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STUDIA PODYPLOMOWE 
http://turystyka.amu.edu.pl/ 
 

 

TURYSTYKA (SMART) 
System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego (SMART)  
 
MODUŁY DO WYBORU: 
M1 Pilotaż wycieczek, rezydent         
M2 Przewodnictwo turystyczne         
M3 Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, systemy rezerwacji    
M4 Prawo w turystyce          
M5 Geoturystyka          
M6 Organizacja turystyki aktywnej: wspinaczka skałkowa, turystyka jaskiniowa  
M7 Organizacja turystyki aktywnej: jeździectwo      
M8 Organizacja turystyki aktywnej: kajakarstwo      
M9 Turystyka kulturowa 

 
150 h 
150 h 
150 h 
110 h 
130 h 
120 h 
125 h 
120 h 
150 h 

 
 

Czas trwania: 2 semestry 
Liczba godzin: 220-260 – w zależności od wybranego modułu 
Tryb: studia niestacjonarne 
Cena: 3900 zł (1950 zł/ semestr) 
 
ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ: 
Dyplom ukończenia studiów (w języku polskim i angielskim) z wykazem ukończonych przedmiotów. 
W ramach studiów SMART możliwe będzie, w zależności od wybranego modułu, uzyskanie 
zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z zakresu:  pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego po 
Poznaniu; systemów rezerwacji: Amadeus, MerlinX, CRM Sykon oraz zaświadczenia o ukończeniu 
kursu skałkowego po drogach ubezpieczonych. 
 

OFERTA NA ROK 2014/2015 
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ORGANIZATOR: Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji WNGiG, UAM 
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań 
http://turystyka.amu.edu.pl/ 
  
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Krzysztof Piotrowski 
Sekretariat:  mgr Joanna Zdebko 
 
RADA PROGRAMOWA 
Przewodnicząca: dr hab. Alina Zajadacz 
 
prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk 
prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska 
dr Grzegorz Borkowski 
dr Ditta Kicińska 
dr Krzysztof Piotrowski 
dr Ilona Potocka  
dr Anna Przybylska 
dr Magdalena Ratajczak – Szczerba 
dr Klaudiusz Święcicki 
mgr Agata Kosińska 
mgr Ewa Stroik 

Opiekunowie modułów: 
M1, M2 – dr Ilona Potocka 
M3 – dr Grzegorz Borkowski 
M4 – mgr Agata Kosińska 
M5, M6 – dr Ditta Kicińska 
M7 – dr Magdalena Ratajczak – Szczerba 
M8 – dr Krzysztof Piotrowski 
M9  – dr Klaudiusz Święcicki 
 
 

REKRUTACJA 
 Wymagania wstępne dla kandydatów: 

dyplom ukończenia studiów I lub II 
stopnia (dowolnego kierunku). 

 Termin: od 1 czerwca do 20 września 
2014. 

 Miejsce składania dokumentów 
(osobiście/pocztą):  

Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji, wydział 
Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań 
 
Sekretariat: mgr Joanna Zdebko 
pok. L 310, tel. (061) 829 62 17 
e-mail: turystyka@amu.edu.pl 
Sekretariat czynny od pn. do pt. w godz. 9-15 

 Wymagane dokumenty: 
 wniosek o przyjęcie na studia 

podyplomowe (z deklaracją 
wyboru modułu) 

 kopia dyplomu ukończenia 
studiów  

 kserokopia dowodu osobistego 
 2 zdjęcia legitymacyjne 

 Wzór wniosku do pobrania na stronie: 
http://turystyka.amu.edu.pl/  
w zakładce studia podyplomowe. 
 
Kierownik Studiów:  
dr Krzysztof Piotrowski 
Kontakt: tel. 505 090 232 
e-mail: kp@amu.edu.pl 

 
OPŁATY: 3900 zł (1950 zł/semestr)                                  
 
Poszczególne moduły będą uruchamiane po deklaracji uczestnictwa w nich minimalnej liczby osób, 
niezbędnej do stworzenia grupy ćwiczeniowej. 
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CEL STUDIÓW 
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy 
oraz prowadzenia własnej działalności w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Studia 
umożliwiają także rozwój indywidualnych zainteresowań, związanych z przewodnictwem 
turystycznym, prowadzeniem wypraw turystycznych, turystyką aktywną, kulturową oraz 
geoturystyką. 
 

