych: 3.

SZKoŁa gŁÓWNa TURYSTYKI I HoTElaRSTWa 
VISTuLA
180 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Turystyki i Rekreacji
Adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
Kontakt: tel. 22 45 72 300; fax 22 45 72 303. 
www.vistulahospitality.edu.pl
Rektor: dr hab. Jolanta Żyśko, prof. SGTiH 
Vistula 
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji:  
dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia: obowiązkowo 
(600 h): w tym j. angielski: (180 h) – godziny 
kontaktowe, (120 h) e-learning;
lektorat z j. profesjonalnego: 90 h – godziny 
kontaktowe, poziom zaawansowania – B1 
i wyżej; studia II stopnia: obowiązkowo (120 h) 
– j. angielski;
studia niestacjonarne: studia I stopnia: obowiązkowo 
(392 h): w tym j. angielski: (76 h) – godziny 
kontaktowe, (120 h) e-learning; lektorat z j. 
profesjonalnego: (40 h) – godziny kontaktowe, 
poziom zaawansowania – B1 i wyżej; studia II 
stopnia: obowiązkowo (60 h) – j. angielski.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia: • Hotelarstwo • Menedżer 
gastronomii • Turystyka czasu wolnego • Tu-
rystyka biznesowa • Organizacja hotelarstwa 
i gastronomii • Organizacja i obsługa ruchu 
turystycznego • Hotel Business/Catering Bu-
siness Manager • Leisure Tourism/Business 
Tourism • Hospitality Management 
Studia II stopnia: • Zarządzanie turystyką 
• Zarządzanie w hotelarstwie • Zarządzanie 

w przemyśle spotkań • Zarządzanie w hotelar-
stwie i gastronomii • Sport Management • Ho-
spitality Management • Event Management 
• Gastronomy Management.

Liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Podstawy turystyki (35 h), Podstawy hote-
larstwa i gastronomii (35 h), Technologie 
informacyjne (25 h), Obóz letni (160 h), 
Turystyka w praktyce (30 h), Jakość w tu-
rystyce i hotelarstwie (35 h), Ubezpieczenia 
w turystyce i hotelarstwie (25 h), Rekreacja 
w praktyce (30 h), Finanse przedsiębiorstw 
turystycznych i hotelarskich (50 h), Technolo-
gie informacyjne w hotelarstwie i gastronomii 
(45 h), Funkcjonowanie działów recepcji 
i rezerwacji (35 h), Wyposażenie techniczne 
i technologiczne hoteli (45 h), Funkcjonowa-
nie służby pięter (35 h), Zarządzanie przycho-
dami w hotelarstwie (35 h), Bezpieczeństwo 
w hotelarstwie (35 h), Etykieta w hotelarstwie 
(35 h), Tworzenie ofert turystycznych (45 h), 
Systemy informacyjne i rezerwacyjne w tu-
rystyce (35 h), Segmentacja rynku turystyki 
czasu wolnego (45 h), Organizacja turystyki 
i rekreacji dla dzieci i młodzieży (35 h), Pro-
mocja imprez turystycznych (45 h), Obsługa 
podróżnicza (35 h), Pilotaż i przewodnictwo 
turystyczne (35 h), Przemysł spotkań (45 h), 
Nowe technologie w przemyśle spotkań 
(35 h), Organizacje międzynarodowe w prze-
myśle spotkań (45 h), Obiekty eventowe 
(35 h), Wydarzenia sportowe i team building 
(35 h), Scenografia i reżyseria eventów (45 h), 
Wydarzenia korporacyjne (45 h), Media 
w przemyśle spotkań (35 h), Podróże moty-
wacyjne (35 h), Trendy w przemyśle spotkań 
(45 h), Społeczna odpowiedzialność biznesu 
w turystyce i sporcie (40 h), Wprowadzenie do 
rachunkowości zarządczej (50 h), Przedsię-
biorczość (50 h), Badania marketingowe w tu-
rystyce i rekreacji (20 h), Zarządzanie biurami 
podróży (50 h), Innowacyjność w przedsię-
biorstwach turystycznych (50 h), Finansowa-
nie działalności turystycznej (40 h), Turystyka 
miejska (50 h), Targi i wystawy (50 h), E-tury-
styka (50 h), Finansowanie działalności rekre-
acyjnej (40 h), Finansowanie w hotelarstwie 
(40 h), Globalne systemy hotelowe (50 h), 
Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim 
(50 h), Trendy we współczesnym hotelarstwie 
(50 h), Zarządzanie jakością usług w hotelar-
stwie (50 h), Zasoby ludzkie w hotelarstwie 
(50 h), Obsługa gościa w hotelarstwie (40 h), 
Rynek spotkań (50 h), Przywództwo w branży 
spotkań (30 h), Kongresy i konferencje (30 h), 
Zarządzanie obiektami 30, Zarządzanie wy-
darzeniami (20 h), Projektowanie spotkań 
(20 h), Wolontariat w przemyśle spotkań 
(30 h), Marketing przemysłu spotkań (30 h), 
Multimedia w przemyśle spotkań (30 h), Re-
klama w branży spotkań (30 h), Zarządzanie 
stowarzyszeniami (20 h), Nowe technologie 
w przemyśle spotkań (20 h), Projektowanie 
i eksploatacja wyposażenia zakładu gastrono-
micznego (30 h), Obsługa konsumenta (30 h), 
Finansowanie działalności gastronomicznej 
(50 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 7, 
profesorów nadzwyczajnych: 5, profesorów 
zwyczajnych: 3, Liczba pełnoetatowych pra-
cowników naukowych w Katedrze/Wydziale/
Kierunku Turystyki i Rekreacji: 20;

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane 
w 2018 r.
European Tourism Management.

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

UNIWERSYTET JagIEllońSKI W KRaKoWIE
214 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Adres: ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kra-

Partnerzy rankingu



ków; Kontakt: 12 664 55 79, urszula.haladus@
uj.edu.pl,  
www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl
Rektor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak
Dziekan / prorektor: dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ;

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: nie, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia II stopnia na poziomie 
B2+, 30 h+30 h = 60 h
studia niestacjonarne: studia II stopnia na poziomie 
B2+, 30 h+30 h = 60 h;

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia II stopnia: • Zarządzanie w turystyce

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
Razem: (210 h)
Komunikacja interkulturowa (30 h), Plano-
wanie imprez turystycznych (30 h), Interne-
towe biura podróży (20 h), Rynek hotelarski 
(20 h), Usługi cateringowe (20 h), Technologie 
mobilne (15 h), Badania rynkowe (30 h), 
Konkurencja na rynku turystycznym (15 h), 
Psychologia w zarządzaniu (30 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 5, 
doktorów habilitowanych: 5, profesorów zwy-
czajnych: 2, 

liczba pełnoetatowych pracowników naukowych w Katedrze/In-
stytucie/Wydziale/Kierunku Zarządzanie, Specjalność Zarządzanie 
w Turystyce: 16

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji tylko realizo-
wane w 2018 r.
Menedżer sportu. 

AKADEMIA WYChOWANIA FIZYCZNEGO  
IM. BRoNISŁaWa CZECHa
211 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Turystyki i Rekreacji
Adres: Al. Jana Pawła II 78, 31-871 Kraków 
Kontakt:12-683-13-78
Rektor: prof. dr hab. Aleksander Tyka
Dziekan /prorektor: dr hab. Ewa Roszkowska, 
prof. nadzw.

