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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Turystyka i Rekreacja 

1. Poziom/y studiów:  I i II stopnia 

2. Forma/y studiów:  stacjonarne i niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

..………………………..................................................................................................... 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

Punkty ECTS 
Nazwa dyscypliny wiodącej (I stopień) 

liczba % 

Nauki socjologiczne 60 18 

 

Punkty ECTS Nazwa dyscypliny wiodącej (II 

stopień) 
liczba % 

Nauki socjologiczne 31 18 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów 

ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do 

ukończenia studiów na kierunku. 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Punkty ECTS 
L.p.  Nazwa dyscypliny (I stopień) 

liczba % 

1. 
Nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 
28 8% 

2. Pedagogika 50 15% 

3. Ekonomia i finanse 33 10% 

4. Nauki o zarządzaniu i jakości 34 10% 

5. Nauki prawne 34 10% 

6. Psychologia 17 5% 

7. Filozofia 13 4% 

8. 
Geografia społeczno-ekonomiczna  

i gospodarka przestrzenna 
40 12% 

9. Technologia żywności i żywienia 27 8% 

 

Punkty ECTS 
L.p.  Nazwa dyscypliny (II stopień) 

liczba % 

1. 
Nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 
14 8% 

2. Pedagogika 26 15% 

3. Ekonomia i finanse 17 10% 

4. Nauki o zarządzaniu i jakości 18 10% 

5. Nauki prawne 17 10% 

6. Psychologia 9 5% 

7. Filozofia 7 4% 

8. 
Geografia społeczno-ekonomiczna  

i gospodarka przestrzenna 
21 12% 

9. Technologia żywności i żywienia 14 8% 

 

1. Opis kierunkowych efektów kształcenia 
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Opis efektów kształcenia – I stopień/profil praktyczny/ w dziedzinie nauk społecznych, 

dziedzinie nauk humanistycznych i dziedzinie nauk rolniczych  

Nazwa kierunku studiów Turystyka i Rekreacja 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

licencjat 

Dyscypliny naukowe -nauki socjologiczne 

-pedagogika 

-geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

-ekonomia i finanse 

-nauka o komunikacji społecznej i mediach 

-technologia żywności i żywienia 

-psychologia 

-nauki prawne 

-nauki o zarządzaniu i jakości 

-filozofia 

Dyscyplina wiodąca -nauki socjologiczne 

 

 

Opis efektów kształcenia 

dla kierunku Turystyka i Rekreacja 

studia I stopnia profil praktyczny 

 

Nazwa kierunku studiów Turystyka i Rekreacja 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom 

Poziom studiów studia I stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

licencjat 
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Dyscypliny naukowe -nauki socjologiczne 

-pedagogika 

-geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

-ekonomia i finanse 

-nauka o komunikacji społecznej i mediach 

-technologia żywności i żywienia 

-psychologia 

-nauki prawne 

-nauki o zarządzaniu i jakości 

-filozofia 

Dyscyplina wiodąca -nauki socjologiczne 

  

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK 

P = poziom PRK (6-7) 

U = charakterystyka uniwersalna 

 W = wiedza 

 U = umiejętności 

 K = kompetencje społeczne 

 

Przykład: 

P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 

2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego  

i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

P = poziom PRK (6-7) 

S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

 W = wiedza 
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  G = zakres i głębia 

  K  = kontekst 

 U = umiejętności 

  W = wykorzystanie wiedzy  

  K  = komunikowanie się 

  O = organizacja pracy 

  U = uczenie się 

 K = kompetencje społeczne 

  K  = oceny 

  O = odpowiedzialność 

  R = rola zawodowa 

 

Przykład: 

P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego, wiedza - kontekst 

1. Opis kierunkowych efektów kształcenia 

 

Efekty 

kształcenia 

dla  

kierunku 

(K) 

OPIS KIERUNKOWYCH  

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po zakończeniu studiów I stopnia na 

Kierunku Turystyka i Rekreacja  

absolwent: 

Odniesienie 

do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

Odniesienie do efektów  

kształcenia dla dziedzin 

nauk: 

- społecznych, 

- humanistycznych, 

- rolniczych 

WIEDZA 

K_W01 
Ma ogólną wiedzę związaną ze 

studiowanym kierunkiem studiów 
P6S_W P6S_WK 

K_W02 

Zna i rozumie podstawową 

terminologię związaną z kierunkiem 

studiów i wybraną specjalnością 

P6S_W P6S_WK 

K_W03 

Zna zasady zdrowego trybu życia z 

uwzględnieniem czynników 

wpływających na aktywność fizyczną 

P6S_W 
P6S_WK 

P6S_WG 
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oraz racjonalne żywienie 

K_W04 

Zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju form indywidualnej  

przedsiębiorczości z zakresu szeroko 

rozumianej turystyki w tym 

hotelarstwa i gastronomii 

P6S_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W05 

Ma ogólną wiedzę dotyczącą 

specyfiki funkcjonowania 

podstawowych sektorów gospodarki 

turystycznej 

P6S_W P6S_WK 

K_W06 

Zna prawne, organizacyjne i etyczne 

uwarunkowania wykonywania 

działalności zawodowej w obiektach 

turystyczno-hotelarskich i 

gastronomicznych 

P6S_W P6S_WK 

K_W07 

Zna mechanizmy ekonomiczne 

tworzenia i funkcjonowania obiektów  

turystyczno –hotelarsko - 

gastronomicznych 

P6S_W 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W08 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_W P6S_WK 

K_W09 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu 

mechanizmów psycho-społecznych 

związanych z turystyką i rekreacją 

P6S_W P6S_WK 

K_W10 

Zna zasady promocji zdrowia i 

zdrowego trybu życia oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

P6S_W 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W11 

Zna efekty działania aktywności 

ruchowej oraz sposoby na zdrowie 

człowieka 

P6S_W P6S_WK 

K_W12 
Posiada wiedzę z zakresu geografii 

turystycznej, rozumie koncepcje 
P6S_W 

P6S_WK 

P6S_WG 
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dotyczące zróżnicowania 

terytorialnego zjawisk i procesów z jej 

zakresu 

K_W13 

Posiada wiedzę na temat ochrony 

środowiska naturalnego i wpływu 

turystyki na niego 

P6S_W P6S_WK 

K_W14 

Posiada wiedzę o narzędziach 

informatycznych stosowanych w 

turystyce i rekreacji 

P6S_W P6S_WK 

K_W15 
Zna i rozumie podstawowe elementy 

badań rynkowych i marketingowych 
P6S_W P6S_WK 

K_W16 

Posiada wiedzę na temat gospodarki i 

sposobów adaptacji do środowiska 

naturalnego 

P6S_W P6S_WK 

K_W17 

Posiada wiedzę z zakresu walorów 

poszczególnych regionów Polski i 

Świata 

P6S_W 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W18 

Posiada wiedzę dotyczącą własnego 

zdrowia i profilaktyki najczęściej 

występujących chorób 

P6S_W P6S_WK 

K_W19 

Posiada wiedzę z zakresu 

podstawowych nurtów i koncepcji w 

sztuce europejskiej na przestrzeni 

dziejów 

P6S_W P6S_WK 

K_W20 

Zna w podstawowym zakresie 

dziedzictwo kultury, architektury i 

sztuki oraz rozumie jego wartość w 

kontekście tożsamości społeczeństwa 

i atrakcyjności wyjazdów 

tematycznych 

P6S_W P6S_WK 

K_W21 

Definiuje i rozumie podstawowe 

pojęcia z zakresu jakości żywności w 

aspekcie zdrowego trybu życia 

P6S_W P6S_WK 
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K_W22 

Ma podstawową wiedzę o relacjach 

społecznych w aspekcie 

międzykulturowym 

P6S_W 
P6S_WK 

P6S_WG 

K_W23 

Ma podstawową wiedzę na temat 

stanu i czynnika determinującego - 

funkcjonowanie i rozwój turystyki w 

różnych obszarach 

P6S_W P6S_WK 

K_W24 

Posiada wiedzę o współzależności 

pomiędzy żywieniem a zdrowiem 

człowieka 

P6S_W 
P6S_WK 

P6S_WG 

UMIEJ ĘTNOŚCI 

K_U01 

Posiada specjalistyczne umiejętności 

manualne i ruchowe związane ze 

studiowanym kierunkiem studiów i 

wybraną specjalizacją 

P6S_U P6S_UW 

K_U02 

Potrafi posługiwać się podstawowym 

sprzętem stosowanym w zakresie 

dziedzin nauk właściwych dla 

specjalności 

P6S_U P6S_UW 

K_U03 

Potrafi komunikować się z jednostką i 

grupą społeczną w zakresie istotnych 

problemów w turystyce i rekreacji 

P6S_U P6S_UK 

K_U04 

Potrafi identyfikować problemy 

klienta, konsumenta oraz grupy 

społecznej pod kątem potrzeb w 

zakresie turystyki i rekreacji 

P6S_U 
P6S_UK 

P6S_UW 

K_U05 

Posiada umiejętności wykorzystania 

zdobytej wiedzy z zakresu turystyki i 

rekreacji dla potrzeb praktyki 

gospodarczej 

P6S_U P6S_UW 

K_U06 
Potrafi korzystać z technik 

informatycznych  
P6S_U P6S_UW 
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w celu pozyskiwania informacji 

K_U07 

Potrafi interpretować dane związane 

ze zjawiskami społeczno-

gospodarczymi występującymi w 

turystyce i rekreacji 

P6S_U P6S_UW 

K_U08 

Potrafi prowadzić dokumentację 

dotyczącą jednostek i obiektów 

funkcjonujących w obszarze turystyki 

i rekreacji  

P6S_U P6S_UW 

K_U09 

Potrafi planować, projektować i 

realizować działania z zakresu 

dyscyplin naukowych turystyki i 

rekreacji z uwzględnieniem 

obowiązujących standardów i norm 

P6S_U 
P6S_UW 

P6S_UO 

K_U10 

Posiada umiejętności ruchowe z 

zakresu wybranych form aktywności 

fizycznej właściwe dla kierunku 

turystyki i rekreacji  

P6S_U P6S_UW 

K_U11 

Potrafi przygotować i prezentować w 

formie ustnej, pisemnej i 

elektronicznej wyniki własnych 

działań 

P6S_U P6S_UW 

K_U12 

Posiada umiejętności językowe w 

zakresie dziedzin i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku zgodnie  

z wymaganiami określonymi na 

różnych poziomach (A1/A2/B1/B2) 

P6S_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U13 

Potrafi prawidłowo interpretować 

zjawiska społeczne (kulturowe, 

polityczne, prawne  

i ekonomiczne) w zakresie turystyki i 

rekreacji 

P6S_U P6S_UW 
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K_U14 

Potrafi wykorzystać podstawową 

wiedzę do analizowania procesów i 

zjawisk społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych i 

gospodarczych) z zakresu 

studiowanego kierunku 

P6S_U P6S_UW 

K_U15 

Potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną do szczegółowej analizy i 

oceny procesów oraz zjawisk 

występujących we współczesnej 

turystyce i rekreacji  

P6S_U P6S_UW 

K_U16 

Potrafi rozpoznać style w sztuce i 

określić związek pomiędzy orientacją 

a zjawiskami w kulturze i historii 

P6S_U P6S_UW 

K_U17 

Potrafi wykonać zadania związane z 

obsługą konsumenta, gości i turysty 

na wybranych stanowiskach pracy 

P6S_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U18 

Potrafi dokonać identyfikacji 

psychologicznej, społecznej, 

kulturowej i ekonomicznej 

mechanizmów podejmowania 

aktywności w zakresie turystyki i 

rekreacji 

P6S_U P6S_UW 

K_U19 
Potrafi oceniać możliwości i skutki 

oddziaływań człowieka na środowisko 
P6S_U P6S_UW 

K_U20 

Posiada umiejętność stosowania 

działań profilaktycznych i ochronnych 

zabezpieczających przed 

wystąpieniem chorób u gości i 

personelu obiektu turystycznego 

P6S_U 
P6S_UW 

P6S_UU 

K_U21 
Posiada umiejętność prowadzenia 

zdrowego stylu życia 
P6S_U 

P6S_UW 

P6S_UU 

K_U22 Potrafi analizować podstawowe P6S_U P6S_UW 
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zagadnienia  

z zakresu wiedzy ekonomicznej, 

zarządzania, marketingu i wyciąga z 

nich podstawowe wnioski 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie 
P6S_K P6S_KK 

K_K02 

Ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy, umiejętności i ograniczeń, 

wie kiedy zwrócić się do ekspertów 

P6S_K P6S_KK 

K_K03 

Okazuje szacunek wobec konsumenta, 

klienta i gościa oraz wykorzystuje 

umiejętność sprostania ich 

oczekiwaniom 

P6S_K P6S_KO 

K_K04 
Potrafi współpracować i pracować w 

grupie przyjmując w niej różne role 
P6S_K P6S_KR 

K_K05 
Potrafi odpowiednio wartościować 

zadania 
P6S_K P6S_KK 

K_K06 

Potrafi rozwiązywać podstawowe 

problemy związane z wykonywanym 

zawodem w branży hotelarskiej, 

turystycznej i gastronomicznej 

P6S_K 
P6S_KK 

P6S_KR 

K_K07 

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo 

własne i osób uczestniczących w 

zajęciach rekreacyjnych i imprezach 

turystycznych 

P6S_K P6S_KO 

K_K08 

Potrafi formułować opinie dotyczące 

klientów, konsumentów i gości 

związane z wykonywanym zawodem 

P6S_K P6S_KK 

K_K09 

Dba o poziom własnej sprawności 

niezbędnej do wykonywania zadań 

właściwych dla działalności 

P6S_K P6S_KR 
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zawodowej związanej z kierunkiem 

turystyki i rekreacji 

K_K10 

Potrafi myśleć i działać w sposób 

efektywny i przedsiębiorczy 

funkcjonując w branży turystycznej i 

rekreacyjnej 

P6S_K P6S_KO 

K_K11 

Ma świadomość etycznego 

wywierania odpowiedzialności za 

przeprowadzone działanie  

i przestrzegania etyki zawodowej 

P6S_K P6S_KR 

K_K12 

Jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo, działania i 

zachowania osób podległych 

P6S_K 
P6S_KO 

P6S_KR 

K_K13 

Wykazuje dbałość o środowisko 

naturalne i przyrodnicze oraz 

otwartość na nowe przyrodnicze 

trendy w turystyce i rekreacji 

P6S_K P6S_KR 

K_K14 

Ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 

oraz kultywuje miejsce związane z 

historią kraju ojczystego 

P6S_K P6S_KR 

K_K15 Jest otwarty na różnice kulturowe P6S_K P6S_KR 

K_K16 

Potrafi postrzegać przydatność 

przestrzeni geograficznej dla potrzeb 

turystyki oraz posiada świadomość 

wykorzystania wiedzy geograficznej 

do tworzenia produktu turystycznego 

P6S_K P6S_KK 

K_K17 
Charakteryzuje się aktywną postawą 

świadomego konsumenta żywności 
P6S_K P6S_KO 

K_K18 

Ma świadomość istnienia 

wszechobecnych i niezbędnych 

technik zarządzania stosowanych w 

obszarze turystyki i rekreacji 

P6S_K P6S_KK 
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K_K19 

Posiada aktywną postawę wobec 

racjonalnego spędzania czasu 

wolnego swojego i innych oraz jest 

świadomy znaczenia profilaktyki  

w aspekcie chorób cywilizacyjnych 

P6S_K P6S_KO 

 

Opis efektów kształcenia 

dla kierunku Turystyka i Rekreacja 

studia II stopnia profil praktyczny  

 

Nazwa kierunku studiów Turystyka i Rekreacja 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 poziom 

Poziom studiów studia II stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

magister 

Dyscypliny naukowe -nauki socjologiczne 

-pedagogika 

-geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

-ekonomia i finanse 

-nauka o komunikacji społecznej i mediach 

-technologia żywności i żywienia 

-psychologia 

-nauki prawne 

-nauki o zarządzaniu i jakości 

-filozofia 

Dyscyplina wiodąca -nauki socjologiczne 
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

1) Uniwersalne charakterystyki drugiego stopnia poziomów PRK 

 

P = poziom PRK (6-7) 

U = charakterystyka uniwersalna 

 W = wiedza 

 U = umiejętności 

 K = kompetencje społeczne 

 

Przykład: 

P7U_W = poziom 7 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 

2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego  

i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

P = poziom PRK (6-7) 

S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

 W = wiedza 

  G = zakres i głębia 

  K  = kontekst 

 U = umiejętności 

  W = wykorzystanie wiedzy  

  K  = komunikowanie się 

  O = organizacja pracy 

  U = uczenie się 

 K = kompetencje społeczne 

  K  = oceny 

  O = odpowiedzialność 

  R = rola zawodowa 

 

Przykład: 
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P7S_WK = poziom 7 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst 

 

 

1. Opis kierunkowych efektów kształcenia 

 

 

 Efekty 

kształceni

a dla 

kierunku 

(K) 

OPIS KIERUNKOWYCH 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po zakończeniu studiów II stopnia na  

Kierunku Turystyka i Rekreacja  

absolwent: 

 

Odniesienie 

do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

Odniesienie do efektów  

kształcenia dla dziedzin 

nauk: 

- społecznych, 

- humanistycznych, 

- rolniczych 

WIEDZA 

K_W01 

Posiada rozszerzoną wiedzę w 

zakresie terminologii związanej z 

kierunkiem turystyki i rekreacji 

P7S_W 
P7S_WK 

P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o relacjach 

społecznych 
P7S_W 

P7S_WK 

P7S_WG 

K_W03 
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu 

turystyki i rekreacji 
P7S_W 

P7S_WK 

P7S_WG 

K_W04 

Posiada znajomość funkcji organizmu 

człowieka w zakresie studiowanego 

kierunku studiów 

P7S_W P7S_WG 

K_W05 

Zna przyczyny i objawy zaburzeń 

psychosomatycznych oraz ich 

profilaktykę z wykorzystaniem 

turystyki i rekreacji 

P7S_W P7S_WK 

K_W06 
Zna zasady praktyki w oparciu o 

wiedzę teoretyczną 
P7S_W 

P7S_WK 

P7S_WG 

K_W07 

Rozumie i wskazuje elementy 

wpływające na wybrany moduł 

zachowań prozdrowotnych 

P7S_W P7S_WK 
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K_W08 

Rozumie zasady funkcjonowania 

sprzętu właściwego dla  

studiowanego kierunku  

P7S_W 
P7S_WK 

P7S_WG 

K_W09 

Zna i rozumie gospodarcze 

uwarunkowania obszaru działań 

związane z turystyką i rekreacją  

P7S_W 
P7S_WK 

P7S_WG 

K_W10 

Zna i rozumie pojęcia oraz zasady  

z zakresu ochrony własności 

intelektualnej  

P7S_W P7S_WK 

K_W11 

Rozumie zasady funkcjonowania 

przedsiębiorstw w branży 

hotelarskiej, gastronomicznej, 

turystycznej i rekreacyjnej 

P7S_W 
P7S_WK 

P7S_WG 

K_W12 

Zna wybrane metody i narzędzia 

modelowania struktur społecznych 

oraz procesów w nich zachodzących 

P7S_W P7S_WK 

K_W13 

Rozumie wpływ aktywności fizycznej 

na budowę i funkcjonowanie 

organizmu 

P7S_W P7S_WK 

K_W14 
Zna pozytywne skutki korzystania  

z turystyki i rekreacji 
P7S_W P7S_WG 

K_W15 
Zna regulacje prawne funkcjonowania 

przedsiębiorstw turystycznych 
P7S_W P7S_WK 

K_W16 
Zna różne formy lecznictwa 

uzdrowiskowego 
P7S_W 

P7S_WK 

P7S_WG 

K_W17 

Zna metody, techniki i narzędzia 

badawcze stosowane w zakresie 

turystyki i rekreacji 

P7S_W P7S_WG 

K_W18 
Zna zasady i instrumenty marketingu 

usług turystyczno-rekreacyjnych 
P7S_W 

P7S_WK 

P7S_WG 

K_W19 

Zna zasady funkcjonowania rynku 

turystycznego, jego cechy i 

mechanizmy samoregulacji 

P7S_W 
P7S_WK 

P7S_WG 
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K_W20 

Ma wiedzę na temat sposobów i 

metod gromadzenia informacji oraz  

prowadzenia badań i analiz 

rynkowych 

P7S_W 
P7S_WK 

P7S_WG 

K_W21 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

gospodarowania przestrzenią i 

możliwości ochrony terenów cennych 

dla turystyki i rekreacji ze względu na 

wartości przyrodnicze, kulturowe lub 

funkcjonalne 

P7S_W P7S_WG 

K_W22 
Charakteryzuje dziedzictwo turystyki 

kulturowej 
P7S_W P7S_WK 

K_W23 

Zna prawno-ustrojowe 

uwarunkowania funkcjonowania 

gospodarki turystycznej 

P7S_W P7S_WK 

K_W24 

Zna wybrane koncepcje, dotyczące 

typologii i ewolucji regionów 

turystycznych 

P7S_W P7S_WK 

UMIEJ ĘTNOŚCI 

K_U01 

Posiada pogłębioną umiejętność 

stosowania technik i metod 

komunikacji 

P7S_U P7S_UW 

K_U02 

Potrafi posługiwać się nowoczesnymi 

technologiami informatycznymi w 

zakresie turystyki i rekreacji 

P7S_U P7S_UW 

K_U03 

Potrafi zidentyfikować i rozwiązywać 

problemy z zakresu turystyki i 

rekreacji 

P7S_U P7S_UW 

K_U04 

Potrafi określić i dokonać oceny 

zjawisk społecznych oraz wykazuje 

otwartość na multikulturowość 

P7S_U P7S_UW 

K_U05 Posiada umiejętność planowania P7S_U P7S_UW 
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zrównoważonego rozwoju sfer 

turystyki i rekreacji 

K_U06 

Potrafi analizować zjawiska 

gospodarcze w zakresie turystyki i 

rekreacji oraz prognozować 

oddziaływanie na środowisko 

naturalne 

P7S_U P7S_UW 

K_U07 

Potrafi sformułować plan działań 

odpowiadający potrzebom 

konsumenta, klienta i gościa 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UU 

K_U08 

Posiada umiejętności badawcze 

dotyczące analizy dostępnych źródeł 

informacji  

P7S_U P7S_UW 

K_U09 

Posiada umiejętność przygotowania 

opracowań i prezentacji w zakresie 

dyscypliny naukowej właściwej dla 

kierunku turystyka 

i rekreacja 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UK 

K_U10 

Potrafi współdziałać w planowaniu  

i realizacji działań badawczych w 

zakresie turystyki i rekreacji 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UO 

