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Koncepcja studiów  

Turystyka i Rekreacja All Inclusive  

opiera się na strategii, zgodnie z którą 

Student może nabyć interesujące go 

wiedzę, umiejętności i kompetencje w 

trzech, realizowanych w PWSZ w 

Sulechowie, formach: 

1) trzyletnich studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych zakończonych tytułem 

licencjata; 

2) studiach podyplomowych;  

3) szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. 



Turystyka i Rekreacja ALL 
INCLUSIVE 

Studia licencjackie 3 letnie 

 

Do wyboru jedna z czterech specjalności: 

Turystyka i organizacja wypoczynku   Gospodarka turystyczna 

     Hotelarstwo      Turystyka zdrowotna 

 

 

Kursy instruktorskie i kwalifikacyjne zgodnie z 

wybraną specjalnością oraz zainteresowaniami 

Studia podyplomowe: 

Menedżer Usług Hotelarskich 

Menedżer Usług Zdrowotnych w Turystyce 

Przykładowa ścieżka edukacyjna studenta kierunku 

Turystyka i Rekreacja w PWSZ w Sulechowie 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, oferująca już od ponad 15 lat 

kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja, jest w pełni gotowa sprostać wymaganiom 

branży turystycznej.  

 

W jaki sposób? 

 

- poprzez zajęcia prowadzone przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę; 

- poprzez zajęcia i spotkania z czołowymi przedstawicielami biznesu turystycznego; 

- poprzez nacisk na rozwój kompetencji wymaganych od skutecznego managera i     

przygotowanie do praktyki prowadzenia biznesu turystycznego 

- poprzez zajęcia terenowe, podczas których studenci sami organizują program spotkań 

w firmach turystycznych; 

- poprzez system praktyk zawodowych, gdzie studenci nabywają praktyczne 

umiejętności obsługi klienta, przygotowania ofert i zarządzania firmą. 



Dlaczego warto studiować „turystykę”? 

Turystyka na świecie rozwija się w szalonym tempie. Przewiduje się, że do roku 2020 liczba turystów wzrośnie do 1,6 miliarda. 

Podstawą ofert turystycznych są usługi. Usługi są świadczone przez ludzi, którzy w swym kontakcie z klientem nie mogą być 

zastąpieni przez maszyny ani przez nowoczesną elektronikę. 

Usługi te mogą być wytwarzanie zarówno przez wielkie międzynarodowe korporacje (sieci hotelowe, linie lotnicze łączące się w 

wielkie alianse), jak i małe, rodzinne biznesy (pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, biura podróży, restauracje). 

Na każdym szczeblu działalności niezbędni są fachowcy umiejący zbudować plan marketingowy, określić opłacalność prowadzonej 

inwestycji, sformułować biznes plan dla własnej firmy czy korporacji. Niezbędni są ludzie posiadający wysokie kompetencje managerskie, 

posługujący się językami obcymi, łączący pasję do podróży z umiejętnością zarządzania. 

Turystyka to nie tylko firmy przygotowujące ofertę dla swoich klientów. Rozwój turystyki uzależniony jest też od licznej i fachowej 

kadry w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach społecznych i instytucjach promocji turystyki. 

Turystyka rozwija się nie tylko pod względem ilościowym. Tworzą się nowe trendy w jej rozwoju, takie jak sport ekstremalne, turystyka 

industrialna, turystyka kulturowa, a także to, co nazywamy „turystyką współdzielenia” (couch surfing, BlablaCar, Uber, wolne przewodnictwo, 

portale oferujące usługi gastronomiczne itp. ). Dlatego też rokrocznie rośnie i rosnąć będzie zapotrzebowanie na fachową kadrę w turystyce. 

Wszędzie znajdziesz pracę po takich studiach. I we własnej miejscowości i w wielkich miastach, a także za granicą. 

Wybór zależy od Ciebie. 



Specjalność: 

Organizacja Wypoczynku 

(Turystyka i organizacja wypoczynku) 

 

 

Student nabędzie: 

 umiejętności praktyczne związane z pilotażem wycieczek krajowych i 

zagranicznych,  

 umiejętności planowania czasu wolnego i stosowania  różnorodnych 

środków, form i metod z zakresu rekreacji,  

 programowania i prowadzenia zróżnicowanych form turystyki szkolnej,  

 umiejętności w zakresie promocji zdrowia wśród różnych grup 

wiekowych. 

 



 hotele różnych kategorii,  

 ośrodki wczasowe i ośrodki turystyczne w kraju i za granicą, 

 przedsiębiorstwa uzdrowiskowe,  

 domy wypoczynkowe, 

 pensjonaty, schroniska, motele, campingi, 

 pilot wycieczek, 

 przewodnik turystyczny, 

 rezydent w hotelu, 

 domy pomocy społecznej, hospicja. 

 

 



Na specjalności absolwenci nabywają umiejętności w zakresie: 

• zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi,  

• dokonywania analizy rynku turystycznego,  

• sporządzania planu działań marketingowych,  

• konkurowania na rynku usług turystycznych,  

• pozyskiwania i wykorzystywania  

informacji turystycznej. 