ADRESACI STUDIÓW 
 Absolwenci studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich, którzy chcą szybko, 

aktywnie i skutecznie nabyć umiejętności niezbędne w pracy w usługach turystycznych. 
 Przedsiębiorcy, właściciele podmiotów działających w sektorze turystycznym. 
 Menadżerowie, specjaliści zarządzający hotelami i placówkami turystycznymi. 
 Pasjonaci zainteresowani różnymi formami turystyki aktywnej, przewodnictwem, pilotażem 

wycieczek oraz animacją czasu wolnego. 
 Absolwenci kierunku studiów turystyka i rekreacja, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje 

zawodowe. 
 

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW 
 szerokie możliwości uzupełniania nowoczesnej wiedzy i umiejętności pożądanych  

w działalności na współczesnym rynku turystycznym,  
 dostosowanie programu nauczania do indywidualnych zainteresowań słuchacza, 
 oszczędność czasu i pieniędzy poprzez wybór tylko potrzebnych modułów, 
 nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i planach zawodowych. 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 
 Zaliczenie wszystkich przedmiotów obligatoryjnych – uzyskanie 60 pkt. ECTS. 
 Obrona przed komisją egzaminacyjną pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem 

wybranego opiekuna. 
 

CAŁKOWITA LICZBA GODZIN: 220 - 260 (jedna godzina dydaktyczna = 45 min.) 
Semestr I: 110 godz. , 
Semestr II: 110-150 godz. w zależności od wybranego modułu (w tym wyjazdy terenowe). 
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
 Semestr I zajęcia: zjazdy co 2 tyg., piątek (w godz. 15-20), sobota (w godz. 9-18). 
 Semestr II w zależności od wybranego modułu:  

zjazdy co 2 tyg., piątek (w godz. 15-20), sobota (w godz. 9-18) oraz wyjazdy terenowe  
w terminach uzgodnionych z opiekunem Modułu. 

 

WYKŁADOWCY 
 zajęcia teoretyczne prowadzą głównie wykładowcy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu, 
 zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów (instruktorów, praktyków) z danej 

dziedziny. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA 
 
Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do: prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej związanej z organizacją turystyki i wypoczynku, podejmowania pracy w sektorze usług 
turystycznych oraz na stanowiskach związanych z organizacją, obsługą i zarządzaniem ruchem 
turystycznym w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, fundacjach  
i stowarzyszeniach turystycznych (w tym na stanowiskach menadżerskich). 
 
W zależności od wybranego modułu studia przygotowują do aktywności zawodowej w charakterze 
pilota wycieczek, przewodnika turystycznego, rezydenta, animatora czasu wolnego, organizatora 
turystyki aktywnej (z zakresu wspinaczki skałkowej, turystyki jaskiniowej, kajakarstwa, turystyki 
konnej), turystyki kulturowej, a także do działalności w: biurach podróży, hotelach i innych obiektach 
noclegowych, ośrodkach: wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy 
biologicznej, centrach informacji turystycznej oraz innych obiektach turystycznych i rekreacyjnych.  
 
Ćwiczenia terenowe gwarantują doskonałą znajomość środowiska geograficznego, jego potencjału 
turystycznego, co stanowi podstawę do tworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych, zwłaszcza 
w dziedzinie geoturystyki oraz turystyki kulturowej. 
 
Modułowy charakter studiów umożliwiający łączenie interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej  
i specjalistycznych umiejętności praktycznych zapewnia absolwentom skuteczną konkurencję na 
dynamicznym rynku usług turystycznych. 
 
 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 
 
Program studiów podyplomowych Turystyka – system modułowej aktywizacji rynku turystycznego 
podzielony jest na dwie części: 
Semestr I: zajęcia wprowadzające i przygotowujące do pracy w usługach turystycznych, 
Semestr II: moduły specjalistyczne M1 –  M9 – wybór jednego spośród dostępnych modułów. 
Realizacja każdego kolejnego modułu jest możliwa za dodatkową opłatą.  
  