K_U11 

Potrafi samodzielnie modyfikować 

różne formy aktywności fizycznej w 

zależności od uwarunkowań 

zewnętrznych 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UU 

K_U12 

Posiada umiejętność organizacji i 

realizacji zajęć rekreacyjnych, 

sportowych oraz zdrowotnych w 

pracy z różnymi grupami 

społecznymi 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UO 

K_U13 

Posiada umiejętności ruchowe  

z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej 

P7S_U P7S_UW 
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K_U14 

Posiada umiejętności komunikacji 

językowej, w zakresie dziedzin nauk  

i dyscyplin właściwych dla turystyki  

i rekreacji, do poziomu B2 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UK 

K_U15 

Potrafi określić i rozwiązywać 

problemy z wykorzystaniem wiedzy 

teoretycznej 

P7S_U P7S_UW 

K_U16 

Potrafi projektować i realizować 

działania z zakresu turystyki i 

rekreacji 

P7S_U 
P7S_UO 

P7S_UW 

K_U17 
Opracowuje koncepcje i system 

promocji produktu turystycznego 
P7S_U P7S_UW 

K_U18 
Ocenia różne formy promocji i 

dystrybucji produktu turystycznego 
P7S_U P7S_UW 

K_U19 

Potrafi analizować i oceniać zjawiska 

społeczne zachodzące w turystyce i 

rekreacji 

P7S_U P7S_UW 

K_U20 

Analizuje zmiany zachodzące we 

współczesnym świecie i związane z 

nimi warunki funkcjonowania 

turystyki i rekreacji w wybranych 

regionach turystycznych 

P7S_U P7S_UW 

K_U21 

Potrafi planować własną pracę, ustala 

hierarchię wartości i działań w 

realizacji zadań z zakresu planowania 

w turystyce 

P7S_U 
P7S_UU 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Rozumie potrzebę podnoszenia 

kompetencji zawodowych i 

osobistych  

P7S_K P7S_KR 

K_K02 
Ma świadomość znaczenia społecznej  

i zawodowej odpowiedzialności za 
P7S_K P7S_KR 
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przeprowadzone działania 

K_K03 
Jest aktywnym uczestnikiem w 

pracach grupy przyjmując różne role 
P7S_K P7S_KO 

K_K04 

Promuje rozwój turystyki i rekreacji 

na różnych szczeblach i z 

wykorzystaniem odpowiednich 

instrumentów 

P7S_K P7S_KR 

K_K05 

Dba o bezpieczeństwo własne i 

otoczenia w każdym aspekcie 

podjętych działań 

P7S_K P7S_KR 

K_K06 
Poprzez swoje postępowanie promuje 

zdrowie i aktywność fizyczną 
P7S_K P7S_KO 

K_K07 
Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy i efektywny 
P7S_K P7S_KO 

K_K08 
Jest świadomym uczestnikiem sfery 

turystycznej  i rekreacyjnej 
P7S_K P7S_KO 

K_K09 
Wykazuje się dociekliwością 

badawczą 
P7S_K P7S_KK 

K_K10 

Kieruje zadaniami lub sam je 

realizuje w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo współpracownikom i 

uczestnikom imprez turystycznych 

oraz zajęć rekreacyjnych 

P7S_K 
P7S_KO 

P7S_KR 

K_K11 
Wykorzystuje umiejętność promocji 

zdrowego stylu życia w praktyce 
P7S_K P7S_KO 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Lech Drożdżyński  
Doktor, Prorektor ds. studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych  

Ewa Mucha – Szajek   Doktor, Wicekanclerz ds. Organizacyjno – Programowych  

Krystian Grądecki   Magister, Starszy Wykładowca 

Anna Górniak   Magister, Działa Praktyk Krajowych i zagranicznych 

Milena Jasiurkowska   Magister, Kierownik Działu promocji i rekrutacji  

Jessica Brzozowska   studentka WSHiG Kierunku Turystyka i Rekreacja 

Marcelina Kowalska   Stażystka 
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Opis efektów kształcenia – I stopień/profil praktyczny/ w dziedzinie nauk społecznych, 

dziedzinie nauk humanistycznych i dziedzinie nauk rolniczych______________________ 4 

Opis efektów kształcenia____________________________________________________ 4 

dla kierunku Turystyka i Rekreacja __________________________________________ 4 

studia I stopnia profil praktyczny ___________________________________________ 4 

OPIS KIERUNKOWYCH _____________________________________________________________ 6 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ____________________________________________________________ 6 

WIEDZA _________________________________________________________________________ 6 

UMIEJĘTNOŚCI ___________________________________________________________________ 9 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE_________________________________________________________ 12 

Opis efektów kształcenia___________________________________________________ 14 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny ____________________________________________ 25 

Prezentacja uczelni _______________________________________________________________ 27 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 

kierunku studiów o profilu praktycznym______________________________________________ 29 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie _________________ 55 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie_______________________________________________ 83 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku________ 88 

6.1 Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku________________ 88 

Jednakże współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego jest 

zdecydowanie ściślejsza i dotyczy także prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych 

szczególnie  z modułu przedmiotów specjalizacyjnych. Poza tym na konferencjach  

organizowanych przez Uczelnię  członkowie Konwentu oraz podmioty otoczenia społeczno 

– gospodarczego chętnie dzielą się swoim doświadczeniami z pracownikami naukowo-

dydaktycznymi oraz  ze studentami Uczelni. Dzięki temu studenci mają możliwość 

osiągnięcia efektów uczenia się związanych z wykorzystaniem w praktyce teoretycznej 
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wiedzy z zakresu Turystyki i Rekreacji Warto podkreślić ze wiele prac dyplomowych 

powstaje we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Szczegółowy spis tematów prac  zaprezentowano  w Części III Raportu w Zał. nr 7.____ 89 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia _________ 105 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów ___________________________________________ 130 

Sformułowanie właściwych efektów kształcenia i dostosowanie do nich programów 

nauczania jest przedmiotem dyskusji i wnikliwych analiz pracowników wchodzących w 

skład Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w WSHIG/ przyjętego 

Uchwałą 45/2013 Rady Naukowo-Dydaktycznej w dniu.6kwietnia 2013r.Szczególna 

uwaga została zwrócona na doskonalenie systemu jakości i weryfikowanie zakładanych 

efektów kształcenia  i programu dla I i II stopniu pod kątem praktycznym. Ważną rolę w 

procesie projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu kształcenia mają 

spotkania  dydaktyczne dla pracowników dydaktycznych, na których są omawiane kwestie 

realizacji efektów co owocuje przeglądem programów nauczania zgodnie z macierzą 

efektów kształcenia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA__________________ 131 

Władze Uczelni dbają o bieżące monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia 

na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w tym celu następuje aktualizacja i wdrażanie 

różnego rodzaju procedur, regulaminów i komunikatów optymalizujących i normujących 

kwestie nieuregulowane przez akty wyższego rzędu. Władze Uczelni opracowują 

dodatkowe dokumenty normujące proces i tym samym program kształcenia – komunikaty 

dla dyplomantów,- procedura rekrutacji na studia II stopnia – dla absolwentów innych 

kierunków, regulamin antyplagiatowy, regulamin praktyk zawodowych, informacje dla 

promotorów. Uczelnia zamieszcza również na stronie internetowej informacje dotyczące 

pisania prac dyplomowych. Niezwykłą pomocą przy pisaniu prac dyplomowych  jest 

podręcznik opracowany przez pracowników Uczelni dotyczący Metodologii badań 

naukowych. Zespół Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia prowadzi analizę procedur 

jakości kształcenia oraz monitoruje realizację programu studiów na poszczególnych latach 

studiów I i II stopnia kierunku. Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny w 

obszarze jakości kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają kierownicy katedr 

oraz kierownik Studium Języków Obcych. Mogą oni zgłosić  propozycję zmian  w zakresie 
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wdrażania nowych programów i specjalności. Propozycje te są analizowane na 

posiedzeniach Senatu  Uczelni. _____________________________________________ 131 

10.3. Zakresu, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, 

i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu kształcenia na 

ocenianym kierunku. _____________________________________________________ 135 

Informacja na temat współpracy z krajowymi ośrodkami, przedsiębiorstwami, instytucjami 

(członkami konwentu) oraz partnerami mającymi wpływ na określenie i osiąganie 

właściwych efektów kształcenia  jak również wpływających na opracowanie programu w 

tym na  praktyki zawodowe znajduje się   w załączniku do  Raportu Samooceny/Zał.nr1.1/

______________________________________________________________________ 135 

10.4. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i 

sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku.135 

WSHiG uznaje współpracę z pracodawcami za jeden z najważniejszych elementów 

kształtowania programu kształcenia. Współpraca z otoczeniem gospodarczym ma często 

charakter niesformalizowany, np. dyskusje z przedstawicielami przemysłu podczas różnego 

rodzaju targów, konferencji i uroczystości Uczelnianych np. inauguracji roku 

akademickiego z bardzo licznym udziałem przedstawicieli branży turystyczno – 

gastronomiczno –hotelarskiej.______________________________________________ 135 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów ______________________________________ 137 

Część III. Załączniki ______________________________________________________________ 139 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających_____________________________ 157 

 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł 

informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu 

studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym 

i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny programowej 

i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku do Statutu Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia tych kryteriów. 
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Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście do 

prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu 

studiów i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły, 

w części I jego objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto 

rozważyć i do czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, 

odpowiadające szczegółowym kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom 

jakości, do których odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie 

przeprowadzenie rzetelnej oceny przez zespól oceniający PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej 

raport samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni 

autonomicznie przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. 

Wyłącznym celem wskazówek jest pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, 

wskazanie informacji najważniejszych dla procesu oceny oraz zainspirowanie do 

formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi w procesie samooceny i 

opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na ocenianym 

kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia 

powinna opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu 

oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Należy krótko przedstawić aktualne, istotne informacje charakteryzujące uczelnię 

w powiązaniu z prowadzeniem ocenianego kierunku studiów (rekomendowane co najwyżej 

1800 znaków). 

 

Uwarunkowania prawne WSHiG 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (WSHiG) jest Uczelnią niepubliczną, 

a jej założycielem jest Roman Dawid Tauber. Uczelnia rozpoczęła swą działalność w roku 

akademickim 1993/1994 na podstawie: 

-  Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z 12 września 1990 roku, 

- Decyzji MEN z dn.14 lipca1993 roku o udzieleniu zezwolenia Romanowi Dawidowi 

Tauberowi, zam. w Poznaniu, al.Marcinkowskiego1 jako założycielowi na utworzenie uczelni 

niepaństwowej i wpisie do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 29  

( decyzja MEN  DNS- 3- 0145/TBM/49/93),  

kolejne dokumenty  prawne  regulujące  funkcjonowanie Uczelni: 

- Statut WSHiG zatwierdzony przez MEN w dniu 30 września 1993 r. 

( decyzja MEN DNS-3-0145-TBM-49/1/93). 

- Decyzja MEN przedłużająca zezwolenie na utworzenie Uczelni od 14 lipca 1993r na 7 lat  

( decyzja MEN DNS 1 – 0145-TBM/225/97 

- Statut WSHiG  zatwierdzony przez MEN w dniu 4 stycznia 1995r 

 ( decyzja MEN DNS -3-0145-310/4/AM/94/95) 

 - Decyzja MEN przedłużająca zezwolenie na utworzenie Uczelni do 30 września 2005 roku 

( decyzja MEN DNS -1- 0145-TBM/99 ) 

 - Statut WSHiG zatwierdzony przez MEN w dniu 31 października 1997 r  

( decyzja MEN DNS-1-0145-366/TBM/97 

- Decyzja MENiS przedłużająca termin ważności pozwolenia do 30 września 2011 

( decyzja MENiS  DSW- 3-Eko-4031-370/05) 

- Decyzja MENiS nadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku 

TURYSTYKA I REKREACJA 

( decyzja MENiS DSW-3-Eko-40030418/05) 

Statut WSHiG zatwierdzony przez MNiSW w dniu 21 grudnia 2006r 
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- Decyzja MNiSW przedłużająca termin ważności pozwolenia na utworzenie WSHiG na czas 

nieokreślony 

( decyzja MNiSW – DNS-WUN- 6013 – 16290-4/KT/11) 

-  Statut WSHiG przyjęty przez Założyciela w dniu 8  października  2011 roku 

- Uchwała Nr 553/2011 z dnia 30 czerwca 2011r Prezydium Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej opiniująca pozytywnie wniosek Założyciela WSHiG w Poznaniu o 

przedłużenie pozwolenia na działalność Uczelni 

- Uchwała Nr.62/2018 z dnia 8 lutego w sprawie oceny programowej na kierunku Turystyka i 

Rekreacja prowadzonym w WSHiG w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu praktycznym 

- Na wniosek Rektora Statut przyjęty przez Senat Uchwałą  Nr 2/06/2019 z  dniu 26 czerwca 

2019 roku 

 

Historia WSHiG 

Od roku  akademickiego 1993/1994 WSHiG  funkcjonuje jako  jednostka bezwydziałowa.     

Od początku swojego funkcjonowania prowadzi kierunek TURYSTYKA i REKREACJA  

na poziomie studiów licencjackich. W dniu 7 lipca 2005 roku WSHiG otrzymała zgodę na 

kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku TURYSTYKA i REKREACJA.  

Od początku swojego istnienia Uczelnia prowadziła studia na I  poziomie  w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym na specjalnościach: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa 

Ruchu Turystycznego, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce                            

i Rekreacji. Zgodnie z Uchwałą 8/2012 Rady Naukowo-Dydaktycznej z dn.2 września 2012 r. 

i Uchwałą 1/2015 Rady Naukowo-Dydaktycznej z dn. 8 stycznia 2015r Uczelnia prowadzi  na 

I i II stopniu kształcenie praktyczne .WSHiG funkcjonuje w strukturze trzech katedr – 

Hotelarstwo i Gastronomia, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie i Marketing oraz Studium 

Języków Obcych. W nieomal 30 letniej  tradycji Uczelnię opuściło  5321 absolwentów 

studiów stacjonarnych I stopnia, 3009 niestacjonarnych I stopnia oraz 1238 absolwentów II 

stopnia studiów stacjonarnych i  1.182 studentów niestacjonarnych II stopnia. Łącznie 10 750 

absolwentów.W roku akademickim 2021/2022 ( wg stanu na 17.11.2021 r) na kierunku 

studiowało ogółem 434 .studentów, w tym 74 studentów .niestacjonarnych. Na drugim 

stopniu studiuje 191 osób. 
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 Uchwałą 2/04/2018 Rady Naukowo-Dydaktycznej z dnia 12.kwietnia 2018r została 

powołana od roku akademickiego 2018/2019 specjalność: Języki Obecne w Turystyce, 

Hotelarstwie i Gastronomii  

 Uchwałą 22/06/2020 Senatu z  dnia 9 lipca 2020r powołano od roku akademickiego 

2020/2021    nowe specjalności - 

- Menadżer obiektu hotelowo- gastronomicznego 

- Coatching menadżerski 

- Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji 

 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcj a, cele kształcenia i efekty 

uczenia się  

 

1.1 Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi Uczelni. 

Oczekiwania formułowane wobec kandydatów 

 

Aktualnie obowiązująca koncepcja kształcenia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i 

Gastronomii w Poznaniu  wskazuje na Misję zawartą w Haśle: ZDOBYWASZ  WIEDZ Ę  -  

ZDOBYWASZ  ŚWIAT   oraz wskazuje cele strategiczne  służące realizacji tej misji. 

Powodem przyjrzenia się tej dotychczasowej koncepcji jest wejście w życie ustawy z 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   ( Dz. U. poz. 1668 ze zm. ) , która uznaje, że 

dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie jest 

szczególnie szlachetną działalnością człowieka. Ustawodawca stwierdza, że misją każdej 

szkoły wyższej i  nauki w niej jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz 

działalności  naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich , a także uczestnictwo w 

rozwoju społecznym i gospodarczym.  

To ogólne założenie jest skonkretyzowane między innymi w obowiązującym od 1 

października 2018 r. rozporządzeniu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 

wrześni 2018r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dyscyplin naukowych   oraz dyscyplin 

artystycznych( Dz. U.  poz. 1818 ) 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 30 

 

Według tej nowej klasyfikacji  Misja : ZDOBYWASZ WIEDZ Ę  -  ZDOBYWASZ  

ŚWIAT   oraz  Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA  mieszczą się  w obszarze 

zakreślonym na I i II stopniu  następującymi dyscyplinami / w kolejności znaczenia/: nauki 

socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, ekonomia i finanse, 

nauka o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, psychologia, filozofia, geografia społeczno – 

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, technologia żywności i żywienia.  

 System kształcenia w obszarze nauk społecznych  na  kierunku TURYSTYKA i 

REKREACJA   jest prowadzony poprzez odpowiedni dobór programu studiów, różne formy 

współpracy i wymiany z uczelniami zagranicznymi, przedsiębiorstwami, urzędami, 

jednostkami samorządowymi, instytucjami praktyki gospodarczej i społecznej co pozwala 

kształtować podstawowe Wartości  i cele sformułowane w Misji Wyższej Szkoły Hotelarstwa 

i Gastronomi w Poznaniu określoną hasłem ZDOBYWASZ WIEDZ Ę – ZDOBYWASZ 

ŚWIAT . Tym samym zwraca się uwagę  zwłaszcza na wartości wspólnotowe, postawy 

otwartości na świat i ludzi, tolerancji oraz rozwijania wiedzy i umiejętności służące 

rozwojowi własnemu oraz doskonaleniu kompetencji społecznych istotnych dla 

podejmujących pracę w branży hotelarsko- turystycznej i gastronomicznej 

 Studia na kierunku TURYSTYKA i REKREACJA     w szczególny sposób odpowiadają 

też założeniom strategicznym. Z jednej strony koncepcja umożliwia łączenie gruntownego 

opanowania wiedzy nauk społecznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz  z zakresu 

nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, Z drugiej strony integruje wiedzę z różnych  

dziedzin co umożliwia wyjaśnienie i zrozumienie zadań kierunków rozwoju usług turystyczno 

– rekreacyjno -gastronomicznych. Międzydyscyplinarne umiejscowienie kierunku, pozwala 

na przygotowane profesjonalistów w obszarze branży hotelarskiej, gastronomicznej, 

turystycznej i rekreacyjnej.  

Praktyczny profil kształcenia jest odpowiedzią na oczekiwania studentów związane z 

nabywaniem praktycznych kwalifikacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb 

wymagającego rynku pracy .Jest to spójne z praktyczną formą zajęć przewidzianych w 

programie studiów a także z Misją uczelni – ZDOBYWASZ WIEDZ Ę – ZDOBYWASZ 

ŚWIAT.  

   

  

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 31 

 

  Oczekiwania formułowane wobec kandydata na studia licencjackie to: kreatywność, 

umiejętność pracy w zespole, upodobanie do pracy w usługach, chęć nauki języków obcych, 

cierpliwość, dobry kontakt z innymi. 

 

    Oczekiwania  formułowane wobec kandydata na studia magisterskie to: uczenia się od 

innych, umiejętność zarządzania zespołem, znajomość podstawowych zasad współżycia 

społecznego, znajomość podstaw funkcjonowania obiektów hotelarskich, gastronomicznych, 

turystycznych, rekreacyjnych ( współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i 

urzędami administracji rządowej i pozarządowej) 

 

1.2 Związki kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi 

dla kierunku i specjalności 

 Hotelarstwo i Gastronomia 

Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na 

krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia 

pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników 

restauracji i barów zgodnie z międzynarodowymi standardami w ramach przemysłu 

turystycznego i hotelarskiego. 

Dzięki wiedzy praktycznej zdobytej na naszej Uczelni absolwenci mogą także prowadzić 

własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa. 

Przygotowani są do trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu 

gastronomiczno-hotelarskiego. 

Stanowiska docelowe: 

• Szef kuchni 

• Restaurator 

• Kierownik sali restauracyjnej  

• Hotelarz 

• Recepcjonista 

 Obsługa Ruchu Turystycznego 

Program kształcenia na specjalności Obsługa ruchu turystycznego dostosowany jest do 

wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Absolwenci specjalności 

przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, 
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zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i trzech szczebli 

administracji samorzadowej 

i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i 

organizacją turystyki i rekreacji.  

Specjalność ta daje szeroki wachlarz możliwości także do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej związanej  

z organizacją wycieczek krajowych jak i zagranicznych czy prowadzenia własnych obiektów 

hotelowych na dużą skalę 

Stanowiska docelowe: 

• szef agencji turystycznej  

• kierownik biura podróży,  

• organizator wycieczek krajowych oraz zagranicznych 

• szef biura transportowego 

• pilot wycieczek 

Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji 

W ramach tej specjalności realizowane są przedmioty związane z szeroko pojętą ekonomią                       

i ekonomiką oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem w hotelarstwie, gastronomii, 

turystyce i rekreacji. Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze 

zjawiskami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, których znajomość będzie im 

niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym.  

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do objęcia stanowisk kierowniczych oraz 

menadżerskich we wszystkich typach obiektów hotelarsko – gastronomicznych. 

Stanowiska docelowe: 

• menadżer obiektu każdego obiektu hotelarskiego  

• menadżer obiektu gastronomicznego 

• menadżer obiektu turystyczno – rekreacyjnego 

Coaching Menedżerski 

Na tej specjalności realizowany jest program, który w przyszłości pomoże absolwentowi – 

menadżerowi, osiągnąć absolutny sukces w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników. 

Coraz częściej pojawiają się oferty, gdzie korporacje czy mniejsze organizacje poszukują na 

stałe trenerów, którzy poprzez swoje kompetencje będą chronić pracowników przed 
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symptomem „wypalenia zawodowego” czy pozwolą organizować szkolenia podnoszące 

sprzedaż, wyników firmy oraz motywacji pracowników danego przedsiębiorstwa. 

Po zakończeniu studiów licencjackich tej specjalności absolwent posiądzie wiedzę na temat 

coachingu jako interaktywnego procesu, który pomaga w przyśpieszeniu rozwoju, poprawy 

wyników i jakości różnego rodzaju działań, zarówno osobom prywatnym jak i licznym 

organizacjom, mniejszym czy też większym. 

Stanowiska docelowe: 

• trener interakcji społecznych,  

• mediator w sporach pracowniczych 

• zarządzający zasobami ludzkimi 

• dyrektor personalny 

 Języki Obecne w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii 

Specjalność Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii został stworzony z myślą o 

studentach, których pasją są języki obce. Szeroka gama oferowanych przez nas języków 

(m.in. angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański czy norweski) pozwala na wybór, aż 

4 języków jednocześnie.  

