Na swoje 25-lecie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu otwiera nową specjalność:

Języki obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii.
Specjalność języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii jest możliwa zarówno
w ramach studiów I jak i II stopnia. Studia I stopnia dają możliwość bardzo intensywnej nauki aż
4 nowożytnych języków podpartej praktyką zagraniczną, która pozwala nabyć biegłości w każdym
z nich. Studia II stopnia w/w specjalności zostały stworzone z myślą o absolwentach, którzy pragną
dalej rozwijać swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym, przy jednoczesnym
podnoszeniu swoich kwalifikacji w branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej.
Dla wielu pracodawców, od chwili wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, znajomość kilku
języków obcych stała się normą.
Tytuł zawodowy licencjata i magistra w tak wąskiej specjalizacji, podparty udokumentowaną
praktyką zagraniczną jest przepustką do zawodowego sukcesu na rynkach pracy całego świata.
Na specjalność Języki obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii zapraszamy wszystkie
osoby znające język angielski na poziomie A2
KADRA
Doświadczona kadra: lektorzy, wykładowcy i „praktycy” czyli partnerzy szkoły, którzy mają za
sobą wieloletnią, popartą licznymi sukcesami, działalność gospodarczą, pozwalają zdobywać tylko
użyteczną wiedzę i niezbędne w przyszłości doświadczenie. Nasi nauczyciele są przyjaźni,
skoncentrowani na efektach nauczania, zawsze stosują indywidualne i podmiotowe podejście do
studentów, dzięki czemu wszystkie zajęcia przebiegają w świetnej, sprzyjającej nauce atmosferze.
Co więcej, jesteśmy Uczelnią międzynarodową i znaczna część naszych studentów pochodzi z
najdalszych zakątków świata, dlatego liczne kontakty zdobyte w ramach studiów bardzo często
okazują się pomocne w budowaniu kariery.
JĘZYKI
Uczymy języków obcych przez cały okres studiów. Nasi studenci wiedzą, że umiejętności
językowe będą niezbędne podczas praktyk zawodowych, dlatego z zaangażowaniem i pilnością
uczęszczają na następujące lektoraty:

STUDIA I STOPNIA
Lp.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ : JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE, HOTELARSTWIE I GASTRONOMII

Ogólna
liczba
godzin
studia
STACJ.

PNJA - FONETYKA
PNJA - GRAMATYKA
1.

JĘZYK OBCY I

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA

PNJA - PISANIE/CZYTANIE

ANGIELSKIEGO - KONTYNUACJA

PNJA - MÓWIENIE/ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

600

PNJA - SŁOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
PNJA - BUSINESS ENGLISH
PNJF - FONETYKA
PNJF - GRAMATYKA
2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA

JĘZYK OBCY II

FRANCUSKIEGO

PNJF - PISANIE/CZYTANIE

600

PNJF - MÓWIENIE/ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
PNJF - SŁOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

3

JĘZYK OBCY III

3

JĘZYK OBCY IV

JĘZYK HISZPAŃSKI
JĘZYK WŁOSKI / NIEMIECKI/
ROSYJSKI

KURS ZINTEGROWAN Y - LEKTORAT

360

KURS ZINTEGROWAN Y - LEKTORAT

180

STUDIA II STOPNIA
Lp.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH II STOPNIA
SPECJALNOŚĆ : JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE, HOTELARSTWIE I GASTRONOMII

Ogólna
liczba
godzin
studia
STACJ.

PNJA - FONETYKA
PNJA - GRAMATYKA
1.

JĘZYK OBCY I

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA

PNJA - PISANIE/CZYTANIE

ANGIELSKIEGO - KONTYNUACJA

PNJA - MÓWIENIE/ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

360

PNJA - SŁOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
PNJA - BUSINESS ENGLISH
PNJF - FONETYKA
PNJF - GRAMATYKA
2.