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: studenci mają 
zapewnioną na I stopniu kształcenia naukę 
wybranych dwóch języków obcych: główny 
język dostępny jest przez sześć semestrów, 
drugi język – trzy semestry, lektoraty kończą 
się egzaminami. Na studiach II stopnia ofe-
rowany jest jeden język – (120 h) w trakcie 
4 semestrów oraz język hiszpański. Wymiar 
godzin w toku studiów: j. angielski: (30 h) 
w semestrze, j. hiszpański: (30 h) w semestrze 
(liczba w toku studiów: w powyższym zakresie 
bez ograniczeń.
Studia I stopnia: angielski: A1, A2, B1, B2; 
j. hiszpański: A1 
Studia II stopnia: angielski: A1, A2, B1, B2, 
hiszpański: A1
Wymiar godzin w toku studiów: j. angielski: 
(30 h) w semestrze, j. hiszpański: (30 h) w se-
mestrze (liczba w toku studiów: w powyższym 
zakresie bez ograniczeń. Poziom egz. końco-
wego: j. angielski: A1, A2, B1, B2; 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: studenci 
mają zapewnioną na I stopniu kształcenia 
naukę wybranych dwóch języków obcych: 
główny język dostępny jest przez 6 semestrów, 
drugi język – 3 semestry, lektoraty kończą 
się egzaminami. Język angielski oraz język 
hiszpański 
Wymiar godzin w toku studiów: j. angielski: 
(30 h) w semestrze, j. hiszpański: (30 h) w se-
mestrze (liczba w toku studiów: w powyższym 
zakresie bez ograniczeń. Poziom egz. końco-
wego: j. angielski: A1, A2, B1, B2; 

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia: • Hotelarstwo • Obsługa 
ruchu turystycznego • Rekreacja ruchowa 
• Odnowa psychosomatyczna • Turystyka 
przygodowa • e-turystyka
Studia II stopnia: • Zarządzanie biznesem 
turystycznym • Turystyka motywacyjna i bizne-

sowa • Turystyka przyrodnicza • Zarządzanie 
ośrodkami spa • Zarządzanie projektami out-
door • Coaching w rekreacji
liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
Trening integracyjny (4 h), Organizacja i funk-
cjonowanie jednostek ORT (2 h), Obsługa 
Ruchu Turystycznego (4 h). 

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Wydział Turystyki i Rekreacji: liczba doktorów: 
25, doktorów habilitowanych: 10, profesorów 
nadzwyczajnych: 6, 
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych w Katedrze/Wydziale/Kierunku Turystyki 
i Rekreacji: 64.

uNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  
W POZNANIu 
200 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Adres: B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Kontakt: 618296217, www.turystyka.amu.edu.pl, 
turystyka@amu.edu.pl 
Rektor: prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Dziekan/prorektor: prof. UAM dr hab. Leszek 
Kasprzak

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: 
tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski 
(120 h) 
studia II stopnia j. angielski (60 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: j. angielski 
(60 h), studia II stopnia: j. angielski (30 h)

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
studia I stopnia: • Turystyka i rekreacja • Za-
rządzanie eventami, • Turystyka kulturowa 
• Rekreacja ruchowa, • Hotelarstwo i turystyka 
zdrowotna • Zarządzanie bezpieczeństwem tu-
rystów w sytuacjach kryzysowych 
studia II stopnia: • Turystyka i rekreacja • Turystyka 
międzynarodowa • Zarządzanie w turystyce 
• Turystyka dostępna • Technologie informa-
cyjne i komunikacyjne (ICT) w turystyce

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
Zasady zachowania się w sytuacjach kryzyso-
wych (30 h), Międzynarodowe prawo konflik-
tów zbrojnych (30 h), Ekonomika turystyki 
i rekreacji (35 h), Negocjacje (30 h), Język 
migowy w turystyce (30 h), Metodyka orga-
nizacji eventu (60 h), Negocjacje i protokół 
dyplomatyczny (20 h), Zarządzanie organizacją 
i bezpieczeństwem imprez masowych (10 h), 
Zarządzanie turystyką w organizacjach i ad-
ministracji publicznej (15 h), Trendy w vencie 
(15 h), Analiza finansowa eventu (20 h), Ana-
liza rynku eventowego w Polsce i za granicą 
(30 h), Międzynarodowy rynek turystyki bizne-
sowej (10 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 46/117 
na wydziale, doktorów habilitowanych: 20/44 
na wydziale, profesorów zwyczajnych:11/22 na 
wydziale 
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych na wydziale 216.

gÓRNośląSKa WYżSZa SZKoŁa HaNDloWa IM. W. KoRFaNTEgo 
W KATOWICACh

188 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Zamiejscowy GWSH w Bielsku-Białej
Wydział: Zarządzania/kierunek: Turystyka 
i Rekreacja
Adres: ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Kato-
wice, ul. Sobieskiego 118, 43-300 Bielsko-Biała
Kontakt (tel., fax, www, e-mail): 32 35 70 539; 
fax 32 206 61 06; www.gwsh.pl
Rektor Uczelni: Dr hab. Krzysztof Szaflarski, 
prof. GWSH
Dziekan/prorektor: doc. dr Jacek Pyka/dr hab. 
Andrzej Bisztyga, prof. GWSH
Osoby odpowiedzialne za kierunek związany 
z turystyką: Prof. nadzw. dr hab. Krystyna 
Dwucet/dr Wacław Petryński

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia: Język obowiąz-
kowy angielski lub niemiecki (120 h), studia 
II stopnia, Język obowiązkowy angielski lub 
niemiecki (60 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: Język obo-
wiązkowy angielski lub niemiecki (120 h), 
studia II stopnia, Język obowiązkowy angielski 
lub niemiecki (60 h)

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
studia I stopnia: • Turystyka międzynarodowa 
• Hotelarstwo • Porty Lotnicze w obsłudze 
ruchu turystycznego i przewozowego 
studia II stopnia • Menedżer turystyki między-
narodowej • Planowanie dietetyczne w sporcie, 
turystyce i rekreacji • Menedżer hotelarstwa 
i obiektów turystycznych • Odnowa biolo-
giczna, Spa&Wellness 

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
Prawo w turystyce i rekreacji 30 h (W) 
stac./24 h (W) niest., Pilotaż wycieczek 20 h 
(W) stac./16 h (W) niest.i 14 h/stac. ćw./14 h 
ćw./niest., Hotelarstwo 16 h (W) niest./10 h 
ćw. niest., Planowanie i polityka turystyczna 
18 h (W) niest./16 h ćw. niest., Elementy prawa 
międzynarodowego w turystyce 16 h (W) niest., 
Badania rynku turystycznego 16 h (W) niest.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 6, 
profesorów nadzwyczajnych: 3, profesorów 
zwyczajnych: 2
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych w Katedrze/Wydziale/Kierunku Turystyki 
i Rekreacji: 11.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane 
w 2018 r.
Planowanie strategiczne w branży turystycznej;
Nowoczesne hotelarstwo i gastronomia w praktyce.

UNIWERSYTET MIKoŁaJa KoPERNIKa W ToRUNIU
180 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi
Adres: ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Kontakt: tel. 56 611 25 85, dwnozi@umk.pl
Rektor: JM Rektor Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Dziekan Wydziału dr hab. Marek Kejna, prof. 
UMK

Dostępny poziom kształcenia
Nazwa kierunku: turystyka i rekreacja
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia: język angielski 
w turystyce (120 h); studia II stopnia: język 
angielski specjalistyczny (30 h), 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: brak naboru 
studentów, studia II stopnia: brak naboru 
studentów.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia: • Krajoznawstwo i obsługa 
ruchu turystycznego • Animacja sportu i rekreacji
Studia II stopnia: System modułów (3 do 
wyboru): • ścieżka przyrodniczo-kulturowa, 
• ścieżka uzdrowiskowa, SPA i wellness, 
• ścieżka sportowo-rekreacyjna

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 
(30 h), Bezpieczeństwo w turystyce i sporcie 
(30 h), Organizacja i zarządzanie w turystyce 
i hotelarstwie (30 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 25, dok-
torów habilitowanych: 6, profesorów nadzwy-
czajnych: 8, profesorów zwyczajnych: 4
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych na Wydziale Nauk o Ziemi: 70.