Nasza wyspecjalizowana kadra lektorska kładzie ogromny nacisk na praktyczną naukę języka, 

tak aby absolwent opuszczając mury naszej szkoły posługiwał się swobodnie w wybranych 

przez siebie językach. Ta umiejętność otwiera wiele drzwi na wymagającym dziś rynku 

pracy, gdzie języki obce są nieocenioną wartością dodaną przyszłego kandydata. 

 

Stanowiska docelowe: 

• menadżer każdego obiektu hotelarskiego w dowolnym kraju na świecie, 

• tłumacz personalny w obiekcie usługowym 

• zarządca obiektu turystyczno-rekreacyjnego z personelem międzynarodowym 

Menadżer obiektu hotelarskiego i gastronomicznego 

Specjalność ta jest skierowana do o osób pragnących pozyskać bądź podnieść swoje 

kwalifikacje zawodowe, z zakresu zarządzania pracownikami średniego bądź podstawowego 

szczebla. Studenci dowiedzą się jak kierować grupą i jak w pełni wykorzystać potencjał 

ludzki tak, aby członkowie zespołu identyfikowali się z firmą i jej strategią oraz by czuli się 

odpowiedzialni za jej rozwój.  
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Studiujący tę specjalność poznają podstawy zarządzania, zasady negocjacji także sposoby 

motywowania i wynagradzania pracowników. Informacje z zakresu zarządzania kadrami 

pozwolą na efektywniejszą organizację pracy w firmie. Równie przydatne mogą okazać się 

warsztaty prowadzone z zakresu skutecznej komunikacji międzyludzkiej. 

• dyrektor strategiczny przedsiębiorstwa 

• menadżer obiektu hotelarskiego 

• menadżer obiektu gastronomicznego,  

• zarządzający zasobami ludzkimi 

• doradca w konsorcjach hotelarskich 

 Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji 

Otwarcie tej specjalności było zainspirowane zagrożeniami wynikającymi z nagłym 

pojawieniem się i niespodziewanie dynamicznym szerzeniem się epidemii: SARS -Co V-2 

oraz choroby Covid-19 w coraz większej liczbie krajów Europy i świata.  

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu podejmowania szybkich                           

i trafnych decyzji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu grup turystycznych, 

szczególnie przebywających na obszarach podwyższonego ryzyka. Przedmioty nauczane na 

tej specjalności pozwolą na pozyskanie kwalifikacji i umiejętności pozwalających na 

podejmowanie interwencji i bezpośrednich działań w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej 

bądź zagrożeń biologicznych czy chemicznych w szeroko rozumianej branży turystycznej                     

( zagrożenia związane z terroryzmem) 

Stanowiska docelowe: 

• zarządca hotelarski,  

• zarządca gastronomiczny,  

• doradca w konsorcjach usługowych w okresie kryzysu, menadżer firm usługowych 

 

1.3 Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno- gospodarczego 

oraz rynku pracy, roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w 

procesie opracowywania koncepcji Kształcenia i jej doskonalenia, sylwetki absolwenta, 

przewidywane miejsca zatrudnienia, związki kształcenia z obszarami działalności 

zawodowej/gospodarczej właściwej dla kierunku 
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  W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja na specjalnościach: Hotelarstwo i 

Gastronomia, Obsługa Ruchu Turystycznego, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, 

Gastronomii Turystyce i Rekreacji, Języki Obecne w Turystyce, Hotelarstwie i 

Gastronomii realizowane są studia dwustopniowe. Na pozostałych specjalnościach na I 

stopniu studiów licencjackich.  

 Program studiów kierunku Turystyka i Rekreacja został tak ułożony, aby kształtować 

wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające podejmować pracę w różnych zawodach i 

dziedzinach życia, nie tylko związanego z branżą hotelarsko- turystyczno- gastronomiczną. W 

efekcie z jednej strony, studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do 

pracy na różnych stanowiskach pracy w strukturach wielkich i średnich przedsiębiorstw usług 

turystycznych. Z drugiej strony, ukończenie studiów pierwszego stopnia pozwala znaleźć 

ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego 

 

Sylwetka absolwenta studiów licencjackich 

 Absolwent 3- letnich studiów licencjackich posiada umiejętności wykorzystania 

mechanizmów typowych dla  branży hotelarsko- gastronomiczno-turystycznej, jak również 

potrafi kształtować i budować strategie marketingowe, realizować podstawowe struktury 

organizacji  w gospodarce turystycznej wykorzystując umiejętność swobodnego 

nawiązywania kontaktu z bliższym lub dalszym - geograficznie położonym  otoczeniem. 

Każdy absolwent WSHiG powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, 

społecznych i ekonomicznych. Absolwent kierunku TURYSTYKA I REKREACJA  

przygotowany jest  do pracy w podmiotach gospodarczych i organizacjach zajmujących się 

hotelarstwem oraz obiektach gastronomicznych świadczących usługi żywieniowe. Dzięki  

praktykom zawodowym odbywanym w kraju i zagranicą absolwent, obok nabytej wiedzy,  

posiada umiejętności praktyczne pozwalające świadomie kreować i świadczyć usługi 

hotelarskie i gastronomiczne oraz  kierować i zarządzać obiektami tych branż oraz zarządzać 

personelem pracującym  w bezpośrednim kontakcie z klientem. Absolwent umie nawiązywać 

kontakty  i komunikować się w  co najmniej jednym języku  obcym. Absolwent jest 

przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w hotelach, 

ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych, administracji 

samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i samorządowego województwa, 

organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent może pracować też w 

dużych sieciach hotelowych w kraju i poza granicami. 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 36 

 

 

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich 

  Studia drugiego stopnia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA  w WSHiG i w 

Poznaniu trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu magistra. Studia 

magisterskie są prowadzone podobnie jak studia licencjackie  w  systemie stacjonarnym i 

niestacjonarnym. Program studiów jest tak skonstruowany aby pogłębiać i rozszerzać wiedzę, 

umiejętności i kompetencje kształcenia nabyte na studiach pierwszego stopnia. Praktyczny 

profil kształcenia jest odpowiedzią na oczekiwania studentów związane z nabywaniem 

praktycznych kwalifikacji i umiejętności dostosowanych do rynku pracy. Absolwenci 

posiadają rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia- wiedzę oraz umiejętności 

umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze branży 

hotelarsko – gastronomicznej, są przygotowani do podejmowania decyzji, kreatywnego 

rozwiązywania problemów związanych z działalnością w hotelarstwie, gastronomii oraz 

zarządzania tymi obiektami. Absolwenci są przygotowani do pracy w obiektach hotelowych, 

gastronomicznych o różnej wielkości i rodzaju jak również w administracji  samorządowej 

szczebla gminnego, powiatowego i samorządowego województwa w zakresie promocji 

turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie – po 

ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent WSHiG może 

zarządzać w dużych sieciach hotelowych w kraju i poza granicami. Kształcenie na I i II 

poziomie studiów  w pełni odpowiada oczekiwaniom rynku pracy i jest spójne z  misją 

Uczelni zakładającą otwarcie na świat. Zasadnicze cele, efekty kształcenia i założenia 

sprawdzania efektów kształcenia zawiera program kształcenia  ( Zał.nr 1.1 ) oraz siatka 

przedmiotów ( Zał.nr1.1a)  

Koncepcja kształcenia została wypracowana w procesie, w którym na początkowym etapie 

uczestniczyli interesariusze wewnętrzni – studenci, Rektor, Prorektor ds. Studiów 

Stacjonarnych i Niestacjonarnych, Wicekanclerz ds.  Organizacyjno – Programowych, 

członkowie Katedr – Hotelarstwa i Gastronomii, Turystyki I Rekreacji oraz Zarządzania i 

Marketingu jak również lektorzy Studium Języków Obcych. Do dyskusji nad propozycjami 

byli też zapraszani liczni przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz studenci. Propozycje 

programów były  przedstawiane przez Wicekanclerza ds. Organizacyjno – Programowych na 

spotkaniach Senatu, który je zatwierdzał. Na każdym etapie tego postępowania 

pierwszorzędnymi kryteriami oceny przedstawionych propozycji były założenia dotyczące 

efektów kształcenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w 
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sprawie drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej  

Ramy Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018r. Zgodnie z Uchwałą 8/2012 Rady Naukowo-

Dydaktycznej z dn.2 września 2012r i Uchwałą 1/2015 Rady Naukowo-Dydaktycznej z dn. 8 

stycznia 2015r Uczelnia prowadzi  na I i II stopniu kształcenie praktyczne . 

 W procesie definiowania efektów kształcenia i dostosowywania do nich programów 

studiów poza pracownikami naukowo-dydaktycznymi biorą udział interesariusze   

zewnętrzni. W skład Konwentu  wchodzą również przedstawiciele przedsiębiorstw 

administracji samorządowej, branży hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji 

pozarządowych. Mając świadomość konieczności ciągłego dostosowywania się do zmiennych 

warunków otoczenia i podejmowania nowych wyzwań przedstawiciele środowiska nauki oraz 

praktyki podjęli stałą współpracę, w ramach której określono zakres zadań Konwentu 

przedstawiony w Regulaminie Konwentu /Zał.nr1.2/ 

 Na każdym spotkaniu Konwentu członkowie wypowiadali się na temat umiejętności, 

kompetencji i postaw szczególnie przydatnych z punktu widzenia pracodawców. Wskazywali 

na znaczenie etyki zawodowej, przywiązywania do firmy, umiejętności działania w 

sytuacjach kryzysowych, kreatywności, komunikatywności, chęci nieustannego uczenia się, 

umiejętności samodzielnego myślenia.. 

   

1.4 Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystanych wzorców krajowych 

lub międzynarodowych  

  

W celu zapewnienia realizowania koncepcji kształcenia, dbając o jej specyfikę  

Uczelnia wykorzystuje  wzorce i doświadczenia uczelni zagranicznych, z którymi  Uczelnia 

podpisała szereg umów o współpracy  bilateralnej z następującymi uczelniami: 

• ANADOLU UNIVERSITY w Turcji [TR ESKISEH] - www.anadolu.edu.tr 

• NAMIK KEMAL UNIVERSITY w Turcji [TR TEKIRDA01] - ww w.nku.edu.tr 

• ESTORIL Higher Institute for Hotel and Tourism Studies w Portugalii 

• [P ESTORIL01] - www.eshte.pt 

• INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA 

• w Portugalii [P LISBOA08] - www.isla.pt 

• INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO GAYA w Portugalii [P VILANOV02] 

www.ispgaya.pt 

• UNIVERSIDAD SEK w Hiszpanii [E SEGOVIA01] – www.sek.edu 
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• UNIVERSIDAD de Girona w Hiszpanii [E GIRONA02] - www.udg.edu 

• Universidad Complutens de Madrid [ E MADRID03] – www.ucm.es 

• UNIVERSIDAD COMPLUTENSE de Madrid w Hiszpanii [E MADRID03] 

www.ucm.es 

• THE BIRMINGHAM COLLEGE of Food, Tourism & Creative Studies 

• w Wielkiej Brytanii [UK BIRMING04] - www.bcftcs.ac.uk  

• GALWAY MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY w Irlandii [IR GALWAY02 ] 

www.gmit.ie 

• INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE w Irlandii [IRLTRALEE01] 

• www.ittralee.ie 

• UNIVERSIDAD DE SEVILLA w Hiszpanii [E  SEVILLA01] www.us.es 

 

Natomiast w ramach wymiany doświadczeń z Uczelniami z Bloku Wschodniego, skąd 

wywodzą się studenci studiujący w WSHiG zostały  podpisane umowy z następującymi 

Uczelniami 

 

1. Państwowy Techniczny Uniwersytet. Łuck, Ukraina 

2. Uniwersytet Technologiczny. Almaty, Kazachstan 

3. Państwowy Humanitarny Uniwersytet. Mariupol, Ukraina 

4. Azowski Instytut Marynarzy. Mariupol, Ukraina 

5. Akademia Transportu. Doneck, Ukraina 

6. International Academy of the Finance and Investments, Ukraine 

7. Volyn National University, Ukraine 

8. Moscow State Humanitarian University, Russia 

9. Donetsk Chamber of Commerce and Industry, Ukraine 

10. Moscow State Regional University, Russia. 

 

Specyfika  i cechy wyróżniające koncepcję kształcenia to przede wszystkim 

możliwość przygotowania studenta do pracy w krajach o różnym położeniu geograficznym i 

konieczności posługiwania się wymaganym urzędowym  językiem. Stąd możliwość uczenia 

się w Uczelni języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i wybranego na przykład 

włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Możliwość wyboru języka daje szansę znalezienia 

ciekawego miejsca pracy w dowolnie wybranym kraju. 
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1.5 Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, 

poziomem oraz profilem studiów a także aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami 

w zakresie dyscyplin do której kierunek jest przyporządkowany, jak również stanem 

praktyki obszarów działalności zawodowej oraz zawodowego rynku przy właściwych dla 

kierunku 

  

Kierunkowe efekty Kształcenia są określone na mocy uchwały Senatu. Aktualnie 

obowiązują efekty, które zostały przedstawione w wstępnej części Raportu. 

Poniżej dokonano oceny zgodności  efektów z koncepcją kształcenia uwzględniając przyjęte 

cele i profil kształcenia 

 

Tab.nr.1.1.Ocena kluczowych efektów uczenia się na tle podstawowych właściwości 

koncepcji kształcenia – studia pierwszego stopnia 

 

Właściwości koncepcji Kształcenia na 

kierunku          

Zgodność efektów uczenia się 

Kształcenie na kierunku wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom podmiotów branży  usług 

hotelarskich, turystycznych, gastronomicznych 

i rekreacyjnych , które zgłaszają 

zapotrzebowanie na pracowników o rozległej 

wiedzy oraz bogatych umiejętnościach i 

kompetencjach specjalistycznych.  

Efekty uczenia się uwzględniają wymogi 

rynku pracy i rozpoznane oczekiwania 

pracodawców. Ponadto ukazują one 

wiedzę z różnych dziedzin, a 

umiejętności i kompetencje są 

różnorodne. Sformułowania 

poszczególnych efektów wskazują, iż 

wykazana specjalizacja absolwentów  

jest właściwa   

Pierwszym celem kształcenia kierunkowego jest 

przygotowanie absolwentów do samodzielnego 

identyfikowania i rozwiązywania problemów 

zawodowych, które z jednej strony dotyczą grupy 

a z drugiej strony jednostki; 

Na studiach pierwszego stopnia wskazano 

65 efektów (24 – wiedza, 22 – 

umiejętności, 19 – kompetencje społeczne)  

 

 W zakresie zasad tworzenia i rozwoju form 
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indywidualnej przedsiębiorczości z 

zakresu szeroko rozumianej turystyki w 

tym hotelarstwa i gastronomii (W);  

- (U);potrafi rozwiązywać podstawowe 

problemy związane z wykonywaniem 

zawodem w branży hotelarskiej, 

turystycznej i gastronomicznej 

- (K) gotowość do myślenia i działania w 

sposób przedsiębiorczy 

 

Drugim charakterystycznym celem jest połączenie 

znajomości zasad funkcjonowania obiektów 

turystyczno - hotelarskich  w tym  procesów 

organizacji i zarządzania oraz relacji 

międzyludzkich  

Na studiach pierwszego stopnia spośród 65 

efektów, 13 służy wprost realizacji tego 

celu kształcenia (3 – wiedza,  

8 – umiejętności,2 – kompetencje 

społeczne). Przykładowe efekty dla tego 

celu kształcenia:  

- ma ogólną wiedzę  dotyczącą specyfiki 

funkcjonowania podstawowych sektorów 

gospodarki turystycznej(W);  

- potrafi  prowadzić dokumentację 

dotyczącą jednostek i obiektów 

funkcjonujących w obszarze turystyki i 

rekreacji(U);  

- ma świadomość istnienia 

wszechobecnych i niezbędnych technik 

zarządzania stosowanych w obszarze 

turystyki i rekreacji(K).  

 

Trzecim celem kształcenia jest przygotowanie 

absolwentów o interdyscyplinarnym profilu 

zawodowym,   zdolnych do dalszego edukowania 

i  poszukiwania miejsca  na rynku pracy.  

Na studiach pierwszego stopnia spośród 65 

efektów, 15 służy wprost realizacji tego 

celu kształcenia (6 – wiedza,56 – 

umiejętności, 4 – kompetencje społeczne). 

Przykładowe efekty:  
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- zna w podstawowym zakresie 

dziedzictwo kultury i sztuki, rozumie jego 

wartość, szczególnie dla tożsamości 

społeczeństw i atrakcyjności wyjazdów 

turystycznych (W);  

- potrafi  wykorzystać podstawową wiedzę 

do analizowania procesów i zjawisk 

społecznych z zakresu studiowanego 

kierunku (U);  

- dba o poziom własnej sprawności 

niezbędnej do wykonywania zadań 

właściwych dla działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem turystyki i 

rekreacji(K).  

Kształcenie ma profil praktyczny, a efekty 

uwzględniają kierunkowe umiejętności 

praktyczne  

Spośród 65 efektów uczenia się na 

pierwszym poziomie studiów –  20 (W) 

natomiast 22 (U) mają charakter wybitnie 

praktyczny oraz – 10  kompetencji 

społecznych( K)   

Efekty kształcenia opierają się na dyscyplinie 

nauk społecznych jako wiodącej   

W efektach uczenia się, każdy z 65 

efektów został przypisany do dyscypliny 

naukowej wiodącej bądź  mniejszym 

zakresie pozostałych wskazanych w 

raporcie.  

Kształcenie opiera się na efektach zgodnych z 

poziomem 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Każdemu z 65 efektów przypisano 

odniesienie do efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6 PRK. 

Potwierdza to pełną zgodność efektów z 

PRK.  

 

 

Na studiach drugiego stopnia sformułowano 44 efekty, w tym: 24 efekty z zakresu wiedzy, 

21 – z zakresu umiejętności oraz 11- kompetencji społecznych.  
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Należy tu odpowiedzieć na pytania, jaki jest związek tych efektów z koncepcją kształcenia, a 

także z ich praktycznym profilem. Oceniając zgodność efektów z koncepcją kształcenia 

należy uwzględnić przyjęte cele i profil kształcenia. 

 

Tab.1.2.Ocena kluczowych efektów uczenia się na tle podstawowych właściwości 

koncepcji  

Kształcenia – studia drugiego  stopnia 

 

Właściwości koncepcji kształcenia na 

kierunku          

Zgodność efektów uczenia się 

 

Kształcenie na kierunku ma celu 

przygotowanie  do pracy zgodnie z 

oczekiwaniami  podmiotów branży  usług  

hotelarskich, turystycznych, 

gastronomicznych i  rekreacyjnych i 

turystycznych,  pracowników o  

interdyscyplinarnej  wiedzy oraz 

wszechstronnych umiejętnościach i 

kompetencjach specjalistycznych.  

Efekty uczenia się uwzględniają wymogi 

rynku pracy i rozpoznane oczekiwania 

pracodawców. Ponadto ukazują one wiedzę 

z różnych dziedzin, a umiejętności i 

kompetencje są właściwe dla nawiązania 

właściwych relacji organizatorskich i 

menadżerskich . 

Pierwszym celem kształcenia 

kierunkowego jest przygotowanie 

absolwentów do samodzielnego 

identyfikowania i rozwiązywania 

problemów zawodowych,  

które z jednej strony dotyczą grupy a z 

drugiej strony jednostki 

Na studiach drugiego stopnia wskazano 54 

efekty, z tego 10 służy wprost realizacji 

tego celu kształcenia (4 – wiedza, 5 – 

umiejętności, 1 – kompetencje społeczne). 

Przykładowe efekty:  

– ma rozszerzoną wiedzę o relacjach 

społecznych(W);  

- posiada umiejętność organizacji i 

realizacji zajęć rekreacyjnych, sportowych 

oraz zdrowotnych w pracy z różnymi 

grupami społecznymi (U);  

– jest świadomy mym uczestnikiem sfery 

turystycznej i rekreacyjnej(K).  
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Drugim charakterystycznym celem jest  

połączenie zasad funkcjonowania  

obiektów turystyczno- hotelarskich w tym 

procesów organizacji i zarządzania  

oraz relacji międzyludzkich 

Na studiach drugiego stopnia spośród 54 

efektów, 16 służy wprost realizacji tego 

celu kształcenia (3 – wiedza, 10 – 

umiejętności, 3 – kompetencje społeczne). 

Przykładowe efekty dla tego celu 

kształcenia:  

– zna wybrane metody i narzędzia 

modelowania struktur społecznych oraz 

procesów w nich zachodzących(W);  

– potrafi posługiwać się nowoczesnymi 

technologiami informatycznymi w zakresie 

turystyki i rekreacji(U);  

– promuje rozwój turystyki i rekreacji na 

różnych szczeblach zarządzania i z 

wykorzystaniem odpowiednich 

instrumentów (K) 

Trzecim celem kształcenia jest 

przygotowanie absolwentów o 

interdyscyplinarnym profilu zawodowym,   

zdolnych do dalszego edukowania i   

poszukiwania miejsca  na rynku pracy 

Na studiach drugiego stopnia spośród 54 

efektów, 12 służy wprost realizacji tego 

celu kształcenia (4 – wiedza, 6 – 

umiejętności, 2 – kompetencje społeczne). 

Przykładowe efekty dla tego celu 

kształcenia:  

- zna zasady funkcjonowania rynku 

turystycznego, jego cechy i mechanizmy 

samoregulacji(W);  

- potrafi  określić i dokonać oceny zjawisk 

społecznych oraz wykazuje otwartość na 

mulit kulturowość(U) 

potrafi planować własną pracę, ustala 

hierarchię wartości i działań w realizacji 

zadań z zakresu planowania w turystyce 

(K); 

Kształcenie ma profil praktyczny, a efekty Spośród 54 efektów uczenia się na drugim 
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uwzględniają kierunkowe umiejętności 

praktyczne  

poziomie studiów – 30 ma charakter 

wybitnie praktyczny. Są to wszystkie 

efekty w zakresie kompetencji społecznych 

oraz 14 efektów w zakresie umiejętności i 

16 w zakresie wiedzy.  

Efekty kształcenia opierają się na 

dyscyplinie nauk społecznych  

  

Kształcenie opiera się na efektach 

zgodnych z poziomem 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  

Każdemu z 54  efektów przypisano 

odniesienie do efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 7 PRK. 

Potwierdza to pełną zgodność efektów z 

PRK.  

