
SPECJALNOŚCI – STUDIA LICENCJACKIE
• TURYSTYKA I REKREACJA ZDROWOTNA
przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze edukatora zdrowia
i specjalisty w zakresie wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych (chorób cywilizacyjnych);
przygotowanie studentów do wykorzystania różnych form aktywności ruchowej do upowszechniania
prozdrowotnego styl u życia.
• OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obsługą ruchu turystycznego; wyposażenie w umiejętności z zakresu
pracy i zarządzania biurem podróży; przygotowanie studenta do pracy animatora czasu wolnego w turystyce oraz
organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy
w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzeniawłasnej działalności gospodarczej.
• MENADŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli,
zapoznanie się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego –
organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia w hotelarstwie. Dzięki naciskowi
położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w hotelach
prowadzonych przezmiędzynarodowe przedsiębiorstwaw Polsce i za granicą.
• TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Zdobycie wiedzy z zakresu turystykimiędzynarodowej, poznanie funkcjonowania globalnego rynku turystycznego
oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym
działającym namiędzynarodowym rynku usług turystycznych.

SPECJALNOŚCI – STUDIA MAGISTERSKIE
• TURYSTYKA AKTYWNA I SPORT DLA WSZYSTKICH
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze
promotora aktywności fizycznej i prozdrowotnego stylu życia, przygotowanie studentów do wykorzystania
różnych form aktywności turystycznej i rekreacyjnej w upowszechnianiu prozdrowotnego stylu życia.
• ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM
Celem specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad i reguł rządzących
gospodarką turystyczną i rynkiem turystycznym oraz działającymi na nich podmiotami turystycznymi,
przygotowanie do prowadzeniawłasnej działalności gospodarczej w turystyce.
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