FORMY ZAJĘĆ: wykłady, ćwiczenia, seminarium, warsztaty, b-learning, symulacje, case studies, 
zajęcia terenowe (szkolenie praktyczne). 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 
Poszczególne moduły SMART będą uruchamiane po deklaracji uczestnictwa w nich minimalnej liczby 
osób, niezbędnej do stworzenia grupy ćwiczeniowej. 
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PROGRAM 
 
SEMESTR I 
 
Przedmioty: 

1. Turystyka w Polsce i na świecie 
2. Podstawy przedsiębiorczości w turystyce 
3. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w turystyce 
4. Podstawy metodyki prowadzenia grup turystycznych 
5. Programowanie imprez turystycznych 
6. Podstawy turystyki aktywnej 
7. Język obcy specjalistyczny (angielski lub niemiecki) 
8. Seminarium dyplomowe 

 
SEMESTR II – MODUŁY DO WYBORU 
 
M1 Pilotaż wycieczek, rezydent 
 

Absolwent: osoba przygotowana do pracy w charakterze pilota wycieczek wyjazdowych  
i przyjazdowych oraz pilota rezydenta i animatora czasu wolnego. 
Uprawnienia: możliwość podejścia do egzaminu na pilota wycieczek UAM. 

 
Przedmioty: 

1. Metodyka pilotażu 
2. Metodyka pracy pilota rezydenta 
3. Animacja czasu wolnego 
4. Geografia turystyczna Polski 
5. Geografia turystyczna Europy 
6. Prawne aspekty zawodu pilota wycieczek i pilota rezydenta 
7. Szkolenie praktyczne 
8. Seminarium dyplomowe 

 
Szkolenie praktyczne obejmuje 3 - dniowe zajęcia terenowe w formie wycieczki autokarowej 
zagranicznej pod okiem doświadczonych pilotów wycieczek, które polegają między innymi na 
samodzielnym prowadzeniu wybranych odcinków tras, przekazywaniu informacji krajoznawczych 
o obiektach odwiedzanych, ćwiczeniu postępowania w sytuacjach trudnych. Szkolenie sprawdza 
wiedzę zdobytą podczas zajęć w salach, kształtuje umiejętności praktyczne z zakresu metodyki 
pilotażu wycieczek. 
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M2 Przewodnictwo turystyczne 
 

Absolwent: osoba przygotowana do pracy w charakterze przewodnika turystycznego  
po Poznaniu i jego okolicach oraz po innych miejscowościach po uzupełnieniu wiedzy 
krajoznawczej). 
Uprawnienia: możliwość podejścia do egzaminu na przewodnika po Poznaniu UAM. 

 
Przedmioty: 

1. Metodyka przewodnictwa 
2. Geografia turystyczna miasta i regionu 
3. Topografia miasta i strefy podmiejskiej 
4. Historia Wielkopolski i Poznania 
5. Miasto i region współcześnie 
6. Kultura i sztuka miasta 
7. Szkolenie praktyczne 
8. Seminarium dyplomowe 

 
Szkolenie praktyczne obejmuje 5 dni zajęć terenowych w formie ćwiczeń i wycieczek szkoleniowych 
w mieście i okolicach, prowadzonych przez doświadczonych przewodników miejskich, kształtujące 
umiejętności praktyczne i sprawdzające wiedzę kandydatów na przewodników. Obejmuje między 
innymi następujące miejsca: Ostrów Tumski (Katedra, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci), Śródka 
i Malta, Stare Miasto, Wzgórze św. Wojciecha i Cytadela, Dzielnica Cesarska, Stary Browar, 
Palmiarnia, najważniejsze muzea i historyczne kościoły; okolice Poznania: Pałac w Rogalinie, Zamek 
w Kórniku, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Skansen 
i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. 
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M3 Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego, systemy rezerwacji 
 

Absolwent: osoba przygotowana do prowadzenia działalności agencyjnej i organizatora 
turystyki oraz pracy w biurach podróży, przy dokonywaniu rezerwacji lotniczych, hotelowych, 
samochodowych, pakietów turystycznych. 
Uprawnienia: zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z systemów: Amadeus , MerlinX, CRM 
Sykon. 

 
Przedmioty: 

1. Systemy wspierające działalność biura podróży 
2. System rezerwacji lotniczej, hotelowej i samochodowej 
3. System rezerwacji pakietów turystycznych 
4. Systemy CRM (zarządzania relacjami z klientem) 
5. Geografia turystyczna Polski 
6. Geografia turystyczna Europy 
7. Uruchamianie i organizacja przedsiębiorstwa turystycznego 
8. Organizacja imprez turystycznych 
9. Seminarium dyplomowe 

 
 
M4 Prawo w turystyce 
 

Absolwent: osoba przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej w świetle 
aktualnie obowiązującego prawa. 