 

 Zaprezentowane efekty kształcenia potwierdzają bardzo silne związki z  koncepcją, która 

jest sformułowana w misji: Zdobywasz Wiedzę, Zdobywasz Świat  a poziomem I i II 

stopnia prowadzonych studiów, profilem praktycznym a także aktualnym stanem wiedzy  i jej 

zastosowaniami w zakresie dyscyplin  do której kierunek jest przyporządkowany określonych 

w części wstępnej Raportu. Wykazany  jest również związek między koncepcją a stanem 

praktyki obszarów działalności zawodowej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla 

kierunku wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych  Konwentu reprezentujących 

następujące instytucje: m.in. Radę Powiatu Wągrowieckiego, Wielkopolską Izbę Turystyczną, 

Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Klaser Turystyczny „Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce”, Wydział Kultury fizycznej Urzędu Miasta Poznania, Koło Przewodników 

PTTK w Poznaniu, PKOL w Warszawie, Hotele- „Marriot, Sheraton, Ibis, Hotel 

Wróblewscy, Karczmę na Lednicy, Ogólnopolski Cech Rzeźników i Wędliniarzy, 

Stowarzyszenie im.Hipolita Cegielskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu, Oddział Poznański 

PTTK i inne. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

Przedstawiona koncepcja, cele studiów, efekty kształcenia są trafnie określone dla programu 

nauczania w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii o czym świadczy fakt iż pomimo 

faktu że absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja  są narażeni na najwyższy procent 

bezrobocia jednakże z  wyników badań prowadzonych przez Wielkopolski Urząd Pracy 
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wynika że większość studentów już podjęło pracę. Fakt, że podjęte studia w  Wyższej 

Szkole Hotelarstwa i Gastronomii powodują, że absolwenci potrafią odnaleźć się w 

rzeczywistości praktycznej branży hotelarsko, turystycznej i gastronomicznej świadczą 

prezentowane sylwetki wybranych absolwentów /Zał.nr.1.3. 

 

Kryterium 2.  Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się. 

 

2.1 Realizacja treści programowych 

Studia na kierunku  Turystyka i Rekreacja  na I i II stopniu są prowadzone w zakresie 

nauk socjologicznych (dyscyplina wiodąca) oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, 

pedagogika, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, psychologia, 

filozofia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Studia I stopnia mają profil praktyczny i trwają 3 lata a studia II stopnia trwają II lata W 

latach 2017 - 2021 studia były i są prowadzone  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Kształcenie na kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy z 

wiedzy nauk społecznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz  z zakresu nauk o kulturze 

fizycznej, nauk o zdrowiu przede wszystkim wiedzy praktycznej, pozwalającej na 

podejmowanie działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Programy kształcenia zostały 

skonstruowane tak, aby kształtować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne służące 

prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i przygotowują do pracy w biurach podróży, 

hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy 

biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej. 

Punkty ECTS w ponad połowie obejmują przedmioty o charakterze praktycznym na I i II 

stopniu studiów zaprezentowano w części III tabela nr 4. 

Szczególnie  w dla pozyskiwania i utrwalania praktycznej wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji są praktyki zagraniczne  opisane w kryterium 7. 

Efektem studiów I stopnia jest złożenie egzaminu dyplomowego upoważniającego do 

otrzymania tytułu licencjata, dla studiów II stopnia złożenie egzaminu magisterskiego 

upoważniającego do otrzymania tytułu magistra. Wypracowana koncepcja kształcenia 

znajduje odzwierciedlenie w treściach programowych i zapewnia uzyskanie efektów uczenia 

się we wszystkich przyporządkowanych dyscyplinach co prezentują siatki przedmiotów i  
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/Zał.nr 1.1.a/które zawierają przedmioty, wynikające z przyjętej sylwetki absolwenta. Opis   

sylwetki absolwenta zawiera Kryterium 1  

 Programy studiów I stopnia o profilu praktycznym zawierają następujące moduły 

kształcenia:  

• moduł przedmiotów podstawowych,  

• moduł przedmiotów kierunkowych,  

• moduł językowy,  

• moduł przedmiotów specjalizacyjnych,  

• moduł praktyk,  

• moduł pracy dyplomowej.  

 

Na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym, w zależności od specjalności studiów) jest 

realizowanych od  2978 do 3675 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, 

wliczając w ich sumę liczbę godzin praktyk zawodowych odbywających się w bezpośrednim 

kontakcie z opiekunem praktyk w miejscu ich odbywania.   

 

Jak wynika zestawienia, na wykłady przypada od 770 godzin (specjalność JOTHiG) do 857 

godzin (pozostałe specjalności), a na ćwiczenia od 2021 do 2905 godzin) wliczając w nie po 

600 godzin praktyk dla każdej specjalności. 
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Tab. nr 2.1 Zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na I stopniu 

w trybie stacjonarnym  

Studia I stopnia  

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

TRYB STACJONARNY 

Na studiach I stopnia jest realizowanych 
od 2978 do 3675  godzin w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem  
Liczba godzin/punktów ECTS dla 

poszczególnych specjalności  

  

S P E C J A L N O Ś Ć 

H
o

te
la

rs
tw

o
 i 

ga
st

ro
n

o
m

ia
 

Za
rz

ąd
za

n
ie

 i 
m

ar
ke

ti
n

g 
w

 h
o

te
la

rs
tw

ie
, 

ga
st

ro
n

o
m

ii,
 t

u
ry

st
yc

e
 i 

re
kr

e
ac

ji 
  

Ję
zy

ki
 o

b
ce

 w
 t

u
ry

st
yc

e
, h

o
te

la
rs

tw
ie

 i 

ga
st

ro
n

o
m

ii 
 

O
b

sł
u

ga
 r

u
ch

u
 t

u
ry

st
yc

zn
eg

o
 

M
e

n
ad

że
r 

o
b

ie
kt

ó
w

 h
o

te
la

rs
ki

ch
 i 

ga
st

ro
n

o
m

ic
zn

yc
h

  

C
o

ac
h

in
g 

m
e

n
ed

że
rs

ki
 

Za
rz

ąd
za

n
ie

 k
ry

zy
so

w
e

 w
 t

u
ry

st
yc

e
 i 

re
kr

ea
cj

i 

Godziny w bezpośrednim kontakcie z 
nauczycielem  

2978 3008 3660 3093 3023 3023 3008 

Ćwiczenia 2121 2136 2905 2251 2151 2151 2136 

(w tym praktyki) 600 600 600 600 600 600 600 

Wykłady  
857 872 770 842 872 872 872 

Przedmioty ogólne -podstawowe – godziny   
305 305 365 365 365 395 395 

Przedmioty ogólne – punkty ECTS  
36 36 36 36 36 36 36 

Przedmioty kierunkowe  – godziny   
735 735 735 735 735 735 735 

Przedmioty kierunkowe – punkty ECTS  
57 57 57 57 57 57 57 

Języki obce - godziny 
180 180 1230 180 180 180 180 

Języki obce – punkty ECTS  18 18 43* 18 18 18 18 

Przedmioty do wyboru – godziny  
90 90 90 90 90 90 90 

Przedmioty do wyboru – ECTS  8 8 8 8 8 8 8 
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Tab. nr 2.1 a Zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na I 

stopniu w trybie niestacjonarnym  

Studia I stopnia  

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

TRYB NIESTACJONARNY  Liczba godzin/punktów ECTS dla poszczególnych 

specjalności 
  

Na studiach I stopnia jest 
realizowanych 1738 godzin w 
bezpośrednim kontakcie z 
nauczycielem  

Liczba godzin/punktów ECTS dla 
poszczególnych specjalności 
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Godziny w bezpośrednim 
kontakcie z nauczycielem  

1831 1867 1831 

Ćwiczenia 1367 1429 1427 

(w tym praktyki)  600 600 600 

Wykłady  464 438 404 

Przedmioty ogólne – godziny   300 300 300 

Przedmioty ogólne – punkty 
ECTS  

36 36 36 

Przedmioty kierunkowe  – 
godziny   

350 350 350 

Przedmioty kierunkowe – 
punkty ECTS  

55 55 55 

Języki obce - godziny 120 120 120 

Języki obce – punkty ECTS  
18 18 18 

Przedmioty do wyboru – 
godziny  

32 32 32 

Przedmioty do wyboru – 
ECTS  

8 8 8 

 

Na studiach I stopnia w trybie niestacjonarnym, w zależności od specjalności studiów) jest 

realizowanych 1738 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, wliczając w ich 

sumę liczbę godzin praktyk zawodowych odbywających się w bezpośrednim kontakcie z 

opiekunem praktyk w miejscu ich odbywania.   
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Programy studiów II stopnia o profilu praktycznym zawierają następujące moduły 

kształcenia:  

• moduł przedmiotów podstawowych,  

• moduł przedmiotów kierunkowych,  

• moduł językowy,  

• moduł przedmiotów specjalizacyjnych,  

• moduł praktyk,  

• moduł pracy dyplomowej.  

Tab. nr 2.2 Zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na II stopniu 

w trybie stacjonarnym  

Studia II stopnia  

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

TRYB STACJONARNY   

Na studiach I stopnia jest 
realizowanych od 1810 do 2185 
godzin w bezpośrednim 
kontakcie z nauczycielem  

Liczba godzin/punktów ECTS dla poszczególnych 
specjalności 

  1.Hotelarstwo i gastronomia 

S P E C J A L N O Ś Ć 

2.Zarządzanie i marketing w 
hotelarstwie, gastronomii, 
turystyce i rekreacji   

  3.Obsługa ruchu turystycznego 

Języki obce w turystyce 
hotelarstwie i gastronomii  

Godziny w bezpośrednim kontakcie z 
nauczycielem  1810 2185 

Ćwiczenia  1195 1670 

Wykłady  615 435 

Przedmioty ogólne – godziny   180 180 

Przedmioty ogólne – punkty ECTS  17 
17 

Przedmioty kierunkowe  – godziny   
300 

300 

Przedmioty kierunkowe – punkty 
ECTS  22 

22 

Języki obce - godziny 120 
570 

Języki obce – punkty ECTS  5 
21 

Przedmioty do wyboru – godziny  0 
0 

Przedmioty do wyboru – ECTS  0 
0 
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Tab. nr 2.2 a Zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na II 

stopniu w trybie niestacjonarnym  

 

Studia II stopnia  

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

TRYB NIESTACJONARNY   

Na studiach II stopnia jest realizowanych 1341 
godzin w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem  

Liczba godzin/punktów ECTS dla 
poszczególnych specjalności 

  1.Hotelarstwo i gastronomia 

S P E C J A L N O Ś Ć 
2.Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, 
turystyce i rekreacji   

  3.Obsługa ruchu turystycznego 

Godziny w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem  1341 

Ćwiczenia  1195 

Wykłady  615 

Przedmioty ogólne – godziny   184 

Przedmioty ogólne – punkty ECTS  17 

Przedmioty kierunkowe  – godziny   300 

Przedmioty kierunkowe – punkty ECTS  22 

Języki obce - godziny 120 

Języki obce – punkty ECTS  5 

Przedmioty do wyboru – godziny  0 

Przedmioty do wyboru – ECTS  0 

Jak wynika z powyższego zestawienia, na wykłady przypada od 404 do 464 godzin , a na 

ćwiczenia 1367 do 1429 godzin wliczając w nie po 600 godzin praktyk dla każdej 

specjalności. Ofertę 

 

Na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym, w zależności od specjalności studiów) jest 

realizowanych od    godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, wliczając w 

ich sumę liczbę godzin praktyk zawodowych odbywających się w bezpośrednim 

kontakcie z opiekunem praktyk w miejscu ich odbywania.   
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2.2 Harmonogram realizacji programu studiów,  formy i organizacja zajęć 

Na kierunku Turystyka i Rekreacja obowiązuje semestralny rozkład zajęć z podziałem na 

15 tygodni. Studia I stopnia trwają przez 6 semestrów (180 pkt. ECTS), a na II stopniu przez 

4 semestry (120 pkt. ECTS). Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się w dni 

powszednie natomiast zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele 

według określonego harmonogramu. 

Organizacja roku akademickiego przebiega zgodnie z Uchwałą nr 7/07/2021 Senatu z dnia 

05.07.2021 r.  w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 ( Zał. nr 2.1). 

W tym dokumencie umieszczone są informacje dotyczące:  

• rozpoczęcia roku akademickiego i jego zakończenia,   

• tygodnia zerowego dla pierwszego roku studiów na I i II stopniu,  

• terminów semestralnych sesji egzaminacyjnych,  

• sesji egzaminu licencjackiego i egzaminu magisterskiego, 

 

Forma i organizacja zajęć jest  (Zał. nr 1.1 a) natomiast liczba semestrów, liczba godzin 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia ( Tab. 2.1, Tab. 2.1 a, Tab. 2.2, Tab. 2.2 a) realizowanych zgodnie 

ze wskazaną organizacją roku akademickiego pozwalają na osiągnięcie wszystkich 

wskazanych  w części wstępnej efektów uczenia się. 

 

2.3. Metody kształcenia na studiach I i II stopnia organizacja procesu nauczania i 

uczenia się  

Przy doborze metod kształcenia uwzględniono specyfikę przedmiotów, formę zajęć oraz 

praktyczny profil kierunku na pierwszym i drugim stopniu studiów. Najczęściej na wykładach 

stosowane są metody podające (wykład, pogadanka, odczyt, prelekcja, opis, wyjaśnianie) i 

problemowe (wykład konwersatoryjny i wykład problemowy). Na pozostałych zajęciach 

wykorzystywane są metody aktywizujące (analiza przypadków, symulacja), metody 

programowe z użyciem komputera, metoda sytuacyjna oraz metody praktyczne (ćwiczenia  

terenowe, metoda projektów, symulacja, metoda prób i błędów). Przykładowo w zakresie 

realizacji efektów uczenia się stosowane są następujące metody kształcenia (sylabusy Zał. nr 

1.1):  

• wiedzy: wykład, pogadanki, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, wyjaśnianie, wykład 

problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metoda 
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aktywizacyjna, seminarium, dyskusja, film, pokaz z użyciem podręcznika, pokaz z 

użyciem komputera (w tym e-learning),  

• umiejętności: ćwiczenia laboratoryjne, klasyczna metoda problemowa, metoda 

aktywizacyjna, seminarium, pokaz z użyciem podręcznika, pokaz z użyciem 

komputera (w tym e-learning), pomiar, opis, ćwiczenia przedmiotowe, symulacja, 

metoda projektu, metoda praktycznego działania, metoda prób i błędów,  

• kompetencji społecznych: pogadanki opowiadanie, prelekcja, wyjaśnianie, wykład 

problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, film, 

pokaz z użyciem podręcznika, pokaz z użyciem komputera (w tym e-learning), 

anegdota, instruktaż, metody aktywizujące – przypadków. 

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia realizowane są najczęściej w grupach 

studenckich o liczebności:  

a) wykłady – wszystkie specjalności danego roku 

b) ćwiczenia w grupach –24 osoby   

c) zajęcia do wyboru w grupach – 36 osób 

 

2.4 Praktyki zawodowe 

Bardzo ważną rolę w kształceniu odgrywają praktyki . Nadzór merytoryczny i 

organizacyjny nad praktykami sprawuje Dyrektor ds. Praktyk Krajowych i Zagranicznych. 

Kanclerz określił  zakres obowiązków Dyrektora, który jest jednocześnie pracownikiem 

akademickim zaliczającym praktyki.  Zajmuje  się zadaniami organizacyjnymi związanymi z 

przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem praktyk. Program praktyk pozwala aby  studenci 

zapoznali się z charakterem prowadzonej działalności gastronomicznej i hotelarskiej danego 

obiektu .Studenci  przed wyjazdem na praktykę poznają charakterystykę procesów 

organizacyjno - zarządczych właściwych dla danego, jego strukturę organizacyjną oraz 

podstawy prawne, a także szczegółową charakterystykę prac specyficznych dla 

funkcjonowania zakładu gastronomicznego  czy  obiektu  

W roku akademickim 2019/2020 wprowadzono,  zgodnie z Ustawą o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. art. 67. „Programy studiów”, pkt. 5. s 19, wymiar 6 

miesięcy praktyk zawodowych na I stopniu i 3 miesięcy na II stopniu. Zapis ustawowy jest 

dość ogólny, więc przyjęto interpretację, że 6 miesięcy, to 180 dni praktyk. W ciągu jednego 

dnia praktyki student musi realizować zadania przez minimum 4 godzin. Tym samym do 
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zrealizowania na I stopniu jest minimum 720 godzin praktyk a na II minimum 360 godzin. 21 

maja 2020 roku ukazało się stanowisko interpretacyjne nr 3/2020 Prezydium Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej, które dookreśliło godzinowy wymiar praktyk na studiach 

licencjackich (720 godzin) i magisterskich (360 godzin). Każda grupa studentów na praktyce 

w zależności od miejsca pobytu / wymaganego języka obcego/ma swojego opiekuna 

dydaktycznego. Opiekunami praktyk są nauczyciele akademiccy z Działu Praktyk . 

Zadaniem opiekuna praktyki jest: pomoc przy wyborze miejsca praktyki, wyjaśnianie kwestii 

niezrozumiałych związanych z realizacją zadań praktyki, kontrola postępów w realizacji 

zadań praktyki oraz zaliczanie praktyk. Dyrektor  ds. Praktyk Krajowych i Zagranicznych i 

opiekunowie są dostępni dla studentów na konsultacjach lub za pomocą poczty elektronicznej 

jak również na serwisie społecznościowym  Facebook.  

Studenci realizują praktyki w oparciu o zadania, które są wyznaczone  w sylabusach. Każda 

praktyka kończy się Raportem przygotowanym  przez stronę przyjmującą praktykanta, na tej 

podstawie następuje  zaliczenie praktyk.   

Praktyka na studiach I stopnia realizowana jest od trzeciego do szóstego semestru, 

natomiast na I stopniu od drugiego do czwartego. Proces realizacji praktyk rozpoczyna 

spotkanie wszystkich studentów z rocznika lub specjalności z Dyrektorem ds. Praktyk  

Krajowych i Zagranicznych w ramach przedmiotu - wstęp do studiów. Studenci informowani 

są tam m.in. o tym, jak postępować, żeby zapisać się na praktyki. W celu sformalizowania 

przyjęcia na praktykę, student pobiera od Dyrektora ds.Praktyk Krajowych i Zagranicznych  

druki, które zawierają najważniejsze informacje o praktyce. Podjęcie praktyki możliwe jest 

dopiero wtedy, kiedy podpisany jest Regulamin Praktyk, umowa i skierowanie  co zostaje 

złożone w Dziale Praktyk Krajowych i Zagranicznych.  

Na tablicach informacyjnych Uczelni oraz  na stronie WSHiG znajduje się lista 

podmiotów, które WSHiG  proponuje studentom, jako miejsca realizacji praktyk. Podmioty, 

w których student realizuje praktyki muszą spełniać warunki do realizacji zadań które są 

określone w umowie  podpisywanej między podmiotem  a Studentem Jeśli student po 

rozpoczęciu praktyki uzna, że podmiot nie zapewnia mu możliwości realizacji zadań praktyki 

lub jest wykorzystywany do zadań zdecydowanie odmiennych od opisanych w  umowie 

powinien takie miejsce opuścić. Procedura poszukiwania miejsca praktyki musi być 

powtórzona poza terminarzem praktyk. Student może skorzystać z propozycji Uczelni lub 

samemu znaleźć sobie miejsca do realizacji praktyk.Studenci mogą realizować praktyki  za 

granicą (także w ramach programu Erasmus+). Podczas zaliczenia praktyki przeprowadzana 
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jest rozmowa, podczas której Dyrektor ds.Prakty Krajowych i Zagranicznych ustala  sposób 

wykonywania zadań przez studenta 

Dobra organizacja praktyk powoduje, że po ich odbyciu student  uzyskuje wymagane  

efekty uczenia się, w szczególności te, które są związane z przygotowaniem zawodowym co 

określa sylabus przedmiotu (Zał.nr1.1) 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. doboru kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi 

zastosowaniami wiedzy w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest 

przyporządkowany, normami i zasadami, a także aktualnym stanem praktyki w obszarach 

działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla 

kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem przykładowych 

powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia, 

2. doboru metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych 

powiązań metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, w szczególności umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w 

tym posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak 

również nabycie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego, 

3. zakresu korzystania z metod i technik kształcenia na odległość, 

4. dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwości 

realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia, 

5. harmonogramu realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz studentów (w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym 

kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy 

przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), zajęć lub grup 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz zajęć lub grup zajęć rozwijających 

kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup 

zajęć do wyboru, 

6. doboru form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć (w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym 
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kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy 

przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych), 

7. programu i organizacji praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji 

oraz doboru instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk, 

8. doboru treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do 

zajęć lub grup zajęć, na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące o 

uzyskania kompetencji inżynierskich, w przypadku kierunku studiów kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera, 

9. spełnienia reguł wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 

których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 3. Przyj ęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

3 1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria 

kwalifikacji kandydatów na ka żdy z poziomów studiów 

Proces rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa i 

Gastronomii w Poznaniu oparty jest o corocznie o Uchwały Senatu  – Zał. 3.1 ( latach 

2016-2020) które regulują: warunki i tryb rekrutacji, oraz  zasady rekrutacji dla 

obcokrajowców. Natomiast warunki odwoławcze precyzuje  umowa podpisywana między 

Kanclerzem Uczelni a zainteresowanym. 

W przypadku studiów I stopnia jak i II stopnia rekrutacja odbywa się na podstawie  kolejności 

zgłoszeń w okresie rekrutacji podobnie jest w przypadku przyjmowania obcokrajowców                     

( www.wshig.poznan.pl rekrutacja).  

