Turystyka międzynarodowa
- Specjalność - studia I stopnia

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Niestacjonarne Stacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie

Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?
stosować protokół dyplomatyczny
zasad zarządzania międzykulturowego
zasad funkcjonowania międzynarodowych korporacji turystycznych
zasad negocjacji w biznesie
organizować międzynarodowe imprezy typu incentive
organizować imprezy turystyki biznesowej
zarządzać hotelem należącym do międzynarodowej sieci hotelarskiej
pracować dla globalnych touroperatorów

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Na tej specjalności zdobędziesz za dodatkową opłatą certyfikaty: pilota wycieczek, informatora
turystycznego oraz organizatora konferencji i eventów.
Na zajęciach używamy specjalistycznego oprogramowania Amadeus i BlueVendo (systemy rezerwacyjne
dla touroperatorów i biur podróży).

Praca dla Ciebie:
specjalista ds. międzynarodowego ruchu turystycznego
pracownik biura podróży
pilot wycieczek zagranicznych

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 zajmujący się organizacją imprez turystyki
zagranicznej
recepcjonista w hotelu sieciowym

"
Turystykę i rekreację wybrałam nie przez przypadek. W przyszłości chciałabym zostać stewardessą, animatorem lub
pilotem wycieczek. Z branżą turystyczną mam też kontakt w swoim miejscu pracy – w hotelu w centrum Wrocławia
jestem recepcjonistką. Uczelnia stawia duży nacisk na naukę języków obcych, dzięki czemu nigdy nie mam problemu,
by dogadać się z klientami z zagranicy. Każdą wolną chwilę staram się spędzać aktywnie, zazwyczaj spotykam się ze
znajomymi, uprawiam też dużo sportów i dbam o zdrowie.
"

Dominika Adamska
Studentka WSB we Wrocławiu

Program studiów
Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:
Współczesne formy turystyki
Turystykę biznesową
Kulturowe aspekty turystyki
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
Negocjacje i protokół dyplomatyczny
Organizacja turystyki międzynarodowej
Różnice kulturowe
Współczesne formy turystyki
Turystyka biznesowa
Kulturowe aspekty turystyki
Systemy rezerwacyjne
Pilotaż wycieczek
Informacja turystyczna
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:
300 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
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do 30 września
czesne już od

380 zł 405 zł zł
miesięcznie
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