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Współpraca z branżą kluczem do
dobrego przygotowania studentów
Redakcja „Wiadomości Turystycznych” zorganizowała debatę ekspercką z udziałem przedstawicieli szkół
wyższych i przedsiębiorców turystycznych, by zastanowić się, jak powinna wyglądać współpraca tych
dwóch środowisk, by lepiej przygotowywać studentów kierunków turystycznych do wejścia na rynek pracy.

Włodzimierz Banasik

Małgorzata Orlikowska
Robert Brudnicki
Marta Bogusławska

Aleksandra Dąbroś

Bartłomiej Szmajdziński
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Bartłomiej Szmajdziński: Odpowiem przewrotnie, nie ma sensu, ale jest konieczna.
Nie ma sensu, bo uczelnie są dziś ograniczone pewnymi regulacjami prawnymi, które
utrudniają prowadzenie współpracy na satysfakcjonującym obydwie strony poziomie.
Poza tym szkoły wyższe są coraz częściej
przedsięwzięciami biznesowymi, których
celem jest sprzedawanie swoich produktów.
I w tym sensie ich oczekiwania bywają rozbieżne z oczekiwaniami biznesu. Współpraca
jest jednak konieczna, bo uczelniom zależy
na tym, żeby po zakończeniu nauki ich absolwenci z sukcesami weszli na rynek pracy.
W końcu to jeden z unique selling points każdej szkoły wyższej, decydujący o jej renomie
na rynku edukacyjnym.
Doc. dr Robert Brudnicki: Nawet jeśli niektóre uczelnie mają cele czysto biznesowe, to
jednak są zobligowane do prowadzenia działalności zgodnie z prawem i wypełniania konkretnych założeń programowych. Siłą rzeczy
zależy im na tym, żeby robić to dobrze, bo od
tego zależy być albo nie być uczelni na rynku edukacyjnym. Dla szkoły wyższej o profilu praktycznym otwarta, wielowymiarowa
współpraca z branżą powinna być kluczem
do dobrego przygotowania studentów do
późniejszego życia zawodowego. WSG ma
w tym zakresie na tyle dobre doświadczenia,
że praktycznie wypełnia całe zapotrzebowanie na kadrę turystyczną w Bydgoszczy.
Aleksandra Dąbroś: Kiedy spojrzymy na
obecny rynek pracy, widzimy, że taką współpracę warto podejmować, bo przynosi wiele
korzyści każdej ze stron. Student podczas
realizowanych przez nas praktyk czy staży
ma szansę zobaczyć, na czym konkretnie polega praca na poszczególnych stanowiskach
w biurze podróży.
Dzięki temu łatwiej mu podjąć decyzję, z którym z nich chce związać swoją zawodową
przyszłość. Dla nas możliwość obserwowania studentów czy absolwentów przy pracy to
z kolei szansa na wyłowienie potencjalnych
pracowników, także okazja do wyłapania

Uczestnicy debaty
dr Włodzimierz Banasik, rektor Wyższej
Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Marta Bogusławska, zastępca dyrektora
hoteli Best Western Hotel Portos, Start
Atos i Aramis
doc. dr Robert Brudnicki, dyrektor
Katedry Gospodarki Turystycznej Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Aleksandra Dąbroś, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń w BP Itaka
Bartłomiej Szmajdziński, dyrektor ds.
zasobów ludzkich w Grupie Orbis i Accor
Polska i Kraje Bałtyckie
Małgorzata Orlikowska, redakcja „Wiadomości Turystycznych”

u nich luk kompetencyjnych. Swoją wiedzą
dzielimy się z uczelniami, dzięki temu mogą
one korygować programy nauczania i praktyk oraz dopasowywać je do zmieniających
się potrzeb rynku.
Marta Bogusławska: Współpraca na linii
uczelnia – biznes jest jak najbardziej wskazana i pożądana. Studenci, którzy odbywają
u nas praktyki, wykazują dużą potrzebę poznania zawodu od praktycznej strony, gdyż
w ich ocenie przygotowanie teoretyczne jest
niewystarczające i nie uwzględnia wszystkich niuansów, z jakimi spotyka się pracownik w miejscu pracy. Dlatego uważam, że
bez praktyk czy zajęć na uczelniach prowadzonych przez przedsiębiorców nie może być
mowy o dobrym przygotowaniu studentów
do pracy. To też dobry sposób na uświadomienie adeptom turystyki, jak wygląda kariera w tej branży, gdyż nie od razu po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł objąć
stanowiska menadżerskie, jak się powszechnie sądzi.
Dr Włodzimierz Banasik: Zapewnienie
studentom szkolenia praktycznego jest podstawą ich dobrego przygotowania do pracy.
Przy czym trzeba zadbać o jakość i dobre
opracowanie tych praktyk. To można osiągnąć wyłącznie poprzez ścisłą współpracę
uczelni z przedsiębiorcą. W WSTiJO wraz

z 14 współpracującymi hotelami co roku
układamy i aktualizujemy program nauczania praktycznego. Ze strony uczelni nad prawidłowym przebiegiem tego programu czuwa pełnomocnik rektora ds. praktyk, który
na bieżąco monitoruje również samych praktykantów i jest w stałym kontakcie z hotelami. Na zakończenie praktyk studenci dostają
stosowne oświadczenia, a najlepszym oferowana jest praca. Efekt? Wśród 39 studentów,
którzy ukończyli praktyki w styczniu tego
roku, 26 dostało propozycję pracy.
Jak oceniają Państwo, jako praktycy,
przygotowanie studentów, absolwentów do
praktyk i pracy?
AD: Obserwując kandydatów na praktyki czy
do pracy, stwierdzam, że ich przygotowanie
merytoryczne posiada obszary wymagające
uzupełnienia. O ile można zrozumieć brak
znajomości systemów rezerwacyjnych, o tyle
zaskakuje dość słaba znajomość geografii czy
zagadnień związanych z prawnymi aspektami
turystyki. Z drugiej strony warto pamiętać, że
poziom przygotowania kandydatów zależy
w dużej mierze od nich samych. Są osoby,
które przychodzą do nas świetnie wyedukowane, zmotywowane i świadome celów jakie
chcą osiągnąć, bo wiedzą, że w przyszłości
zawodowo zwiążą się z turystyką. Są też osoby, które turystykę wybrały z braku lepszego
pomysłu na siebie, co widać w ich nastawieniu podczas realizacji praktyk.
MB: Muszę przyznać, że wśród kandydatów
do pracy w naszych hotelach nie ma aż tak
dużo absolwentów uczelni ściśle związanych z hotelarstwem. Jest za to wiele osób
posiadających cenne doświadczenie w pracy
w turystyce. Jeśli chodzi o studentów, są to
coraz częściej osoby z planem na przyszłość,
których wiedzę stanowi miks teorii zdobytej
w toku studiów i umiejętności praktycznych
powstałych na bazie pracy zawodowej oraz
praktyk studenckich.
BS: Taki miks jest dziś konieczny, zwłaszcza
w branżach usługowych, opartych na relacjach
z innymi. Tylko w ten sposób przyszłe kadry
turystyczne mogą nabyć umiejętności miękkie
– nauczyć się komunikacji, organizacji pracy
własnej czy reagowania na nieprzewidziane

▼

Małgorzata Orlikowska: Czy współpraca
między uczelniami kształcącymi na kierunkach
turystycznych i przedsiębiorcami z branży
turystycznej ma sens?
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sytuacje. Wydaje mi się, że dziś uczelnie kładą
jeszcze za mały nacisk na naukę tych umiejętności, choć na przestrzeni ostatnich lat wiele
się w tej kwestii zmienia. Tu powstaje pytanie,
czy możliwe jest przyswojenie takich umiejętności w toku nauki jako takiej?
Jak uczelnie oceniają wkład biznesu w proces
kształcenia przyszłych kadr turystycznych?
RB: Współpraca jest bardzo dobra, ale to dlatego, że wypracowaliśmy ją latami. Kooperacja odbywa się na zasadach partnerskich, u jej
podstaw leżą zaufanie, odpowiedzialność
i wspólne cele. Praktykodawcy zostają przez
uczelnię włączani do grupy interesariuszy,
która uczestniczy w procesie programowania i kształtowania treści praktyk, także ocenia jakość kształcenia. Z drugiej strony jako
uczelnia dajemy sobie prawo do stałego monitorowania zaangażowania przedsiębiorców
w prowadzenie praktyk, by zapewnić odpowiedni poziom ich realizacji. Takie podejście
wymuszało w przeszłości wprowadzenie korekt do współpracy, ostatecznie jednak przyczyniło się do podniesienia jej jakości.
WB: Nasza pozytywna współpraca z hotelami
to też efekt budowania relacji z biznesem. 8
lat temu do grupy interesariuszy zaprosiłem

Dla szkoły wyższej o profilu
praktycznym otwarta,
wielowymiarowa współpraca
z branżą powinna być kluczem
do dobrego przygotowania
studentów do późniejszego
życia zawodowego.
Doc. dr Robert Brudnicki,

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

prezesów przedsiębiorstw, w których organizowaliśmy praktyki studenckie. Po 2 latach
zastąpiłem ich pracownikami tych przedsiębiorstw, bo to oni mają na co dzień kontakt
z praktykantami i oni najlepiej wiedzą jakie są
potrzeby uczelni w zakresie kształcenia przyszłych adeptów turystyki. Dziś nie tylko biorą
udział w opracowywaniu programów praktyk,
również prowadzą wykłady eksperckie.
Jaka powinna być przyszłość kształcenia kadr
turystycznych?
RB: Moim zdaniem model dualny studiów to
jedyny właściwy kierunek, pod warunkiem

ścisłej współpracy między uczelnią a przedsiębiorcami, która umożliwi bieżące diagnozowanie potrzeb rynku i szybkie na nie reagowanie w programach nauczania.
WB: Uczelnia powinna zapewnić studentom
wiedzę teoretyczną i praktyczną. Tę drugą
w jak najszerszym wymiarze, przekazywaną
przez praktyków.
AD: Studia dualne to bardzo dobry kierunek.
Należy włączyć przedsiębiorców w konsultowanie programów nauczania, natomiast uczelnie powinny przygotowywać merytorycznie
studentów na takim poziomie, by ci uczestniczyli w praktykach i stażach wyposażeni już
w określony zasób wiedzy teoretycznej.
MB: Jestem zwolenniczką kształcenia dualnego. Myślę też, że wpływ na kształtowanie
programów nauczania powinni mieć studenci, którzy uczestnicząc w praktykach najlepiej widzą, w jakich obszarach brakuje im
przygotowania teoretycznego.
BS: Również jestem fanem kształcenia dualnego, i również uważam, że program nauczania
powinien być jak najbardziej zbliżony do tego,
czego wymaga rynek. Teoria musi być więc
mocno osadzona w zagadnieniach, z jakimi
styka się na co dzień pracownik turystyki.
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Wybrano najlepsze uczelnie
kształcące kadry dla turystyki
Redakcja „Wiadomości Turystycznych” po raz kolejny zorganizowała ranking szkół wyższych. Jego celem
było wyłonienie najlepszych ośrodków akademickich kształcących na kierunkach turystyka i rekreacja.
Małgorzta Orlikowska