 



 firmy organizujące konferencje, targi, wystawy, 

 przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się turystyką i rekreacją 

 centra turystyczne i rekreacyjne, 

 centra informacji miejskiej i informacji turystycznej, 

 Polska Organizacja Turystyczna,  

 Regionalne Organizacje Turystyczne, 

 administracja samorządowa i państwowa (działy turystyki i sportu), 

 organy samorządowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, 

 instytucje pozarządowe zajmujące się turystyką i rekreacją, 

 instytucje zajmujące się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu 

aktywności fizycznej, 

 organizacje społeczne. 

 



Umiejętności absolwentów  

ukierunkowane są m.in. na:  

• zarządzanie hotelami, motelami i 
pensjonatami oraz zarządzanie zasobami 
ludzkimi,  

• kształtowanie wizerunku i marki hotelu,  

• umiejętność stosowania narzędzi 
marketingowych w usługach hotelarskich,  

• umiejętność obsługi w hotelach i dbałości o 
jakość usług hotelarskich. 

 



 hotele różnych kategorii,  

 ośrodki wczasowe i ośrodki turystyczne w kraju i za granicą, 

 uzdrowiska,  

 domy wypoczynkowe, 

 pensjonaty,  

 schroniska,  

 motele,  

 campingi, 

 własna działalność gospodarcza. 

 



Student będzie mógł: 

 określić przyrodnicze i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju 

usług zdrowotnych, SPA i wellness, 

 organizować turystykę zdrowotną i SPA w ośrodkach w Polsce, 

 projektować usługi zdrowotne i przygotowywać oferty pobytu w 

obiektach SPA i wellness, 

 zarządzać działami SPA i wellness  

 w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych  

 oraz sportowo-rekreacyjnych. 

 



 przedsiębiorstwo, instytucja lub organizacja zajmująca się turystyką 
uzdrowiskową i treningiem zdrowotnym, 

 własna działalność gospodarcza – usługi SPA i wellness, usługi 
rekreacyjne, 

 hotel i inne obiekty noclegowe, 

 ośrodek wypoczynkowy, 

 gabinet SPA i wellness, 

 ośrodek sportowo-rekreacyjny, aquapark mający strefę odnowy 
biologicznej, 

 centra fitness, 

 organizacje branżowe i społeczne zajmujące się rozwojem turystyki 
zdrowotnej, medycznej oraz uzdrowiskowej, 

 uzdrowiska.  

 



 Menedżer Usług Hotelarskich 

 Menedżer Usług Zdrowotnych w Turystyce 

 



 Absolwent studiów podyplomowych Menadżer 

Usług Hotelarskich nabędzie wszechstronnego 

przygotowania teoretycznego oraz praktycznego do 

wykonywania pracy w sferze nowoczesnego 

zarządzania w branży turystycznej i hotelarskiej, a 

także kreowania oraz rozwoju usług turystycznych i 

hotelarskich.  

 



  Rynek usług hotelarskich, zdrowotnych oraz wellness i SPA rozwija się coraz 

dynamiczniej. Z jednej strony wskaźniki demograficzne wyraźnie odnotowują stale 

powiększającą się liczbę osób starszych w populacji krajów Europy; z drugiej strony 

wzrasta liczba osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną oraz programami 

zdrowotnymi. Nowoczesne hotele SPA, uzdrowiska oraz centra odnowy biologicznej 

potrzebować będą zdolnych i otwartych menadżerów, dla których działalność ta będzie 

wyzwaniem i pasją.  

  Do zarządzania ośrodkiem hotelem wellness i SPA czy uzdrowiskiem niezbędne są 

odpowiednie kompetencje i umiejętności, wiedza oraz zdolność kreatywnego myślenia. 

Zadaniem podyplomowych studiów z zakresu Menadżer Usług Zdrowotnych w Turystyce 

jest przekazania teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności osobom, które 

zainteresowane są podniesieniem swoich kompetencji zarządczych, a także tych, którzy 

chcieliby poznać tę branżę od podstaw. 



Kursy 

instruktorskie 

Turystyka i 

organizacja 

wypoczynku 

Hotelarstwo Turystyka 

zdrowotna 

Gospodarka 

turystyczna 

Instruktor turystyki 

pieszej 

Organizator turystyki 

szkolnej 

Organizator szkoleń 

biznesowych 

Organizator usług 

zdrowotnych 

Zarządzanie obiektem 

turystycznym i 

rekreacyjnym 

Instruktor turystyki 

rowerowej 

Kurs wychowawców 

wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

Rezydent turystyczny Specjalista działu SPA i 

wellness w hotelu 

Instruktor fitness Kierownik kolonii i 

obozów dla młodzieży 

Organizator wycieczek 
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Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Sulechowie 

ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 

Sekretariat Instytutu Administracji i Turystyki 

tel. 68 352 84 04, fax. 68 352 85 38 

e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl 
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