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WYDANIE SPECJALNE SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2020
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.

Akademia Wychowania Fizycznego
xxx pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: Wydział Turystyki i Rek1eacji
Adres: al. Jana Pawła 78, 31-571 Kraków
Kontakt: tel. 126831378
Rektor uczelni: prof. dr hab. Aleksandel
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
studia stacjonarne: studia I stopnia: Język

angielski oraz język hiszpański Wymiar godzin w toku studiów:j. angielski: 30 godzin

w semestrze, j. hiszpański: 30 godzin w semestrze (liczba w toku studiów): w powyższym zakresie bez ograniczeń Poziom egz.
końcowego: j. angielski: A1, A2, B1, B2; j.
hiszpański: A1; studia drugiego stopnia:Język angielski oraz język hiszpański Wymiar
godzin w toku studiów: j. angielski: 30
godzin w semestrze, j. hiszpański: 30 godzin 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 godzin w semestrze, j.
hiszpański: 30 godzin 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 godzin w semestrze, j. hiszpański:
30 godzin w semestrze (liczba w toku
studiów): w powyższym zakresie bez
ograniczeń Poziom egz. końcowego: j.
angielski: A1, A2, B1, B2;). hiszpański:
A1; :studia II stopnia; Język angielski
oraz język hiszpaúski Wymiar godzin
w toku studiów:j. angielski: 30 godzin
w semestrze, j. hiszpański: 30 godzin
w semestrze (liczbaw toku studiów):
w powyższym zakresie bez ograniczeń.
Poziom egz. końcowego: j. angielski:
A1, A2, B1, B2;). hiszpański: A1

WSTiE

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

Pełnoetatowa kadra naukowa na kierunku turystyka
i rekreacja

Kierunki turystyczne: liczba doktorów: 35
– doktorów habilitowanych: 13 – profesorów nadzwyczajnych: 13 – profesorów
zwyczajnych: 0;

Liczba pełnoetatowych pracowników naukowych w Katedrze/Wydziale/ Kierunku Turystyki i Rekreacji: 56
Studia podyplomowe z zakresu turystyki i rekreacji
realizowane w 2019 r.: nie

Uniwersytet Łódzki
xxx pkt. w rankingu Wiadomości Turystycznych
Wydział: 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 uczelni: 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
studia stacjonarne: studia I stopnia: język 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
studia stacjonarne i studia niestacjonarne: studia

– 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.

