
 
 
 
 
 
 

 Turystyka 
   studia I stopnia (licencjackie) 
 
 

Studia na kierunku Turystyka 

pozwalają na uzyskanie wiedzy  

i umiejętności z zakresu turystyki  

oraz interdyscyplinarnej wiedzy 

przyrodniczej, ekonomicznej  

i społecznej związanej z planowaniem 

rozwoju i zarządzaniem rozwojem 

turystyki w regionie i przedsiębiorstwie. 

Celem kształcenia absolwentów 

kierunku Turystyka jest przygotowanie 

nowych kadr m.in. do: 

 planowania rozwoju turystyki  

i jej zarządzania w jednostkach 

samorządu terytorialnego  

(gminy, powiatu, województwa), 

w odniesieniu do obszarów 

chronionych i atrakcji 

turystycznych zgodnie z zasadami 

rozwoju zrównoważonego  

i podejścia systemowego  

do zarządzania turystyką, 

 udziału w konstruowaniu lokalnych 

i regionalnych strategii rozwoju 

turystyki, 

 opracowywania programów 

rozwoju turystyki na poziomie 

regionalnym/lokalnym, 

 uczestniczenia w działaniach  

z zakresu ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego  

(w tym przy sporządzaniu 

opracowań z zakresu ochrony 

środowiska i planowania  

na obszarach objętych różnymi 

formami ochrony przyrody), 

 planowania i zarządzania 

działalnością podmiotów  

z zakresu organizacji  

i pośrednictwa w turystyce, 

gastronomii i hotelarstwa. 

Wydział Nauk o Ziemi  

i Kształtowania Środowiska 
 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php


Po kierunku Turystyka znajdziesz pracę w: 

 w instytucjach administracji rządowej  

i samorządowej z zakresu m.in.: turystyki, planowania przestrzennego, rozwoju 

regionalnego i/lub lokalnego czy ochrony środowiska, 

 w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego, 

 w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 

 firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki, 

 w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz 

ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

 w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: turystyką, ochroną 

środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych, 

 w przedsiębiorstwach prywatnych, m.in. w hotelarstwie, biurach podróży. 
 

  
 

Charakter kierunku Turystyka wpisuje się we współczesną potrzebę integracji 

wiedzy z różnych dziedzin. Jego charakter wynika również ze specyfiki 

turystyki, która jest zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym, obejmującym 

aspekty przestrzenne, ekonomiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe. 

Specyfiką Turystyki jest wykorzystanie jako podstawy wiedzy nauczanej  

w sposób bardziej szczegółowy na innych kierunkach. Jedną z podstawowych 

dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla turystyki jest geografia, ponieważ 

głównym przedmiotem jej badań są obiekty, procesy zachodzące w przestrzeni, 

a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy. Ponadto 

obejmuje problematykę z zakresu ochrony środowiska, geologii, urbanistyki, 

planowania przestrzennego, ekonomii oraz prawa. 
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