UNIWERSYTET MaRII CURIE-SKŁoDoWSKIEJ  
W LubLINIE
177 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej
Adres: al. Kraśnicka 2d, 20-827 Lublin
Kontakt: 48 81 537 68 33, 48 81 537 68 51,  
tbrzezin@poczta.umcs.lublin.pl

Rektor: prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Dziekan: dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. 
UMCS

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: angielski 
(120 h) na poziomie B2 wg Europejskiego Sys-
temu Opisu Kształcenia Językowego; studia II 
stopnia: angielski (60 h) na poziomie B2+ wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
studia I stopnia /studia II stopnia: • Turystyka 
i rekreacja • Zarządzanie zasobami turystycz-
nymi • Hotelarstwo • Organizacja i obsługa 
ruchu turystycznego • Rekreacja ruchowa 
i zdrowotna • Turystyka i rekreacja • Planowa-
nie i zarządzanie w turystyce i rekreacji • Tury-
styka zdrowotna

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa tury-
stycznego (60 h), Prawo i ubezpieczenia w tury-
styce i rekreacji (30 h), Komunikacja społeczna 
i techniki negocjacji (30 h), Obsługa klienta 
w biurze podróży (15 h), Organizacja imprez 
turystycznych (30 h), Usługi hotelarskie i gastro-
nomiczne (30 h), Usługi komplementarne (15 
h), Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego 
(30 h), Pilotaż i przewodnictwo (30 h), Analiza 
i funkcjonowanie rynku turystycznego (45 h), 
Pływanie rekreacyjne z elementami ratownictwa 
wodnego (60 h), Letni obóz rekreacyjny (30 h), 
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 
hotelowym (60 h), Zadania i technika pracy 
gastronomii hotelowej (60 h), Systemy informa-
tyczne w hotelarstwie (30 h), Obsługa klienta 
w hotelarstwie (30 h), Rekreacja ruchowa 
i usprawnienie fizyczne (30 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 20, dok-
torów habilitowanych: 15, profesorów nadzwy-
czajnych: 5, profesorów zwyczajnych: 1
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych na Wydziale prowadzącym Kierunek 
Turystyka i Rekreacja: 76.

uNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISjI EDuKA-
CjI NARODOWEj W KRAKOWIE
160 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Geograficzno-Biologiczny, Instytut 
Geografii
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Kontakt: tel. 12 662 62 45, www.up.krakow.pl, 
http://geografiaup.krakow.pl, geograf@up.krakow.pl 
Rektor: prof. dr hab. Karol Karolczak
Dziekan: dr hab. prof. UP

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski, 
(110 h) – B2-C2; drugi język obcy obowiąz-
kowy do wyboru z oferty Centrum Języków 
Obcych. (110 h) – A1–C2, studia II stopnia: 
j. angielski, dla celów akademickich lub bran-
żowy, (15 h) – B2–C2
studia niestacjonarne: studia I stopnia: j. angielski, 
(110 h) – B2-C2; drugi język obcy obowiąz-
kowy do wyboru z oferty Centrum Języków Ob-
cych. (110 h) – A1–C2, studia II stopnia:
j. angielski, dla celów akademickich lub bran-
żowy (15 h) – B2-C2

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia: • Przedsiębiorczość w tury-
styce Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po 
Polsce • Animacja w turystyce i rekreacji  
• Turystyka międzynarodowa 
Studia II stopnia: • Turystyka biznesowa 
• Przedsiębiorczość e regionalnej gospodarce 
turystycznej • Turystyka przygodowa

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek samo-
rządowych itp. (20 h)
Kurs Obsługa ruchu turystycznego (9 h), Kurs 
Metodyka pracy animatora czasu wolnego (6 h), 
Kurs Animacja społeczno-kulturalna (5 h).
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Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 15, 
doktorów habilitowanych: 3, profesorów nad-
zwyczajnych: 3;
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych kierunku Turystyka i Rekreacja: 18.

SZKoŁa gŁÓWNa goSPoDaRSTWa WIEJSKIEgo 
W WARSZAWIE
118 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Nauk Ekonomicznych
Adres: ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Kontakt: tel. (22) 59-340-10,  
fax: (22) 59-340-28, www.wne.sggw.pl/,  
e-mail: dwne@sggw.pl
Rektor: prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Dziekan /prorektor: dr hab. Jarosław Gołę-
biewski, prof. SGGW 

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: angielski, nie-
miecki, francuski, rosyjski, (150 h); studia II 
stopnia: angielski, niemiecki,
francuski, rosyjski, (60 h). 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: angielski, 
niemiecki, francuski, rosyjski, (72 h); studia II 
stopnia: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, 
(36 h).

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone 
w 2018 r.
Studia I stopnia oraz studia II stopnia: • Ho-
telarstwo i Gastronomia • Międzynarodowy 
Biznes Turystyczny

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.

PROFIL PRAKTYCZNY

WYżSZa SZKoŁa TURYSTYKI I EKologII 
W SuChEj bESKIDZKIEj
185 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Turystyki i Rekreacji
Adres: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Be-
skidzka
Kontakt: tel. 33 8742080,  
www.wste.edu.pl, szkola@wste.edu.pl
Rektor: dr Marek Łabaj, prof. nadzw. WSTiE
Dziekan: dr Bartłomiej Walas

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: 380 h, studenci 
studiów stacjonarnych obowiązkowo mają dwa 
języki obce do wyboru:(angielski, włoski, nie-
miecki, hiszpański) po 190 h (łącznie 380 h). 
Studenci obcokrajowcy mają obowiązkowo na 
I roku język polski w ilości 3 h/tydzień, co daje 
90 h rocznie. Na drugim roku 40 h rocznie, co 
w sumie daje 130 h w okresie całego trwania 
studiów.
Studia II stopnia: studenci mogą uczestniczyć 
nieodpłatnie w lektoratach językowych orga-
nizowanych na studiach I stopnia (120 h x 5 
lektoratów).
studia niestacjonarne: studia I stopnia: 120 h
Studenci studiów niestacjonarnych obowiąz-
kowo mają dwa języki obce (angielski, włoski, 
niemiecki, hiszpański) po 190 h (łącznie 
380 h). Studenci mogą uczestniczyć nieodpłat-
nie w lektoratach językowych organizowanych 
na studiach I stopnia (120 h x 5 lektoratów).
Studia II stopnia: studenci mogą uczestniczyć 
nieodpłatnie w lektoratach językowych organi-
zowanych na studiach I stopnia (120 h x 5 lek-
toratów). Ponadto dla chętnych organizowane 
są dodatkowe kursy językowe

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Hotelarstwo (30 h), Promocja i informacja (30 h), 
Ekologiczny hotel (20 h), Usługi hotelowe i ga-
stronomiczne (20 h), Zarządzanie ośrodkami 
SPA (30 h), Trening zdrowotny (20 h), Turystyka 
uzdrowiskowa (20 h), Aparatura kosmetyczna 
SPA (20 h), Trendy w turystyce (20 h), Zarządza-
nie gminą (30 h), Gospodarka w regionie (20 h), 
Finanse samorządu terytorialnego (30 h), Strategia 

medialna w reklamie (30 h), Finanse przedsię-
biorstw (16 h), Nowoczesne trendy w turystyce 
i hotelarstwie (16 h), Zarządzanie projektami in-
westycyjnymi w turystyce (16 h), Badania i analiza 
rynku (16 h), Produkt turystyczny (30 h), Mar-
keting usług turystycznych i hotelarskich (30 h), 
Planowanie turystyczne (30 h), Bioróżnorodność 
(30 h), Komunikacja społeczna (16 h), Wykład 
monograficzny z dziedziny turystyki 6 h, Tech-
nologia informacyjna (30 h), Transport (30 h), 
Ekonomika turystyki i rekreacji (15 h), Podstawy 
turystyki (15 h), Metody i techniki obsługi 
ruchu turystycznego (30 h), Rekreacja ruchowa 
i usprawnienia fizyczne (60 h), Pedagogika czasu 
wolnego (20 h), Obozy i turystyka kwalifikowana 
(120 h), Ćwiczenia terenowe, BHP (120 h), 
Podstawy rachunkowości (25 h), Podstawy mar-
ketingu (10 h), Praktyka zawodowa (560 h), Tury-
styka międzynarodowa (15 h), Ekologia i ochrona 
przyrody (15 h), Ekologia – turystyka ekologiczna 
(15 h), Zarządzanie marketingowe w turystyce 
i rekreacji (35 h), Zagospodarowanie turystyczne 
i rekreacyjne (30 h), Turystyka zrównoważona 
(30 h), Podstawy statystyki i metodologia badań 
(15 h), Metodyka badań (15 h), Obsługa klienta 
(40 h), Obsługa konsumenta (40 h), Zarządzanie 
jakością w przedsiębiorstwie (20 h), Zarządzanie 
jakością w turystyce i hotelarstwie (20 h), Infor-
matyka w turystyce i rekreacji (30 h), Informa-
tyczne systemy rezerwacji (30 h), Ubezpieczenia 
(15 h), Organizacja eventów (30 h), Enoturystyka 
– Turystyka i geografia „wina” (15 h), Tworzenie 
produktu turystycznego (20 h), Turystyka na 
obszarach wiejskich i zalesionych (15 h), Tury-
styka biznesowa i motywacyjna (10 h), Turystyka 
miejska i kulturowa (10 h), Turystyka rekreacyjna, 
aktywna i specjalistyczna (10 h), Projekt specja-
lizacyjny (60 h), Seminarium dyplomowe (60 h), 
E-biznes (20 h), Zarządzanie w hotelarstwie 
i gastronomią (10 h), Projektowanie i wyposażenie 
w hotelarstwie i gastronomi (20 h), Zarządzanie 
ośrodkami SPA (20 h), Odnowa biologiczna i inne 
usługi SPA (30 h), Planowanie turystyczne (30 h), 
Monitoring turystyki zrównoważonej (10 h), 
Marketing zrównoważony (20 h), Systemy zarzą-
dzania w turystyce (20 h), Gospodarka w regionie 
(20 h), Aktywizacja i komunikowanie społeczne 
i lokalne Systemy informacyjne w zarządzaniu 
(20 h), Marketing internetowy (60 h), Komuni-
kacja internetowa (15 h), Wykład. monograficzny 
z nauk przyrod. (6 h), Wykład mon. z nauk 
human. (6 h), Etyka gospodarcza i zawodowa 
(15 h), Doradztwo turystyczne (15 h), Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem turystycznym (30 h), 
Innowacje technologiczne w turystyce (20 h), 
Innowacje organizacyjne w turystyce (20 h), Inno-
wacje marketingowe w turystyce (20 h).