Kryteria i warunki rekrutacji dla kandydatów na I i II stopień studiów  kierunku Turystyka i 

Rekreacja i  są  bezstronne i zapewniają kandydatom równe szanse w podjęciu studiów na 

kierunku. 
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Podstawowe formalne wymagania rekrutacyjne na studia I stopnia stacjonarne i 

niestacjonarne 

• podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej 

rejestracji kandydatów ze strony www.wshig.poznan.pl , 

• świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej –oryginały oraz ich 

kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem), 

• trzy  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych Tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia 

• Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i 

niestacjonarne na kierunek turystyka i rekreacja jest: 

- weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów, 

 Podstawowe formalne wymagania rekrutacyjne na studia II stopienia stacjonarne i 

niestacjonarne 

• podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej 

rejestracji kandydatów ze strony www.wshig.poznan pl Rekrutacja  

• dyplom studiów I stopnia licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich wraz z 

suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, 

ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na 

oryginał po przyjęciu na studia 

• trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych  

Tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia 

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne 

na kierunek turystyka i rekreacja jest: 

• weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów, 

 

 Wszelkie szczegółowe informacje  dotyczące  rekrutacji (wymagań merytorycznych i 

administracyjnych wobec kandydatów) są upublicznione z wyprzedzeniem czasowym na 

dedykowanych stronach www,wshig.poznan.pl   uczelni. W procesie komunikacji z 

kandydatami na WSHiG wykorzystywane są również media społecznościowe (np. Facebook, 

który jest dodatkowo moderowany przez pracowników WSHiG – Dział Obsługi Studenta i 

dokumentacji- realizujących zadania w sferze rekrutacji. 
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Zaprezentowane systemowe rozwiązania na kierunku Turystyka i Rekreacja wskazują, że 

warunki rekrutacji na studia, kryteria kwalifikacji i procedury rekrutacyjne są przejrzyste i 

selektywne oraz umożliwiają dobór Kandydatów/-tek posiadających wstępną wiedzę i 

umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się określonych na 

kierunku na danym stopniu studiów. 

 

3.2 Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej Uczelni, w tym w Uczelni zagranicznej. 

  Regulaminy wyjazdów na studia i praktyki za granicą (w tym Erasmus+) są regulowane 

odrębnymi dokumentami o czym jest mowa w  Kryterium 7 Prezentowany w w/w aktach 

prawa mechanizm (uznawania efektów uczenia się uzyskanych w innej uczelni) zapewnia 

możliwość identyfikacji efektów uczenia się oraz oceny ich adekwatności w zakresie 

odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów na kierunku 

Turystyka i Rekreacja 

Kluczowe materiały informacyjne ułatwiające studentom proces rekrutacji i edukacji w 

odniesieniu do cudzoziemców prezentowane są na portalu www.wshig.poznan.pl. w 

tematycznych zakładkach. 

  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu prowadzi aktywną współpracę 

międzynarodową ukierunkowaną na umiędzynarodowienie procesu kształcenia.  WSHiG 

uczestniczy w programie Erasmus+ w zakresie Akcji 1 (mobilność studentów i pracowników 

uczelni).Proces uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej dla studentów na kierunku 

Turystyka i Rekreacja w WSHiG w Poznaniu obejmuje również proces dydaktyki 

realizowany w ramach programu Erasmus+, którego podstawowe zasady reguluje m.in. 

program kształcenia studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu 

Erasmus + jest oparty o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS 

umożliwiający uznawanie i przenoszenie osiągnięć. Punkty kredytowe, które są 

przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład pracy studenta (czyli 

wykłady, ćwiczenia, laboratoria, itp., a także pracę własną w domu czy w bibliotece), jaki 

musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Student przyjeżdżający po 

zrealizowaniu programu dydaktycznego ustalonego w Learning agreement dostaje Wykaz 

Zaliczeń (Transcript of records) zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+. Uzyskanie przez 

studenta odpowiedniej liczby punktów daje podstawę do zaliczenia semestru studiów. 
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Szczegółowo zasady techniczne i administracyjne realizacji procesu dydaktyki w ramach 

programu Erasmus+ przedstawiono w opisie do Kryterium 7. 

Należy jednocześnie wskazać, na znaczące ograniczenia w realizacji wyjazdów na studia i 

praktyki w programie Erasmus + w roku akademickim 2019-2020 spowodowane były 

epidemią COVID-19, które dalej skutkowały koniecznością wdrożenie wielu rozwiązań 

prawno-organizacyjnych na Uczelni, w tym szeroko rozumianej edukacji zdalnej. 

 

3.3. Zasady, warunki i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów. 

W ramach realizacji programu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja możliwe jest 

potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się studenta/-tki poza 

systemem studiów a kwestia ta regulowana jest przez Regulamin potwierdzania efektów 

uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem 

studiów  ( Zał.nr 3.2). 

 

 3.4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów.  

Proces dyplomowania na kierunku Turystyka i Rekreacja odbywa się na podstawie 

Regulaminu studiów (Zał.nr 3.3.), gdzie  są określone  m.in.: terminy  zapisów na seminaria 

dyplomowe, zasady prowadzenia egzaminów, skład komisji egzaminacyjnych, temat prac 

dyplomowych,  przygotowywanie prac dyplomowych, złożenie ich do obrony, sprawdzenie 

pracy programem antyplagiatowym oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. 

Wytyczne dotyczące  prac dyplomowych są umieszczone na stronie internetowej Uczelni 

www.wshig.poznan.pl Natomiast wzory dyplomów są określone w Uchwale nr 02/03/2021 

Senatu z dnia 3 marca 2021 r. ( Zał.nr 3.4) 

 Prace dyplomowe na studiach I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja mogą być 

prowadzone przez pracowników ze stopniem  co najmniej doktora. Wewnętrzne regulacje 

Uczelni pozwalają na prowadzenie przez promotora do 15 prac w danym roku akademickim 

chyba że Rektor WSHiG wyrazi zgodę na prowadzenie większej liczby prac. 

Seminaria prowadzone są przez doświadczonych  pracowników naukowo - dydaktycznych. 

Procedura prowadzenia prac, wymaga następujących kroków: wybór promotora, wybór 

tematu, przygotowanie planu pracy, przygotowanie bibliografii, wybór metody i techniki 

badawczej, postawienie hipotezy i pytań badawczych, co wymaga osiągnięcia przez 

dyplomanta stosownych kompetencji związanych z prowadzeniem badań. Uzupełnieniem 

programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja  są przedmioty: metodologia badań 
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naukowych, statystyka i seminarium magisterskie/dyplomowe. Mają one wpływ na jakość 

prac dyplomowych.  

 Podejmowana przez studentów, w ramach realizacji prac dyplomowych, tematyka 

badawcza uwzględnia ich preferencje oraz zainteresowania i może też być związana z 

badaniami własnymi promotora i pracami badawczymi prowadzonymi przez Uczelnię. 

Wiodącymi zagadnieniami prac dyplomowych na kierunku Turystyka i Rekreacja są 

zagadnienia obejmujące  nauki socjologiczne jednak studenci mają również możliwość 

realizowania prac dyplomowych (w tym praktycznych) obejmujących  pedagogikę, ekonomię 

i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, psychologię, filozofię , geografię 

społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, technologię żywności i żywienia ,nauki o 

kulturze fizycznej, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomię i finanse, nauki o ziemi i 

środowisku, historię, geografię z uwzględnieniem zjawisk występujących w sferze gospodarki 

turystycznej i rekreacji. Na podstawie przyjętych efektów kształcenia na kierunku Turystyka i 

Rekreacja  i procedur dyplomowania można wskazać, że są one trafne,  potwierdzają  

osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się na zakończenie studiów na kierunku.  

Należy zaznaczyć, że w roku akademickim 2019/2020 wprowadzono szereg  procedur 

dotyczących  wewnętrznych  nowych procedur  dyplomowania studentów w okresie pandemii 

COVID-19 dotyczy to zdalnego egzaminowania 

 

3.5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby 

kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących 

studia w terminie) oraz działań podejmowanych na podstawie tych informacji, jak 

również sposobów wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu 

nauczania i uczenia się studentów  

Proces monitorowania i oceny postępów studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja  w 

ujęciu danych ewidencyjnych (tj. liczby kandydatów, osób przyjętych na studia, odsiewu 

studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) jest nadzorowany przez 

Prorektora ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych , a wtórnie także przez  Zespół 

Wewnętrznego Systemu Oceny Jakości Kształcenia w formie specjalistycznych raportów  

zgłaszanych na zebraniach  Senatu Uczelni, które wskazują na kierunki ewolucji i 

doskonalenia programu nauczania. Limity przyjęć na kierunek, regulują stosowne  uchwalane 

są przez Senat wraz z przyjmowanymi efektami kształcenia    które zapewniają optymalne 

parametry dla prowadzenia zajęć przy danej liczebności studentów. Uzyskiwane dane 
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dotyczące rezygnacji bądź skreśleń  studentów są także wykorzystywane w działaniach 

promocyjnych Uczelni prowadzonej przez  Dział Promocji i Rekrutacji. 

Dane dotyczące odsiewu studentów prezentuje Tab.nr 3.1 

 

 

 

 

Tabela 3.1a LICZBA STUDENTÓW DRUGIEGO STOPNIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH - 
MAGISTERIUM 

NABÓR 
ROK 

ROK 
ZAKOŃCZENIA 

STUDIÓW 

LICZBA STUDENTÓW 
OGÓŁEM  dla IV i V 

roku (SUMA) 
REZYGNACJA LICZBA 
STUDENTÓW  (osób-%) 

LICZBA 
STUDEN

TÓW 
STAN 

RZECZY
WISTY 
(osób) 

2017/2018 2018/2019 209 51 24,4 158 

2018/2019 2019/2020 195 49 25,12 146 

2019/2020 2020/2021 149 26 17,44 123 
 

 

 

 

Tabela 3.1 LICZBA STUDENTÓW PIERWSZEGO STOPNIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH - 
LICENCJAT 

REZYGNACJA 
LICZBA 

STUDENTÓW  NABÓR 
ROK 

ROK 
ZAKOŃCZENIA 

STUDIÓW 

LICZBA 
STUDENTÓW 

OGÓŁEM  dla I, II, 
III roku (SUMA) (osób-%) 

LICZBA STUDENTÓW 
STAN RZECZYWISTY 

(osób) 

2016/2017 2018/2019 678 194 19,83 484 

2017/2018 2019/2020 594 169 28,45 425 

2018/2019 2020/2021 490 128 26,12 362 
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3.6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku  Turystyka i Rekreacja jest wewnętrznie 

spójny, obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, i jest regulowany 

Uchwałami Senatu, Zarządzeniami Rektora, a system jest dodatkowo nadzorowany przez  

Uczelniany Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

 Konstrukcja programu studiów na kierunku  Turystyka i Rekreacja  na każdej z siedmiu 

specjalności  umożliwia uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się a system 

opracowywania form, treści poszczególnych przedmiotów i stosowanych środków 

dydaktycznych pozwala na weryfikację ich osiągania, zarówno na poziomie pojedynczych 

przedmiotów, jak i kierunku Turystyka i Rekreacja  . Na Uczelni obowiązuje także system 

weryfikacji treści przedmiotów (w sferze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) 

ujętych w sylabusach przedmiotów, co pozwala także na monitoring porównawczy osiągania 

tych efektów przez studentów.  

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii sprawdzana jest za pomocą 

egzaminów pisemnych/ustnych, a także w oparciu o analizę opracowanych przez studentów 

projektów, zestawów ćwiczeniowych i zadań oraz ich praktycznej realizacji. Zastosowane 

procedury zapewniają bezstronność, rzetelność i przejrzystość procesu weryfikacji oraz 

wiarygodność i porównywalność ocen uzyskiwanych przez studentów.  

 Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności opiera się na 

głównie na bezpośredniej obserwacji studenta w czasie działań właściwych dla danego 

zadania (realizacji projektu, imprezy, eventu terenowego, ćwiczeń terenowych (w tym tj. 

prowadzenie wycieczki, pilotaż i przewodnictwo), referowania przygotowanej koncepcji 

projektowej, inne). Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii kompetencji 

społecznych umiejętności opiera się na głównie na bezpośredniej obserwacji studenta w 

czasie wykonywania projektów realizowanych w grupach studenckich, w tym w trakcie 

ćwiczeń terenowych (pilotaż i przewodnictwo, audyty terenowe, wizytacje w obiektach 

turystycznych, spotkania z przedstawicielami branży turystycznej i rekreacyjnej, a pośrednio 

przez osoby nadzorujące proces praktyk zawodowych reprezentujące podmioty, w których 

odbywa się praktyka studenta).  

 Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się określone są 

w Regulaminie Studiów. Określa on w szczególności prawa i obowiązki studenta związane z 

zaliczaniem przedmiotów, zdawaniem egzaminów, zaliczaniem etapów studiów i 

zakończeniem procesu kształcenia, jak i zasady dotyczące skreśleń, wznawiania studiów i 

udzielania urlopów. Weryfikacja efektów uczenia się to proces odbywający się na wszystkich 
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etapach studiów, tj. w ramach zaliczeń i egzaminów poszczególnych przedmiotów, podczas 

seminarium dyplomowego i przygotowania pracy dyplomowej oraz w trakcie egzaminu 

dyplomowego. System weryfikacji uwzględnia zasady zaliczeń i egzaminów w dwóch 

terminach: pierwszym i poprawkowym.  

Na Uczelni a dalej na kierunku  Turystyka i Rekreacja  przyjęto wyrażanie poziomu 

osiągnięcia danego przedmiotowego efektu uczenia się w następującej skali ocen: bardzo 

dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny 

(2). Warunkiem promocji na kolejne semestry jest osiągnięcie pozytywnej oceny efektów 

uczenia się przypisanych do przedmiotów w danym semestrze.  

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się osiąganych przez studenta dobierane są 

adekwatnie do efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

treści programowych i formy prowadzenia zajęć, i są ujęte w sylabusach przedmiotów, które 

są udostępnione studentom na stronie www.wshig.poznan.pl   

Metody przypisane poszczególnym przedmiotom i efektom zawarte są sylabusach, tam też 

zamieszczone są zasady oceniania (np. skale ocen) do weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów 

uczenia się. Dostępne metody weryfikacji efektów uczenia się to m.in.: egzamin pisemny, 

egzamin ustny, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, na podstawie ocen cząstkowych z 

odpowiedzi ustnych, na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, praca 

kontrolna, ocena ze sprawozdań, ocena z przebiegu ćwiczeń, ocena z przygotowania do 

ćwiczeń, ocena z przebiegu realizacji projektu, ocena pisemnej realizacji projektu, ocena z 

obrony projektu, ocena formy prezentacji, ocena treści prezentacji, obserwacja aktywności na 

zajęciach oraz systematyczność.  

Prowadzący przedmiot są zobowiązani podać do wiadomości studentów warunki uzyskiwania 

zaliczeń na pierwszych zajęciach, co także zabezpiecza proces i zasady postępowania w 

sytuacjach konfliktowych związanych z weryfikacją i oceną efektów uczenia się studentów 

oraz jest sposobem zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne i niezgodne z 

prawem.  

Do egzaminu końcowego i zaliczenia wykładu może przystąpić student, który uzyskał oceny 

pozytywne z pozostałych form prowadzenia przedmiotu.  

 Warunkiem zaliczenie semestru jest uzyskanie przez studenta liczby punktów ECTS 

przewidzianych w danym semestrze (na kierunku Turystyka i Rekreacja, każdy semestr to 

30 punktów ECTS), co oznacza uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich przewidzianych 

w danym semestrze przedmiotów. Regulamin Studiów ściśle reguluje i dopuszcza rejestrację 

studenta na kolejny semestr studiów z kredytem punktowym.  
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Okres pandemii COVID-19 spowodował konieczność wprowadzenia nowych metod 

oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się studentów z wykorzystaniem środków i 

technik (uczenia na odległość) dostępnych na uruchomionych  platformach Teams, które 

jednocześnie gwarantują identyfikację studenta i bezpieczeństwo danych dotyczących 

studentów.  

 

3.7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na 

zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów 

uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych, ze wskazaniem przykładowych 

powiązań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do 

umiejętności praktycznych, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji 

językowych w zakresie znajomości języka obcego.  

 Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się osiąganych przez studenta Turystyka 

i Rekreacja  w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia dobierane są adekwatnie do 

oczekiwanych efektów (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) oraz treści 

programowych i formy prowadzenia zajęć i zostały szczegółowo opisane w  Kryterium 6

 Zasady sprawdzania efektów uczenia się znajdują zastosowanie w weryfikacji stopnia 

osiąganych w czasie praktyk efektów uczenia się. Te potwierdza Dyrektor ds.Praktyk 

Krajowych i Zagranicznych  na podstawie opinii opiekuna praktyk (z miejsca jej odbywania 

Opiekun praktyki z Uczelni prowadzi także  rozmowy  ze studentem w celu weryfikacji 

uzyskanych efektów uczenia się. Weryfikacja kompetencji językowych studentów ze 

znajomości języka obcego odbywa się w trybie i formie przewidzianej dla przedmiotów 

wskazanych w programie studiów na I i II stopniu (testy, egzaminy, prace pisemne) we 

wskazanych w sylabusach przedmiotów. Wdrożone na kierunku zasady umożliwiają 

sprawdzenie i ocenę stopnia opanowania języka obcego co najmniej na poziomie B2 w 

przypadku studiów I stopnia lub B2+ na poziomie studiów II stopnia, w tym języka 

specjalistycznego dla sfery turystyki i rekreacji (dedykowane przedmioty w programie 

studiów).  

Dodatkowo ze względu na specyfikę studiów kompetencje językowe studentów są 

weryfikowane także empirycznie, na praktykach  realizowanych za granicą Każdy student 

wyjeżdżający na praktyki (czy studia) w ramach programu Erasmus+ jest poddawany 
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egzaminowi językowemu przed procesem kwalifikacji. Osoby odpowiedzialne za przebieg 

jego studiów mają pewność, że student sprosta językowo nie tylko akademickim zadaniom 

  Proces doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów kierunku  Turystyka 

i Rekreacja w trakcie i na zakończenie procesu Kształcenia  (także praktyk) jest 

nadzorowany przez Uczelniany Zespół Wewnętrznej Oceny Jakości   Kształcenia, którego  

efekty są prezentowane w corocznych raportach prezentowanych na zebraniach kierowników 

katedr Analiza efektywności kształcenia  następuje na podstawie ankiet wypełnianych przez 

studentów  dla każdego wykładanego  przedmiotu w danym roku akademickim. Na bazie 

analizy wyników ankiet studenckich na wszystkich poziomach kształcenia dokonywana jest 

ocena wykładowcy oraz ocena jakości zajęć.  

 

3.8 Opis rodzajów, tematyki i metodyki prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów.  

Na kierunku  Turystyka i Rekreacja efekty uczenia się osiągnięte przez studentów są 

weryfikowane i uwidocznione w różnego rodzaju pisemnych pracach etapowych, 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych, tj.: kolokwia, testy, sprawozdania, prezentacje, eseje.                         

W testach (także w formie elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi Google oraz platformy  

Teams) wykorzystuje się zadania otwarte i zamknięte różnego rodzaju. Korzysta się również z 

form interaktywnych (np. wystąpienia, dyskusje, symulowanie określonych sytuacji, 

warsztaty terenowe) oraz przeprowadza zaliczenia ustne/pisemne, co szczegółowo ujęte jest w 

sylabusach przedmiotu. Zróżnicowanie rodzajów prac etapowych i metod weryfikacji efektów 

pozwala na rzetelną ocenę osiągania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, a dalej jest bazą do analiz porównawczych pozycji absolwentów  

Turystyki i Rekreacji na rynku pracy lub diagnozy kierunków dalszej edukacji.  

Tematyka realizowanych prac etapowych i zaliczeniowych/egzaminacyjnych jest ściśle 

związana z treściami programowymi poszczególnych przedmiotów i koresponduje z zakresem 

realizowanych efektów uczenia się. Rodzaje, formy, tematyka i metodyka prac są 

dostosowane do poziomu i profilu kierunku oraz zastosowań uzyskanej wiedzy z zakresu 

turystyki i rekreacji  do norm i zasad oraz praktyki w obszarach działalności zawodowej-

gospodarczej oraz rynku pracy adekwatnego dla kierunku Turystyka i Rekreacja 

Osiąganie przez studentów efektów uczenia się jest dokumentowane przez prowadzących 

zajęcia, którzy zobowiązani są do przygotowania protokołów z zaliczeń i egzaminów i 

przechowywania prac etapowych (głównie w formie elektronicznej), tj. kolokwia, prezentacje 

i inne wytwory prac studentów przez okres 1 roku. Prace dyplomowe, protokoły egzaminów 
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dyplomowych oraz oceny prac dyplomowych dokonane przez promotora i recenzenta, analizy 

antyplagiatowe są przechowywane są przez okres 50 lat przez Bibliotekę Uczelni . Protokoły 

egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów są przechowywane przez Prorektora ds. 

Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych przez okres 5 lat. 

 

3.9 Charakterystyka rodzajów, tematyki i metodyki prac dyplomowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności 

praktycznych  

Podejmowana przez studentów tematyka  prac dyplomowych, tematyka badawcza 

uwzględnia ich preferencje oraz zainteresowania i może też być związana z badaniami 

własnymi promotora i pracami badawczymi czy praktycznymi prowadzonymi przez Uczelnię. 

W największym stopniu są to zagadnienia obejmujące  dyscypliny wskazane w części 

wstępnej Raportu w prezentowaniu Uczelni.  

 Studenci Turystyki i Rekreacji  są także współautorami analiz fachowych                                                 

(np. opracowywanie sondaży diagnostycznych prowadzonych przez pracowników Uczelni) 

Spis tematów prac wraz z przedstawieniem oceny pracy  Części III Zał. nr 7  

 

 

3.10 Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów                            

(np. testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane 

przez studentów, projekty zrealizowane przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, 

prace artystyczne, prace dyplomowe, protokoły egzaminów dyplomowych)  

Nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot na kierunku Turystyka i Rekreacja 

zobowiązany jest zgodnie z wytycznymi  Prorektora ds. Studiów Stacjonarnych i 

Niestacjonarnych  do dokumentowania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz 

uzyskanych efektów kształcenia, co najmniej przez jeden rok akademicki.  

W ramach obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych WSHiG   gromadzone są 

(głównie w formie elektronicznej) prace zaliczeniowe studentów dokumentujące efekty 

uczenia się osiągnięte w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów. Student studiujący  w 

WSHiG  jest świadomy i wie, że ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy 

zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 

uzgodnionym od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.  

Pracownicy naukowo - dydaktyczni  prowadzą różne formy testów i egzaminów 

przedmiotowych dla studentów, w tym z wykorzystaniem formularzy i arkuszy Google. 
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Dokumentacja prac licencjackich i magisterskich (w tym: opinie promotorów i recenzentów, 

analizy z systemu antyplagiatowego) oraz dokumentacja protokolarna z egzaminów 

licencjackich i magisterskich  jest  zabezpieczona przez  Bibliotekę WSHiG. 

 

3.10 Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku 

pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki 

kompetencyjne, jak również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia przez 

absolwentów ocenianego kierunku.  

Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.) prowadzone jest monitorowanie losów absolwentów.  

