
Absolwent zdobędzie wiedzę, która pozwoli
profesjonalnie planować, organizować                               
i kierować dowolnym eventem.
Program poszerzono m.in. o zagadnienia     
 związane z zarządzaniem, prowadzeniem
negocjacji.

Absolwent pozyska kompetencje kluczowe dla
obsługi tych grup, z uwzględnieniem odmienności
kulturowej. 
Absolwent będzie przygotowany do organizacji
wyjazdów do Azji Południowo-Wschodniej. 
W ramach tego modułu jest nauka języka
chińskiego.  

Zarządzanie eventami
Niezwykle pojemne pojęcie eventu oznacza
dynamicznie rozwijającą się gałąź biznesu 
z pogranicza turystyki, rekreacji i rozrywki. 

Sino- i nippoturystyka
to moduł odpowiadający zapotrzebowaniu na
profesjonalistów znających specyfikę obsługi
turystów z Chin i Japonii. 

Na studiach niestacjonarnych 
część zajęć, zgodnie z harmonogramem. będzie
realizowana w formie kształcenia 
na odległość. 

PLANOWANE 
MODUŁY
 

TURYSTYKA 
I REKREACJA
3-letnie studia licencjackie
stacjonarne i niestacjonarne

 

Podstawą do przyjęcia na studia licencjackie                   
na kierunku Turystyka i Rekreacja jest liczba
punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego.                
O przyjęcie może ubiegać się każda osoba, bez
względu na przedmioty zdawane na maturze.
Kandydaci są przyjmowani do momentu
wyczerpania miejsc. 

Aktualne i szczegółowe informacje o studiach                 
i terminach rekrutacji na kierunku Turystyka                      
i Rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych                    
i Geologicznych znajdują się na stronie www: 
wngig.amu.edu.pl/kandydaci

ZASADY 
REKRUTACJI

MARKETING

HOTELARSTWO

METODY PROGNOZOWANIA 
W TURYSTYCE

KONTAKT
Szczegółowe informacje o studiach 
wngig.amu.edu.pl
facebook.com/WNGiG

Katedra Turystyki i Rekreacji
turystyka.amu.edu.pl
turystyka@amu.edu.pl
facebook.com/turystykauam
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u touropertorów i w agencjach turystycznych
w hotelarstwie
jako piloci i przewodnicy turystyczni
w branży MICE (organizacja eventów itp.)
w jednostkach samorządu terytorialnego 
w firmach zajmujących się consultingiem ale branży
turystycznej
jako rezydenci i animatorzy
prowadząc własny biznes

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja są  przygotowani do
pracy w branży turystycznej i hotelarskiej. Liczne specjalności
pozwalają na efektywne profilowanie swojej ścieżki rozwoju i na
zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie:

Zawiera  bogaty pakiet ćwiczeń terenowych i praktyk
zawodowych.

Student pozna zasad kształtowania i rozwoju różnych
typów turystyki kulturowej: archeologicznej, muzealnej,
literacko-filmowej, pielgrzymkowej czy eventowej.
Program poszerzono o zagadnienia związane z
zarządzaniem instytucjami kultury, promocją
dziedzictwa kulturowego czy ochroną zabytków.

Program rozszerzono o szereg przedmiotów
przygotowujących do profesjonalnego zarządzania
hotelem. 
Nowość stanowią zagadnienia związane z turystyką
kulinarną oraz z promocją regionalnego dziedzictwa
kulinarnego.

Profil ogólny
Profil ogólny oznacza realizowanie podstawowego
programu studiów. Profil ogólny jest najbardziej
akademicki w swojej formie i treści, łączy wiedzę naukową
z umiejętnościami praktycznymi. 

Turystyka kulturowa
Turystyka kulturowa łączy szeroką wiedzę humanistyczną
na temat kultury materialnej oraz duchowej człowieka.

Hotelarstwo i turystyka zdrowotna
Specjalność ta dostarcza wiedzy i kompetencji na temat
przygotowania i realizacji oferty obiektów noclegowych
świadczących usługi zdrowotne (Wellness, Spa,
uzdrowiska) oraz obiektów gastronomicznych. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze
managera lub animatora sportowego w różnych typach
obiektów. 
Szczególny nacisk położony został na organizacyjną
stronę imprez sportowych i rekreacyjnych.

Program nauczania obejmuje zakres geografii regionów
zapalnych, kulturoznawstwa, psychologii, prawa
międzynarodowego i wojskowości.
Absolwent będzie przygotowany do bezpośredniej opieki
nad grupami turystów, jak i do podejmowania interwencji
w sytuacji konfliktu zbrojnego lub ataku terroru. 
W programie zawarto podstawy znajomości języka
arabskiego.

Rekreacja ruchowa
Program specjalności skupia się na zagadnieniach 
z zakresu planowania oraz prowadzenia rekreacji ruchowej. 

Zarządzanie bezpieczeństwem turystów              
w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo grup turystycznych jest obecnie jednym 
z głównych wyzwań przed jakimi stoi branża turystyczna. 

Nieodłączną częścią studiów są  ćwiczenia terenowe            
 i praktyki zawodowe, zarówno w kraju jaki i zagranicą. 
Nauka na kierunku prowadzona jest przez najlepszych
wykładowców akademickich, jak i praktyków, od   lat
pracujących w branży turystycznej.

Turystyka i Rekreacja istnieje na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu od 2000 roku. Program studiów
obfituje w zagadnienia praktyczne, kluczowe dla podjęcia   
 pracy lub rozwoju działalności gospodarczej na rynku usług
turystycznych.

PROFIL ABSOLWENTA

O STUDIACH
STUDIA LICENCJACKIE

OFERTA EDUKACYJNA

 Poza profilem ogólnym można wybrać jedną ze
specjalności. 
Bez względu na wybór specjalności student zdobywa
szeroką wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, nauk
społecznych, kulturoznawstwa oraz ekonomii i marketingu.
 Szczególny nacisk położony jest także na rozwijanie
znajomości języków obcych.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja obejmują dwa stopnie
nauki: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia
magisterskie.