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Zarządzanie markowym 
produktem turystycznym • Hotelarstwo 
i gastronomia • Menedżer SPA i Wellness 
• Zarządzanie promocją regionalną i lokalną 
• Zarządzanie turystyką zrównoważoną • Sys-
temy rezerwacyjne w turystyce • Agroturystyka 
• Enoturystyka
Studia II stopnia: • Menedżer turystyki • Kre-
acja innowacyjnych produktów turystycznych 
• Turystyka międzynarodowa • Turystyka biz-
nesowa • Hotelarstwo i gastronomia.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
W tym pracownicy z tytułem naukowym w nie-
pełnym wymiarze etatu lub na zlecenie: liczba 
doktorów: 35, doktorów habilitowanych: 13, 
profesorów nadzwyczajnych: 16, profesorów 
zwyczajnych: 2
Liczba pełnoetatowych pracowników nauko-
wych na wydziale Turystyki i Rekreacji: 34

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli
Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli
Menedżer SPA & Wellness, 
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Systemy informacyjne i rezerwacyjne w branży 
turystycznej
Agroturystyka – menedżer marki 
Turystyka religijna 
Kurs zaawansowany MBA – inwestowanie 
w nieruchomości. Menedżer hotelu. 

WYżSZa SZKoŁa TURYSTYKI I JęZYKÓW oBCYCH 
W WARSZAWIE 
183 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział/Kierunek: Turystyka i Rekreacja 
Adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 38A,  
01-242 Warszawa
Kontakt: tel./fax (022)624 95 60,  
barbara.malczewska@wstijo.edu.pl
Rektor: dr Włodzimierz Banasik

Prorektor ds. nauki: dr hab. prof.n. Elżbieta 
Puchnarewicz,
Prorektor ds. org.: mgr Barbara Malczewska

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: (225 h), studia 
II stopnia: (90 h), 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: (150 h), stu-
dia II stopnia: (60 h)

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: (90 h), studia 
II stopnia: 0
studia niestacjonarne: studia I stopnia: (80 h), studia 
II stopnia: 0

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Język angielski w turystyce (210 h), Wyposażenie 
przedsiębiorstwa hotelarskiego (30 h), Usługi ho-
telarskie (30 h), Nowe technologie w obiektach 
hotelarskich (20 h), Informacja turystyczna (15 
h), Prawo w turystyce (40 h), Metodyka kształ-
cenia zawodowego (w turystyce, hotelarstwie, 
gastronomii) (60 h), Obsługa klienta (10 h), 
Organizacja imprez i usług turystycznych (10 h), 
Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy 
turystycznej (10 h), Podstawy działalności go-
spodarczej w turystyce (10 h)

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 roku
Studia I stopnia: • Manager w Hotelarstwie 
i Gastronomii, • Hotelarstwo i Gastronomia, 
• Organizacja Usług Turystyczntch 
Studia II stopnia: • Zarządzanie w Hotelar-
stwie i Gastronomii 

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 9, 
doktorów habilitowanych: 3, profesorów nad-
zwyczajnych: 3.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Studia podyplomowe w zakresie Turystyki, Ho-
telarstwa i Gastronomii.

WYżSZa SZKoŁa goSPoDaRKI W BYDgoSZCZY
175 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Kolegium Nauk Społeczno-Ekono-
micznych
Adres: Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Kontakt: 52 567 00 55
Rektor: prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski 
Dziekan: doc. dr Magdalena Bergmann

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: obowiązkowy 
jeden język obcy do wyboru spośród: j. angiel-
skiego, niemieckiego i rosyjskiego (175 h), po-
ziomy A2–B2; drugi język specjalisrycny (50 h); 
studia II stopnia: j. angielski (52 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: obowiązkowy 
jeden język obcy do wyboru spośród: j. an-
gielskiego, niemieckiego i rosyjskiego (152 h), 
poziomy A2–B2; drugi język specjalisrycny (50 
h); studia II stopnia: j. angielski (52 h).

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: język do wyboru (152 h), studia 
II stopnia: j. angielski (28 h), poziom B2+
studia niestacjonarne: Język do wyboru (152 h), stu-
dia II stopnia: j. angielski, (28 h), poziom B2+

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Rynek hotelarski (8 h), Organizacja pracy 
w przedsiębiorstwie hotelarskim (20 h), Prawo 
w turystyce (24 h), Techniki sprzedażowe 
(10 h), Organizacja i kalkulacja imprez tury-
stycznych (5 h); Zarządzanie relacjami z klien-
tem (16 h), Pilotaż i przewodnictwo(20 h), 
Catering (15 h), Funkcjonowanie gastronomii 
hotelowej (15 h), Organizacja turystyki w Pol-
sce i UE (15 h), Podstawy hotelarstwa (15 h), 
Wykłady eksperckie (20 h).

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 roku
Studia I stopnia: • Turystyka międzynarodowa; 
• Hotelarstwo i gastronomia; • Turystyka 
międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie; 
• International tourism and hospitality management 

Studia II stopnia: • Turystyka międzynaro-
dowa; • Zarządzanie i marketing; • Zarzą-
dzanie w hotelarstwie i turystyce; • Menadżer 
sportu; • Turystyka zdrowotna i dietetyka; 

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 14, dok-
torów habilitowanych: 2,profesorów nadzwy-
czajnych: 6, profesorów zwyczajnych: 6.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Zarządzanie Sportem.

WYżSZa SZKoŁa BaNKoWa W ToRUNIU
165 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu 
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Adres: ul. Młodzieżowa 31 a, 87-100 Toruń
Kontakt: tel. 56 66 09 206, fax 56 66 09 207, 
www.wsb.pl/torun, wsb@wsb.torun.pl
Rektor: prof. Marek Jacek Stankiewicz
Dziekan /prorektor: dr Monika Wyrzykowska 
Antkiewicz

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: nie, niestacjonarne: nie
(W przygotowaniu studia II stopnia TiR (od r. 
ak. 2019/20)

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: (92 h), jeden j. obo-
wiązkowy + (92 h). jeden dodatkowy: j. angielski, 
j. niemiecki, j. rosyjski World’s tourism markets 
(Rynki turystyczne świata) (20 h) po angielsku, 
obligatoryjny. Dodatkowo na III roku j. angielski 
w turystyce (20 h); 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: (72 h), jeden język 
obowiązkowy + (72 h) jeden dodatkowy j. angiel-
ski, j. niemiecki, j. rosyjski
World’s tourism markets (Rynki turystyczne 
świata) (20 h) po angielsku, obligatoryjny. Dodat-
kowo na III roku język angielski w turystyce (20 h).

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: (90 h) jeden 
język dodatkowy: j. angielski, j. niemiecki, j. 
hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. chiński, j. 
francuski, j. niderlandzki.
studia niestacjonarne: studia I stopnia: (90 h) jeden 
język dodatkowy: j. angielski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. chiński, 
j. francuski, j. niderlandzki.

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Marketing i zarządzanie sprzedażą w turystyce 
(16 h), Marketing turystyczny (50 h), Rynki 
turystyczne świata (50 h), Seminarium dyplo-
mowe (35 h), Hotelarstwo (35 h), Informatyka 
w turystyce uzdrowiskowej spa i wellness 
(40 h), Informatyka w hotelarstwie i gastrono-
mii, Kompetencje i role organizacyjne mene-
dżera usług turystycznych i hotelarskich (14 h), 
Kreowanie wizerunku hotelu (16 h).