W

tym roku do konkursu zgłosiło się
26 uczelni, które oceniano według
profilów uczenia w trzech kategoriach: mieszanym (4 zgłoszone uczelnie), ogólnoakademickim (9) i praktycznym (13). Warunkiem udziału w rywalizacji było wysłanie
przez szkołę ankiety zawierającej informacje
m.in. o warunkach studiowania i przygotowania zawodowego oraz o potencjale naukowym.
Dane zawarte w ankietach, wstępnie oceniano,
przydzielając punkty. Weryfikacji i ostatecznego wyboru dokonała kapituła konkursu, w składzie: prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic (Katedra
Turystyki, SGH, Warszawa), prof. UAM dr hab.
Alina Zajadacz (Katedra Turystyki i Rekreacji
UAM, Poznań), prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz (Katedra Zarządzania i Ekonomii,
UM, Gdynia), Izabela Stelmańska (Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego), prof.
dr hab. Aleksander Panasiuk (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków),
prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek (Wydział
Turystyki i Rekreacji, AWF Kraków), prof. UEP
dr hab. Piotr Zmyślony (Katedra Turystyki, UE,
Poznań), dr Włodzimierz Banasik (WSTiJO),
Jagoda Walczak „Wiadomości Turystyczne”.
W tym roku obradom towarzyszyła dyskusja
dotycząca m.in. tego, który profil: mieszany,
ogólnoakademicki czy praktyczny, najefektywniej przygotowuje przyszłe kadry turystyki
do pracy. Odpowiedź na pytanie jest według
ekspertów trudna, bowiem w każdym z profili sposób i zakres przekazywanej wiedzy jest
inny. – Są uczelnie kształcące w konkretnych
zawodach, np. w hotelarstwie, i są uczenie,
które kształcą w bardzo wielu specjalnościach

Piotr Zmyślony

Alina Zajadacz
Aleksander Panasiuk

Zygmunt Kruczek

Joanna Kizielewicz
Włodzimierz Banasik

– zauważyła prof. Alina Zajadacz. Prof. Aleksander Panasiuk podkreślał natomiast zalety
kształcenia ogólnoakademickiego, które może
być równie wartościowe, co przygotowanie
praktyczne. – Wydawałoby się, że dla przedsiębiorstw turystycznych prawdopodobnie lepiej
przygotowani byliby studenci z nastawieniem
praktycznym i pewnie w niektórych przypadkach tak będzie. (...) Studia z elementami teoretycznymi mogą dać studentom szansę zdobycia
horyzontu, który później, w praktyce, zwłaszcza na stanowiskach samodzielnych, będzie
można wykorzystać, i firmy będą zadowolone
– powiedział.

Ewa Dziedzic
Jagoda Walczak

Same obrady kapituły były w tym roku burzliwe, ostatecznie jednak triumfowały uczelnie,
które od lat reprezentują silne marki w zakresie
kształcenia kadr turystycznych. Wśród uczelni
o profilu mieszanym najlepsza była Akademia
Wychowania Fizycznego im. B. Czecha z Krakowa. W pozostałych kategoriach wybrano po
dwóch zwycięzców. Uniwersytet Jagielloński
z Krakowa i Uniwersytet im. A. Mickiewicza
z Poznania triumfowały wśród uczelni o profilu ogólnoakademickim, a Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych z Warszawy i Wyższa
Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej wśród uczelni praktycznych.
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Gdzie studiować turystykę
Najlepsze polskie szkoły wyższe oferujące zajęcia na kierunkach turystycznych.
PROFIL (Mieszany) PRAKTYCZNY –
OGÓLNOAKADEMICKI
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
243 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Turystyki i Rekreacji
Adres: Al. Jana Pawła 78,
31–571 Kraków
Kontakt: tel. 12 6831378
Rektor: prof. dr hab. Aleksander Tyka
Prorektor prof. dr hab. Andrzej Klimek
Dziekan Wydziału dr hab. Ewa Roszkowska
prof. AWF

Dostępny poziom kształcenia

Turystyka i Rekreacja: I stopnień: Stacjonarne
– TAK; Niestacjonarne – TAK
II stopnień: Stacjonarne – TAK; Niestacjonarne – TAK; Turystyka Przygodowa: I stopień:
Stacjonarne

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: studia I stopnia: Język
angielski 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 Poziom egz.
końcowego: j. angielski: A1, A2, B1, B2; j.
hiszpański: A1;
Studia II stopnia: Język angielski 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 poziom egz. końcowego: j. angielski: A1, A2,
B1, B2; j. hiszpański: A1;
Studia niestacjonarne: Studia I stopnia;
Język angielski 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 powyż-

szym zakresie bez ograniczeń Poziom egz.
końcowego: j. angielski: A1, A2, B1, B2;).
hiszpański: A1;
Studia II stopnia; Język angielski 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. Poziom egz. końcowego: j. angielski: A1, A2,
B1, B2), hiszpański: A1

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.

Studia I stopnia: Hotelarstwo; Obsługa ruchu
turystycznego; Rekreacja ruchowa Odnowa
psychosomatyczna; e-turystyka; Turystyka
przygodowa.
Studia II stopnia: Zarządzanie biznesem
turystycznym; Zarządzanie ośrodkami SPA;
Turystyka motywacyjna i biznesowa; Turystyka
przyrodnicza; Coaching w rekreacji; Zarządzanie projektami outdoor

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

Prawo – 60 h; Podstawy rachunkowości – 45h; Mikroekonomiczne podstawy
turystyki i rekreacji – 60 h; Fizjologia
człowieka – 60 h; Rezydent biura podróży
– 30 h; Masaż klasyczny i punktowy – 60 h;
Odnowa biologiczna z elementami fizykoterapii – 60 h; Grywalizacja w programach
turystycznych – 30 h; Plenerowe formy aktywności przygodowej – 150 h; Tworzenie
produktu turystycznego – 60 h; Obsługa
klienta – 45 h; Specjalności instruktorskie
– 90 h

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 35;
doktorów habilitowanych: 13; profesorów
nadzwyczajnych: 13; profesorów zwyczajnych: 0;
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Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych w Katedrze/
Wydziale/ Kierunku Turystyki i Rekreacji: 56

II stopnień: Stacjonarne – tak;
Niestacjonarne – nie

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane
w 2019 r.: Nie

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Link do pełnej wersji ankiety

studia stacjonarne: studia I stopnia:
j. angielski, j. niemiecki, j. włoski – 120 h.
A2, B1; studia II stopnia:
j. angielski 120 h. A2, B1; j. niemiecki,
j. włoski 120 h. A2; studia niestacjonarne:
studia I stopnia, studia II stopnia: j. angielski 80 h. A2, B1

Kierunki turystyczne: liczba doktorów –
21; doktorów habilitowanych– brak infor.;
profesorów nadzwyczajnych– 12; profesorów zwyczajnych – 2

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane w 2019 r.:
Nie realizowano

Link do pełnej wersji ankiety

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone w 2019 r.

Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku
156 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział: Kultury Fizycznej,
kierunek: Turystyka i Rekreacja
Adres: 80–336 Gdańsk,
ul. Kazimierza Górskiego 1
Kontakt: tel. 58 55 47 230,
58 34 32 935
fax. 58 34 18 460
e-mail: rektor@awf.gda.pl
Kierownictwo: Wojciech Ratkowski, prodziekan kierunku Turystyka i Rekreacja

Dostępny poziom kształcenia

I stopnień: Stacjonarne – tak;
Niestacjonarne – tak

studia I stopnia: 7 specjalności: Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji; Hotelarstwo; Pilotaż wycieczek; Rekreacja
ruchowa; Spa&Wellness; Turystyka
kulturowa; Zarządzanie w biznesie turystycznym; studia II stopnia: stopnia: 7 specjalności: Tarapeuta SPA; Trener osobisty;
Turystyka aktywna; Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji; Zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym; Zarządzanie transportem w turystyce
i rekreacji; Żywienie i suplementacja

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

Hotelarstwo – 45 h; Turystyka historyczna
– 30 h.; Marketing terytorialny – 15 h.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka
i rekreacja:

WSTiE

Uniwersytet Łódzki
210 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Nauk Geograficznych
Adres: 90-139 Leith, ul. Narutowicza 88
Kontakt: 42 635 45 50 www.turyzm.edu.pl;
miastur@geo.uni.lodz.pl
Rektor: prof. dr hab. Antonii Różalski
Dziekan/prorektor: dr hab. Bogdan Wtodarczyk
prof. UŁ

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne:
tak; II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

angielski – 120 h; studia II stopnia: język
do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski, włoski, hiszpański – 120 h;
Studia niestacjonarne: studia I stopnia:
język angielski – 120 h; studia II stopnia:
język do wyboru: angielski, niemiecki,
rosyjski, francuski, włoski, hiszpański –
120 h.

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne i studia niestacjonarne:
Studia I stopnia: Język chiński na poziomie
poczqtkowym i zaawansowanym zakresie
języka ogólnego – kurs nieodpłatny oraz
kursy w zakresie języków angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego,
włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego,
wszystkie na poziomie Al i wyższym;
Studia II stopnia: Język chiński na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego – kurs nieodpłatny oraz
kursy w zakresie języków angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego,
włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego,
wszystkie na poziomie A1 i wyższym

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.

Studia I stopnia: Organizacja turystyki; Organizacja rekreacji; Organizacja hotelarstwa
i gastronomii;
Studia II stopnia: Przestrzeń turystyczna;
Miejska przestrzeń rekreacyjna

Studia stacjonarne: studia I stopnia: język

– najwyższe standardy, niezależnie od okoliczności
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, która od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach profilowych szkół wyższych,
po raz kolejny udowodniła, że jakość i standard to nie wynik sprzyjającego otoczenia – to cechy wpisane w jej DNA.
Mimo trudnej sytuacji branży turystycznej i wyzwań dla szkolnictwa podjęte przez nią działania zyskały uznane ekspertów oraz – co najważniejsze – samych studentów.