 Odpowiedzialnym za monitorowanie losów absolwentów  WSHiG  na rynku pracy jest 

aktualnie Wicekanclerz ds.Organizacjno- Programowych , który także na podstawie 

zgromadzonych statystyk informuje Uczelnię o sukcesach absolwentów 

Zadaniem Wicekanclerza ds.Organizacyjno – Programowych jest-  

• wspieranie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy poprzez doradztwo 

zawodowe i szkolenia,  

• udostępnianie studentom i absolwentom ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu, co 

pośrednio także pozwala na weryfikację losów absolwentów,  

• współdziałanie przy organizacji targów pracy i aktywny w nich udział,  

• prowadzenie poradnictwa zawodowego, polegającego na pomocy w zaplanowaniu 

ścieżki kariery zawodowej oraz w odnalezieniu się na rynku pracy, realizowane 

poprzez:  

- poradnictwo indywidualne w postaci rozmów doradczych,  

- poradnictwo grupowe w postaci warsztatów.  

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. wymagań stawianych kandydatom, warunków rekrutacji na studia oraz kryteriów 

kwalifikacji kandydatów na każdy z poziomów studiów, 

2. zasad, warunkówi trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, 

3. zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia 

się poza systemem studiów, 

4. zasad, warunków i trybu dyplomowania na każdym z poziomów studiów, 
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5. sposobów oraz narzędzi monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby 

kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia 

w terminie) oraz działań podejmowanych na podstawie tych informacji, jak również 

sposobów wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania 

i uczenia się studentów, 

6. ogólnych zasad sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się, 

7. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie 

procesu kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się 

osiąganych na praktykach zawodowych, ze wskazaniemprzykładowych powiązań metod 

sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do umiejętności 

praktycznych, stosowaniawłaściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych w zakresie 

znajomości języka obcego, 

8. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, ze 

wskazaniem przykładowych powiązań tych metod z efektami uczenia się, w przypadku 

kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra 

inżyniera, 

9. spełnienia regułi wymagańwzakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 

których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

Ponadto warto dla każdego z ocenianych poziomów studiów zwięźle: 

1. opisać rodzaje, tematykę i metodykę prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów, 

2. scharakteryzować rodzaje, tematykę i metodykę prac dyplomowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności 

praktycznych oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany kierunek 

prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera), 

3. opisać sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów (np. 

testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane przez 
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studentów, projekty zrealizowane przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace 

artystyczne, prace dyplomowe, protokoły egzaminów dyplomowych), 

4. przedstawić wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopieńprzydatności na 

rynku pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki 

kompetencyjne, jak również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia przez 

absolwentów ocenianego kierunku. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry 

prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

4.1 Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobku naukowe go/artystycznego nauczycieli 

akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym 

kierunku, jak równie ż ich kompetencji dydaktycznych (z uwzględnieniem 

przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość oraz w językach obcych). W tym kontekście warto wymienić najważniejsze 

osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego kierunku 

studiów (własne zasoby dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca w 

prestiżowych rankingach dydaktycznych, popularyzacja), 

 Istotnym elementem branym pod uwagę przy obsadzie zajęć dydaktycznych są 

kompetencje dydaktyczne, zgodność dorobku oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

Uczelnią. 
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Kompetencje nauczycieli sprzyjające uzyskaniu przez studentów kompetencji 

zawodowych obrazuje -  Tab. nr  4.1  

Lp. Tytuł/stopień 
naukowy  

Imię i nazwisko Kompetencje Doświadczenie Kwalifikacje 
zdobyte w 

określonym 
obszarze wiedzy, 
dziedzinie nauki  

i dyscyplinie 

Poziom 

studiów 

Forma 

zatrudnienia 

1 dr Paweł Bator Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

15 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, nauki 
o zarządzaniu  
i jakości 

I i II 

stopień 

e 

2 mgr inż. Tomasz Borowy Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

15 lat - w 
charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
rolniczych, 
technologia 
żywności i żywienia 

I i II 

stopień 

uz 

3 mgr Dagmara Bratkowska Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

12 lat – w 
charakterze 
lektora 
angielskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

4 dr  Dominika Bratkowska Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

10 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauka 
społecznych, 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna   
i gospodarka 
przestrzenna 

I i II 

stopień 

uz 

5 mgr Agnieszka Brenk Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

20 lat - w 
charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
medycznych i nauk 
o zdrowiu, nauki  
o kulturze fizycznej 

I i II 

stopień 

uz 

6 dr Agata  
Dolacińska-Śróda 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

20 lat- w 
charakterze 
lektora 
angielskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

e 

7 prof. dr hab. Włodzimierz Dolata Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 

15 lat –  
w charakterze 

Dziedzina nauk 
rolniczych, 

I i II 

stopień 

e 
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z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

technologia 
żywności i żywienia 

8 dr Lech Drożdżyński Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

5 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
medycznych i nauk 
o zdrowiu, nauki  
o kulturze fizycznej 

I i II 

stopień 

e 

9 mgr Łukasz Dziarski Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

16 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
inżynieryjno-
technicznych, 
informatyka 
techniczna  
i telekomunikacyjna 

I i II 

stopień 

uz 

10 dr Bartosz 
Dziewiałtowski-
Gintowt 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

20 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
historia 

I i II 

stopień 

dw 

11 mgr Krystian Grądecki Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

20 lat - w 
charakterze 
lektora 
francuskiego i 
hiszpańskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

12 mgr Grzegorz Gzyl Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

21 lat - w 
charakterze 
lektora 
angielskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

dw 

13 mgr Anna Haś Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

20 lat -w 
charakterze 
lektora 
angielskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

14 mgr Katarzyna Jakubczak 
 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

23 lata – w 
charakterze 
lektora 
francuskiego i 
hiszpańskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

dw 

15 mgr Ewa Jankowiak Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 

30 lat–  
w charakterze 

Dziedzina nauk 
medycznych i nauk 

I i II 

stopień 

uz 
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z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

o zdrowiu, nauki  
o kulturze fizycznej 

16 mgr  Luiza  
Janisch-Kowalczyk 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

25 lat – w 
charakterze 
lektora 
niemieckiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

dw 

17 
 

mgr Jolanta Janowska-
Krakowiak 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

28 lat – w 
charakterze 
lektora 
francuskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

18 dr  Alicja  
Jaworska-Piasecka 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

18 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
rolniczych, 
technologia 
żywności i żywienia 

I i II 

stopień 

e 

19 dr med. Wojciech Kasprzak Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

39 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
medycznych i nauki 
o zdrowiu, nauki 
medyczne 

I i II 

stopień 

e 

20 mgr Aleksandra 
Królikowska  

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

20 lat - w 
charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, 
pedagogika 

I i II 

stopień 

uz 

21 mgr Hubert Kawa Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

21 lat- w 
charakterze 
lektora 
francuskiego, 
hiszpańskiego i 
włoskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

22 mgr  Alicja  
Kubiak-Roszak 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

28 lat – w 
charakterze 
lektora 
francuskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

23 mgr Agnieszka 
Kucznerowicz 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 

10 lat–  
w charakterze 

Dziedzina nauk 
społecznych, nauki 

I i II 

stopień 

e 
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z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

prawne 

24 dr Ewa  
Mucha-Szajek 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

32 lat - w 
charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, nauki 
o zarządzaniu  
i jakości 

I i II 

stopień 

e 

25 dr Radosław Murkowski Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

6 lat–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, 
ekonomia i finanse 

I i II 

stopień 

uz 

26 dr inż. Agnieszka Pakulska Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

7 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
inżynieryjno-
technicznych, 
architektura  
i urbanistyka 

I i II 

stopień 

uz 

27 instruktor Anżelina Pera Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

w charakterze 
lektora 
migowego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

e 

28 mgr Magdalena 
Piątkowska 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

5 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, 
geografia 
społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

I i II 

stopień 

uz 

29 dr  Eryk Pieszak Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

22 lata–  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych z 
kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, 
psychologia 

I i II 

stopień 

uz 

30 mgr Bernadeta  
Rybak-Wendrowicz 

Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

34 lata – w 
charakterze 
lektora 
polskiego i 
rosyjskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 
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31 dr Arletta Pozorska Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

23 lata –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych  
z kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, nauki 
o zarządzaniu i 
jakości 

I i II 

stopień 

uz 

32 mgr inż.  Marek Sławiński Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

10 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych  
z kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
inżynieryjno-
technicznych, 
inżynieria 
mechaniczna 

I i II 

stopień 

uz 

33 mgr Anna Szukała Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

11 lat –  
w charakterze 
lektora 
angielskiego 

Dziedzina nauk 
humanistycznych, 
językoznawstwo 

I i II 

stopień 

uz 

34 dr Anna Woźniak Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

16 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych  
z kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, 
pedagogika 

I i II 

stopień 

e 

35 mgr Daniel Woźnicki Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

15 lat - w 
charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych  
z kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
rolniczych, 
technologia 
żywności i żywienia 

I i II 

stopień 

uz 

36 dr Bogdan Trepiński Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

35 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych  
z kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
społecznych, nauki 
prawne 

I i II 

stopień 

e 

37 dr  Józef Zawadzki Przygotowany do 
prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem 
metod i technik 
kształcenia na 
odległość 

37 lat –  
w charakterze 
nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów 
zgodnych  
z kwalifikacjami 

Dziedzina nauk 
rolniczych, 
technologia 
żywności i żywienia 

I i II 

stopień 

e 
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Warto podkreślić ,że  kompetencje zawodowe kadry zdobyte poza Uczelnią pozwalają łączyć 

prowadzące zajęcia  dydaktyczne z działalnością zawodową oraz włączaniem studentów w 

prowadzenie praktycznych prac projektowych. Kompetencje zawodowe zdobyte poza 

Uczelnią to: 

- ukończone kursy instruktorskie 

- studia podyplomowe z zakresu animacji i rekreacji 

- kursy trenerskie 

- uprawnienia np. trenerskie 

 Kompetencje nauczycieli  akademickich Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w 

Poznaniu od roku 2019 poszerzyły się  w przeważającej części  umiejętnością prowadzenia 

zajęć  w formie zdalnej. W tym celu  pracownicy akademiccy zostali przygotowania do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podstawą 

działania nauczycieli m.in. w obszarze tworzenia sylabusów, wypełniania protokołów 

zaliczeniowych czy prowadzenia korespondencji ze studentami poprzez platformę Teams. 

 Nauczyciele uczestniczyli w  szkoleniach z obsługi platformy Teams wykorzystywanej do 

prowadzenia zajęć w trybie online, egzaminów w formie ustnej, przeprowadzania konsultacji, 

gromadzenia materiałów, przeprowadzania kolokwiów oraz egzaminów w formie testowej. 

 Zastosowanie możliwości Kształcenia na odległość pozwala na realizację zarówno zajęć 

teoretycznych, jak i praktycznych. A także: 

1) tworzenie kursów (zamieszczanie tematyki i materiałów do ćwiczeń, zbierania prac 

zaliczeniowych), 

2) przygotowywanie i aplikowanie testów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, 

3) nagrywanie filmów dydaktycznych, 

4) archiwizację materiałów, 

5) prowadzenie konsultacji. 

Nauczyciele akademiccy wykładający na kierunku Turystyka i Rekreacja w 

większości (60,0%) mogą prowadzić zajęcia w języku obcym. Zdecydowanie 

najpopularniejszy jest język angielski (38%). Znajomość innych języków (rosyjski, niemiecki, 

hiszpański i francuski) deklaruje 11,9% wykładowców  Nauczyciele akademiccy oprócz 

pracy dydaktycznej zajmują się pracą naukową, owoc ich osiągnięć znajduje odzwierciedlenie 

w artykułach publikowanych m.in. w  monografiach Uczelni: 
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1. Turystyka ,hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce: R>D>Tauber, E.Mucha -

Szajek( redakcja naukowa), Wydaw.Naukowe WSHiG Poznań 2017,ISBN:978-83-

88537-95-0 

2. Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa i gastronomii.:R.D 

Tauber,E.Much- Szajek( red. nauk.) ,Wydaw.Nauk.WSHiG Poznań 2018 ISBN: 978-

83-88537-92-9 

3. Turystka rekreacja hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie: 

I.Czyżewska,L.Drożdżyński,E.Mucha-Szajek,Wydaw.Nauk. WSHiG Poznań 2019, 

ISBN 978-83-88537-93-6 

Współautorami prac są pracownicy uczelni: 

1. L e c h    D r o ż d ż y ń s k i 

• Historia powstania zorganizowanych form turystyki polskiej w latach 1873-2004 na   

Przykładzie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego [W:] Turystyka, 

Hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce. Red. nauk. R.D. Tauber, E.Mucha –

Szajek :WSHiG Poznań 2017; s.83- 92 

•  Cywilizacja techniczna i zagrożenia zdrowia oraz zapobieganie im w Europie i Polsce  

[W:]  Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstw i gasronomii. Red.                    

nauk..R.D  Tauber,E.Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2018 ; s. 55-61 

• Terroryzm a turystyka XXI wieku(we współczesnym świecie) .{W:] Turystka rekreacja,  

hotelarstwo   i gastronomia  we współczesnym świecie. Red.nauk.I.Czyżewska L. 

Drożdżyński,E.Mucha-Szajek. WSHiG Poznań 2019; s.49-52    

          2.    E w a    M u c h a  –   S z a j e k 

• Aktywność ruchowa w czasie wolnym i jej wpływ na stan zdrowia 

kobiet.[W:]Turystyka,hotelarstwo,gastronomia w teorii i praktyce .Red. nauk. R.D. 

Tauber,E.Mucha-Szajek: WSHiG Poznan 2017 ;s. 193-203 

• Analiza morfologiczna narciarskich tras zjazdowych z wykorzystania 

dendrogramu.[W:] Turystyka,hotelarstwo,gastronomia w teorii i praktyce.Red.nauk. 

R.D.Tauber,E.Mucha-Szajek:WSHiG Poznań 2017 ;s.205-211 

• Aspekty rozumienia kultury organizacji.[W:] Współczesne oczekiwania wobec 

turystyki,hotelarstwa i gastronomii.Red.nauk. R.D.Tauber,E.Mucha-

Szajek.WSHiGPoznań 2018; s.105-111 
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• Oferty żywieniowe w strefie nadmorskiej BAŁTYKU MIĘDZY Jarosławcem a 

Rowami w opinii rekreantów. [W:] Wspłóczesne oczekiwania wobec turyst.hotel. i 

gastronomii.Red.nauk. R.D.Tauber,E.Mucha,Szajek.WSHiG 2018; s.113-117 

• Formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Skierniewic.[W:] Turystyka 

rekreacja hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie.Red.nauk. 

I.Czyżewska.L.Drożdżyński,E.mucha-Szajek.WSHiG Poznań2019; s.79-92 

•  Ocena funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego”Sokolnik” w Radomierzu w 

opinii odwiedzających.[W:] Turyst.rekre.hotel.i gastr. we współczesnym świecie. Red. 

nauk. Czyżewska,Drożdżyński Mucha-Szajek:WSHiG Poznań2019 ; s. 93-109  

  3.     T o m  a s  z  B o r o w y 

• Migracja substancji szkodliwych z opakowania do żywności.[W:} 

Turystyka,hotelarstwo,gastronomia w teorii i praktyce.: Red. nauk. R.D 

Tauber,E.Mucha-Szajek : WSHiG Poznań 2017: s.21-32 

• Udręka cywilizacji, najczęstsze alergeny pokarmowe. [W:] Turyst.hot.gastr. w teorii i 

praktyce: Red.nauk.Tauber,Mucha –Szajek: WSHiG  Poznań 2017 ; s.21-32 

•  Urządzenia i techniki wykorzystywane podczas grillowania.[W:] Turystyka rekreacja 

hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie> Red.nauk. 

I.Czyżewska,L.Drożdżyński.Ewa Mucha-Szajek: WSHiG Poznan2019; s. 9-16 

 4.       I r e n a   C z y ż e w s k a  

• Redakcja Naukowa [W:] Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia we 

współczesnym świecie : WSHiG Poznań2017  

5.     W ł o d z i m i e r z    D o l a t a 

• Porównawcza ocena potraw z mięsa wieprzowego poddanych różnym rodzajom 

obróbki cieplnej. [W:} Turyst.hotel. gastr. w teorii i praktyce: Red. nauk.R.D 

Tauber.E.Mucha-Szajek :WSHiG Poznań 1017; s.7581 

• Ocena jakościowa potraw z rostbefu i polędwicy wołowej poddanych różnym rodzajom 

obróbki termicznej . [W:[ Współczesne oczekiwana wobec turyst.,hotel. i gastr. :Red. 

nauk. Tauber, Mucha- Szajek ;WSHiG Poznań 2019 s. 41-48 

   6.     A l i c j a    J a w o r s k a – P i a s e c k a 

• Wpływ glutenu na atrakcyjność sensoryczną potraw.Na przykładzie chleba,makaronów 

i gofrów.[W:] Turyst.hotel.gastron.w teorii i praktyce:Red.nauk. Tauber,Mucha-

Szajek :WSHiG Poznań2017  ;  s 127-139 
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• Wpływ obróbki termicznej na jakość mięsa i ryb. [W:] Współczesne oczekiwana wobec 

turyst.hotel. i gastr.;Rewd.nauk. R.D. Tauber,E.Mucha-Szajek:WSHiG Poznań 2018  

s.63-66 

• Jak układać kartę menu aby poprawić prace mózgu. {W:] Turyst.rekreacja, hotelarstwo 

i gastronomia we współczesnym świecie.:Red nauk. Czyżewska, Drożdżyński,Mucha-

Szajek: WSHiG Poznań2019; s. 53-57 

• Historia etykiet.[W:] Turyst. rekreacja hotel. gastr. we wspól. Świecie: Red. nauk. 

I.Czyżewska,L.Drożdżyński.E.Mucha-Szajek;WSHiG Poznan 2019 ; s. 59 – 62 

 7.      A n n a    W o ź n i a k 

• Wpływ turystyki na przemiany wielkich aglomeracji miejskich na przykładzie 

Barcelony.[W:] Turystyka,hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce.: Red. nauk. 

R.D.Tauber,`E.Mucha-Szajek;WSHiG Poznań 2017;   s. 397 – 404 

• Aktywność fizyczna w czasie wolnym: luksus czy konieczność?-analiza perspektywie 

teoretycznej.[W:] Turyst.,hotel.,gastron. W teorii i ptaktyce.: Red.nauk. Tauber,Mucha 

–Szajek: WSHiG Poznań 2017;  s. 405 – 411 

• Konieczność rekreacji ruchowej w czasie wolnym analiza w perspektywie 

teoretycznej.[W:]Współczesne oczekiwania wobec turyst, hotel.i gastr. :Red.nauk. 

R.D.Tauber,E.Mucha-Szajek ;WSHiG Poznań2018;  s. 207 – 211 

• Potencjał lokujący się w turystyce uzdrowiskowej-analiza teoretyczna.[W:]  

Turystyka,rekreacja,hotelarstwo i gastronomia we współczesnym 

świecie.:Red.nauk.Czyżewska,Drożdżyński,Mucha-Szajek:WSHiG Poznań 2019; 

s.131-136 

  8.      P a w e ł    B a t o r  

• Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie turystycznym.[W:] 

Turyst.hotel.gastr. w teorii i praktyce.:Red.nauk. Tauber,Mucha- Szajek ;WSHiG 

Poznań 2017 ;  s.221- 228 

• Charakterystyka wybranych wskaźników finansowych w analizie przedsiębiorstwa 

turystycznego w Polsce.[W:] Turyst.,hotel.,gastr.w teorii i praktyce.; Red.nauk. 

Tauber,Mucha-Szajek: WSHiG  Poznań 2017 ;  s.  433  - 442   

• Zarzadzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie turystycznym .[W:] Współczesne 

oczekiwania wobec turyst.hotel.i gastr.:Red. nauk.Tauber,Mucha-Szajek;WSHiG 

Poznan2018;  s.11 – 20 
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• Zastosowanie diagramu ishikawy do analizy przyczyn wypadków przy pracy w 

przedsiębiorstwie turystycznym.[W:] Turyst.rekr.hotel.gastr. we współczesnym 

świecie.:Red.nauk.I.Czyżewska,L.Drożdżynski,E.Mucha-Szajek:WSHiG Poznań2019 

;S.111-119 

          9.     A g n i e s z k a   B r e n k  

• Wpływ turystyki na życie mieszkańców w obliczu kataklizmów naturalnych na 

przykładzie Nepalu. [W:] Turyst.,hotel.,gastr. w teorii i praktyce.:Red.nauk. 

Tauber,Mucha-Szajek: WSHiG 2017;     s.55 – 70 

•  Bornholm- Majorka północy, nie tylko na rowerze.[W:] Współczesne oczekiwania 

wobec turystyki,hotelarstwa i gastronomii.:Red.nauk.R.D.Tauber,E.Mucha-Szajek : 

WSHiG Poznań 2018;  s . 21 -  34  

• Pustynia jako produkty turystyczne na przykładzie Wadi Rum w Jordanii. [W:] Turyst. 

rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie.: Red.nauk. 

Czyżewska,Drożdżyński,Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2019;   s. 17  -  25 

     10.     A r l e t t a    P o z o r s k a  

• Świadomość potrzeby zmian w zakresie stosowanych stylów kierowania w hotelarstwie 

i gastronomii .[W:]  Turyst.,hotel.,gastr. w teorii i praktyce.:  

Red.nauk.Tauber,Mucha-Szajek :WSHiG Poznań 2017;    s. 343  -  348 

• Efektywność wybranych stylów kierowania w polskich przedsiębiorstwach 

usługowych.[W:] Współczesne oczekiwania wobec turyst.,hotel. i 

gastr.:Red.nauk.Tauber,Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2018 ;    s.  195 -  199 

• Nowoczesne metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie. [W:] Turyst.rekr.hotel.i 

gastr. we współczesnym świecie.: Red.nauk. Czyżewska,Drożdżyński,Mucha-Szajek : 

WSHiG Poznań 2019;     s.121  –  129  

     11.    E r y k    P i e s z a k  

• Produkt w czasie i czas jako produkt. Od marnotrawienia czasu do otwarcia perspektyw 

twórczego rozwoju.[W:] Turys.,hotel.,gastr. w teorii  i współcz.świecie.:Red 

nauk.Tauber,Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2017;  s. 331- 342 

•  Wrażenie samorealizacji poza przestrzenią i czasem – od spędzenia czasu do turystyki i 

rekreacji.[W:] Współczesne oczekiwania wobec trurystyki,hotelarstwa i 

gastronomii.:Red. nauk. Tauber,Mucha-Szajek : WSHiG Poznań 2018 ;  s. 183  –  194   

     12       D o m i n i k a     B r a t k o w s k a 
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• Różnorodność biologiczna Republiki Południowej Afryki w rozwoju ekoturystyki.[W:] 

Turystyka,hotelarstwo,gastronomia w teorii i pratyce.:Red.nauk.R.D.Tauber,E.Mucha-Szajek: 

WSHiG Poznań 2017 ;   s.  33- 42 

• Ekoturystyka i agroturystka w krajach Ameryki Południowej na przykładzie Kolumbii. 