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
studia I stopnia
Realizowane: Hotelarstwo, gastronomia i diete-
tyka International business
Dietetyka w turystyce i rekreacji, Menedżer 
sportu
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Turystyka międzynarodowa i biura podróży
studia II stopnia
Realizowane: Kierunek Menedżersko-prawny.
Absolwentom TiR dedykowane są dwie spe-
cjalności: 
Menedżer turystyki zdrowotnej
Menedżer w turystyce i hotelarstwie

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 7, dokto-
rów habilitowanych: 1, profesorów zwyczajnych: 1;

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Studia Menedżerskie z Modułem Menedżera 
Jednostek Hotelowych, SPA i Wellness.

WYżSZa SZKoŁa BaNKoWa W PoZNaNIU
160 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5,  
61-895 Poznań
Kontakt: 61 655 33 33, fax. 61 655 33 76,  
wsb@wsb.poznan.pl
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Rektor: prof. dr hab. Józef Orczyk
Kierunek jest realizowany na trzech wydzia-
łach: na Wydziale Finansów i Bankowości 
w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym 
w Chorzowie: ul. Sportowa 29, 41-506 Cho-
rzów, na Wydziale Ekonomicznym w Szcze-
cinie: al. Wojska Polskiego 128, 70-491 
Szczecin. 

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: dwa języki obce 
(360 h): j. angielski, niemiecki, hiszpański, 
studia II stopnia: do wyboru język obcy specja-
listyczny (60 h): angielski, niemiecki 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: dwa języki 
obce (64–90 h)+ e-learning: j. angielski, 
niemiecki, hiszpański, studia II stopnia: do 
wyboru język obcy specjalistyczny (16 h ) 
+e-learning: j. angielski, niemiecki (60 h).

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: opcjonalnie do 
wyboru: j. angielski, francuski, hiszpański, nie-
miecki, rosyjski, włoski (60–120 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: opcjonalnie 
dowolna liczba godzin w e-learningu, do wy-
boru: j.angielski, chiński, francuski, hiszpański, 
holenderski, niemiecki, włoski.

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu
STUDIA I STOPNIA 
Przedmioty kierunkowe: Fizjologia człowieka 
(S: 30 h, NS: 24 h), Teoria i metodyka rekreacji 
(S: 45 h, NS: 32 h), Psychologia w turystyce 
(S: 30 h, NS: 24 h), Obsługa ruchu turystycz-
nego (S: 45 h + 20 h projekty, N: 32 h + 16 h 
projekty), Wyzwania rynku pracy (S:16 h, 16 h 
NS), Ekologia z ochroną środowiska (S: 45 h + 
20 projekty, NS: 32 h +16 projekty), Podstawy 
dietetyki (S: 30 h + 20 h projekty; NS: 16 h 
+16 projekty), Podstawy hotelarstwa (S:30 h 
+20 h projekty, NS: 24 h + 16 projekty), Pod-
stawy przedsiębiorczości (S: 30 h, NS: 24 h), 
Ćwiczenia terenowe (S: 48 h, NS: 48 h).

Przedmioty specjalnościowe: 
OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
I PILOTAŻ WYCIECZEK – Pierwsza pomoc 
(S: 20 h, NS: 16 h), Obsługa klienta i techniki 
sprzedaży (S: 30 h + 10 h projekty, NS: 16 h + 
10 h projekty), Systemy rezerwacyjne w tury-
styce (S: 25 h + 10 h projekty, NS: 16 h + 10 
projekty), Warsztat pracy pilota wycieczek (S: 
40 h, NS: 24 h), Przewodnictwo turystyczne 
(S: 30 h + NS:16 h), Organizacja i funkcjono-
wanie biura podróży (S: 25 h + 10 projekty, 
NS: 24 h + 10 h projekty).

HOTELARSTWO – Pierwsza pomoc (S: 20 h, 
NS: 16 h), Eksploatacja hotelu (S: 30 h, NS: 
16 h), Systemy rezerwacyjne w hotelu (S: 25 h 
+ 10 h projekty, NS: 16 h + 10 h projektów), 
Obsługa klienta i techniki sprzedaży (S: 30 h + 
10 h projekty, NS: 16 h + 10 h projekty), No-
woczesne metody zarządzania hotelem (S: 30 h 
+ 10 h projektów, NS: 24 h + 10 h projekty), 
Organizacja spotkań biznesowych i konferencji 
(S: 30 h, NS: 16 h), Gastronomia w hotelu (S: 
30 h + 10 h projekty, NS: 16 h+10 h projekty).

PROMOCJA ZDROWIA, SPA & WELLNESS 
Pierwsza pomoc (S: 20 h, NS: 16 h), Podstawy 
fizjoterapii (S: 25 h, NS: 16 h), Obsługa klienta 
i techniki sprzedaży (S: 30 h + 10 h projekty, 
NS: 16 h + 10 h projekty), Usługi w turystyce 
zdrowotnej (S: 30 h + 10 h projekty, NS: 24 h 
+ 10 h projekty), Uwarunkowania makroeko-
nomiczne rynku Spa & Wellness (S: 30 h, NS: 
24 h); Funkcjonowanie i organizacja obiektu 
SPA i Wellness (S: 30 h, NS: 16 h), Podstawy 
masażu (S: 30 h, NS: 16 h).

STUDIA II STOPNIA
Przedmioty kierunkowe: Podstawy medycyny 
podróży (S: 30 h, NS: 16 h), Fundusze Eu-
ropejskie i Zarządzanie Projektami (S: 20 h, 
NS: 16 h), Protokół dyplomatyczny (S: 30 h, 
NS: 16 h), Produkt turystyczny i rekreacyjny 
(S: 30 h, NS: 16 h), Zarządzanie przedsiębior-
stwem turystycznym i rekreacyjnym (S: 30 h + 
20 h projektów; NS:24 h + 16 h projektów). 

Przedmioty specjalnościowe: 
MENEDŻER HOTELARSTWA –  Komunika-
cja i negocjacje w biznesie (S: 30 h, NS: 24 h); 
Trening umiejętności menedżerskich (S: 20 h; 

NS: 16 h); Przedsiębiorstwo hotelarskie jako 
model biznesu (S: 20 h, NS: 16 h); Zarządza-
nie zespołem (S: 20 h, NS: 16 h), Marketing 
internetowy w turystyce (S: 20 h, NS: 16 h); 
Organizacja pracy hotelu (S: 20 h, NS: 16 h)

MENEDŻER SPA & WELLNESS – Komu-
nikacja i negocjacje w biznesie (S: 30 h, NS: 
24 h), Odnowa biologiczna (S: 30 h, NS: 24 h), 
Zarządzanie portfelem usług SPA & Wellnes 
(S: 20 h; NS: 16 h), Strategie marketingowe 
na rynku usług Spa & Wellness (S: 20 h; NS: 
16 h), Trening umiejętności menedżerskich (S: 
20 h; NS: 16 h), Techniki relaksacyjne (S: 20 h; 
NS: 16 h), Zarządzanie zespołem (S: 20 h, NS: 
16 h), Marketing internetowy w turystyce (S: 
20 h, NS: 16 h).

MARKETING REGIONÓW – Reklama  
(S: 20 h; NS: 16 h), Kreowanie marki(S: 20 h; 
NS: 16 h), Zarządzanie regionem turystycznym 
(S: 20 h; NS: 16 h), Komunikacja i negocjacje 
w biznesie (S: 30 h, NS: 24 h), Trening umie-
jętności menedżerskich (S: 20 h; NS: 16 h), 
Zarządzanie zespołem (S: 20 h, NS: 16 h), Ba-
dania rynku turystycznego (S: 20 h, NS: 16 h), 
CRM – zarządzanie relacjami z klientami (S: 
20 h, NS: 16 h).

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:
STUDIA I STOPNIA 
Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów 
Europy (60 h), Jakość i organizacja usług 
gastronomicznych (30 h), Komunikacja w tu-
rystyce (45 h), Kuchnie narodowe i regionalne 
(30 h), Marketing usług turystycznych (30 h), 
Międzynarodowe rynki turystyczne (60 h), 
Pierwsza pomoc przedmedyczna (30 h), Pod-
stawy hotelarstwa (45 h), Podstawy marketingu 
w hotelarstwie i gastronomii (30 h), Podstawy 
rekreacji (30 h), Podstawy turystyki (30 h), 
Prawo zobowiązań i ubezpieczeń w turystyce 
międzynarodowej (30 h), Produkty turystyki 
międzynarodowej (60 h), Zarys historii archi-
tektury i sztuki (40 h), Zarządzanie hotelem 
(20 h), Zarządzanie zakładem gastronomicz-
nym (30 h), Żywienie człowieka (15 h).

