
KARTA OPISU KIERUNKU 

Nazwa kierunku: GOSPODARKA TURYSTYCZNA 

Stopień kształcenia: Studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia się: 
- dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości 84%, 
- dyscypliny dodatkowe: ekonomia i finanse 11%, filozofia 5% 

Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:  
Kierunek Gospodarka turystyczna prowadzony w UE to kierunek unikatowy, odpowiadający na 
zapotrzebowanie rynku pracy oraz tworzący przestrzeń dla realizacji zainteresowań studentów 
wiążących swoją przyszłość z działalnością w szeroko pojętej branży turystycznej. Na kierunku 
kształci się studentów w dziedzinie nauk społecznych,  w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki 
o zarządzaniu i jakości. Studia na kierunku pozwalają poznać niezbędne narzędzia i metody, 
umożliwiające zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań współczesnych turystów w takich obszarach, 
jak: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, gastronomia, hotelarstwo, 
organizacja wydarzeń, transport, jak i innym odpowiadającym za rozwój rynku turystycznego.  
Studenci kierunku zdobywają wiedzę naukową i umiejętności praktyczne zorientowane na 
kompetencje menedżera biznesu turystycznego działającego w skali międzynarodowej. Poznają 
specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych oraz szczególnych uwarunkowań 
ich działania. Zaznajamiają się z innowacyjnymi systemami informatycznymi stosowanymi  
w turystyce oraz uczą się jak tworzyć oferty turystyczne oraz jak je promować.  
Studia na kierunku Gospodarka turystyczna mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii zgodnie z potrzebami rynku pracy szeroko pojętej branży turystycznej.  
Pracowników takich cechuje profesjonalne i społecznie odpowiedzialne podejście do 
wykonywanego zawodu. Wykształcenie tych cech umożliwia proces dydaktyczny wykorzystujący 
nowoczesne metody dydaktyczne obejmujące m.in. wyjazdy studyjne, ćwiczenia terenowe oraz 
spotkania z praktykami, jak również wiele innych aktywności. Podczas zajęć dydaktycznych 
studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, diagnozować  
i projektować skuteczne działania marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach 
turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie,  
a także przepisy regulujące podejmowanie działań w poszczególnych sektorach turystycznych.  

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć 
Cele kształcenia: 

 przekazanie rozszerzonej – w stosunku do studiów pierwszego stopnia- wiedzy w zakresie 
gospodarki turystycznej oraz zarządzania jej podmiotami, o różnych rodzajach struktur  
i instytucji społecznych oraz relacjach między nimi, w szczególności tych związanych  
z turystyką,  

 przygotowanie absolwenta do dokonywania pogłębionych analiz procesów wpływających 
na funkcjonowanie i rozwój gospodarki turystycznej zarówno w skali mikro-, jak  
i makroekonomicznej, 



 wykształcenie umiejętności identyfikowania, analizy, objaśniania i oceny zjawisk 
społecznych, ekonomicznych, kulturowych, przestrzennych i ekologicznych związanych  
z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej i jej rozwojem, 

 wyzwalanie skutecznych zachowań społecznych, organizatorskich i przedsiębiorczych 
wśród studentów Kierunku,  

 przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach menedżerskich  
w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji publicznej, 
organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach (krajowych  
i międzynarodowych) działających na rzecz turystyki oraz przygotowanie absolwenta do 
samodzielnego prowadzenia biznesu turystycznego, 

 kształtowanie świadomości konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych, 

 przygotowanie absolwenta do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji 
na studiach trzeciego stopnia, 

 upowszechnianie etycznych wzorów zachowań, potrzeby odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych. 

Metody prowadzenia zajęć: 
Część zajęć oprócz tradycyjnych metod prowadzenia w postaci wykładu i ćwiczeń, realizowanych 
jest nowoczesnymi metodami w postaci wizyt studyjnych, zajęć terenowych, jak również spotkań  
z praktykami.  W ramach studiów na kierunku, studenci mają możliwość uczestnictwa na miejscu 
w wykładach prowadzonych przez gości zza granicy, kształcenia wraz ze studentami zagranicznymi, 
jak również realizacji treści kształcenia w uczelniach zagranicznych, w ramach międzynarodowych 
programów wymiany. 

Sylwetka absolwenta: 
Absolwent II stopnia studiów na kierunku Gospodarka Turystyczna: 

 Posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie nauk społecznych, w tym ekonomii 
i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, dotyczącą funkcjonowania gospodarki 
turystycznej w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,  

 Zna, rozumie i sprawnie posługuje się zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw 
turystycznych, gospodarki narodowej, Unii Europejskiej i międzynarodowych organizacji 
turystycznych, 

 Potrafi  w kreatywny sposób zastosować i  wykorzystać posiadaną wiedzę o gospodarce 
turystycznej do profesjonalnego rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych 
oraz zasięgania opinii ekspertów z branży turystycznej w przypadku trudności  
z samodzielnym rozwiązaniem problemu, 

 Jest przygotowany do pracy w profesjonalnym zespole i do dalszego indywidualnego 
rozwoju, ze świadomością odpowiedzialności społecznej oraz do innowacyjnego myślenia 
i działania w branży turystycznej w sposób przedsiębiorczy, 

 Potrafi sprawnie komunikować się na tematy związane z branżą turystyczną z różnymi 
grupami interesariuszy, kompetentnie używając specjalistycznej terminologii, w tym  
w języku obcym,  pełniąc różne role zawodowe.  

Absolwent kierunku Gospodarka Turystyczna jest przygotowany do podjęcia pracy:  
1/ na stanowiskach różnego szczebla takich jak np.: 

a)  Menedżer: 
 w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne (krajowych i zagranicznych), tj. biura 

podróży, hotele, pensjonaty, zakłady gastronomiczne,  agencje eventowe oraz usługi 
pośrednio związane z turystyką 



 

 w organach administracji rządowej i samorządowej 
 w organizacjach turystycznych i społecznych 
 w  stowarzyszeniach i instytucjach upowszechnienia turystyki 
b) Specjalista w zakresie promocji miast i regionów: 

 w jednostkach zajmujących się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów 
c) Ekspert: 
 w punktach doradztwa oraz informacji turystycznej (w Polsce, lub za granicą) 

2/  jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej kraju i za granicą   
     (np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny). 

Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych wykorzystanych przy 
opisie efektów uczenia się: 
Przy opracowywaniu efektów kształcenia dla kierunku Gospodarka turystyczna wykorzystano: 

 akty prawne tj.: w szczególności Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia 
się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

  Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, pod. red. 
E. Chmieleckiej, MNiSW, 

 Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW, 

 deskryptory dublińskie, 

 deskryptory KRK, 

 programy studiów kilkunastu wiodących polskich i zagranicznych uczelni kształcących 
w kierunkach związanych z zarządzaniem w turystyce, 

  stan prawny i zwyczaje regulujące zachowania menedżerów, przedsiębiorców, 
specjalistów organizacyjnych.  

Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku: 
Atutem kierunku jest stabilna, sprawdzona kadra wykładowców, których zróżnicowane 
zainteresowania badawcze związane z turystyką zapewniają integralność i wysoką jakość  zajęć 
dydaktycznych, jednocześnie tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać,  
pogłębiając wiedzę naukową oraz umiejętności praktyczne  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  
Oferta kierunku tworzona jest przy współpracy z takimi podmiotami sektora turystycznego, jak np. 
Śląska Organizacja Turystyczna, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu czy Stowarzyszenie 
Konferencje i Kongresy w Polsce. 

Wymagania szczególne: 


