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TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia - licencjackie

Rok założenia 2000

KANDYDACI Z ZAGRANICY
• bardzo atrakcyjne opłaty za rok studiów
• osoby z Kartą Polaka studiują bezpłatnie 



Studia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata  
(6 semestrów) przygotowują absolwentów do pracy 
we wszystkich podmiotach branży turystycznej, 
umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy 
teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. 

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia – licencjackie – stacjonarne

SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
Obsługa ruchu turystycznego
Celem specjalności jest 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 prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Turystyka i rekreacja zdrowotna
Celem specjalności jest 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.
Turystyka międzynarodowa w języku angielskim
Celem specjalności jest zdobycie wiedzy z zakresu turystyki międzynarodowej, poznanie
funkcjonowania globalnego rynku turystycznego oraz zdobycie umiejętności niezbędnych
do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym działającym
na międzynarodowym rynku usług turystycznych.
Menedżer turystyki i hotelarstwa w języku angielskim
Celem tej specjalności jest 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 przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na naszej stronie www.rekrutacja.pswbp.pl

Komplet dokumentów na studia należy składać w Sekcji Promocji i Rekrutacji

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, p. 175 R

tel.: + 48 83 344 99 30, e-mail: rekrutacja@pswbp.pl

REKRUTACJA OD KWIETNIA


