Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie

Prezentowane studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Program
konsultowany z Nowosądecką Izbą Turystyczną
Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Turystyka stanowi jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki (tak
Polski jak i globalnej). W wielu regionach Polski, to właśnie w turystyce upatruje się
głównego motoru wzrostu i źródła dochodów. Aby jednak rozwijać ten sektor i
sprostać międzynarodowej konkurencji niezbędne jest jednak posiadanie
wykwalifikowanej kadry. Ważnym aspektem w regionach jest także przygotowywanie
przyszłych pokoleń do pracy w tym sektorze. Proponowane studia łączą jeden i drugi
cel w całość. Kursy w ramach studiów skupiają się na zagadnieniach związanych z
turystyką i rekreacją oraz, co ważne, na praktycznych aspektach zarządzania
organizacjami turystycznymi. Studia kończą się egzaminem oraz obroną pracy
dyplomowej.
Student nabywa umiejętności przygotowujące go do pełnienia funkcji menedżerskich
w organizacjach turystycznych oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach są zgodne z
Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.). Treści kształcenia
zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).
Studia skierowane są do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć edukacyjnych w
szkołach z zakresu Turystyki, Hotelarstwa, Zarządzania w turystyce; osoby pragnące
podnieść swoje kwalifikacje, pracujące lub chcące pracować w sektorze
turystycznym.
Studia prowadzone są jako 3 semestralne studia z czego 2 semestry studiów
połączone są ze studiami Zarządzanie organizacją turystyczną
Studia kończą się uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych. Do dyplomu
wydawany jest również certyfikat Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Student, który
nie posiada jeszcze dyplomu minimum studiów licencjackich i w studiach
podyplomowych uczestniczy tylko jako słuchacz po zrealizowaniu wszystkich kursów
otrzyma tylko certyfikat bez dyplomu.