 
Przedmioty: 

1. Podstawy prawa i prawoznawstwa 
2. Elementy prawa cywilnego dla przedsiębiorców 
3. Umowy w turystyce i rekreacji 
4. Podstawy prawa spółek handlowych 
5. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji 
6. Działalność gospodarcza w turystyce 
7. Prawo pracy dla przedsiębiorców 
8. Seminarium dyplomowe 
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M5 Geoturystyka  
 

Absolwent: Osoba poznaje zasady funkcjonowania usług turystycznych oraz ma poszerzoną 
wiedzę na temat obiektów geoturystycznych, zna możliwości wykorzystania obiektów przyrody 
nieożywionej i obszarów pogórnicznych dla potrzeb turystyki.  

 
Przedmioty 

1. Podstawy geologii i geomorfologii 
2. Podstawy geoturystyki 
3. Kamień w budownictwie i sztuce 
4. Geoturystyka w Polsce i na świecie 
5. Prawne podstawy geoturystyki 
6. Szkolenie praktyczne 
7. Seminarium dyplomowe 

 
 
Szkolenie praktyczne obejmuje  5 dni zajęć  w  Poznaniu i okolicach oraz wycieczkę autokarową do 
Kopalni Soli w Kłodawie (trasa turystyczna na -600 m głębokości) i na Jurę Krakowską-Wieluńską. 
Zajęcia w Poznaniu i okolicach obejmować będą takie zagadnienia jak: kamień w architekturze 
i sztuce Poznania oraz zwiedzanie Rezerwatu Morasko. Celem wycieczki do Kłodawy, Olsztyna 
i Wielunia będzie pokazanie miejsc, gdzie obiekty geologiczne zostały wykorzystane dla celów 
turystycznych oraz miejsca gdzie tworzone są produkty geoturystyczne (i stanowią szanse rozwoju 
dla danych rejonów). 
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M6 Organizacja turystyki aktywnej: wspinaczka skałkowa i turystyka jaskiniowa 
 

Absolwent: osoba będzie przygotowana do pracy w usługach turystycznych związanych ze 
wspinaczką skałkową, turystyką wysokogórską i jaskiniową oraz będzie znać postawy prawne 
dot. bezpieczeństwa, nauczania i uprawiania wspinaczki i taternictwa jaskiniowego oraz 
organizacji wypraw komercyjnych.  
Uprawnienia: zaświadczenie o ukończeniu kursu po drogach ubezpieczonych zgodnie  
z programem PZA, możliwość podejścia do kursu na własnej asekuracji w skałkach. 

 
Przedmioty: 

1. Aktywność górska i jaskiniowa 
2. Turystyka jaskiniowa 
3. Aspekty prawne sportów górskich oraz bezpieczeństwo w górach i jaskiniach   
4. Wspinaczka skałkowa - teoria 
5. Szkolenie praktyczne 
6. Seminarium dyplomowe 

 
Szkolenie praktyczne obejmuje 4 dni zajęć ze wspinaczki skałkowej w Sokolich Górach (w Rudawach 
Janowickich) lub z 4 dni z turystyki jaskiniowej w Sudetach i Krasie Morawskim (Czechy).  
W ramach kursu skałkowego  wspinaczka odbywać się będzie po drogach wyposażonych w stałe 
punkty asekuracyjne, zarówno z  górną, jak i z dolną asekuracją. Kurs daje również podstawy 
niezbędne do korzystania ze sztucznych ścian.  
Szkolenie z turystyki jaskiniowej obejmuje 4 dni zajęć  w formie wycieczki autokarowej w czasie 
której  zwiedzane będą jaskinie w Górach Kaczawskich, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie oraz 3 jaskinie 
turystyczne w Krasie Morawskim (wraz z zapoznaniem się z formami krasu powierzchniowego).  
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M7 Organizacja turystyki aktywnej: jeździectwo 
 

Absolwent: osoba przygotowana do prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego 
organizującego różne formy turystyki i rekreacji konnej. 
Uprawnienia: program studiów daje podstawy do kontynuowania przygotowania w PTTK 
do roli Przodownika Nizinnej i Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK I stopnia i instruktora 
wykładowcy PTTK. 