[W:] Turyst.,hotel.,gastr. w teotii i praktyce.:Red.nauk. Tauber ,Mucha-Szajek: 

WSHiG Poznań  2017 ;  s. 43- 54 

         13.     J ó z e f   Z a w a d z k i 

• System HACCP w gastronomii i hotelarstwie . [W:] Turystyka , hotelarstwo, 

gastronomia w teorii i praktyce .:Red.nauk.R.D. Tauber,E.Mucha-Szajek: WSHiG 

Poznań 2017;  s. 413 – 416  

• Operacje obróbki cieplnej w technologii produkcji potraw.[W:] Turyst.,hotel.,gastr. w 

teorii i praktyce.:Red.nauk.Tauber,Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2017 ;  s. 417 -  

422 

• Suplementacja diety w sporcie amatorskim. [W:] Współczesne oczekiwania wobec 

turystyki ,hotelarstwa i gastronomii.:Red.nauk.Tauber,Mucha-Szajek:WSHiG  Poznań 

2018   s. 213  –  2 16 

• Racjonalny tryb życia z wykorzystaniem piramidy zdrowotnego żywienia i aktywności 

fizycznej. [W:] Turystyka,rekreacja,hotelarstwo i gastronomia we współczesnym 

świecie. :Red.nauk. I. Czyżewska, L.Drożdżyński. E. Mucha-Szajek:   WSHiG   

Poznań   2019; s. s.  137 – 142 

 

4.2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do 

osiągania przez studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji inżynierskich 

(w przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego 

inżyniera lub magistra inżyniera Łączenia przez nauczycieli akademickich i inne osoby 

prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową 

Zajęcia obsadzane są zgodnie z kompetencjami nauczycieli akademickich. Jak 

pokazano wcześniej są one szerokie i zapewniają właściwą realizację zajęć na kierunku o 

charakterze praktycznym. W przypadku wąskich specjalizacji bardzo ważne jest 

doświadczenie zdobyte poza Uczelnią. W całym procesie kształcenia istotne jest także 

wykorzystywanie wyników badań naukowych oraz łączenie różnorodnej działalności 

dydaktycznej z naukową. O tym świadczą publikacje zawarte z Monografiach Uczelni 
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4.3 Założenia, cele i skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem 

metod i kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny 

jakości kadry oraz udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, 

a także wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry. 

 

 Polityka kadrowa jest prowadzona przez Założyciela, Rektora i Wicekanclerzy  przy 

współpracy Prorektora ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Kierowników 

Katedr, w porozumieniu z Wicekanclerzem ds. Organizacyjno-Programowych 

odpowiedzialnych za  Wewnętrzny System Jakości Kształcenia. W odniesieniu do kierunku: 

Turystyka i Rekreacja Uczelnia zatrudnia jako pracowników etatowych przede wszystkim 

nauczycieli akademickich spełniających minimum kadrowe - profesorów, samodzielnych 

pracowników oraz osoby ze stopniem magister, cenionych dydaktyków z dużym 

doświadczeniem praktycznym, pracowników  pełniących dydaktyczny nadzór nad 

wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania zainstalowanego w laboratoriach 

komputerowych oraz lektorów potrafiących efektywnie uczyć wybranych przez studentów 

WSHiG języków obcych.  Priorytetowe znaczenie przy dobieraniu Kadry stanowiącej 

minimum kadrowe oraz pracowników prowadzących i wspierających proces kształcenia ma 

dorobek naukowy. Zatrudnianie  nowych pracowników, w tym również nauczycieli 

akademickich stanowiących minimum kadrowe na kierunek TURYSTYKA I REKREACJA  

jest zawsze ustalane z kierownikami katedr, którzy decydują o obciążeniu godzinowym i 

przedmiotowym. Obecnie kadra   kierunku  to 37 osób - 12  osób zatrudnionych na etat              

(w tym 1 profesor, 9 osób ze stopniem doktora  oraz  2 osoby ze stopniem magister) 

pozostałe 21 osób na umowę zlecenie a 4 osoby prowadzi własną działalność. Szczegóły 

prezentuje Tab.nr 4.1  

Uczelnia stale zwiększa dbałość o jakość nauczania zdając sobie sprawę z tego, że 

obecny rynek pracy wymusza dobre przygotowanie absolwentów do przyszłego zawodu. 

Realizacja polityki kadrowej polega na: 

- zatrudnieni pracownicy naukowo – dydaktyczni w pierwszej kolejności spośród obszarów 

nauk społecznych, nauk  medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, przyrodniczych, 

humanistycznych, 

- zatrudnianiu wykładowców prezentujących wysokie kwalifikacje zawodowe oraz pożądane 

specjalności, doświadczonych specjalistów, 

- zatrudnianiu pracowników ze stopniem magistra, w celu pozyskiwania własnej wysoko 

kwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej, 
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- przeprowadzaniu bieżącej i okresowej kontroli zajęć dydaktycznych realizowanych przez 

poszczególne osoby w raporcie samooceny, poprzez  hospitowanie zajęć, a także oceny 

dokonywane przez studentów jako interesariuszy wewnętrznych. Podstawowym narzędziem 

badania i oceny jakości  nauczycieli akademickich jest ankietyzacja, w której studenci 

oceniają nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Ankiety są anonimowe, dotyczą rodzaju 

stosowanych na zajęciach środków audiowizualnych, komunikatywności języka, postawy 

nauczyciela wobec studentów, organizacji i innych elementów procesu dydaktycznego 

uznanych za ważne. Dla bardziej wnikliwej oceny wykładowców i procesu dydaktycznego 

został powołany w dniu 18.11.2016r  Kierunkowy Zespół Studencki, który co najmniej raz na 

semestr weryfikuje ocenę prowadzących zajęcia. Wyniki ankiet są omawiane przez Zespół 

Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia następnie podawane do wiadomości studentom 

 

4.4. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub 

artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych.  

 

 Władze Uczelni dbają o motywowanie do rozwoju zawodowego i dydaktycznego 

zatrudnionej Kadry, poprzez monitoring następujących elementów: 

- ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne, które  stanowią podstawę do wnioskowania o     

wyróżnienie pracownika  

-  przeprowadzone hospitacje, które decydują o premiowaniu nauczyciela akademickiego 

-  publikacje własne pracowników afiliowane przez Uczelnię i zewnętrzne 

- aktywność w pracach katedry 

- działalność zewnętrzna  w tym promocja  Uczelni 

- awans naukowy 

- udział w pracy konwentu 

- udział w kołach studenckich 

 Pracownicy, którzy wyróżniają się, w którymś ze wspomnianych obszarów na wniosek 

Rektora po konsultacji z Prorektorem ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz 

Wicekanclerzem ds. Organizacyjno - Programowych odpowiedzialnego za wewnętrzny 

system jakości kształcenia  otrzymują nagrody pieniężne bądź wyróżnienie  w postaci 

skierowania na wypoczynek do ośrodka uczelnianego Willa Sandra w Stroniu Śląskim, 

skierowania na wykłady zagraniczne z programu Erasmus, listy pochwalne, medale 

okolicznościowe wręczane na Uczelnianych uroczystościach lub odczytanie wyróżnienia na 

zebraniu Rady Naukowo-Dydaktycznej. Przedstawiając awans kadry warto zauważyć, że 
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pracowników akademickich awansowało i  obroniło pracę doktorską otrzymując stopień 

doktora 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. liczby, struktury kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli 

akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym 

kierunku, jak również ich kompetencji dydaktycznych (z uwzględnieniem przygotowania do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w 

językach obcych). W tym kontekście warto wymienić najważniejsze osiągnięcia 

dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego kierunku studiów (własne 

zasoby dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca w prestiżowych rankingach 

dydaktycznych, popularyzacja), 

2. obsady zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 

studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku, gdy 

oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 

inżyniera), 

3. łączenia przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 

dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową, 

4. założeń, celów i skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod 

i kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry 

oraz udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także 

wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry. 

5. systemu wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub 

artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych, 

6. spełnienia reguł wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej 

ustawy. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 83 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wyk orzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

 

5.1. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także 

platformy e-learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest 

kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz stopnia jej 

wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów, w szczególności w ramach 

kształcenia umiejętności praktycznych.  

  Wszystkie pomieszczenia w budynku Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii  mają 

zasięg bezprzewodowej sieci internetowej, która jest bezpłatna dla studentów.  

  Dla  prowadzania zajęć w  trybie zdalnym  jest wykorzystywana platforma Teams. Z 

obsługi tej platformy wszyscy pracownicy akademiccy  i administracyjny przeszli trzykrotne  

stosowne szkolenie Platforma ta  umożliwia między innymi  przedstawianie prezentacji, 

filmów, przeprowadzanie testów, kolokwiów, sprawdzianów tym samym egzaminów. Dzięki  

tej możliwości technicznej jest możliwym zamieszczanie materiałów, dokumentów 

wspomagających prace dydaktyczne. Dzięki tej platformie możliwe było też zorganizowanie 

w dniu 13 kwietnia br studenckiej konferencji pt. ”Świat i Polska w okresie epidemii i po 

pandemii„ Program konferencji w Zał. nr 5.1  

 

5.2 Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza 

uczelnią oraz praktyki zawodowe, stan, nowoczesność i rozmiary i kompleksowości bazy 

dydaktycznej służącej realizacji zajęć na ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do 

rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej studentów oraz możliwości 

kształcenia umiejętności praktycznych z wykorzystaniem posiadanej bazy, udogodnienia 

w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów z 

niepełnosprawnością  

 

 Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do procesu dydaktycznego  jak również 

biblioteka uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową o czym świadczy 

zainstalowana winda , poręcze, szerokie przejścia.   

Studenci Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii mogą korzystać z nowoczesnej 

bazy dydaktycznej, która mieści się przy ulicy Nieszawskiej 19 w Poznaniu. Powierzchnia 
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użytkowa  części dydaktycznej wraz z częścią administracyjno-biblioteczną wynosi ponad 

prawie 2 tys m2 Spis pomieszczeń zawiera Zał. nr 5.2 

 Obok sal wykładowych i seminaryjnych  jest wykorzystywana na wykłady  aula na 360 

miejsc i 11 sal na 9 – 62 osób) Należy podkreślić, kluczowe miejsce w procesie 

dydaktycznym mają  pracownie ćwiczeniowe:  

-pracownia gastronomiczna z lustrzanym sufitem pozwalająca studentom obserwować i 

uczestniczyć  w zajęciach, nabierając kompetencji zawodowych    z towaroznawstwa, 

żywienia człowieka  i technologii produkcji  potraw,  

-  pracownia do ćwiczeń zawodowych z metod obsługi konsumenta  tj.  nowoczesna 

restauracja filmowa Beverly Hills wraz z profesjonalnym zapleczem kuchennym, gdzie 

studenci specjalności  Hotelarstwo i Gastronomia nabierają kompetencji na  wybranych 

stanowiskach w gastronomii, 

- pracownia do ćwiczeń zawodowych z zakresu sztuki barmańskiej, 

-sala komputerowa- hotelowa  – studenci uczą się stosowanych w hotelach i biurach podróży 

programów informatycznych. 

  Sale ćwiczeniowe umożliwiające wykonanie czynności praktycznych chętnie są 

wykorzystywane  przez studentów do prowadzenia badań  dla  projektów i prac 

dyplomowych  z zakresu gastronomii, obsługi ruchu turystycznego, zarządzania i marketingu. 

Istotne miejsce w infrastrukturze dydaktycznej zajmuje sala usprawnień ruchowych 

znajdująca się w przyziemiu uczelni. Wyposażona jest w sprzęt sportowy najnowszej 

generacji pozwalającej studentom aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowania 

fizycznego.  Wyposażenie wszystkich  sal wykładowych, audytoryjnych i laboratoriów 

spełnia standardy dla pomieszczeń przeznaczonych do realizacji procesu   dydaktycznego. 

Duże sale wykładowe są wyposażone w rzutniki multimedialne i komputery, mikrofony i 

ekrany oraz w rzutniki tekstów. W zestaw  - rzutnik multimedialny, komputer i rzutnik pisma 

wyposażona jest  większość  sal dydaktycznych. W razie potrzeby istnieje na bieżąco 

możliwość wypożyczenia rzutnika i laptopa z biblioteki Uczelni. Władze Uczelni prowadzą 

szczegółową kontrolę zasobów materialnych w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej. 

Systematycznie prowadzona jest inwentaryzacja , na podstawie której formułowane są 

wnioski dotyczące uzupełnienia wyposażenia , planu napraw, remontów i zakupu nowego 

wyposażenia. Coroczne plany zapotrzebowania środków do realizacji procesu dydaktycznego 

oraz przeprowadzenie remontów infrastruktury dydaktycznej sporządzane są  przez 

kierowników katedr  a następnie oceniane przez Kanclerza i Założyciela Uczelni. Wszystkie 

pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne powstały i są modernizowane ze środków 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 85 

 

własnych WSHiG. Władze Uczelni dążą do zapewnienia jak najlepszych warunków nauki 

również studentom niepełnosprawny stąd wyposażenie uczelni w 2001 roku w przeszkloną, 

wewnętrzną windę, która ułatwia poruszanie się po kondygnacjach budynku. 

 

5.3. Dostępność infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów 

dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu 

studiów w ramach pracy własnej.  

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów studenci mają dostęp do infrastruktury sportowej i pomocy 

dydaktycznych, którymi dysponuje Uczelnia. Jest to możliwe  w ramach pracy własnej 

studentów, po uprzednim zgłoszeniu u Wicekanclerza ds. Organizacyjno – Programowych. 

Studenci na zajęciach z Informatyki poznają programy i aplikacje rekreacyjne i turystyczne. 

Studenci mają dostęp do oprogramowania Statistica. Jest to pakiet oprogramowania 

przeznaczony do zaawansowanej analizy danych. Oprogramowanie jest zainstalowane 

zarówno na komputerach dostępnych w pracowniach komputerowych na Uczelni, jak również 

jest przeznaczony dla studentów w ramach pracy własnej. Oprogramowanie jest używane 

podczas prowadzenia zajęć, jak również przy pisaniu przez studentów prac 

licencjackich/magisterskich oraz w ramach prowadzonych badań. Studenci mają dostęp do 

pakietu Office 365, między innymi do Microsoft Word, Excel.  

 

5.4. System biblioteczno-informacyjny Uczelni, w tym dostęp do aktualnych zasobów 

informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektron icznej, o zasięgu międzynarodowym 

oraz zakresie dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się 

na ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostęp do piśmiennictwa zalecanego w 

sylabusach.  

 

Podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni stanowi Biblioteka Wyższej Szkoły  

Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,która udostępnia zbiory w czytelni (na miejscu), w 

wypożyczalni (na zewnątrz) oraz poprzez sieć komputerową . W formie tradycyjnej 

zgromadzono 18320 woluminów książek,  9812oluminów czasopism i 880 kaset i płyt. 

Wszystkie zbiory dotyczą kierunku Turystyka i Rekreacja. Spis zasobów bibliotecznych 

przedstawia  Zał. nr 5.3 
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Aby usprawnić proces udostępniania zbiorów tradycyjnych wprowadzono system 

elektroniczny Sowa.który służy do przeglądania i rezerwacji poszczególnych tytułów. 

Biblioteka dysponuje Ogólnopolskim Rejestrem Pisemnych Prac Dyplomowych/ORPPD/ 

oraz posiada  zbiór książek IBUK-Libra. System biblioteczno-informacyjny zapewnia dostęp 

do pozycji zawartych w sylabusach, a zapotrzebowanie ze strony studentów i nauczycieli 

akademickich jest uzupełniane w ramach posiadanych przez Bibliotekę środków 

finansowych.  

 

5.5. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i 

naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów  

 

 O stan  techniczny pomieszczeń wykorzystywanych  do dydaktyki oraz  pomieszczeń 

administracyjnych  dba pracownik gospodarczy, który jest odpowiedzialny za  organizowanie, 

nadzorowanie i planowanie  remontów oraz prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. 

Pracowni gospodarczy  na bieżąco  składa raporty Kanclerzowi Uczelni , który podejmuje 

kolejne kroki, poprawiające jakość  infrastruktury. O i awariach wyposażenia przekazują   

Kanclerzowi także nauczyciele dydaktyczni i studenci.  

W  celu ulepszenia infrastruktury  brane są pod uwagę zgłoszenia  Samorządu Studenckiego 

dotyczące warunków prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym jakości i sprawności bazy 

dydaktycznej (wyposażenie sal sportowych, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, 

oprogramowanie komputerowe).Wzbogacanie  zbiorów odbywa  się poprzez zgłoszenia 

wykładowców i  Samorządu Studenckiego.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. stanu, nowoczesności, rozmiarów i kompleksowości bazy dydaktycznej służącej realizacji 

zajęć na ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków przyszłej 

pracy zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych z 

wykorzystaniem posiadanej bazy, 

2. infrastruktury i wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią 

oraz praktyki zawodowe, 
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3. dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także platformy 

e-learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w 

procesie nauczania i uczenia się studentów, w szczególności w ramach kształcenia 

umiejętności praktycznych, 

4. udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością, 

5. dostępności infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów 

dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu 

studiów w ramach pracy własnej, 

6. systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów 

informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym 

oraz zakresie dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na 

ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostępu do piśmiennictwa zalecanego w 

sylabusach, 

7. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i 

naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, 

8. spełnienia reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w 

standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 

ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 

68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

 Uczelnia przystępuje w roku 2021 do realizacji projektu w ramach, którego może 

wydatkować  90 tys zł. Środki te  będą przeznaczone na: zakup serwera, silnika bazy danych, 

oprogramowania „dziekanat” z modułem „wirtualny dziekanat”. Zakup miksera ,kamer oraz 

mikrofonu jak również kamer oraz mikrofonu do tworzenia transmisji on-line na youtube. Jak 

również zakup routerów WiFi w celu możliwości prowadzenia zajęć online z całego obszaru 

uczelni. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku  

 

6.1 Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku  

Współpraca  z otoczeniem społeczno-gospodarczym przede wszystkim  sprowadza się do 

ścisłego uczestniczenia  Konwentu w pracach kształtujących efekty z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji Uczelni. Konwent został powołany w dniu ..Uchwałą nr 2/2015 

Rady Naukowo- dydaktycznej w dniu 08.01.2015 r. ( Zał. nr 6.1). 

 Celem  działań powołanego konwentu jest podejmowanie aktywnych działań   z 

pracodawcami lokalnego rynku usług turystycznych, gastronomicznych  i rekreacyjnych oraz  

organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządowymi i pozarządowymi. Zakres działań 

Konwentu jest określony w Regulaminie Konwentu ( Zał. nr 1.2), który podkreśla że 

główne zadania to: 

-  inspirowanie i wspomaganie istotnych działań związanych z rozwojem Uczelni 

w regionie 

- opiniowanie planów i programów nauczania 

- kreowanie koncepcji kształcenia 

- informowanie na temat bieżących potrzeb rynku pracy 

- podejmowanie działań wizerunkowych na rynku pracy 
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 Jednakże współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego jest 

zdecydowanie ściślejsza i dotyczy także prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych 

szczególnie  z modułu przedmiotów specjalizacyjnych. Poza tym na konferencjach  

organizowanych przez Uczelnię  członkowie Konwentu oraz podmioty otoczenia społeczno – 

gospodarczego chętnie dzielą się swoim doświadczeniami z pracownikami naukowo-

dydaktycznymi oraz  ze studentami Uczelni. Dzięki temu studenci mają możliwość 

osiągnięcia efektów uczenia się związanych z wykorzystaniem w praktyce teoretycznej 

wiedzy z zakresu Turystyki i Rekreacji Warto podkreślić ze wiele prac dyplomowych 

powstaje we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Szczegółowy spis tematów prac  zaprezentowano  w Części III Raportu w Zał. nr 7.  