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:
STUDIA I STOPNIA
Geografia turystyczna (1–15 h), Geografia tury-
styczna (2–15 h), Historia architektury i sztuki 
(19 h), Krajoznawstwo – 12 h, 
Podstawy hotelarstwa (33 h), Podstawy rekre-
acji (30 h), Podstawy prawa w turystyce (15 h), 
Walory turystyczne i rekreacyjne wybranych 
miast Polski (1–44 h), Walory turystyczne 
i rekreacyjne wybranych miast Polski (2–10 h), 
Walory turystyczne i rekreacyjne wybranych 
miast UE (34 h), Zarządzanie działalnością 
gastronomiczną (28 h), Planowanie diety 
i organizacja żywienia w Turystyce i Rekreacji 
(37 h), Przepisy i regulacje prawne dotyczące 
żywienia zbiorowego (26 h), Obsługa ruchu 
turystycznego (41 h), Techniki sprzedaży usług 
turystycznych (12 h), Podstawy dietetyki i ży-
wienia człowieka (28 h)

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: 
Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu: 
• Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycie-
czek • Hotelarstwo • Gastronomia z dietetyką 
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie: • Tury-
styka międzynarodowa • Zarządzanie Gastro-
nomią i Dietetyka
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie: • Zarzą-
dzanie gastronomią i dietetyką • Turystyka 
uzdrowiskowa SPA & Wellness
Studia II stopnia: 
Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu: 
• Menedżer hotelu • Marketing regionów 
• Menedżer Spa i Wellness 

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 21, 
doktorów habilitowanych: 3, profesorów nad-
zwyczajnych: 5.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Studia menedżerskie z modułem menedżera 
jednostek hotelowych, SPA i wellness.

PańSTWoWa WYżSZa SZKoŁa ZaWoDoWa  
IM. STaNISŁaWa PIgoNIa W KRośNIE
155 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Instytut Zdrowia i Gospodarki
Adres: 38 – 400 Krosno, Rynek 1
Kontakt: centrala: 13 43-775-00;  
fax: 13 43-755-61  
e-mail: ik@pwsz.krosno

Instytut Zdrowia i Gospodarki 13 43-755-60 
Rektor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Dr nauk med. Renata Rabiasz – Dyrektor In-
stytutu, dr Łukasz Szmyd – Kierownik Zakładu 
Turystyki i Rekreacji

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski 
(120 h) – B2. 
Języki dodatkowe: studia stacjonarne: studia I stop-
nia: obowiązkowy język drugi (do wyboru B1): 
j. niemiecki (90 h), j. rosyjski (90 h), j. hiszpań-
ski (90 h), j. francuski (90 h), ponadto język 
obcy specjalistyczny: j. angielski (30 h) – B2. 

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Przedsiębiorczość (10 h), Ćwiczenia tere-
nowa z historii architektury i sztuki (40 h), 
Prawo w turystyce i rekreacji (90 h), Tourism 
service managment (60 h), Ćwiczenia tere-
nowe z obsługi ruchu turystycznego (40 h), 
Organizacja i zarzadzanie (45 h), Rynek usług 
turystycznych (30 h), Obóz letni (40 h), Formy 
aktywności ruchowej (100 h), Obsługa ruchu 
turystycznego (90 h) spec. MTiR, Organizacja 
i zarzadzanie imprezami turystycznymi i rekre-
acyjnymi (45 h) spec. MTiR, Organizacja pracy 
biurowej w przedsiębiorstwie turystycznym 
(45 h) spec. MTiR, Obsługa klienta w turystyce 
(30 h) spec. MTiR, Podstawy organizacyjno 
prawne funkcjonowania uzdrowisk spec. TU, 
Zajęcia ruchowe w wodzie (45 h) spec. TU, 
Lecznictwo uzdrowiskowe (15 h) spec. TU, 
Podstawy terapii fizykalnej (45 h) spec. TU, 
Odnowa biologiczna (45 h) spec. TU, Masaż 
klasyczny (60 h) spec. TU, Profilaktyka urazów 
i pierwsza pomoc przedlek. (45 h) spec. TU, 
Turystyka aktywna (60 h) spec. TA, Tereno-
znawstwo (60 h) spec. TA, Projektowanie 
i znakowanie szlaków turystycznych (30 h) 
spec TA, Etnografia regionu (30 h) spec TA, 
Turystyka kwalifikowana (40 h). 

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Manager w turystyce i re-
kreacji (MTiR) • Turystyka uzdrowiskowe 
• Wellness i SPA (TU) • Turystyka aktywna 
z agroturystyką (TA).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 6, pro-
fesorów nadzwyczajnych PWSZ: 2, profesorów 
zwyczajnych: 1.

PańSTWoWa SZKoŁa WYżSZa IM. PaPIEża JaNa 
PaWŁa II W BIaŁEJ PoDlaSKIEJ
150 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 
95/97
Kontakt: +48 83 344 99 00, fax +48 83 344 99 
50, psw@pswbp.pl
Rektor: prof. zw. dr hab. Józef Bergier
Dziekan/prorektor: prof. nadz. dr hab. Marcin 
Weiner/dr inż. Agnieszka Smarzewska
Osoba odpowiedzialna za kierunek związany 
z turystyką: dr Ewelina Niźnikowska

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie 
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski  
(150 h) – B1, Studia II stopnia: j. angielski 
(90 h) – B2.

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: język do wy-
boru niemiecki lub rosyjski (60 h) studia II 
stopnia: brak.

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Obsługa ruchu turystycznego (30 h), Przed-
siębiorstwo turystyczne (30 h), Zakładanie 
i prowadzenie własnej firmy (15 h), Organi-
zacja i obsługa imprez turystycznych (30 h), 
Systemy obsługi klienta (15 h), Pilotaż wycie-
czek (30 h), Działalność i organizacja biura 
podróży (30 h), Produkt turystyczny (30 h), 
Pilotaż i obsługa imprez turystycznych (30 h), 
Informacja i systemy rezerwacji (15 h), Trans-
port w turystyce (15 h), Turystyka w praktyce 
(30 h), Hotelarstwo (15 h).

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Obsługa ruchu turystycz-
nego • Turystyka i rekreacja zdrowotna • Inter-
national tourism 
Studia II stopnia: • Zarządzanie przedsiębior-
stwem turystycznym

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 8, dok-
torów habilitowanych: 1, profesorów zwyczaj-
nych: 3. Liczba pełnoetatowych pracowników 
naukowych na kierunku Turystyka i Rekreacja: 
16 (Zakład Turystyki i Rekreacji).

AKADEMIA WYChOWANIA FIZYCZNEGO jÓZEFA  
PIŁSUDSKIEgo W WaRSZaWIE
149 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Turystyki i Rekreacji 
Adres: ul. Marymoncka 34
Kontakt: tel. 22 834 04 31 wew. 361,  
www.awf.edu.pl,  
sekretariat.tir@awf.edu.pl
Rektor: dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr 
hab. prof. AWF Stanisław Piekarski

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angiel-
ski:(120 h), Poziom B2, studia II stopnia: j. an-
gielski: (90 h), Poziom B2+.

Języki dodatkowe: studia stacjonarne: studia I stop-
nia: jeden język obcy do wyboru:, angielski, hisz-
pański, niemiecki, rosyjski, francuski:, (90 h) 
– B2, studia II stopnia: jeden język obcy do wy-
boru:, angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 
francuski: (90 h) – B2+, studia niestacjonarne: 
studia I stopnia: brak, studia II stopnia: brak.