Ś

wiatowa pandemia zatrzymała ruch turystyczny, ale nie studia, poświęcone tej branży. WSTiE
błyskawicznie dostosowała się do zmian i przeszła na
nauczanie online. Było to możliwe dzięki najnowszym
rozwiązaniom technologicznym CISCO, które od lat wykorzystujemy przy realizacji projektów – wyjaśnia Maria
Grzechynka, Kanclerz WSTiE. Kontakt prowadzących
ze studentami odbywa się w czasie rzeczywistym, prowadzimy więc nie tylko wykłady, ale także zajęcia praktyczne – dodaje. Studenci docenili jakość tych narzędzi
e-learningowych, co zaowocowało zaangażowaniem,
wyższą frekwencją, a także chęcią rozpoczęcia nauki na
dodatkowych kursach, tuż po obronie dyplomu (co także z sukcesem odbywa się w WSTiE w formie online).
Wirtualne rozwiązania – realna jakość
WSTiE nie wycofała się z żadnych, dotychczas realizowanych projektów, a programy kształcenia poszczególnych przedmiotów dostosowane zostały do nowych
realiów z wykorzystaniem techniki Design Thinking.
Kształcenie w Polsce już przed pandemią wymagało innego podejścia, dlatego realizujemy projekt kompleksowego
wsparcia studentów uczelni, kształcącej praktycznie dla
sektora BPO (Business Process Outsourcing) – tłumaczy
dr Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. Uczelnia wprowadziła dzięki temu nowe

moduły szkoleń, dotyczących e-sprzedaży, telefonicznej obsługi klienta oraz wykorzystania zautomatyzowanych systemów CRM, a kursy te są dostępne nie
tylko dla studentów uczelni. Uruchamiamy także nową
specjalność – „Bezpieczeństwo w turystyce” – która dostarczy wiedzy i kompetencji w zakresie certyfikacji i audytu
usług turystycznych pod kątem wyzwań aktualnej sytuacji
– podkreśla dr Walas.
Przygotowani na przyszłość
To jednak nie wszystko. WSTiE dostrzegając, iż gospodarka przechodzi bezpowrotne przeobrażenia,
chce pomóc w adaptacji praktykom wielu branż.
Każda osoba, zainteresowana zdobyciem nowych,
praktycznych kompetencji, może skorzystać z kursów
programowania online. Podobne zadania mają spełniać rynkowe szkolenia z certyfikatem MSUES: kursy
z obszaru sprzedaży, marketingu, finansów, księgowości czy hotelarstwa. Jak deklarują władze uczelni,
placówka chce zrobić wszystko, aby trudny okres
pandemii nie oznaczał zamknięcia i wycofania, ale
aby otworzył studentom nowe szanse. Swoją ofertą
oraz filozofią działania chce pokazać, że dzięki wiedzy
i gotowości do ciągłego kształcenia można przezwyciężyć każdy kryzys i odbyć podróż – nawet wirtualną
– w stronę sukcesu zawodowego.
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Liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek
samorządowych itp.

Razem 380 h: Animacja w hotelarstwie – 20;
Fizjologia człowieka – 40; Gospodarze i goście
hotelowi – 20; Krajoznawstwo – 20 h; Organizacja biura recepcji – 20; Organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych (ćwiczenia)
– 10; Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych – 30; Organizacja spotkań biznesowych
– 20; Podstawy gastronomii – 30; Podstawy
hotelarstwa (ćwiczenia) – 20; Rekreacja osób
niepełnosprawnych – 10; Zarządzanie obiektem
hotelowym – 30; Zarządzanie przedsiębiorstwem rekreacyjnym 30; Zarządzanie obiektem
gastronomicznym 30; Psychologia – 20; Wykłady eksperckie – 30.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka
i rekreacja:

Kierunku turystyka i rekreacja – liczba doktorów: 13; kadry ze stopniem dr, dr hab. i tytulem
– doktorów habilitowanych: 12, w tym profesorów nadzwyczajnych: 12; profesora. – profesorów zwyczajnych: 2

Link do pełnej wersji ankiety

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
192 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Turystyki i Rekreacji (do 30.09.19),
od 1.10.19 – Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

nego; Hotelarstwo i gastronomia; Rekreacja;
Turystyka kulturowa z dziennikarstwem;
Studia II stopnia: Event manager; Turystyka
międzynarodowa; Menedżer turystyki i rekreacji

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

Ochrona zdrowia i medycyna podróży – 13 h
(1 os. prowadząca); Encyklopedia prawa
– 26 h (1 os. prowadząca); Prawo międzynarodowe – 26 h (1 os. prowadząca); Warsztaty
menadżerskie – 26 h (2 os. prowadzące);
Kulinaria jako atrakcja turystyczna – 12 h
(1 os. prowadząca); Język migowy – 13 h (1 os.
prowadząca); Media w turystyce sportowej – 13
h (1 os. prowadząca); Tenis stołowy – 13 h
(1 os. prowadząca); Sporty rakietkowe – 13 h
(1 os. prowadząca); Analiza rynku – 26 h (1
os. prowadząca); Gry tradycyjne – 13 h (1 os.
prowadząca).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 11
– doktorów habilitowanych: 3;– profesorów
nadzwyczajnych: 3; – profesorów zwyczajnych: 0

Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych w Katedrze/
Wydziale/ Kierunku Turystyki i Rekreacji: 17 osób
Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane
w 2019 r.

Organizacja i Zarządzania Turystyką i Hotelarstwem; Zarządzanie Turystyką Medyczną;
Trener osobisty; Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; Formy taneczno-gimnastyczne
i fitness.

Link do pełnej wersji ankiety

Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39,
61-871 Poznań;
Kontakt: tel. (61) 835 53 12, fax (61)835 53 14,
bpluta@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; język II: 104 h
języki: angielski, niemiecki, hiszpański B2
(pierwszy język) i A1 (drugi język); w tym
branżowe słownictwo specjalistyczne; studia
stacjonarne: studia II stopnia – od 2017/2018
r.: język I: 104 h; język II: 39 h; języki: angielski, niemiecki, hiszpańskiB2+ (pierwszy język)
i A1/A1+ (drugi język); branżowe słownictwo
specjalistyczne; Studia niestacjonarne: studia
I stopnia – od 2016/2017 r.: język I: 128 h;
język II: 64 h języki: angielski, niemiecki, hiszpański B2 (pierwszy język) i A1 (drugi język);
w tym branżowe słownictwo specjalistyczne;
Studia niestacjonarne: studia II stopnia od
2017/2018 r. – język I: 64 h; język II: 24 h
języki: angielski, niemiecki, hiszpański B2+
(pierwszy język) i A1/A1+ (drugi język); w tym
branżowe słownictwo specjalistyczne

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: studia II stopnia: przedmiot
do wyboru: polski język migowy (13 h)

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.

Studia I stopnia: Obsługa ruchu turystycz-

PROFIL PRAKTYCZNY
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
234 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział: Turystyki i Rekreacji
Adres: ul. Zamkowa 1,
34–200 Sucha Beskidzka
Kontakt: 338742080, 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 – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: 380 h.;
Studenci studiów stacjonarnych obowiązkowo
mają dwa języki obce (angielski, włoski, niemiecki, hiszpański) – po 190 h (łącznie 380
h). Stopień zaawansowania – podstawowy,
średniozaawansowany, zaawansowany. 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. Stopień zaawansowania:
średniozaawansowany, zaawansowany; studia
II stopnia: Studenci obowiązkowo uczestniczą

w lektoratach językowych w ilości (120 h x
5 lektoratów). Dodatkowo prowadzony jest
język hiszpański, niemiecki w wymiarze 120 h
każdy. Dodatkowo mogą korzystać z specjalnie
opracowanego kursu językowego on-line na
platformie e-learningowej, 90 h.; studia niestacjonarne: studia I stopnia: Studenci obowiązkowo uczestniczą w lektoratach językowych
w ilości (120 h) Studenci obowiązkowo mają
2 języki obce (angielski, włoski, niemiecki,
hiszpański po 190 h (łącznie 380 h). Stopień
zaawansowania: podstawowy, śreniozaawansowany, zaawansowany. Dodatkowo nieodpłatnie
mogą uczestniczyć w lektoratach na studiach
I stopnia. średniozaawansowany, zaawansowany. Studenci mogą uczestniczyć nieodpłatnie
na lektoraty językowe organizowane na studiach I stopnia (120 h x 5 lektoratów); Studia
II stopnia: Studenci obowiązkowo uczestniczą
w lektoratach językowych w ilości 120 h x
5 lektoratów. Stopień zaawansowania: podstawowy, śreniozaawansowany, zaawansowany.
Dodatkowo nieodpłatnie mogą uczestniczyć
w lektoratach na studiach I stopnia.

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

Przez praktyków rozumiemy osoby czynnie
pracujące w branżach reprezentowanych
przedmiotów. Występują przedmioty prowadzone przez dwie osoby. Hotelarstwo – 30,
prowadzący: dyrektor, manager 5* hotelu
butikowego, pracownik naukowy; Promocja
i informacja – 30 prowadzący: pracownik BP
zajmujący się tymi zagadnieniami, były wiceprezes POT; Ekologiczny hotel – 20 – prowadzący: dyrektor hotelu, tworzy ekspertyzy dla
branży hotelowej i turystycznej; Usługi hotelowe i gastronomiczne – 20 – prowadzący:
Kierownik recepcji hotelowej, wykładowca,
szkoleniowiec; Zarządzani ośrodkami SPA30, prowadzący: manager zarządzający 5*;
centrum SPA; Trening zdrowotny – 20, prowadzący: Trener personalny, szkoleniowiec;
Turystyka uzdrowiskowa- 20, prowadzący:
manager sanatorium; Aparatura kosmetyczna
SPA – 20, prowadzący: pracownik ośrodka
SPA, prowadzi szkolenia z obsługi aparatury
kosmetycznej; Trendy w turystyce – 20,
,prowadzący: pracownik BP zajmujący się
tymi zagadnieniami oraz były wiceprezes
POT; Zarządzanie gminą – 30, prowadzący:
urzędnik jednostki samorządu terytorialnego,
szef wydziału na szczeblu starostwa; Gospodarka w regionie – 20, prowadzący: urzędnik
jednostki samorządu terytorialnego; Finanse
samorządu terytorialnego – 30, prowadzący:
urzędnik jednostki samorządu terytorialnego,
Wiceprezes zarządu; Strategia medialna w reklamie – 30, prowadzący: pracownik TVP,
pracownik naukowy; Finanse przedsiębiorstw
– 16, prowadzący: urzędnik jednostki samorządu terytorialnego,

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią;
E-biznes w turystyce; Coach rekreacji; Zarządzanie turystyką zrównoważoną

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja:

liczba doktorów: 33; doktorów habilitowanych:
12; profesorów nadzwyczajnych: 15; profesorów zwyczajnych: 2; Liczba pełnoetatowych
pracowników naukowych na wydziale Turystyki i Rekreacji wynosi 35

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane
w 2019 r.: brak danych

Link do pełnej wersji ankiety

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
145 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział: Wychowania Fizycznego
Adres: ul. Marymoncka 34
Kontakt: tel. 22 834 04 31 wew. 361,
www.awf.edu.pl;
e-mail: sekretariat.tir@awf.edu.pl
Rektor uczelni: dr hab. prof. AWF Andrzej
Mastalerz
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji –
dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski

Dostępny poziom kształcenia

I stopnień – Stacjonarne – TAK; Niestacjonarne – NIE
II stopnień – Stacjonarne – TAK; Niestacjonarne – TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: Studia I stopnia: Język
angielski – 120 h. Poziom B2
Studia II stopnia – Język angielski:90 h. Poziom B2+
Studia niestacjonarne – studia II stopnia –
Język angielski:54 h. Poziom B2+

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: 1 język
obcy do wyboru: angielski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski – 90 h. Poziom B2;
studia II stopnia: 1 język obcy do wyboru:
angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski –
90 h. Poziom B2+; studia niestacjonarne:
II stopnia: 1 język obcy do wyboru: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – 54 h.
Poziom B2+

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.
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 (ćwiczenia, 30 ), prowadzi
licencjonowany przewodnik miejski; Zarządzanie – 30 w. 30 ćw. II st.; Marketing – 30 w. 30
ćw. I st.; Pływanie / I st. – 30 h; Wybrane formy
plenerowej rekreacji przygodowej / II st. – 30
h; Obozy wędrowne / I st. – 42h – x j.w. Pozostałe w ramach obozów turystyki przygodowej
i zimowego: turystyka narciarska / I st. – 5h;
objazd turystyczny / I st. x 8h; animacja / I st
x 1 h; pływanie w wodach otwartych / I st.
– 8h; outdoor z elementami surwiwalu / I st.
12h/20h; task / I st. – 3 h; Podstawy turystyki
(1 semestr) – 15 h wykład; Turystyka międzynarodowa specjalizacja – 85 h ćwiczeń, 45 h
wykład; Specjalizacja Obsługa Ruchu Turystycznego – 12 h; Hotelarstwo – 30; Podstawy
prawa i ochrona własności intelektualnej – 15

