Ekoturystyka
- Specjalność - studia II stopnia

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Hybrydowe OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?
nauczysz się obsługi ruchu turystycznego ukierunkowanego na zindywidualizowane, mniejsze grupy
turystów podróżujących w niekonwencjonalne miejsca,
dowiesz się, jak opracowywać i monitorować realizację planów rozwoju ekoturystyki w skali lokalnej i
regionalnej,
będziesz umiał stosować rozwiązania prośrodowiskowe w życiu turysty, przedsiębiorcy lub
samorządowca,
nauczysz się zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki cyrkularnej,
opanujesz planowanie strategii adaptacji do zmian klimatu w turystyce.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Studia ukierunkowane na jedną z najważniejszych polityk horyzontalnych UE – ochronę środowiska
naturalnego: less waste, czyli jak podróżnik może być bardziej ekologiczny.
W trakcie studiów będziesz mógł zdobyć dodatkowe certyfikaty WSB we Wrocławiu:
planowanie strategii adaptacji turystyki do zmian klimatu,
menedżer ekoturystyki.

Studia na tej specjalności prowadzone są w dwóch formułach:
stacjonarnej tradycyjnej,
niestacjonarnej hybrydowej.
Jeśli zdecydujesz się na formułę niestacjonarną hybrydową, to połowę dni zjazdowych będziesz miał online
(synchronicznie), a połowę w murach uczelni.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między wroclaw
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Praca dla Ciebie:
biura podróży specjalizujące się w wyjazdach indywidualnych lub w
obsłudze małych grup,
zrównoważone przedsiębiorstwa turystyczne,
departamenty odpowiedzialne za strategie rozwoju szczebli:
lokalnego, regionalnego i krajowego,
organizacje krajowe i międzynarodowe zajmujące się turystyką,
firmy konsultingowe zajmujące się środowiskiem, polityką regionalną,
turystyką,
organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem zrównoważonym i
lokalnym,
edukacja (jako edukator w ośrodkach regionalnych lub związanych z
obszarami chronionymi),
własna działalność gospodarcza w obszarze ekoturystyki.

Program studiów
Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:
edukacja ekologiczna,
marketing ekologiczny,
obsługa ekoturystów.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
Język obcy w turystyce i rekreacji B2+
Praktyczne aspekty prawa
Współczesne problemy społeczno-gospodarcze

Przedmioty kierunkowe:
Aktywna sprzedaż produktów turystycznych
Działalność biur podróży
Etyka biznesu turystycznego i rekreacyjnego
Funkcjonowanie rynku hotelowego
Marketing usług turystyczno-rekreacyjnych
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Modele i strategie biznesu turystycznego
Narzędzia informatyczne wykorzystywane w turystyce i rekreacji
Polityka turystyczna i rekreacyjna
Praca grupowa i budowanie zespołu
Prowadzenie negocjacji i spotkań biznesowych w turystyce
Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
Regiony turystyczne
Turystyczne formy aktywności
Turystyka i rekreacja wybranych grup społecznych
Turystyka zrównoważona
Współczesne trendy w rozwoju turystyki i rekreacji
Zarządzanie projektem UE w turystyce i rekreacji
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystyczno-rekreacyjnym
Przedmioty specjalnościowe:
Gospodarka cyrkularna
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie turystycznym
Edukacja ekologiczna
Marketing ekologiczny
Obsługa ekoturystów
Wpływ zmian klimatu na turystykę
Strategie adaptacji turystyki do zmian klimatu
Klimat a obszary szczególnie wrażliwe – regiony górskie i regiony nadmorskie
Modern tourist development (zajęcia w języku angielskim)

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.
Zapisując się do 15 sierpnia, zyskujesz:

do 15 sierpnia

300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres
studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

czesne już od

407 zł 420 zł zł
miesięcznie

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.
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