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Podstawy turystyki (30 h ćwiczeń), Zarzą-
dzanie (30 h wykładów, 30 h ćwiczeń) II st., 
Marketing (30 h wykładów 30 h ćwiczeń) I st., 
Pływanie/I st. (30 h), Wybrane formy plenero-
wej rekreacji przygodowej/II st. (30 h), Obozy 
wędrowne/I st. (42 h) j.w., Pozostałe w ramach 
obozów turystyki przygodowej i zimowego:, – 
turystyka narciarska/I st. (5 h), objazd turystycz-
ny/I st. x 8 h, – animacja/I st x 1 h, – pływanie 
w wodach otwartych/I st. – 8 h, – outdoor z ele-
mentami surwiwalu/I st. 12 h/20 h, – task/I st. 
– 3 h, Podstawy turystyki (1 semestr) (15 h) 
wykład, Turystyka międzynarodowa specjalizacja 
(85 h) ćwiczeń, (45 h) wykład, Specjalizacja Ob-
sługa Ruchu Turystycznego (12 h), Hotelarstwo 
(30 h), Podstawy prawa i ochrona własności 
intelektualnej (15 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: turystyka i rekreacja, 
liczba doktorów: 28, doktorów habilitowanych: 
6, profesorów nadzwyczajnych: 6, Stan na 
31.12.2018 r.

uNIWERSYTET jANA KOChANOWSKIEGO W KIELCACh
145 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut 
Geografii
Adres: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Kontakt: 41 349 63 72; www.igeo.ujk.pl,  
igeo@ujk.edu.pl
Rektor: prof. dr hab. Jacek Semaniak
Dziekan: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski 
(120 h) – B2. 
studia niestacjonarne
studia I stopnia: j. angielski (90 h) – B2

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: język niemiecki, 
język rosyjski, język francuski (120 h) 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: język nie-
miecki, język rosyjski, język francuski (90 h)

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
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Seminarium dyplomowe (105 h), Kartowanie 
turystyczne (60 h), Zarządzanie hotelem i ra-
chunkowość (45 h), Materialne dziedzictwo 
kulturowe (45 h), Organizacja pracy w hotelar-
stwie (45 h), Turystyka uzdrowiskowa (45 h), 
Kartografia w turystyce i rekreacji (30 h), 
Objazd studyjny (Góry Świętokrzyskie) (30 h), 
Objazd studyjny (Wyżyna Lubelska) (30 h), 
Zagospodarowanie turystyczne (30 h), Zasto-
sowanie informatyki w turystyce (30 h), Rynek 
hotelarski (30 h), Obsługa klienta w hotelu 
(30 h), Żywienie człowieka i dietetyka (30 h), 
Jakość surowców i produktów spożywczych 
(15 h), Praktyka zawodowa (450 h).

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Hotelarstwo • Organizacja 
i obsługa ruchu turystycznego • Turystyka 
zdrowotna, 

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów 6, 
doktorów habilitowanych: 3, profesorów zwy-
czajnych: 2

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, ga-
stronomii i turystyce.

WYżSZa SZKoŁa HoTElaRSTWa I gaSTRoNoMII  
W POZNANIu
145 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Adres: Nieszawska 19, 61-022 Poznań
Kontakt: ewam@ wshig.poznan.pl  
tel: +48 61 87 11 538
Rektor: dr Bogdan Trepiński
Prorektorzy: dr Grzegorz Konieczny, dr hab. 
Józef Zielinski

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski 
(360 h), j. niemiecki lub francuski dla specjal-
ności (360 h), studia II stopnia: j. angielski 
(120 h), nieobowiązkowy do wyboru: francuski, 
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski (60 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: j. angielski 
(180 h), nieobowiązkowy do wyboru: francu-
ski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski (60 
h), studia II stopnia: j. angielski (60 h), nieobo-
wiązkowy do wyboru: j. francuski, niemiecki, 
hiszpański, włoski, rosyjski (60 h).

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: do wyboru 
języki: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, 
rosyjski (180 h), studia II stopnia: nieobowiąz-
kowy do wyboru: j. francuski, niemiecki, hisz-
pański, włoski, rosyjski (60 h), 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: nieobo-
wiązkowy do wyboru: j. francuski, niemiecki, 
hiszpański, włoski, rosyjski (60 h), studia II 
stopnia: nieobowiązkowy do wyboru: j. fran-
cuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski 
(60 h).

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Hotelarstwo (30 h), Wychowanie fizyczne 
(30 h), Krajoznawstwo (45 h), Ekologia 
i ochrona środowiska (30 h), Obsługa ruchu 
turystycznego (30 h), Podstawy kultury fizycz-
nej (30 h), Towaroznawstwo (10 h), Podstawy 
turystyki (10 h), Postawy rekreacji (10 h), Re-
giony turystyczne (10 h), Żywienie człowieka 
(30 h), Marketing usług turystycznych i rekre-
acyjnych (30 h). 

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 roku
Studia I stopnia: • Hotelarstwo i gastronomia 
• Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, 
gastronomii, turystyce i rekreacji, • Obsługa 
ruchu turystycznego • Języki obce w turystyce, 
hotelarstwie i gastronomii
Studia II stopnia: • Hotelarstwo i gastronomia 
• Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, 
gastronomii, turystyce i rekreacji, • Obsługa 
ruchu turystycznego

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 12, dok-
torów habilitowanych: 4, profesorów nadzwy-
czajnych: 2, profesorów zwyczajnych: 2.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.

Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym 
i gastronomią.

WYżSZa SZKoŁa TURYSTYKI I HoTElaRSTWa  
W gDańSKU 
140 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Wydział Turystyki, Rekreacji 
i Ochrony Zdrowia
Adres: Miszewskiego 12/13 Gdańsk
Kontakt: aleksandra.pilzys@wstih.pl,  
tel. 520 26 14 wew. 165
Rektor: doc. dr Mariola Łuczak
Dziekan /prorektor: doc. dr Anna Białk-Wolf

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia: (240 h), studia 
II stopnia (60 h)
studia niestacjonarne: studia I stopnia: (144 h), stu-
dia II stopnia (60 h).

Języki dodatkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia 60 h.

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Podstawy hotelarstwa (36 h), Spotkania z biz-
nesem (14 h), Podstawy gastronomii (36 h), 
Gastronomia (40 h), Zarządzanie hotelem 
(26 h), Bankowość i finanse (30 h), Gastro-
nomia z technologią gastronomiczną (28 h), 
Wyposażenie hoteli i SPA (26 h), Projekto-
wanie zakładów gastronomicznych (30 h), 
Urzędowa kontrola żywności (10 h), Jakość 
usług hotelarsko-gastronomicznych (34 h), 
Rynek turystyki międzynarodowej (28 h), 
Międzynarodowy ruch lotniczy (10 h), Nowo-
czesne biuro podróży (10 h), SPA & Wellness 
(30 h), Wyposażenie obiektów SPA & Wellness 
(30 h), Turystyka medyczna (18 h), Obsługa 
ruchu turystycznego (50 h), Pilotaż turystyczny 
(44 h), Społeczna odpowiedzialność biznesu 
(20 h), Przedsiębiorczość (36 h), Organizacja 
turystyki zdrowotnej (20 h), SPA & Wellness 
(30 h), Marketing medyczny (10 h), Podstawy 
analizy finansowej (30 h), Turystyka medyczna 
(28 h), Zabiegi balneologiczne (30 h), Komu-
nikacja medyczna (10 h), Nowoczesne biuro 
podróży (10 h), Zarządzanie różnorodnością 
kulturową w turystyce (20 h), Zarządzanie 
bezpieczeństwem żywności (18 h), Gastro-
nomia z technologią gastronomiczną (28 h), 
Podstawy racjonalnego żywienia (30 h), Suple-
mentacja diety (24 h), Innowacje w dietetyce 
(28 h), Jakość usług gastronomicznych (34 h), 
Zarządzanie strategiczne (28 h), Choroby cy-
wilizacyjne i ich profilaktyka (16 h), Rachunek 
kosztów (18 h), Bezpieczeństwo w turystyce 
(16 h), Zarządzanie destynacją (16 h), Spotka-
nie z ekspertami (24 h), Kontrola wewnętrzna 
i complence 8, Turystyka biznesowa (20 h), 
Rola kultury w kreowaniu eventów (14 h), 
Przemysł spotkań w hotelarstwie (22 h), In-
centive Travel (20 h), Event jako narzędzie 
biznesowe (22 h), Marketing usług hotelar-
sko-gastronomicznych (24 h), Media społecz-
nościowe w biznesie turystycznym (18 h), 
Ochrona danych osobowych (10 h), Meeting 
planning (20 h), Revenue management (16 h), 
Trendy w turystyce biznesowej (18 h), Bizne-
splan (18 h) 

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Zarządzanie w hotelarstwie 
i gastronomii • Gastronomia i dietetyka • Mię-
dzynarodowy biznes turystyczny 
Studia II stopnia: • Zarządzanie w sektorze 
turystycznym • Organizacja eventów • Trener 
zdrowego stylu życia, zarządzanie gastronomią, 
Zarządzanie w gospodarce turystycznej • Tury-
styka zdrowotna z dietetyką

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 10, 
doktorów habilitowanych: 5, profesorów zwy-
czajnych: 1.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Dietetyka
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii.
 