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Liczba doktorów: – 27; liczba profesorów uczelnianych: – 6; liczba profesorów tytularnych – 1

Link do pełnej wersji ankiety
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WYDANIE SPECJALNE SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2020

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

145 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

Wydział: Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Adres: Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz Kontakt:
525670055 Rektor : prof. WSG dr Marek
Chamot
Dziekan: doc. dr Magdalena Bergman

Wydział Nauk o Zdrowiu
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. Jerzy Nitychoruk
Dziekan / prorektor: dr hab. prof. PSW Marcin
Weiner / dr Ewelina Niźnikowska

Dostępny poziom kształcenia

I stopnień – Stacjonarne i niestacjonarne –
TAK (na studiach niestacjonarnych nie było
odpowiedniej liczby kandydatów)
II stopnień – Stacjonarne i niestacjonarne –
TAK (na studiach niestacjonarnych nie było
odpowiedniej liczby kandydatów)

226 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK
II stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania
studia stacjonarne:

Studia stacjonarne: Studia I stopnia: język angielski – 150 h, poziom B2
Studia II stopnia: język angielski – 90 h, poziom B2+;
Studia niestacjonarne: studia I stopnia: brak;
Studia niestacjonarne: studia II stopnia: brak

Studia I stopnia: obowiązkowy jeden język
obcy do wyboru spośród – j. angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego – 180 h, poziomy
A2–B2; Drugi język specjalistyczny – 30 h,
Studia II stopnia – J. angielski 52 h; studia
niestacjonarne: studia I stopnia: obowiązkowy
jeden język obcy do wyboru spośród j. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego – 152h, poziomy A2–B2 Drugi język specjalistyczny – 30
h; studia II stopnia – J. angielski – 52 h

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: studia I stopnia: język niemiecki – 60 h, język rosyjski – 60 h, poziom B2

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

Obsługa ruchu turystycznego – 30 h; Przedsiębiorstwo turystyczne – 30 h; Zakładanie i prowadzenie własnej firmy – 30 h; Organizacja
i obsługa imprez turystycznych – 30 h; Systemy
obsługi klienta – 15 h; Pilotaż wycieczek – 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; Transport w turystyce
– 15 h; Hotelarstwo – 15 h; Promocja usług
turystycznych – 30 h; Finansing of international
tourism projects – 30 h;

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.

studia I stopnia: obsługa ruchu turystycznego;
turystyka i rekreacja zdrowotna international
tourism
studia II stopnia: zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

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

Studia I stopnia – 480 godzin
Studia II stopnia – 480 godzin; Przedsiębiorstwa turystyczne: biura podróży;
przedsiębiorstwa transportu turystycznego;
przedsiębiorstwa hotelarskie; ośrodki wypoczynkowe; ośrodki sportowo-rekreacyjne;
gospodarstwa agroturystyczne; ośrodki informacji turystycznej; inne jednostki prowadzące
działalność turystyczno-rekreacyjną

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Kierunki turystyczne: – liczba doktorów: 9;
– doktorów habilitowanych: 1 – profesorów
nadzwyczajnych:0 – profesorów zwyczajnych:
2; Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych na kierunku Turystyka i Rekreacja: 14
(Zakład Turystyki i Rekreacji)

Link do pełnej wersji ankiety

Studia stacjonarne; Studia stacjonarne I stopnia: Język do wyboru 152 h;
Studia stacjonarne II stopnia – j. angielski 28h,
poziom B2+;
Studia niestacjonarne: studia I stopnia – Język
do wyboru 152 h,
Studia II stopnia – j. angielski 28 h, poziom
B2+

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

I stopień (przykład dla stud. stac.) (podana
liczba godzin zawiera: zaj. W kontakcie bezpośrednim, terenowe, projektowe) Biznes plan
– 12; PDW_Organizacja imprez masowych XIV
– 26; PDW_Logistyka w usługach hotelarskich
XIV – 16; Organizacja gospodarki turystycznej
– 24; Podstawy hotelarstwa – 44; Organizacja
pracy w przedsiębiorstwie hotelarskim – 24;
PDW_Kurs barmański X/2 – 32; Rynek hotelarski – 8; Marketing usług – 16; Obsługa
klienta – 34; Systemy i łańcuchy hotelowe – 24;
Wyposażenie techniczne hotelu – 11; PDW_
Animation in tourism I/1 – 15; PDW-Event
management III/2 – 15; E-commerce i Komunikacja marketingowa – 14; Funkcjonowanie
gastronomi hotelowej – 20; Organizacja imprez
MICE – 26; Zarządzanie jakością w obiekcie
hotelarskim – 22; Zajęcia eksperckie – 24.
II stopień (przykład dla stud. stac.) (podana
liczba godzin zawiera: zaj. W kontakcie bezpośrednim, terenowe, projektowe); Komunikacja
marketingowa – 38; Marketing internetowy
– 37; Negocjacje i techniki autoprezencji – 20;
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 30; PDW_Coaching IX/1 – 32; PDW_
Psychologia kierowania i przywództwa IX/2
– 32; Zajęcia eksperckie – 12; Zarządzanie
marką – 20; Zarządzanie projektami i budowanie zespołu – 12; Programowanie i organizacja
imprez turystycznych i rekreacyjnych – 8;
Zarządzanie infrastrukturą sportową* – 44;
Bezpieczeństwo imprez sportowych – 24;
Polityka sportowa – 7; Konkurencja na rynku
sportowym – 16.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Studia I stopnia: Hotelarstwo i gastronomia;
E-marketing w turystyce, Turystyka międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie; Interna-

tional tourism and hospitality management;
Studia II stopnia: Menadżer sportu, Zarządzanie i marketing; Zarządzanie w hotelarstwie
i turystyce

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja:

Liczba kadry ze stopniem naukowym
liczba doktorów: 14; doktorów habilitowanych:
2; profesorów nadzwyczajnych: 6; profesorów
zwyczajnych:6

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane
w 2019 r.

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Zarządzanie Sportem

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Studia I stopnia: Zarządzanie w hotelarstwie
i gastronomii; Gastronomia i dietetyka; Międzynarodowy biznes turystyczny. Studia II
stopnia: Zarządzanie w sektorze turystycznym; Organizacja eventów; Trener zdrowego
stylu życia, zarządzanie gastronomią; Zarządzanie w gospodarce turystycznej

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja:
Łącznie: 10, ze stopniem naukowym: 10.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane
w 2019 r.
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii.

Link do pełnej wersji ankiety

Link do pełnej wersji ankiety

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

145 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

153 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

Adres: Miszewskiego 12/13 Gdańsk
Kontakt: 520 26 14 w 165,
mail: aleksandra.piIzystOwstih.pl
Rektor: dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK; II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: Studia I stopnia: (128 h),
Studia II stopnia (44 h);
Studia niestacjonarne: Studia I stopnia:
(104 h), studia II stopnia (36 h).

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania
Studia stacjonarne: Studia I stopnia 96 h.

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

Podstawy hotelarstwa – 34; Turystyka SPA
& Wellness – 22; Spotkania z biznesem – 14;
Obsługa ruchu turystycznego – 50; Pilotaż
turystyczny – 44; Zarządzanie hotelem – 26;
Turystyka wiejska – 32; Zarządzanie projektami w turystyce – 42; Nowoczesne biuro podróży – 10; Media społecznościowe w biznesie
turystycznym – 22; Transport w turystyce – 22;
Przemysł spotkań w hotelarstwie – 22; biura
podróży – 16; Incentive Travel – 32; Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych – 32;
Bezpieczeństwo w turystyce z elementami zarządzania kryzysowego– 18; Przedsiębiorczość
– 36; Event jako narzędzie biznesowe – 22;
Ochrona danych osobowych – 10; Jakość usług
hotelarsko-gastronomicznych – 34; Zarządzanie strategiczne – 28; Meeting planning – 20;
Revenue management – 16; SPA & Wellness –
30; Społeczna odpowiedzialność biznesu – 20;
Urzędowa kontrola żywności – 10; Jakość usług
gastronomicznych – 34; Podstawy gastronomii
– 36; Gastronomia – 40; Wyposażenie obiektów
SPA & Wellness – 30; Bankowość i finanse
– 30; Podstawy analizy finansowej – 30; Gastronomia z technologią gastronomiczną – 28; Projektowanie zakładów gastronomicznych – 30;
Turystyka medyczna – 18; Społeczna odpowiedzialność biznesu – 20; Podstawy racjonalnego
żywienia – 30.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Adres: ul. Uniwersytecka 7, 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
Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku: prof. dr hab. Wioletta Kamińska

Dostępny poziom kształcenia:

I stopnień: Stacjonarne – TAK; Niestacjonarne
– TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania:

Studia I stopnia: studia stacjonarne – język
angielski – 120 h. poziom B2;
Studia niestacjonarne – język angielski 90 h
poziom B2

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne i studia niestacjonarne: Studia I stopnia – język niemiecki, język rosyjski,
język francuski – 120 h.
Studia niestacjonarne – język niemiecki, język
rosyjski, język francuski – 90 h.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.
I stopnia: Trzy specjalności: Hotelarstwo;
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego;
Turystyka zdrowotna

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

Seminarium dyplomowe – 150; Kartowanie
turystyczne – 120; Geografia turystyczna – 105;
Wycieczki i obozy szkolne – 30.; Krajoznawstwo – 90; Zarządzanie hotelem i rachunkowość – 75; Materialne dziedzictwo kulturowe
– 105; Organizacja pracy w hotelarstwie – 60;
Obsługa ruchu turystycznego – 105; Turystyka uzdrowiskowa – 45; Objazd studyjny
(Góry Świętokrzyskie) – 60; Objazd studyjny
(Wyżyna Lubelska) – 30; Objazd studyjny
(Pojezierze Wielkopolskie) – 60; astosowanie
informatyki w turystyce – 60; Rynek hotelarski
– 60; Obsługa klienta w hotelu – 90; Żywienie
człowieka i dietetyka – 60; Jakość surowców
i produktów spożywczych – 30; Praktyka dyplo-
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mowa – 120; Praktyka zawodowa – 210 (l rok);
Praktyka zawodowa – 240 (II rok)

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka
i rekreacja:

Kierunek Turystyka i Rekreacja: liczba doktorów: 9; doktorów habilitowanych: 7; profesorów tytularnych: 1

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 8;
doktorów habilitowanych – profesorów nadz.
PWSZ: 3; profesorów zwyczajnych: 1

Link do pełnej wersji ankiety

Link do pełnej wersji ankiety

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU
193 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
150 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
Dyrektor Instytutu: dr nauk med. Renata Dziubaszewska
Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji: dr
Łukasz Szmyd
Dostępny poziom kształcenia: Studia stacjonarne:
I stopnia

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: I stopnia: język angielski
–120 h (B2); Ponadto: język angielski specjalistyczny – 30 h. (B2); Łącznie 150 h; obowiązkowy język drugi (do wyboru B1); j. niemiecki
– 90 h; j. rosyjski – 90 h; j. hiszpański – 90 h;
j. francuski – 90 h.

