
PLANOWANE
MODUŁY Na studia magisterskie mogą ubiegać się osoby

posiadające tytuł licencjata, a podstawę w procesie
rekrutacyjnym stanowi dyplom ukończenia studiów                
I stopnia. Zapraszamy również osoby, które
ukończyły pokrewny kierunek i chcą kontynuować
naukę   na Turystyce i Rekreacji. 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/dla-kandydata

TURYSTYKA 
I REKREACJA
2-letnie studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

ZASADY 
REKRUTACJI

ZARZĄDZANIE

TURYSTYKA DOSTĘPNA

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 I KOMUNIKACYJNE

Moduł w języku angielskim 
umożliwia zdobycie kompetencji w szerokim
zakresie tematycznym,  a jego głównym celem 
 jest doskonalenie umiejętności językowych, które
są niezbędne przy obsłudze międzynarodowego
ruchu turystycznego, tak przyjazdowego,                         
jak wyjazdowego. 

Program tego modułu obejmuje zajęcia
kameralne, jak również ćwiczenia terenowe,
realizowane 
w języku angielskim.

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

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

ZAPRASZAMY!
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tel. 882 796 557
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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:

Absolwent będzie specjalistą w zakresie wykorzystania
mediów społecznościowych
Absolwent będzie specjalistą w zakresie, zarządzania
procesami tworzenia portali internetowych, aplikacji
mobilnych oraz multimediów.

Absolwent studiów posiada kompetencje kluczowe dla
prawidłowej obsługi tych grup, jest świadomy ich potrzeb             
i ograniczeń. 
Integralnym elementem jest poznanie podstaw języka
migowego.

Technologie informacyjne i komunikacyjne    
 w turystyce
Innowacyjna specjalność, dzięki której studenci zdobywają
kompetencje przygotowujące do wykorzystania
nowoczesnych narzędzi. 

Turystyka dostępna
Stworzenie specjalizacji ma na celu przygotować grunt pod
otwarcie branży turystycznej na potrzeby osób starszych          
 i niepełnosprawnych.

O STUDIACH

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 licznych 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

STUDIA MAGISTERSKIE

OFERTA EDUKACYJNA

Poza profilem ogólnym można wybrać jedną ze specjalności. 
Bez względu na wybór specjalności każdy 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.

 Absolwent będzie gruntownie przygotowany do podjęcia
pracy w administracji samorządowej i organizacjach
branżowych.
Integralnym elementem jest poznanie zagadnień
związanych m.in. z pozyskiwaniem funduszy czy
wykorzystaniem narzędzi wspomagających podejmowanie
decyzji.

Wybór specjalności pozwala zapoznać się z istotnymi
aspektami prawa międzynarodowego czy regułami
kompleksowego planowania transgranicznych imprez
turystycznych.
 Program obejmuje ćwiczenia terenowe podczas których
studenci projektują i realizują wyjazd międzynarodowy. 

Zarządzanie w turystyce
Specjalność ma na celu kształcenie w dziedzinie planowania
rozwoju funkcji turystycznych, tworzenia nowych produktów
oraz przygotowania planów i strategii.

Turystyka międzynarodowa 
Jest to specjalność, której program skupia się na
przygotowaniu absolwentów do obsługi i planowania
międzynarodowego ruchu turystycznego. 