WYżSZa SZKoŁa BaNKoWa WE WRoCŁaWIU
138 pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Finansów i Zarządzania
Adres: Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

Kontakt: tel. 71 359 46 46
Rektor uczelni/dziekan wydziału: prof. zw. dr 
hab. Stefan Forlicz/dr Radosław Kamiński

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe
studia stacjonarne: studia I stopnia – zajęcia z lekto-
rem: j. angielski (obowiązkowy): 300 h (z czego 
ok. 200 h to język branżowy) Język obcy II do 
wyboru: niemiecki, hiszpański, (210 h), razem 
ilość godzin: (510 h), studia II stopnia: do wy-
boru: j. obcy na platformie e-learningowej (do 
wyboru: angielski, niemiecki): 80 h 
studia niestacjonarne: studia I stopnia: platforma 
e-learningowa: język angielski (160 h), język 
obcy II (do wyboru: niemiecki, hiszpański)  
(160 h), łącznie (320 h), studia II stopnia: 
j. obcy na platformie e-learningowej (do wy-
boru: angielski, niemiecki): 80 h

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Studia I stopnia: Hotelarstwo (84 h), Podstawy 
turystyki (84 h), Podstawy finansów przedsię-
biorstwa turystycznego i rekreacyjnego (64 h), 
Systemy informatyczne w hotelarstwie (64 h), 
Turystyka biznesowa (32 h), Pilotaż wycieczek 
(30 h), Usługi spa i wellness (68 h), Krajo-
znawstwo z elementami historii architektury 
(80 h), Obsługa ruchu turystycznego (78 h), 
Postawy gastronomii w hotelarstwie (56 h), 
Organizacja technik i usług hotelarskich (82 h), 
Informacja turystyczna (30 h), Ekonomika 
turystyki i rekreacji (78 h), Funkcjonowanie 
obiektów bazy noclegowej (26 h), Żywienie 
i suplementacja osób aktywnych fizycznie 
(70 h), Podstawy dietetyki (70 h), 
Studia II stopnia: Polityka turystyczna i rekreacyjna 
(20 h), Zarządzanie turystyką na obszarach re-
cepcyjnych (26 h), Funkcjonowanie rynku hote-
lowego (32 h), Działalność biur podróży (58 h), 
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystyczno-
rekreacyjnym (20 h), Regiony turystyczne 
(26 h), Społeczna odpowiedzialność biznesu 
turystycznego (50 h), Zarządzanie strategiczne 
w przedsiębiorstwie turystycznym (24 h), Praca 
grupowa i budowanie zespołu (54 h), Kinezjo-
logia (24 h), Kompetencje indywidualne (24 h), 
Biznes rekreacyjny (32 h), Proces treningu per-
sonalnego (16 h), Produkty dietetyczne (24 h), 
Dietetyka i zasady żywienia (32 h), Trening 
fitness (24 h), Zarządzanie kadrami w turystyce 
(16 h), Współczesne techniki prezentacyjne 
(16 h), Wizerunek w przemyśle spotkań (24 h), 
Nowoczesna komunikacja marketingowa w tu-
rystyce (16 h), Modele i strategie biznesu tury-
stycznego (16 h), Uwarunkowania organizacji 
eventów, kongresów i konferencji (20 h), Formy 
aktywności w turystyce biznesowej (12 h), 
Wizyty studyjne (8 h), Spotkania z praktykami – 
studia przypadków (8 h). 

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Dietetyka i turystyka zdro-
wotna • Hotelarstwo i gastronomia • Turystyka 
międzynarodowa
Studia II stopnia: • Menedżer turystyki • Me-
nedżer hotelu • Zarządzanie w turystyce

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 8, dok-
torów habilitowanych (profesorów nadzwyczaj-
nych) 4, profesorów zwyczajnych: 2

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane 
w 2018 r.
Fitness i doradztwo dietetyczne
Organizacja eventów, kongresów i konferencji.

AKADEMIA WYChOWANIA FIZYCZNEGO  
WE WRoCŁaWIU
85 pkt.
Wydział: Wychowania Fizycznego
Adres: ul. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław
Kontakt: 71 347 34 80
Rektor: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF 
Wrocław
Dziekan Wydziału WF: prof. dr hab. Teresa 
Sławińska-Ochla

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne: kierunek TiR, niesta-
cjonarne: nie 
II stopień – stacjonarne: kierunek TiR, niesta-
cjonarne: nie

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia: (120 h) – B2

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia/Studia II stopnia: • Hotelar-
stwo • Organizator przedsięwzięć turystycz-
nych • Trener outdoor

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp. 
Doradztwo menedżerskie w turystyce i rekre-
acji (45 h), Promocja i sprzedaż przedsięwzięć 
turystycznych (45 h), Marketing usług hotelar-
skich, Produkt turystyczny i rekreacyjny (30 h), 
Planowanie i organizowanie przedsięwzięć 
turystycznych (42 h), Innowacje w turystyce 
(10 h), Funkcjonowanie hoteli ćwiczenie tere-
nowe (60 h), Hotelarstwo (30 h).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 15, 
doktorów habilitowanych: 3, profesorów zwy-
czajnych: 2.

WYżSZa SZKoŁa HaNDloWa WE WRoCŁaWIU
 Niesklasyfikowana
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Adres: ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
Kontakt: tel.+48 71 333 11 12,  
fax 071 333 11 12,  
e-mail rektorat@handlowa.eu
Rektor uczelni: dr Roman Fulneczek
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Menedżer-
skiego dr inż. Halina Węgrzyn
Prorektor: dr Marta Drozdowska

Dostępny poziom kształcenia
I stopień – stacjonarne i niestacjonarne: tak 
II stopień – stacjonarne i niestacjonarne: tak 

Języki obowiązkowe 
studia stacjonarne: studia I stopnia studia prowa-
dzone w języku polskim – obowiązkowy język 
angielski (100 h) (A1 – B2) + język polski dla 
obcokrajowców (60 h), + język specjalistyczny 
angielski (75 h) + zajęcia prowadzone w ję-
zyku angielskim (130 h)
studia angielskojęzyczne – całość prowadzona 
w języku angielskim + język polski (60 h) 
i język obcy ((100 h)), studia II stopnia
angielski (30 h) + przedmioty prowadzone 
w języku angielskim (120 h)/język polski dla 
obcokrajowców (20 h)
studia angielskojęzyczne: wszystkie przedmioty pro-
wadzone w języku angielskim + polski (20 h) 
+ j. obcy (30 h) 
studia niestacjonarne: studia I stopnia prowadzone 
w języku polskim – obowiązkowy język an-
gielski (60 h) (A1 – B2) + język polski dla 
obcokrajowców (60 h), + język specjalistyczny 
angielski (50 h) + zajęcia prowadzone w ję-
zyku angielskim (80 h)
studia angielskojęzyczne: całość prowadzona w języku 
angielskim + język polski (40 h) i język obcy 
(60 h) studia II stopnia angielski (20 h) + 
przedmioty prowadzone w języku angielskim 
(80 h)/język polski dla obcokrajowców (12 h), 
studia angielskojęzyczne wszystkie przedmioty 
prowadzone w języku angielskim + polski (12 
h) + j. obcy (18 h)

liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez 
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek 
samorządowych itp.
Prawo w turystyce i rekreacji (30 h), Organizacja 
działu konferencji i bankietów, obsługa gości 
dziennych (20 h), Organizacja promocji usług ho-
telarskich (20 h), Dystrybucja usług hotelarskich 
(20 h), Branding tourism products in the world 
(20 h), Kreatywne rozwiązywanie problemów 
(20 h), Komunikacja interpersonalna (15 h). 

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2018 r.
Studia I stopnia: • Specjalista w turystyce i rekreacji
Studia II stopnia: • Menedżer Hotelarstwa • Mene-
dżer przemysłu spotkań

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja 
– liczba kadry ze stopniem dr, dr hab. i tytułem profesora
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 5, dok-
torów habilitowanych: 2, profesorów nadzwy-
czajnych: 2, profesorów zwyczajnych: 1.

Więcej informacji o uczelniach  
na stronie  
www.wiadomosciturystyczne.pl
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SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa              

tel. (+48 22) 5979-100 fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl