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: I stopnia: obowiązkowy
język drugi (do wyboru B1) j. niemiecki – 90 h;
j. rosyjski– 90 h;
j. hiszpański – 90 h; j. francuski – 90 h.

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

Przedsiębiorczość – 10; Ćwiczenia terenowa z historii architektury i sztuki – 40;
Prawo w turystyce i rekreacji – 90; Tourism
service managment – 60; Ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego – 40;
Organizacja i zarzadzanie – 45; Rynek usług
turystycznych – 30; Obóz letni – 40; Formy
aktywności ruchowej – 100; Obsługa ruchu
turystycznego – 90 – spec. MTiR; Organizacja i zarzadzanie imprezami turystycznymi
i rekreacyjnymi – 45 – spec. MTiR; Organizacja pracy biurowej w przedsiębiorstwie
turystycznym – 45 – spec. MTiR; Obsługa
klienta w turystyce – 30 – spec. MTiR; Podstawy organizacyjno -prawne funkcjonowania
uzdrowisk – spec. TU; Zajęcia ruchowe
w wodzie – 45 – spec. TU; Lecznictwo uzdrowiskowe – 15 – spec. TU; Podstawy terapii
fizykalnej – 45 – spec. TU; Odnowa biologiczna – 45 – spec. TU; Masaż klasyczny – 60
– spec. TU; Profilaktyka urazów i pierwsza
pomoc przedlek. – 45 – spec. TU; Turystyka
kwalifikowana (do wyboru): piesza górska –
40; rowerowa – 40; konna – 40 h.

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 5,
61-895 Poznań
Kontakt: 61 655 33 33, fax. 61 655 33 76,
wsb@wsb.poznan.pl
Rektor: prof. dr hab. Józef Orczyk

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK
II stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: studia I stopnia, dwa języki
obce – 360 h: – angielski; – niemiecki; – hiszpański;
Studia II stopnia: do wyboru język obcy specjalistyczny – 60h: – angielski; – niemiecki; studia
niestacjonarne:
Studia I stopnia: dwa języki obce – 64/120h
+ e-learning: angielski; niemiecki; hiszpański;
Studia II stopnia: do wyboru język obcy specjalistyczny 16h + 60h; e-learningu: angielski;
niemiecki.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.

Kierunek jest realizowany na trzech wydziałach: – na Wydziale Finansów i Bankowości
w Poznaniu,
ul. Powstańców Wielkopolskich 5,
61–895 Poznań, osoba odpowiedzialna za kierunek: mgr inż. Agata Dondajewska;
– na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie, ul.
Sportowa 29,41–506 Chorzów, osoba odpowiedzialna za kierunek:
mgr Krystyna Szczęsny;
– na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, al.
Wojska Polskiego 128,
70–491 Szczecin, osoba odpowiedzialna za kierunek: dr Małgorzata Matlegiewicz

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

Wydział Finansów i Bankowości
w Poznaniu:
Badania rynku turystycznego – NS: 16; CRM
– zarządzanie relacjami z klientami – NS: 16;
Eksploatacja hotelu – S: 20; Fizjologia człowieka – S: 30, NS: 24, Fundusze Europejskie
i Zarządzanie Projektami – NS: 24; Gastronomia w hotelu – S: 20; Geografia i kartografia
turystyczna – S; 60,NS: 48; Komunikacja
marketingowa – NS: 16; Legalizacja pobytu
i zatrudnienia pracowników – NS: 16; Marketing międzynarodowy – NS: 16; Marketing
usług turystycznych – NS: 32; Metodyka
projektu dyplomowego – S: 16; Negocjacje
w biznesie – NS: 16, Nowoczesne metody
zarządzania hotelem – S: 20; Obsługa ruchu
turystycznego – S: 45, NS: 32; Organizacja
i funkcjonowanie biura podróży – NS: 16;

Organizacja pracy hotelu i restauracji – NS: 16;
Organizacja spotkań biznesowych i konferencji
– S: 20; Pierwsza pomoc – S: 20; NS: 16; Planowanie żywienia i układanie diet – S: 20, NS:
16; Podstawy dietetyki – S: 30, NS: 24; Podstawy hotelarstwa – S: 30, NS: 24; Podstawy
medycyny podróży - NS: 16; Podstawy prawne
działalności hotelarskiej - S:20 ; Podstawy zagospodarowania turystycznego – NS: 16; Prawo
w turystyce i rekreacji – S: 30, NS: 16; Protokół
dyplomatyczny – NS: 16; Przedsiębiorczość
– S: 30, NS: 24; Przewodnictwo turystyczne
– NS: 16; Psychologia w turystyce – S: 30,
NS: 24; Regiony turystyczne Europy - NS: 16;
Regiony turystyczne Polski – NS: 24; Serwis
gastronomiczny i obsługa kelnerska – S: 20,
NS: 16; Systemy informatyczne w gastronomii
i dietetyce – S: 20, NS: 16; Systemy rezerwacyjne w hotelu – S: 20; Systemy rezerwacyjne
w turystyce – NS: 16; Teoria i metodyka rekreacji - S: 45, NS: 32; Turystyka lotnicza – NS:
16; Turystyka i rekreacja w polityce państwa
– NS: 16; Ubezpieczenia turystyczne w Unii
Europejskiej – NS: 16; Współczesne trendy
w branży HoReCa - studia przypadków – NS:
16; Wyzwania rynku pracy – S: 16, NS: 16;
Zachowania nabywcze na rynku hotelarskim
– S: 20; Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne – NS: 32; Zarządzanie atrakcjami
turystycznymi – NS: 16; Warsztat pracy pilota
wycieczek – NS: 16.
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:
Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów
Europy – 60 h; Geografia turystyczna z elementami krajoznawstwa – 30cznych – 30; Komunikacja w turystyce – 60; Kuchnie narodowe
i regionalne – 60; Marketing usług turystycznych – 45; Międzynarodowe rynki turystyczne
– 75; Oferta turystyczna – 30; Organizacja
i funkcjonowanie obiektów turystycznych – 30;
Pierwsza pomoc przedmedyczna – 30; Podstawy hotelarstwa – 30; Podstawy marketingu
w hotelarstwie i gastronomii – 45; Podstawy
rekreacji – 60; Podstawy technologii żywności
w gastronomii – 30; Podstawy turystyki – 60;
Prawo zobowiązań i ubezpieczeń w turystyce
międzynarodowej – 30; Produkty turystyki międzynarodowej – 60; Systemy informacji i rezerwacji w turystyce – 60; Wprowadzenie na rynek
pracy – 45; Współczesne problemy w turystyce
– 60; Zagrożenia w turystyce międzynarodowej
– 30; Zarys historii architektury i sztuki – 20;
Zarządzanie zakładem gastronomicznym – 30;
Żywienie człowieka – 15.
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:
Geografia turystyczna – 15; Geografia turystyczna świata – 31; Historia architektury
i sztuki – 19; Krajoznawstwo – 12; Podstawy
hotelarstwa – 30; Podstawy turystyki i rekreacji
– 35; Podstawy prawa w turystyce – 15;
Walory turystyczne i rekreacyjne wybranych
miast Polski i UE – 31; Podstawy zarządzania
– 21; Planowanie diety i organizacja żywienia
w turystyce i rekreacji – 37; Przepisy i regulacje
prawne dotyczące żywienia zbiorowego – 26;
Rynek i produkt hotelarski – 28; Promocja
i marketing usług hotelarskich – 28; Zarządzanie
jakością usług w przedsiębiorstwie hotelarskim
– 26; Podstawy prawne działalności hotelarskiej
– 26; Organizacja kongresów i konferencji – 39;
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie hotelarskim – 31; Systemy informatyczne w hotelarstwie – 37; Organizacja imprez turystycznych
i rekreacyjnych – 18; Podstawy psychologii i socjologii – 19; Transport w turystyce – 9.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.

Studia I stopnia: Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu 4 specjalności; Promocja zdrowia, SPA i Wellness; Hotelarstwo; Gastronomia
z dietetyką; Obsługa ruchu lotniczego;
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 4 spe-

cjalności: Menedżer Sportu; Obsługa Ruchu
Turystycznego; Turystyka międzynarodowa;
Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie 1 specjalność: Hotelarstwo
Studia II stopnia: Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu 3 specjalności: Międzynarodowy
biznes turystyczny; Menedżer hotelarstwa i gastronomii; Menedżer obiektów SPA i Wellness

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja:
Liczba kadry ze stopniem: – dr 15;
– dr hab. 7; – prof. 2

Link do pełnej wersji ankiety

Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Gastronomii w poznaniu
184 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
Prorektor: dr Lech Drożdżyński

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak;
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: j. angielski
(360 h), j. niemiecki lub francuski dla specjalności (360 h), nieobowiązkowy do wyboru:
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,
rosyjski (60 h); studia II stopnia: j. angielski
(120 h);
studia niestacjonarne: studia I stopnia: j. angielski, nieobowiązkowy do wyboru: francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski (60 h),
studia II stopnia: j. angielski, nieobowiązkowy
do wyboru: j. francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski (60 h).

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: do wyboru:
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski – 60 h; studia II stopnia: nieobowiązkowy
do wyboru: j. francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski – 60 h; studia niestacjonarne:
studia I stopnia: nieobowiązkowy do wyboru: j.
francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski – 60 h, studia II stopnia: nieobowiązkowy
do wyboru: j. francuski, niemiecki, hiszpański,
włoski, rosyjski – 60 h).

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

Hotelarstwo – 30; Wychowanie fizyczne – 30;
Krajoznawstwo – 45; Ekologia i ochrona środowiska – 30; Obsługa ruchu turystycznego – 30);
Podstawy kultury fizycznej – 30; Towaroznawstwo – 10; Podstawy turystyki – 10; Postawy
rekreacji – 10; Regiony turystyczne – 10;
Żywienie człowieka – 30; Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych – 30.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Studia I stopnia: Hotelarstwo i gastronomia; Zarządzanie i marketing w hotelarstwie,
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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; Języki obce w turystyce,
hotelarstwie i gastronomii

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 10, doktorów habilitowanych: 4, profesorów nadzwyczajnych: 2, profesorów zwyczajnych: 2.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane
w 2018 r.

Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym
i gastronomią.

Link do pełnej wersji ankiety

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
162 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

WYDANIE SPECJALNE SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2020
tudia II 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; Marketing w turystyce – 50; Rynki
turystyczne świata – 50; Regiony turystyczne
świata – 24; Hotelarstwo – 35; Informatyka
w hotelarstwie i gastronomii – 20; Inicjowanie
i prowadzenie własnej działalności gospodarczej – 20; Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim wraz z ćw. terenowymi
– 162; Prawo w hotelarstwie – 18; Kompetencje
i role organizacyjne menedżera usług turystycznych i hotelarskich – 14; Kreowanie wizerunku
hotelu – 16; Organizacja imprez masowych
– 20; Organizacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, SPA and wellness – 10; Obsługa
turystyki wyjazdowej w Polsce – 10; Organizacja destynacji turystycznych 10; Komercyjne
rynki turystyki międzynarodowej – 10; World
Tourism Regions – 24; Produkt turystyczny –
24; Strategie i modele biznesu hotelowego – 20;
Organizacja wydarzeń przemysłu spotkań – 20;
Współczesne trendy w turystyce i rekreacji –
24; Systemy rezerwacyjne w turystyce – 22;
E-commerce w turystyce – 10; Tourism Geography – 12.

