Hotelarstwo i gastronomia
- Specjalność - studia I stopnia

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Niestacjonarne Stacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie

Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?
zasad obsługi gościa biznesowego
tworzyć oferty dla kooperantów
stosować nowoczesną politykę cenową w hotelu
używać informatycznych narzędzi zarządzania współczesnym hotelem
korzystać z metod i technik zarządzania strategicznego i operacyjnego
analizować sytuację ekonomiczno-finansową hotelu
oceniać opłacalność projektów inwestycyjnych w hotelarstwie
zasad nowoczesnej komunikacji marketingowej w hotelu

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Na dodatkowych kursach zdobędziesz certyfikat z systemów informacyjnych w hotelarstwie, a także:
kelnera, barmana, sommeliera, baristy, informatora turystycznego w hotelu.
Na zajęciach korzystamy z nowoczesnego oprogramowania dedykowanego dla hoteli, np. Ekoncept,
KWHotel czy S4H.

Praca dla Ciebie:
pracownik informacji turystycznej
pracownik działu rekreacyjnego
konsjerż

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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przedsiębiorca lub menedżer własnego przedsiębiorstwa
kelner
recepcjonista

"
Jestem studentką pierwszego roku na kierunku turystyka i rekreacja. Podróże i nauka języków obcych to moje dwie
największe pasje, które mogę realizować, jednocześnie się ucząc. Moja uczelnia to miejsce z marzeń – zawsze
chciałam studiować w tak nowoczesnym miejscu i w pięknym mieście. Uczę się języków, korzystam z praktyk, a w
przyszłym roku zamierzam wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+. Studiując tu, wiem, że marzenia się
spełniają!
"

Diana Migdalevych
Studentka WSB we Wrocławiu

Program studiów
Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:
Podstawy gastronomii
Organizację technik i usług hotelarskich
Funkcjonowanie obiektów bazy noclegowej

Przedmioty kształcenia ogólnego:
Język obcy I
Język obcy II
BHP
Technologia informacyjna
Język polski branżowy
Metody efektywnej nauki
Podstawy komunikacji społecznej
Ekonomia
Socjologia
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Prawo w turystyce i rekreacji
Proseminarium
Wychowanie fizyczne
Przedmioty kierunkowe:
Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
Ekonomika turystyki i rekreacji
Geografia turystyczna
Hotelarstwo
Krajoznawstwo z elementami historii architektury
Obsługa ruchu turystycznego
Podstawy finansów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego
Podstawy marketingu i badań marketingowych
Podstawy rekreacji
Podstawy turystyki
Programowanie i organizacja rekreacji
Zachowania organizacyjne w turystyce i rekreacji
Przedmioty specjalnościowe:
Ekologia i ochrona środowiska
Podstawy gastronomii
Zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim
Organizacja technik i usług hotelarskich
Obsługa gościa hotelowego z elementami informacji turystycznej
Systemy informacyjne w hotelarstwie
Funkcjonowanie obiektów bazy noclegowej
Formy aktywności turystyczno-rekreacyjnej

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

do 30 września

300 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

czesne już od

380 zł 405 zł zł
miesięcznie
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