JĘZYK OBCY II

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA
FRANCUSKIEGO LUB HISZPASKIEGO

PNJF - PISANIE/CZYTANIE

360

PNJF - MÓWIENIE/ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
PNJF - SŁOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
JĘZYK WŁOSKI / HISZPAŃSKI /
3

JĘZYK OBCY III

NIEMIECKI (DO WYBORU)
LEKTORAT

-

KURS ZINTEGROWAN Y - LEKTORAT

180

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
Wraz z pracodawcami stworzyliśmy unikalny zestaw przedmiotów, których wiedza pozwoli
szybko zaistnieć na rynku pracy. Oto niektóre z nich:


Ekonomia - prowadzone w języku angielskim



Ekologia i ochrona środowiska - prowadzone w j. angielskim



Elementy wiedzy o kulturze i realiach krajów anglojęzycznych - prowadzone
w j. angielskim



Elementy wiedzy o kulturze i krajach francuskojęzycznych - prowadzone w j. francuskim



Elementy wiedzy o kulturze i krajach hiszpańskojęzycznych - prowadzone w j. hiszpańskim



Elementy wiedzy o kulturze i realiach krajów rosyjskojęzycznych



Żywienie człowieka w. prowadzone w j. angielskim/ wykład w j. polskim



Historia architektury i sztuki w języku angielskim



Sztuka negocjacji



„Poznań tour” – czyli jak promować lokalne bogactwo turystyczne – ćwiczenia terenowe



Specyfika korespondencji handlowej

PRAKTYKI
Praktyki zawodowe są jednym z najistotniejszych argumentów przemawiających za podjęciem
studiów w WSHiG. Nasza Uczelnia posiada kontakty na całym świecie, dzięki czemu jest
uznawana za Szkołę, która stwarza swoim studentom ogromne szanse na zdobycie szerokiego
doświadczenia zawodowego. Realizacja praktyk zagranicznych gwarantowana jest w umowie o
naukę, którą każdy kandydat zawiera z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii.
W minionym roku akademickim 2017/2018 nasi studenci skorzystali z praktyk w:


Hiszpanii (70 osób)



Niemczech (10 osób)



Francji (200 osób)



Włoszech (60 osób)



Luksemburgu (50 osób)



Anglii (50 osób)



Szkocji (20 osób)



Irlandii (40 osób)



Norwegii (10 osób)



Szwajcarii (20 osób)



USA (5 osób)
Płatne praktyki zagraniczne lub krajowe mogą pozwolić Ci zyskać środki na
opłacenie pierwszych rat czesnego!

Koniecznie zapytaj o możliwość odbycia praktyk zerowych i sprawdź czy możesz wyjechać już w
wakacje!
NA JAKICH STANOWISKACH PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?
Większość naszych absolwentów otrzymuje atrakcyjne propozycje zatrudnienia za granicą,
najczęściej w miejscu swoich praktyk studenckich. Wielu z nich zapełnia szeregi licznych struktur
organizacyjnych firm krajowych i międzynarodowych. Badania wykazały, że praktyki zawodowe
i referencje zdobytym w międzynarodowym środowisku są najlepszym startem w karierze
zawodowej.
Studia na specjalności skoncentrowanej wokół nauki języków obcych, poza przygotowaniem do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej czy hotelarskogastronomicznej lub znalezienia w nich zatrudnienia, zarówno w Polsce jak i zagranicą, przygotują
cię też do pracy na takich stanowiskach jak :


Asystent zarządu/dyrekcji ze znajomością języków obcych



Asystent w dziale finansowym ze znajomością języków obcych



Asystent ds. badań rynku



Asystent ds. administracji



Specjalista ds. rynku zagranicznego (specjalista sprzedaży, kontaktu z klientem, działu
zamówień, helpdesk)



Administrator danych ze znajomością języków obcych



Analityk danych ze znajomością języków obcych



Asystent ds. dokumentacji ze znajomością języków obcych



Osobisty asystent ze znajomością kilku języków obcych



Specjalista ds. obsługi klienta ze znajomością języków obcych



Specjalista ds. wsparcia klienta / Customer Support Consultant

Aplikując na w/w stanowiska decyduje udokumentowana i praktyczna znajomość
języków obcych.

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU REKRUTACJI:
tel. 61 87 11 530
e-mail: dos@wshig.poznan.pl
http://www.wshig.pl/kandydat/biuro-rekrutacji/
Czynne od Pn. do Pt.
od 8.00 do 14.00
ROZPOCZNIJ STUDIA I KARIERĘ ZAWODOWĄ JEDNOCZEŚNIE!