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

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Dostępny poziom kształcenia

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
Dotatkowo: Kierunek: Tourism and Recreation
– studia anglojęzyczne w 100%. Specjalności
do wyboru na tym kierunku: International Tourism (studia anglojęzyczne).
II stopień – stacjonarne: nie, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: 92 h. 1 język
obowiązkowy + 92 h. jeden dodatkowy: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, hiszpański; World’s
tourism markets (Rynki turystyczne świata) – 20
h po angielsku, obligatoryjny na III roku język
angielski w turystyce 20 h.
studia niestacjonarne: 72 h. jeden język obowiązkowy + 72 h. 1 dodatkowy: j. angielski, j.
niemiecki, j. rosyjski, hiszpański; World’s tourism
markets (Rynki turystyczne świata) – 20 h.
po angielsku, obligatoryjny Dodatkowo na III
roku: Język angielski w turystyce 20 h.; studia
II stopnia: 76 h; Język obcy I, z elementami
języka specjalistycznego 76 h; Język obcy II,
z elementami języka angielski, j. niemiecki, j.
rosyjski, j. hiszpański World tourism regions
(Regiony turystyczne świata) – 24 h po angielsku, obligatoryjny.

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

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.; s

studia I stopnia: Hotelarstwo, Gastronomia
i dietetyka; International business; Dietetyka
w turystyce i rekreacji; Trener personalny z dietetyką; Menedżer sportu
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii;
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness;
Turystyka międzynarodowa i biura podróży
studia II stopnia: Organizacja hotelarstwa
i gastronomii; Menedżer turystyki prozdrowotnej
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 11; doktorów habilitowanych: 2; profesorów nadzwyczajnych: 1; profesorów zwyczajnych: – 0

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane
w 2019 r.

W ofercie na rok akademicki 2018/19 znalazł
się kierunek: Menedżer w hotelarstwie, Akademia trenera personalnego, Trener rozwoju
osobistego z psychodietetyką, Opiekun osób
starszych, Menadżer eventów, nauka 2 semestry.

Link do pełnej wersji ankiety

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w warszawie

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: – 245 h B2,
studia II stopnia: – 130 h B2,
studia niestacjonarne: studia I stopnia: – 150 h
B1, studia II stopnia: – 80 h B1

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania
język hiszpański: studia stacjonarne: studia
I stopnia: – 120 h, studia II stopnia: 90 h;
Studia niestacjonarne: studia I stopnia: 90 h,
studia II stopnia: 70 h.

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

Język angielski w turystyce – 160; Wyposażenie
przedsiębiorstwa hotelarskiego – 40; Usługi
hotelarskie – 40; Nowe technologie w obiektach
hotelarskich – 30; Prawo w turystyce – 40;
Informacja turystyczna – 40; Obsługa klienta
– 30; Metodyka kształcenia zawodowego – 60;
Organizacja imprez i usług turystycznych – 40;
Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy
turystycznej – 30; Podstawy działalności gospodarczej w turystyce – 30; Sprzedaż imprez
turystycznych – 30; Promocja w turystyce – 40;
System rezerwacyjno-sprzedażowy – 40.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Studia I stopnia: Manager w Hotelarstwie i Gastronomii; Organizacja Usług Turystyczntch
Studia II stopnia: Zarządzanie w Hotelarstwie
i Gastronomii

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 7,
doktorów habilitowanych: 3, profesorów zwyczajnych: 1.

Studia podyplomowe z zakresu turystyki tylko realizowane
w 2019 r.

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli szkół średnich i absolwentów w zakresie
Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii – 18
absolwentów.

Link do pełnej wersji ankiety

polski dla obcokrajowców (60 h), + język
specjalistyczny angielski (75 h) + zajęcia prowadzone w języku 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 prowadzone w języku angielskim +
polski – 20 h + j. obcy – 30 h; studia niestacjonarne: studia I stopnia prowadzone w języku
polskim – obowiązkowy język angielski – 60 h
(A1 – B2) + język polski dla obcokrajowców
– 60 h, + język specjalistyczny angielski – 50 h
+ zajęcia prowadzone w języku 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.

Studia I stopnia: Podstawy rekreacji – 15;
Prawo w turystyce i rekreacji – 30; Organizacja
działu konferencji i bankietów, obsługa gości
dziennych – 20; Techniki cenotwórcze w hotelarstwie – 20; Promocja i PR w hotelu – 20;
Dystrybucja usług hotelarskich – 20; Zarządzanie projektem w praktyce – 20; Kreatywne
rozwiązywanie problemów – 20; Gastronomia
hotelowa – 20; Projektowanie i organizacja
eventów – 20; Usługi turystyczne w e-biznesie – 20; Digital Comunication B2C – 30;
Grafika komputerowa – 20; e-marketing – 30
h.; Studia II stopnia: Zarządzanie turystyką
w miejscowości i regionie – 30; Zarządzanie
projektami – 20; CSR w hotelarstwie/MICE –
20; Zarządzanie usługami noclegowymi – 20;
Zarządzanie usługami gastronomicznymi
w hotelu – 20; Revenue management w hotelarstwie – 20; Biznesplan w hotelarstwie/
MICE – 20; International Tourism Trades
and Conferences – 30; Budowanie zespołu
i przywództwo – 20; Media społecznościowe
w hotelarstwie/MICE – 20; Fotografia i video
w hotelarstwie/MICE – 20.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Wyższa szkoła handlowa we Wrocławiu
184 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
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: dr Roman Fulneczek
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego dr inż. Halina Węgrzyn
Prorektor: dr Marta Drozdowska
Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji: dr
Izabela Gruszka

238 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”

Dostępny poziom kształcenia

Wydział: Turystyka i Rekreacja
Adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 38A,
01-242 Warszawa
Kontakt: tel./fax (022)624 95 60,
dziekanat@wstijo.edu.pl
Rektor: dr Włodzimierz Banasik
Kierownik Katedry Turystyki: dr Bolesław Iwan

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

I stopień – stacjonarne i niestacjonarne: TAK
II stopień – stacjonarne i niestacjonarne: TAK

Studia stacjonarne: Studia I stopnia; studia
prowadzone w języku polskim – obowiązkowy
język angielski – 100 h (A1 – B2) + język

Studia I stopnia: Hotelarstwo;
Międzynarodowy biznes turystyczny;
Organizacja eventów; E-biznes w turystyce;
Przedsiębiorczość w turystyce
Studia II stopnia: Menedżer Hotelarstwa; Menedżer przemysłu spotkań.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
– liczba kadry ze stopniem dr, dr hab. i tytułem profesora
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 6;
doktorów habilitowanych: 2; profesorów zwyczajnych: 1.

Link do pełnej wersji ankiety
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WYDANIE SPECJALNE SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2020
Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
133 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział: Wychowania Fizycznego
Adres. ul. Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław
Kontakt: tel.: 71373480
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we
Wroctawiu: prof.dr hab. Andrzej Rokita
Dziekan Wydziafu Wychowania Fizycznego:
prof. dr hab. Teresa Stawińska-Ochla

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: TAK;
II stopień – stopnia stacjonarne: TAK
studia niestacjonarne: NIE

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: Studia I stopnia – 120 h
Poziom B2; studia II stopnia – 30h

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania
Studia stacjonarne: Studia II stopnia – 30 h

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.

Specjalności realizowane są tylko na II stopniu
kształcenia: Laboratoria komputerowe – oprogramowanie specjalistyczne (m.in. programy
rezerwacyjno–sprzedażowe); II stopień:
Hotelarstwo; Organizator przedsięwzięć turystycznych; Trener Outdoor; Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

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

lnnowacje w turystyce –12; Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym – 6;
Funkcjonowanie hoteli – ćwiczenie terenowe
– 6; Produkt turystyczny i rekreacyjny – 30;
Biznes plan dla przedsięwzięć edukacyjnych –
30; Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji
– 45; Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym – 25; Doradztwo menedżerskie w turystyce i rekreacji – 40; Marketing
usług hotelarskich – 35; Podstawy ekonomii
– 30; Ekonomika turystyki i rekreacji – 40; Systemy informatyczne w hotelu – 30; Organizacja
ruchu turystycznego – 51; Obsługa ruchu turystycznego – 35; Krajoznawstwo – 34; Funkcje
turystyczne obszarów – pilotaż i przewodnictwo – ćwiczenia terenowe – 61; Organizacja
i technika pracy w hotelu – 50; Gastronomia
i usługi dodatkowe w hotelu – 40; Kontakty
interpersonalne i interkulturowe w hotelarstwie
30; Współczesny rynek usług rekreacyjnych – 8;
Projektowanie gier dla wszystkich – 4; Sporty
rekreacyjne – 4; Pierwsza pomoc przedlekarska
– 20; Projektowanie usług rekreacyjnych dla
klienta specjalnych potrzeb 35; Łyżwiarstwo
– 30; Obóz zimowy – 50; Survivalowe formy
zachowań rekreacyjnych – 25; Specjalizacje
instruktorskie – 90

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 39,
doktorów habilitowanych: 2, profesorów: 5,
profesorów uczelnianych: 6.

Link do pełnej wersji ankiety

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
228 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Adres: 30-348 Kraków,
ul. prof. St. Łojasiewicza 4,
Kontakt: 12 664 55 79;
urszula.haladus@uj.edu.pl,
www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl
Rektor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak;
Dziekan: prof. dr hab. Piotr Jedynak; Dyrektor
Instytutu prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

Dostępny poziom kształcenia:

I stopnień: Stacjonarne – NIE; Niestacjonarne
– NIE;
II stopnień: Stacjonarne – TAK; Niestacjonarne – TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Stacjonarne: studia II stopnia, język angielski –
Business English B2; 30+30=60 h;
Niestacjonarne: studia II stopnia: język angielski – Business English B2+; 30+30=60 h

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.
Studia II stopnia. Zarządzanie w turystyce

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

Razem: 273 h; Komunikacja interkulturowa
– 45; Planowanie imprez turystycznych – 18;
Internetowe biura podróży – 18;
Technologie mobilne 15; Konkurencja na rynku
turystycznym 15;
Warsztaty menadżerskie I -22;
Psychologia w zarządzaniu – 30;
Rynek nowych mediów – 20;
Bezpieczeństwo w Internecie – 30;
Media relations – 30;
Strategie w mediach społecznościowych – 30

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Kierunki turystyczne: – liczba doktorów:
4; doktorów habilitowanych: 1; profesorów
nadzwyczajnych: 4; profesorów zwyczajnych:
2; Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych w Kierunku Zarządzanie w turystyce
i w sporcie 14

Dostępny poziom kształcenia

I stopnień: Stacjonarne: tak; niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: Studia I stopnia: j. angielski – 120 h zakończony egzaminem certyfikacyjnym na poziomie B2; Języki dodatkowe:
j. arabski, chiński, francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski, włoski – po 120 h;
Studia II stopnia: j.angielski – 60 h,
język specjalistyczny na poziomie B2+

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania
Studia stacjonarne: studia I stopnia: j. arabski,
j. chiński, j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski – po 120 h;
Studia II stopnia:– studia niestacjonarne:
studia I stopnia: j. arabski, j. chiński,
j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. włoski – po 60 h;

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.