 
Przedmioty 

1. Podstawy hipologii 
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach 
3. Prawne podstawy turystyki konnej 
4. Jeździectwo – teoria 
5. Historia jeździectwa, hodowli koni, turystyki konnej i tradycje jeździeckie 
6. Organizacja i prowadzenie jazd turystycznych i rekreacyjnych 
7. Jeździeckie odznaki turystyczne 
8. Szkolenie praktyczne 
9. Seminarium dyplomowe 

 
Szkolenie praktyczne obejmuje jazdę na ujeżdżalni i praktykę z instruktorem (jazda stępem, kłusem 
wysiadywanym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów, utrzymanie 
równowagi w chodach, jazda w zastępie, przejazd przez przeszkody, w tym również terenowe: leżące 
gałęzie, kłody, drzewa teren kamienisty, pokonywanie wjazdów i zjazdów), naukę przygotowania 
i pielęgnacji koni, jazda na ujeżdżalni, na padoku, w terenie otwartym i zamkniętym – 30 h 
(dostosowana do stopnia zaawansowania jeźdźców). 
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M8 Organizacja turystyki aktywnej: kajakarstwo 
 

Absolwent: osoba przygotowana do prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego 
organizującego spływy kajakowe oraz do prowadzenia spływów kajakowych 
Uprawnienia: Certyfikat Instruktora kajakarstwa nizinnego UAM - umiejętności odpowiadające 
poziomowi 2 lub 3 PSKK oraz instruktora PZKaj (na rzekach nizinnych) 

 
 
Przedmioty 

1. Prawne aspekty turystyki kajakowej 
2. Polskie nizinne szlaki kajakowe 
3. Programowanie spływów kajakowych 
4. Kajakarstwo morskie i górskie 
5. Teoretyczne aspekty kajakarstwa 
6. Szkolenie praktyczne - technika pływania 
7. Szkolenie praktyczne – kajakarstwo na jeziorach i rzekach 
8. Seminarium dyplomowe 

 
Szkolenie praktyczne obejmuje 10 h zajęć na jeziorze oraz 40 h (podczas 2 dwudniowych spływów 
kajakowych) szkolenia na rzekach nizinnych. Zakres szkolenia praktycznego to wchodzenie 
i wychodzenie z kajaków, technika wiosłowania, manewrowanie kajakiem na wodzie stojącej 
i płynącej, autoratownictwo i ratownictwo, przenoszenie kajaków, pakowanie bagażów. Także zasady 
prowadzenia spływów kajakowych, postępowania w sytuacjach takich jak załamanie pogody, 
wywrotka itp. 
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M9 Turystyka kulturowa 
 

Absolwent: osoba wyposażona w pogłębioną wiedzę na temat turystyki kulturowej i jej 
wybranych subdyscyplin, umożliwiającą podjęcie pracy w agencjach turystycznych, biurach 
podróży, punktach informacji turystycznej, izbach turystycznych, instytucjach samorządowych 
odpowiedzialnych za promocję dziedzictwa kulturowego w regionie.  

 
Przedmioty 

1. Podstawy turystyki kulturowej  
2. Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO a turystyka  
3. Tematyczne szlaki kulturowe  
4. Turystyka historyczno-militarna  
5. Turystyka literacka i filmowa  
6. Turystyka miejska i turystyka w miastach  
7. Turystyka religijna i pielgrzymkowa  
8. Turystyka teatralna  
9. Kulturowe walory regionów turystycznych  
10. Komunikacja kulturowa  
11. Szkolenie praktyczne 
12. Seminarium dyplomowe  

 
Szkolenie praktyczne obejmuje 5-dniowe zajęcia terenowe w formie wycieczki autokarowej, podczas 
której w praktyce realizowane będą różne formy turystyki kulturowej. Wycieczka obejmuje 
następujące miejscowości: Kraków (Zamek na Wawelu, Stare Miasto, Kazimierz oraz Stara Synagoga  
i kirkut, Nowa Huta, Muzeum Narodowe, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Teatr im. 
Juliusza Słowackiego, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa Fabryka Emalia Leona Schindlera, MOCAK Muzeum Sztuki 
Współczesnej), Wieliczka (Kopalnia Soli „Wieliczka”, Zamek Żupny, osiedle gwarków), Oświęcim 
(Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau).  
 