Studia I stopnia: 6 specjalności: Hotelarstwo
i turystyka zdrowotna; Rekreacja ruchowa;
Turystyka i rekreacja; Turystyka kulturowa;
Zarządzanie bezpieczeństwem turystów
w sytuacjach kryzysowych; Zarządzanie
eventami
Studia II stopnia: 4 specjalności: Turystyka
i rekreacja; Turystyka międzynarodowa;
Technologie komunikacyjne i informacyjne ICT
w turystyce; Zarządzanie w turystyce

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

Turystyka w biznesie – 45; Zasady zachowania
się w sytuacjach kryzysowych – 30; Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych – 30;
Bezpieczeństwo obchodzenia się z bronią
cz.1 – 20; Ekonomika turystyki i rekreacji – 35;
Negocjacje – 30; Prawo w hotelarstwie – 20;
Język migowy w turystyce – 30; Metodyka
organizacji eventu – 60; Negocjacje i protokół
dyplomatyczny – 20; Zarządzanie organizacją
i bezpieczeństwem imprez masowych – 10;
Zarządzanie turystyką w organizacjach i administracji publicznej – 15; Trendy w vencie – 15;
Analiza finansowa eventu – 20; Analiza rynku
eventowego w Polsce i za granicą – 30.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Link do pełnej wersji ankiety

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 41/120
na wydziale; doktorów habilitowanych: 1/6 na
wydziale; profesorów nadzwyczajnych:13/46
na wydziale; profesorów zwyczajnych: 6/25 na
wydziale Liczba pełnoetatowych pracowników
naukowych w Katedrze/ Wydziale/ Kierunku
Turystyki i Rekreacji: 13 w katedrze/207 na
wydziale

Link do pełnej wersji ankiety
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne:tak, niestacjonarne: tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: tak

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: Studia I stopnia – Język
obowiązkowy angielski – 120 h
Studia II stopnia – Język obowiązkowy angielski – 60 h; studia niestacjonarne: studia
I stopnia – Język obowiązkowy angielski –
90; studia II stopnia – Język obowiązkowy
angielski – 60

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Studia stacjonarne: Studia I stopnia
Język niemiecki lub hiszpański lub angielski lub
rosyjski – 60. Fakultatywnie dla grup średniozaawansowanych i zaawansowanych zajęcia
prowadzone przez Native Speaker;
studia II stopnia: Język niemiecki lub hiszpański lub angielski – 40. Fakultatywnie dla grup
średnio-zaawansowanych i zaawansowanych
zajęcia prowadzone przez Native Speakera; studia niestacjonarne: studia I stopnia: Fakultet –
język niemiecki lub hiszpański lub angielski lub
rosyjski – 42. Fakultatywnie dla grup średniozaawansowanych i zaawansowanych zajęcia
prowadzone przez Native Speakera
Studia niestacjonarne: Studia II stopnia: Fakultet – język niemiecki lub hiszpański lub angielski lub rosyjski – 30. Fakultatywnie dla grup
średnio-zaawansowanych i zaawansowanych
zajęcia prowadzone przez Native Speakera

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone w 2019 r.
Studia I stopnia: Turystyka międzynarodowa;
Hotelarstwo; Porty Lotnicze w obsłudze ruchu
turystycznego i przewozowego; Zarządzanie
śródlądową turystyką wodną; Studia II stopnia: Menedżer turystyki międzynarodowej;
Planowanie dietetyczne w sporcie, turystyce
i rekreacji; Menedżer hotelarstwa i obiektów
turystycznych

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.; Hotelarstwo – 20h
(W)/10 (ćw.) stac.; 16h (W)/10h (ćw.) niest.;
Pilotaż wycieczek - 34h (W) stac.; 30h (W)
niest.; Planowanie i polityka turystyczna – 18h
(W)/16h (ćw). niest.; Etykieta w turystyce i hotelarstwie – 16h (W) stac.; 16 (W) niest.; Elementy prawa międzynarodowego w turystyce
– 16h (W) niest.; Badania rynku turystycznego
- 16h (W)/ 22h (ćw.) niest.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

230 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych
Adres: ul. B. Krygowskiego 10,
61-680 Poznań
Kontakt:618296217,
www.turystyka.amu.edu.pl,
turystyka@amu.edu.pl
Rektor: prof. prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki,
prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak,
dr inż. Grzegorz Borkowski

Rektor: dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof.
GWSH
Prorektor ds. organizacji i rozwoju:
Mgr Marta Adamczyk
Prorektor ds. kształcenia:
dr Joanna Strzelczyk-Łucka
Prodziekan ds. kierunku turystyka i rekreacja
dr Grzegorz Jankowski

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. W. Korfantego w Katowicach
208 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział: Zarządzania / kierunek Turystyka
i Rekreacja
40–659 Katowice, ul. Harcerzy Września nr 3
Kontakt: 32 37 70 539; fax 32 206 61 06;
www.gwsh.pl” www.gwsh.pl

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 7; doktorów habilitowanych: 1; profesorów zwyczajnych: 2. Liczba pełnoetatowych pracowników
naukowych w Katedrze: 10

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane
w 2019 r.
W zakresie zarządzania turystyką i rozwojem
turystycznym. Dietetyka i suplementacje. Zarządzanie Placówką Kosmetologiczną i SPA

Link do pełnej wersji ankiety
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Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
193 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Instytut Geografii
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Kontakt: 12 662-62-45,
www.up.krakow.pl; http://ig.up.krakow.pl;
geograf@up.krakow.pl
Rektor: prof. dr hab. Karol Karolczak
Dyrektor Instytutu Geografii:
dr Tomasz Rachwał
Kierownik Katedry Turystyki
i Badań Regionalnych:
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne:
tak
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne:
nie

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania
Studia stacjonarne: studia I stopnia: studia
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pierwszego stopnia, angielski, 110 h, poziom
B2-C2; studia II stopnia: angielski, dla celów
akademickich lub branżowy, 15 h, B2-C2;
Studia niestacjonarne: studia I stopnia: studia
pierwszego stopnia, angielski, 110 h, poziom
B2-C2;

zwyczajnych – 3; profesorów zwyczajnych – 0;
Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych Kierunku Turystyka i Rekreacja – 18

Link do pełnej wersji ankiety

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

Animacja – 9; Obsługa Ruchu Turystycznego
– 21; Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym – 2.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Kierunki turystyczne: liczba doktorów – 15;
doktorów habilitowanych – 3; profesorów nad-

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowani

Studia stacjonarne: Studia I stopnia – angielski
– 120 h na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu 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 2019 r.

I stopień: Przedsiębiorczość w turystyce Pilotaż
i przewodnictwo turystyczne po Polsce; Animacja w turystyce i rekreacji; Turystyka międzynarodowa; Geoturystyka
II stopień: Turystyka biznesowa; Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej;
Turystyka przygodowa

Dostępny poziom kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
192 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
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 Jolanta Rodzoś, prof. UMCS

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania
Studia I stopnia – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – 60 h.

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

Studia I i II stopnia: Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
– 60; Prawo i ubezpieczenia w turystyce
i rekreacji – 30; Komunikacja społeczna
i techniki negocjacji – 30; Obsługa klienta
w biurze podróży – 15; Organizacja

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych stawia na współpracę z branżą
Rozmowa z Andrzejem Szymańskim, pełnomocnikiem rektora WSTiJO ds. menedżerskich studiów hotelarsko-gastronomicznych, na temat roli szkolenia
praktycznego w kształceniu na kierunkach turystycznych.
W jaki sposób Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie dopasowuje swoją ofertę edukacyjną do
potrzeb na rynku?
8 lat temu przeprowadziliśmy badania wśród przedstawicieli
sektora turystycznego i hotelarskiego na temat tego, jak powinna wyglądać po ukończeniu szkoły sylwetka pracownika
liniowego i pracownika na stanowisku kierowniczym.
Wyniki skłoniły nas do uruchomienia 6 lat temu studiów
menadżerskich hotelarstwa i gastronomii polegających na
praktycznej nauce zawodu w hotelach i biurach podróży. Ich
atutem są praktyki studenckie realizowane w ciągu 5. semestru nauki, prowadzone w systemie 2 dni zajęć w szkole +
3 dni pracy w hotelach. Studenci odbywają praktyki zgodnie
z opracowanym przez szkołę programem, który jest modyfikowany według potrzeb we współpracy z interesariuszami
zewnętrznymi. Zespół interesariuszy działa przy rektorze,
liczy 20 osób. To biura podróży, hotelarze, gastronomicy,
przedsiębiorcy transportowi, przedstawiciele administracji
terenowej, którzy służą szkole radą, wsparciem w dostosowywaniu programów nauczania do wymogów rynku.
Jednym słowem szkoła stawia na ścisłą współpracę
z szeroko rozumianą branżą turystyczną...
Wychodzimy z założenia, że bez współpracy z przedsiębiorcami, którzy funkcjonują dziś na rynku, znają jego aktualne potrzeby i trendy, nie można wykształcić dobrych
kadr turystycznych. Potwierdzają to zresztą badania, które
przeprowadziliśmy: wśród pracodawców jest duże zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą mieli praktyczne przygotowanie do pracy w turystyce.
Nasza oferta praktyk jest ceniona nie tylko przez studentów, również pracodawców, którzy podczas ich trwa-

nia mogą obserwować praktykantów przy pracy, poznać
ich umiejętności, kompetencje społeczne i zaangażowanie.
Najlepsi mają szansę na zatrudnienie – po zakończeniu
praktyk oprócz stosownego zaświadczenia wyróżniający
się studenci otrzymują certyfikaty będące przepustką do
pracy w hotelach i biurach podróży w Polsce i zagranicą.
Kiedy 6 lat temu wdrażaliśmy program praktyk, z WSTiJO
współpracowało 6 hoteli, dziś współpracuje 14, kolejne
zabiegają o taką współpracę.
Warto dodać, że praktyki organizowane są również na
innych specjalnościach, i poza Polską: na Cyprze, Litwie, we
Francji i Hiszpanii.
Czy WSTiJO planuje poszerzyć ofertę edukacyjną w najbliższym czasie?
Mimo panującej pandemii nie zaprzestajemy działalności
edukacyjnej. Cały czas prowadzimy zajęcia, tyle że w trybie
zdalnym, jednocześnie szykujemy się do rekrutacji na rok

akademicki 2020/2021. Przyszłym studentom chcemy
zaoferować pakiet atrakcyjnych zniżek i stypendiów na
start i jeszcze ciekawszą ofertę kształcenia.
Mamy propozycję m.in. dla pracowników szeroko rozumianej branży turystycznej, którzy chcą uzupełnić edukację
na poziomie wyższym: zarówno w podstawowym zakresie, jak i na poziomie podyplomowym. Wkrótce przedstawimy szczegóły studiów i rozpoczniemy nabór. Przy tej
okazji przypomnę, że od 4 lat prowadzimy studia, które
zaliczają doświadczenie zawodowe posiadane przez pracowników turystycznych, dzięki czemu ci mają możliwość
uzyskania tytułu licencjata lub magistra. Prowadzimy też
studia podyplomowe z zakresu turystyki o specjalnościach
gastronomia, turystyka, hotelarstwo adresowane do nauczycieli szkół średnich.
Od następnego roku akademickiego, zgodnie z rozporządzeniem ministra szkolnictwa wyższego, wydłużeniu
ulegnie okres praktyk studenckich - z 3 do 6 miesięcy.
W WSTiJO praktyki na specjalnościach menadżer hotelarstwa i gastronomii oraz organizacja ruchu turystycznego
wydłużymy z jednego do dwóch semestrów, na 3. roku
nauki, więc studenci będą na szkoleniu praktycznym
przez prawie rok!
WST i JO w Warszawie
Al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa,
tel/fax: 22 624 95 60, tel.: 22 855 47 58
Rekrutacja: www.wstijo.warszawa.pl
rekrutaca@wstijo.edu.pl
Strona uczelni: wstijo.edu.pl
dziekanat@wstijo.edu.pl
facebook.com/wstijowarszawa

15

WYDANIE SPECJALNE SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2020
imprez turystycznych – 30; Usługi hotelarskie i gastronomiczne – 30; Usługi
komplementarne – 15; Prawne aspekty
obsługi ruchu turystycznego – 30; Pilotaż
i przewodnictwo – 30; Analiza i funkcjonowanie rynku turystycznego – 45; Pływanie rekreacyjne z elementami ratownictwa
wodnego – 60; Letni obóz rekreacyjny
– 30; Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelowym – 60; Zadania
i technika pracy gastronomii hotelowej
– 60; Systemy informatyczne w hotelarstwie – 30; Obsługa klienta w hotelarstwie
– 30; Rekreacja ruchowa i usprawnienie
fizyczne – 30.

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.

Studia I stopnia: Turystyka i rekreacja;
Zarządzanie zasobami turystycznymi; Hotelarstwo; Organizacja i obsługa ruchu turystycznego,; Rekreacja ruchowa i zdrowotna;
Studia II stopnia: Turystyka i rekreacja;
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji; Turystyka zdrowotna; Zarządzanie
w hotelarstwie

Liczba godzin (w toku studiów) zajęć prowadzonych przez
praktyków: przedstawicieli biur podróży, hoteli, jednostek samorządowych itp.: brak informacji
Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 8; doktorów habilitowanych: –
– profesorów nadzwyczajnych: –
– profesorów zwyczajnych: 1
Wiodącym kierunkiem w Instytucie Nauk
o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych jest Wychowanie Fizyczne w związku
z tym większość nauczycieli akademickich
wybrała dyscyplinę nauk o kulturze fizycznej,
ale również publikują oni w tematyce turystyki
i rekreacji

Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji realizowane
w 2019 r. Nie ma

Link do pełnej wersji ankiety

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
– liczba kadry ze stopniem dr, dr hab. i tytułem profesora

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: – 18;
doktorów habilitowanych: – 16; profesorów
UMCS: – 8; profesorów zwyczajnych: – 3.
Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych na Wydziale prowadzącym Kierunek
Turystyka i Rekreacja – 88

Link do pełnej wersji ankiety

Uniwersytet Rzeszowski
135 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Kolegium Nauk Medycznych
Adres: 35–010 Rzeszów,
ul.Towarnickiego 3
Kontakt: +48 17 872 10 00
Rektor: Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych:
prof. n. med. dr hab. Artur Mazur

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
177 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Adres:ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Kontakt: tel. 56 611 25 85;
wnozigp@umk.pl
Rektor: JM Rektor Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Dziekan Wydziału: dr hab. Marek Kejna, prof.
UMK

Dostępny poziom kształcenia

Kierunek: Turystyka i rekreacja
I stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
NIE
II stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

I stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie
II stopień – stacjonarne: tak, niestacjonarne: nie

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 r.

Studia stacjonarne: I stopnia – angielski
–120 h; II stopnia: Język obcy do wyboru
(angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,
francuski) – 80h

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania.
Studia stacjonarne: Język obcy do wyboru
(niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański,
włoski) – 60 h

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

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w 2019 r.
I stopień: Zarządzanie i obsługa ruchu tu-

rystycznego; Hotelarstwo i gastronomia;
Rekreacja ruchowa; II stopień: Turystyka międzynarodowa; Turystyka zdrowotna

Link do pełnej wersji ankiety

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
129 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Ekonomiczny
Adres: ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Kontakt: tel. (22) 59-340-10,
http://www.we.sggw.pl, e-mail: we@sggw.pl
Rektor: prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Dziekan: dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW

Dostępny poziom kształcenia

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.

Dostępny poziom kształcenia

doktorów habilitowanych (na stanowisku
adiunkta): 4, – profesorów Uniwersytetu:
23; – profesorów: 5; – Liczba pełnoetatowych
pracowników naukowych na Wydziale Nauk
o Ziemi – 71.

Studia I stopnia: Krajoznawstwo i obsługa ruchu
turystycznego; Animacja sportu i rekreacji;
studia II stopnia: System grup przedmiotów
(5 do wyboru); Turystyka uzdrowiskowa, SPA
i wellness; Organizacja turystyki międzynarodowej; ICT w informacji i promocji turystycznej; Turystyka aktywna i sportowa; Kreowanie
produktów turystycznych

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

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
(Mgr A. Dzięgiel) – 30,
Bezpieczeństwo w turystyce i sporcie (Mgr J.
Mazurkiewicz) – 30,
Organizacja i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie (Mgr A. Dzięgiel) – 30.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 24;

Uniwersytet Wrocławski
142 pkt. w rankingu „Wiadomości Turystycznych”
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska
Adres: Pl. Uniwersytecki 1,
50–137 Wrocław
Kontakt: +48 71 375 22 44,
+48 71 343 51 84
Kierownictwo:
JMR prof. Adam Jezierski
Dziekan dr hab. Henryk Marszałek prof.
nadzw. UWr
Dyrektor lnstytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego: dr hab. Mariusz Szymanowski prof.
nadzw.
UWr/Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
dr hab. Krzysztof Widawski

Dostępny poziom kształcenia

I stopień – stacjonarne: TAK; II stopień – stacjonarne: TAK

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

studia stacjonarne: studia I stopnia: język nowożytny preferowany angielski, 180 h, (poziom
B2 II); studia II stopnia: język nowožytny, 60
h, (poziom B2+)

I stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
TAK
II stopień – stacjonarne: TAK, niestacjonarne:
NIE

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania

Języki obowiązkowe – jakie, liczba godzin w czasie całych
studiów oraz stopień zaawansowania

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.

Studia stacjonarne: Studia I stopnia: angielski,
niemiecki, 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.

Języki dodatkowe– jakie, liczba godzin w czasie całych studiów
oraz stopień zaawansowania
Brak inormacji

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, prowadzone
w 2019 roku.

Studia II stopnia: 1. Międzynarodowy Biznes
Turystyczny

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

Turystyka kulturowa – 3 h z udziałem
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.;
Produkt turystyczny – 4 h z udziałem przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej
(2) i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej (2); „Organizacji turystyki
na obszarach wiejskich” – właściciel zagrody edukacyjnej „Mazowieckie Sioło
Julianówka” (4) oraz Państwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie (3); „Teoria
i metodyka rekreacji z elementami fizjologii”
– menedżer „Farmy Iluzji”(3) oraz Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie (2).

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja
Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 31;
doktorów habilitowanych: 7; profesorów
nadzwyczajnych: 3; profesorów zwyczajnych: 5.

Link do pełnej wersji ankiety

studia II stopnia: Język angielski w turystyce,
48h (fakultatywny)

studia I stopnia: Kierunek turystyka
Studia II stopnia: Kierunek: Turystyka, oraz
specjalność anglojęzyczna: Tourism and Hospitaljty na kierunku: Geografia

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

Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim
j gastronomicznym – 24; Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym j rekreacyjnym
– 24; Obóz turystyki aktywnej – 40;
Pilotaż i przewodnictwo w turystyce – 24;
Działalność tour-operatorska – 30; Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
w praktyce
Il stopień – 30.

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka i rekreacja

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 21; doktorów habilitowanych: 8;
profesorów nadzwyczajnych: 2;
profesorów zwyczajnych: 3

Link do pełnej wersji ankiety
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WYDANIE SPECJALNE SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2020

Lista szkół wyższych, według profili, które wzięły 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

Przygotowanie
zawodowe

Potencjał
naukowy

Warunki
studiowania

PROFIL MIESZANY
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

243

30

118

80

15

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

192

15

88

74

15

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

156

20

91

30

15

Uniwersytet Łódzki

210

15

95

85

15

PROFIL PRAKTYCZNY
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

238

25

168

25

20

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

234

30

154

30

20

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

145

25

85

15

20

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

133

15

83

15

20

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

145

15

90

20

20

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

150

10

90

30

20

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

153

15

98

20

20

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

162

25

102

15

20

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

193

30

118

25

20

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

226

30

146

30

20

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

184

20

134

10

20

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

184

30

109

25

20

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

145

30

85

15

15

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

230

30

115

70

15

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

228

20

112

81

15

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

208

20

115

58

15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

129

25

55

34

15

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

192

15

100

62

15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

177

20

100

42

15

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

193

25

95

58

15

Uniwersytet Rzeszowski

135

15

65

40

15

Uniwersytet Wrocławski

142

15

75

37

15

6/20
CZERWIEC 2020
Ukazuje się
od 1999 r.

#CzasNaPolskę
Turystyka krajowa może uratować lato,
ale sprzedaż wymaga promocji

NR 6 (442), CZERWIEC 2020
WWW.WIADOMOSCITURYSTYCZNE.PL
WWW.FACEBOOK.COM/WIADOMOSCITURYSTYCZNE

PIT pracuje nad
wytycznymi dla turystyki
wyjazdowej
Z Pawłem Niewiadomskim, prezesem Polskiej
Izby Turystyki, rozmawiamy o tym, co udało
się już dokonać w walce ze skutkami koronakryzysu i nad czym jeszcze trzeba pracować.

Bon 1000 + to kolejny
program społeczny nie
wsparcie dla branży
Turystyka czeka na założenia programu Bony
1000 plus, nad którym prace zaczęły się toczyć jeszcze przed pandemią koronawirusa.

Więcej Polski, więcej
dojazdu własnego
– to strategia na ten rok
Touroperatorzy korzystają z tarczy antykryzysowej, ograniczają koszty i nastawiają się na
nowe produkty.

zamów pre-

numeratę
www.wiadomosciturystyczne.pl

KRONIKA

PROFESJONALNE INFORMACJE
NIEZBĘDNE W TWOJEJ PRACY
Czytaj Wiadomości Turystyczne w wersji papierowej lub elektronicznej.

+

Poruszamy tematy najważniejsze dla branży turystycznej.
Publikujemy komentarze wiodących touroperatorów, praktyków, opinie specjalistów,
analizy ekspertów. Piszemy o prawie, technologiach, biznesie, prezentujemy badania.

Zamów już dzisiaj
www.wiadomosciturystyczne.pl | 22 822 20 16 | prenumerata@2eurosys.pl
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ludzie, biznes
wiedza, praktyka
kompetencje

www.wiadomosciturystyczne.pl