 Współpraca przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego odnosi się do konkretnych 

działań mających na celu przyczynianie się do osiągnięcia efektów z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji .Obrazuje to poniższa tabela 

 

Tab.nr.6.2. Informacja na temat współpracy z krajowymi ośrodkami, 

przedsiębiorstwami, instytucjami (członkami konwentu) oraz partnerami mającymi 

wpływ na określenie i osiąganie właściwych efektów kształcenia  jak również 

wpływających na opracowanie programu, w tym na realizację prac etapowych i 

dyplomowych oraz praktyk   

L.p. Nazwisko i imię Nazwa instytucji Funkcja Rodzaj współpracy 

1. Banaszyński Andrzej Rada Powiatu 

Wągrowieckiego 

Wiceprzewodniczący 

Rady 

Członek Konwentu 

Udział we wspólnie 

organizowanych 

konferencjach i 

wydarzeniach 

Uczelni 

2. prof. Barinow-

Wojewódzki 

Aleksander  

Wielkopolskie Centrum 

Pulmunologii i 

Torakochirurgii 

Dyrektor Centrum Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia w 

zakresie przedmiotu: 

ochrona zdrowia w 

turystyce, pierwsza 

pomoc 
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przedlekarska, 

choroby 

cywilizacyjne a 

sztuka kulinarna, 

ochrona zdrowia w 

turystyce 

3. dr Bąk Ewa Urząd Miasta Poznania 

Wydział Sportu 

Dyrektor Wydziału Konsultacje w 

zakresie programów 

kształcenia w 

zakresie przedmiotu: 

komunikacja, analiza 

rynku turystycznego, 

organizacja imprez 

rekreacyjnych  

4. Biały Jacek Hotel IBIS w Poznaniu Dyrektor Hotelu Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia w 

zakresie przedmiotu: 

hotelarstwo 

5. Biegański Grzegorz Wojewódzka Przychodnia 

Sportowo - Lekarska 

Lekarz pediatra Konsultacje w 

zakresie programów 

kształcenia w 

zakresie przedmiotu: 

ochrona zdrowia w 

turystyce, pierwsza 

pomoc 

przedlekarska, 

choroby 

cywilizacyjne a 

sztuka kulinarna, 

ochrona zdrowia w 

turystyce 
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6. Cyranek Waldemar Wicestarosta Powiatu 

Obornickiego 

Wicestarosta Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: etyka 

zarządzani i biznesu 

7. Czaja Rafał Wielkopolska Izba 

Turystyczna 

Prezydent Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: etyka 

zarządzani i biznesu 

8. Czerniak Maja Sheraton Sopot Hotel  Konsultacje w 

zakresie programów 

kształcenia w 

zakresie przedmiotu: 

przewodnictwo w 

ramach 

krajoznawstwa  

 

9. Czerwiński Wojciech Dom Pogodnej Starości, 

Hotel Katarzynki 

Właściciel Domu i 

Hotelu 

Konsultacje w 

zakresie programów 

kształcenia w 

zakresie przedmiotu: 

etyka zarządzani i 

biznesu, hotelarstwo 

10. Dalke Aleksandra Koło Przewodnika PTTK Prezes 

Wielkopolskiego 

Samorządu 

Przewodnika 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotów: pilotaż 

i przewodnictwo, 

krajoznawstwo 

11. Daniel Marek Szpital Powiatowy w 

Poznaniu 

były dyrektor szpitala Członek Konwentu 

Konsultacje w 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 92 

 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: ochrona 

zdrowia 

12. dr Drożdżyński Lech - Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa i Gastronomii 

- Oddział Poznański PTTK 

- Rada Regionalna 

Towarzystwa Wiedzy     

Powszechnej 

- Polskie Stowarzyszenie 

Turystyki 

- Polski Komitet 

Olimpijski 

- Wielkopolska Izba 

Turystyczna 

- ZG PTTK Komisja 

Środowiska 

- Prorektor 

- Wiceprezes 

- Wiceprezes 

 

- Członek Zarządu 

- Członek Kapituły 

Odznaczeń 

- Członek Rady 

Fundacji Edukacji 

Olimpijskiej 

- Członek Zarządu 

- Członek Komisji ZG 

PTTK 

Przewodniczący 

Konwentu 

Koordynowanie prac 

Konwentu z 

Uczelnią, 

poszukiwanie 

partnerów 

zainteresowanych 

współpracą z 

WSHiG 

13. Dudziński Edmund Stowarzyszenie im. 

Hipolita Cegielskiego 

Dyrektor biura Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia  

przedmiotu: protokół 

dyplomatyczny 

14. Florczyk Jacek Hotel Courtyard Marriot 

Warsom Airpotr 

 Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, metody 

i techniki 

zarządzania 

15. Gogulska Małgorzata Hotel Radisson SAS 

Szczecin 

 Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 
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przedmiotu: 

hotelarstwo. 

Udział studentów w 

praktykach 

zawodowych 

16. Gordon Andrzej Dziekan Kręgu Seniorów 

ZG PTTK 

Dziekan Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotów: 

krajoznawstwo, 

regiony turystyczne 

17. Górny Dominik Stowarzyszenie 

Pozytywistów Polskiego 

Towarzystwa im. Hipolita 

Cegielskiego 

Prezes  

Sekretarz Generalny 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: protokół 

dyplomatyczny. 

Udział studentów w 

praktykach 

zawodowych 

18. Henzel Ryszard „Karczma na Lednicy”  Właściciel Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

ćwiczenia 

gastronomiczne, 

towaroznawstwo, 

bezpieczeństwo 

żywienia w 

hotelarstwie 

19. Jurga Hieronim Ogólnopolski Cech 

Rzeźników i Kucharzy 

Restauracja 3-kolory 

Prezes Właściciel Członek Konwentu 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia: rozwój 
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osobisty i 

samorealizacja 

20. Konarczyk Józef Zakłady Mięsne 

„Konarczak” 

Właściciel firmy Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

ćwiczenia 

gastronomiczne, 

towaroznawstwo, 

bezpieczeństwo 

żywienia w 

hotelarstwie 

21. prof. Konarski Jan Kierownik Zakładu Teorii 

Sportu AWF 

Kierownik Zakładu Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

usprawnienia 

ruchowe 

22. Kopka Grażyna Hotel Radisson SAS 

Wrocław 

 Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo 

23. Korsak Jan Rada Polskiej Organizacji 

Turystycznej 

Przewodniczący Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

przedsiębiorczość w 

turystyce 

24. Kostrzyńska Joanna Hotel Sheraton w 

Poznaniu 

 Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 
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hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

25. Kranc Tomasz Starostwo Powiatu 

Wągrowiec 

Starosta Powiatu Udział w 

konferencjach, 

organizowanie 

wspólnych wydarzeń 

promocyjnych. 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

znaczenie 

przywództwa, prawo 

pracy i ubezpieczeń 

społecznych, 

praktyki zawodowe 

26. Krasicki Adam Obornickie Centrum 

Kultury 

Dyrektor Udział w 

konferencjach, 

organizowanie 

wspólnych wydarzeń 

promocyjnych 

27. Kropniewska 

Barbara 

Wojewódzki Urząd Pracy Dyrektor Członek Konwentu 

Udział w 

konferencjach, 

organizowanie 

wspólnych wydarzeń 

promocyjnych 

28. dr Król Marian Stowarzyszenie im. 

Hipolita Cegielskiego 

Honorowy Prezydent Udział w 

konferencjach, 

organizowanie 

wspólnych wydarzeń 

promocyjnych. 

Organizowanie 
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praktyk zawodowych 

29. Kubiaczyk Dorota Hosmiledo – doradztwo 

hotelowe 

 Członek Konwentu 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

30. Lehman Elżbieta PP HU „Lenart” Właściciel Członek Konwentu 

Prowadzenie zajęć z 

zakresu BHO 

31. Lesiński Jacek Hotel Mercure Poznań Dyrektor Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

32. Leszek Ewa Novotel Poznań Malta  Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

33. Litka Jarosław Dom Weselny „Amorue” Właściciel Członek Konwentu 

Udział w 

konferencjach, 

organizowanie 

wspólnych wydarzeń 

promocyjnych 

34. Lorek Ryszard Szkoła Morska w 

Szczecinie i Ustce 

biznes prywatny Członek Konwentu 

organizowanie 

kursów 

specjalistycznych 
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35. Łęczna Lidia Klaster Turystyczny 

„Szlak Piastowski” w 

Wielkopolsce   

 Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 

naukowych, 

wspieranie 

działalności 

dydaktycznej  

(przyjmowanie 

studentów na 

praktyki i staże 

zawodowe, wspólnie 

organizowane kursy, 

seminaria, 

popularyzacja 

wiedzy) 

36. dr Maćkowiak Jan Muzeum Narodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno – Spożywczego w 

Szreniawie 

Dyrektor Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 

naukowych, 

wspieranie 

działalności 

dydaktycznej ( 

przyjmowanie 

studentów na 

praktyki i staże 

zawodowe, wspólnie 

organizowane kursy, 

seminaria , 

popularyzacja 

wiedzy 

37. Malski Marek Urząd Celny w Poznaniu  Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 
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naukowych, 

38. Marcinkowski Jacek Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza 

Honorowy Prezes Członek Zarządu 

Współorganizowanie 

wydarzeń z zakresu 

promocji kuchni 

Wielkopolskiej 

39. Mazurczak Jan Poznańska ….. 

Organizacji Turystycznej 

 Współpraca dotyczy 

, prowadzenia badań 

naukowych, 

wspieranie 

działalności 

dydaktycznej  

(przyjmowanie 

studentów na 

praktyki i staże 

zawodowe, wspólnie 

organizowane kursy, 

seminaria) 

40. Nałęcz Filip Accor Regional Account Kierownik sprzedaży Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 

naukowych, 

41. Nawrot Beata Hotel Sheraton Poznań  Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

42. Osuch Małgorzata Rada Powiatu 

Wągrowieckiego 

Przewodnicząca Rady 

Powiatu 

Współorganizowanie 

wydarzeń 

promujących Miasto 

Wągrowiec i 

WSHiG 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 99 

 

43. Paczkowski Andrzej Wiejskie Towarzystwo 

Tenisowe w Solcu 

Prezes Towarzystwa Współorganizowanie 

wydarzeń 

promujących wieś 

Solec i WSHiG 

44. Philipe Jammes ITM POLSKA Grupa 

Muszkieterów 

Dyrektor Generalny Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 

naukowych, 

wspieranie 

działalności 

dydaktycznej, 

przyjmowanie 

studentów na 

praktyki i staże 

zawodowe, wspólnie 

organizowane 

konferencji 

45. Pietrak Jerzy Hotele Pietrak Gniezno Prezes Zarządu Konsultacje w 

zakresie programu  

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

46. Polcyn Jan Dora Metal Czarnków  Konsultacje w 

zakresie programu  

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

47. Przydrożny Ewa Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna 

Dyrektor Biura Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 

naukowych, 

wspieranie 

działalności 
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dydaktycznej  

przyjmowanie 

studentów na 

praktyki i staże 

zawodowe, wspólnie 

organizowane kursy, 

seminaria, 

popularyzacja 

wiedzy 

48. Przywecki 

Mieczysław 

zarząd Wojewódzki Zw. 

Kombatantów 

Prezes Zarządu Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

49. Reśliński Mirosław Hotel BHP Grodzisk 

Wlkp. 

Właściciel Hotelu Członek Konwentu 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

50. Rucińska – Pavlik 

Joanna 

Hotel „Andersja” w 

Poznaniu 

 Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

51. Sierocka Hanna Oddział Regionalny 

Towarzystwa  

 Współpraca dotyczy 

kształcenia kadr, 

prowadzenia badań 

naukowych, 

wspieranie 
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działalności 

dydaktycznej                       

( przyjmowanie 

studentów na 

praktyki i staże 

zawodowe, wspólnie 

organizowane kursy, 

seminaria, 

popularyzacja 

wiedzy) 

52. Sokołowska 

Magdalena 

Sheraton Warsaw Hotel  Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

53. Stróżniak Joanna Hotel IBIS Poznań  Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

54. Szczepański Jan Hotel i Restauracja „Dwór 

Szczepańskich” w 

Woszczycach 

Szef Kuchni Współorganizowanie 

corocznych 

wydarzeń 

integrujących 

młodzież w duchu 

przezywania świąt 

Bożego Narodzenia 

Konsultacje w 

zakresie programów 

nauczania i efektów  

kształcenia 
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55. Szrama Tomasz Urząd Miasta Oborniki Burmistrz Miasta Współorganizowanie 

wydarzeń 

promujących Miasto 

Oborniki i WSHiG 

56. Tkacz Andrzej Hotel Rzymski w 

Poznaniu 

 Współorganizowanie 

corocznych 

wydarzeń 

integrujących 

młodzież w duchu 

przezywania świąt 

Bożego Narodzenia 

Konsultacje w 

zakresie programów 

nauczania i efektów  

kształcenia 

57. Walkowiak Elżbieta były Wielkopolski Kurator 

Oświaty 

Kurator Współorganizowanie 

corocznych 

wydarzeń 

integrujących 

młodzież w duchu 

przezywania świąt 

Bożego Narodzenia 

Konsultacje w 

zakresie programów 

nauczania i efektów  

kształcenia 

58. Waśko Piotr Oddział Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu 

Dyrektor Współorganizowanie 

corocznych 

wydarzeń 

integrujących 

młodzież w duchu 

przezywania świąt 

Bożego Narodzenia. 
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Udział w 

konferencjach 

Konsultacje w 

zakresie programów 

nauczania i efektów  

kształcenia 

59. Wiktor Tomasz - Departament Sportu i 

Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego 

-Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna 

-Dyrektor 

Departamentu 

- Prezes 

Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia i efektów 

przedmiotu: 

krajoznawstwo, 

współczesne 

tendencje w 

turystyce, 

planowanie 

skutecznego 

działania w 

sytuacjach 

kryzysowych 

 

60. Wojciechowski 

Henryk 

Zarząd Gminnych 

Składów w Opalenicy  

Prezes Rady 

Nadzorczej 

Udział studentów w 

praktykach 

zawodowych 

61. Wrobiński Jakub Hotel „Twardowski” w 

Poznaniu 

 Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

62. Zawisza Krzysztof Firma „Gamma” w 

Koszalinie 

Prezes Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu:sztuka 
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zarzadzania 

personelem 

63. Zgoła Bartosz NH Hotel Poznań  Konsultacje w 

zakresie programu 

kształcenia 

przedmiotu: 

hotelarstwo, praktyki 

zawodowe 

64. Żurek Stefan Koło Przewodników 

PTTK Poznań 

Przewodniczący Konsultacje w 

zakresie programów 

nauczania i efektów  

kształcenia, 

udział w 

konferencjach 

 

 

Lista nr 6.1 .Wykaz jednostek, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach realizacji 

programu studiów – potencjalni polscy pracodawcy to m.in.: 

• Novotel Malta 

• Novotel Centrum 

• Hotel IBIS 

• Hotel Mercure 

• Hotel Rzymski 

• Hotel SHERATON  

• IBB Hotel ANDERSIA Conference & SPA 

• Hotel Restauracja BROVARIA 

• Hotel VIVALDI 

• CITY PARK Hotel 

• GRAND ROYAL Hotel 

• PURO Hotel 

• Hotel FORZA 

• Hotel KOREL 

• Hotel NH 
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• Hotel KASKADA 

• Hotel PARK 

• Hotel REMES (Opalenica) 

• Hotel SENATOR (Zbąszyń) 

• BORDO Restaurant & Cafe 

• Domy Wczasowe WAM (Sopot) 

• Hotel SASANKA (Szklarska Poręba) 

• Restauracja ESTELLA 

• Restauracja PAD THAI 

• Restauracja POD NIEBIENIEM 

• UNITY LINE (Szczecin) 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. zakresu i form współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 

z pracodawcami oraz jej wpływu na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program 

studiów i jego realizację, w tym realizację praktyk zawodowych, 

2. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i 

wpływu jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

 W WSHiG zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na 

kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są 

przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest 

międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest 

oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia 
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umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja 

są dobrze przygotowani do uczenia się w językach obcych, a w szczególności w języku 

angielskim. W ofercie programowej studiów I stopnia przewidziano dla nich 180 godzin 

nauki języka obcego na rok (dominuje tu język angielski). Poziom nauczania jest uzależniony 

od posiadanej już przez studenta znajomości języka, co jest weryfikowane testem 

kwalifikacyjnym. Za proces kształcenia językowego odpowiada na Uczelni Studium  

Języków Obcych, podległe bezpośrednio Prorektorowi ds. studentów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, w którego kompetencjach znajduje się kontrola jednostki. Studium Języków 

Obcych proponuje nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego i  francuskiego na różnych 

poziomach (B1+, B2, B2+). Istnieje możliwość nauki trzeciego języka wybieranego spośród 

następujących: włoski, hiszpański, rosyjski. Założeniem nauczania języków obcych jest 

kontynuacja nauki języka obcego realizowanej na poziomie szkoły średniej, dlatego też 

Studium nie prowadzi lektoratów na poziomie A1, A2 i B1. Język obcy jest przedmiotem 

obowiązkowym – wymiar godzin i inne pozostałe szczegóły realizacji są spójne z programem 

studiów zatwierdzonym uchwałą Senatu. Nauka języka kończy się egzaminem na poziomie 

B2 (I stopnia studiów) oraz zaliczeniem na poziomie B2+ (II stopnia studiów – jeżeli w 

programie studiów uwzględniono naukę języka obcego). 

 Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia przypisanie studenta do 

odpowiedniego poziomu nauczania odbywa się na podstawie obowiązkowego testu 

kwalifikacyjnego. Odpowiedni poziom przygotowania językowego (w szczególności języka 

angielskiego) pozwala na podjęcie studiów w uczelniach zagranicznych. Dotyczy to, między 

innymi, wyjazdów studenckich w ramach programu Erasmus+. Warto wskazać przy tej okazji 

na bogatą ofertę studiów i wyjazdów do zagranicznych uczelni. Studenci kierunku Turystyka 

i Rekreacja swoje umiejętności językowe wykorzystują również podczas realizacji wielu 

przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem fakultatywnych, a także na seminariach 

dyplomowych, w trakcie których zapoznają się ze źródłami i literaturą obcojęzyczną, w którą 

bogato jest wyposażona biblioteka Uczelni. Również przygotowanie pracy dyplomowej 

wymaga od studentów korzystania z materiałów źródłowych. 

 

7.1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach 

rozwoju kierunku   

 

 Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym jest 

umiędzynarodowienie, które z roku na rok wchodzi w coraz bardziej zaawansowany etap. Pod 
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pojęciem tym rozumiemy podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, 

ale także wyjazdy semestralne lub roczne studentów polskich na studia do uczelni 

partnerskich za granicą oraz zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo 

polskich wykładowców w zajęciach na uczelniach zagranicznych. Umiędzynarodowienie to 

także pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Członkostwo Polski w UE oraz 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy to główne czynniki sprzyjające podnoszeniu stopnia 

umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Sukcesy na tym polu to też szansa na 

dalszy rozwój nauki i szkolnictwa wyższego oraz na silniejszą pozycję Polski w Europie i na 

świecie.  Uczelnia nasza korzystając z powyższego zyskuje wymierne skutki dla własnego 

rozwoju. Jesteśmy mocno konkurencyjni w stosunku do innych uczelni o podobnym profilu. 

Nasz udział w Programie Erasmus+ jest siłą przyciągającą studentów z całego kraju, a od 

kilku lat także z zagranicy. Przed studentami będącymi obywatelami krajów spoza UE 

otwiera się niezwykła szansa podjęcia studiów w kraju unijnym oraz skorzystania z wielu 

możliwości, które daje to członkostwo. Jednocześnie nasz udział w Programie zachęca 

kolejne przedsiębiorstwa do nawiązania z nami współpracy w zakresie mobilności 

szkoleniowej, z czym spotkaliśmy się już wielokrotnie. Bardzo dużą różnicę zauważamy na 

polu wymiany kadry naukowej i szkoleniowej. Po przystąpieniu uczelni do Programu 

wyjazdy się zintensyfikowały i dają wymierne skutki, szczególnie w przypadku wyjazdów 

wykładowców w celach przeprowadzania wykładów. Ich doświadczenia z takich wyjazdów 

mają niewątpliwy pozytywny wpływ na jakość szkolenia naszych studentów w uczelni 

macierzystej. Instytucje w krajach partnerskich mają wymierną korzyść. Boom w hotelarstwie 

i turystyce trwa. Wiele krajów boryka się jednak z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej 

kadry, bądź z problemem wysokich wymagań finansowych tych, którzy mają zarówno 

odpowiednie wykształcenie jak i doświadczenie w pracy. W tej sytuacji poszukiwani są 

specjaliści w krajach unijnych. Hotelarze i restauratorzy szkolą więc młode obiecujące kadry, 

których pozyskanie byłoby znacznie trudniejsze, gdyby nie środki unijne wspomagające tego 

typu mobilności. Młodzi ludzie często po zakończonych studiach rozpoczynają stałą pracę w 

miejscu, w którym wcześniej odbyli staż. Ostatnie dwa lata mocno dały się we znaki branży 

turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Nasi zagraniczni partnerzy zmuszeni lockdownem 

do zamknięcia hoteli i restauacji, znaleźli się często w niezwykle trudnym położeniu 

finansowym. Nasi studenci utracili możliwość wyjazdów na praktyki zagraniczne, które są 

naszym flagowym produktem reklamowym. Nastąpiła zapaść i uzdrowienie sytuacji na 

pewno zajmie jeszcze wiele czasu. Obecnie ruch turystyczny wrócił niemal do normy, jednak 

choć od lockdownów spowodowanych pandemią minęło już kilka miesięcy i mamy nadzieję, 
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że do kolejnych nie dojdzie, w sektorze usług naszej branży wciąż brakuje rąk do pracy. Jest 

to moment, który uczelnie taka jak nasza muszą jak najlepiej wykorzystać. Naszym celem jest 

przywrócenie renomy zawodom związanym z szeroko pojętą turystyką oraz wykorzystanie 

możliwości, jakie daje studentom i stażystom otwarty znów rynek europejski i światowy. 

Po ubiegłorocznej przerwie, w czasie której uczelnie (zarówno nasza, jak i zagraniczne) 

prowadziły zajęcia w trybie zdalnym, rozpoczął się także ruch na poziomie wymiany 

naukowej. 

Fakt przyjazdu do nas studentów z innych uczelni zagranicznych sprawia, że studenci po 

nawiązaniu stosunków koleżeńskich są zachęcani do wyjazdów na uczelnie portugalskie, 

hiszpańskie, tureckie czy cypryjskie i w ten sposób zapoznają się z funkcjonowaniem takiej 

jednostki, tamtejszym życiem studenckim i wzbogacają swoją wiedzę w zakresie wiedzy 

kierunkowej oraz językowej. Studenci z zagranicy wpływają na swych polskich kolegów i 

koleżanki samą swoją obecnością. Polacy dzięki obcokrajowcom poznają ich kultury i 

odmienności. Czasami studenci obcokrajowcy przydają się nam również, jako miernik jakości 

polskich studentów. Oczywiście nie chcemy powiedzieć, że wszyscy polscy studenci są 

znakomici i świetnie sobie dają radę na uczelniach. Z pewnością jednak najlepsi polscy 

studenci znacznie wyróżniają się na tle swoich zagranicznych kolegów. Choć zdajemy sobie 

sprawę, iż najlepsi zagraniczni studenci studiują być może nie w Polsce, lecz na bardziej 

prestiżowych uczelniach, w USA albo Wielkiej Brytanii. 

 

 

7.2 Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu ze 

szczególnym uwzględnieniem kształcenia w języka obcych oraz stopień przygotowania 

studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji osiągania przez 

studentów wymaganych kompetencji językowych i kadry. 

Sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak 

również wpływu rezultatów umiędzynarodowienia programu studiów i jego realizację 

 

 Bardzo ważnym działaniem dla studentów korzystających z programu Erasmus jest 

wsparcie Językowe Online (OLS), które  jest darmową platformą internetową do nauki 

języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach Erasmus+. OLS oferuje internetowe testy 

biegłości językowej oraz kursy językowe. Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS 

jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ 
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wyjeżdżających na staże/praktyki, których mobilność (bez dni podróży) będzie trwała 

minimum 19 dni, jeżeli jeden z dostępnych na platformie OLS języków jest ich głównym 

językiem nauki lub pracy. 

System użytkują następujące podmioty: 

• Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura (DG EAC) – przyznaje licencje dla Narodowych 

Agencji, definiuje politykę redystrybucji licencji, prowadzi analizę statystyk. 

• Narodowe Agencje (NA) programu Erasmus+ – przyznają licencje beneficjentom 

programu, system OLS wysyła do beneficjentów automatyczną wiadomość z danymi do 

logowania oraz hasłem dostępu, na adres e-mail wskazany w umowie finansowej. 

• Beneficjenci (instytucje, organizacje) – przypisują licencje indywidualnym uczestnikom 

projektów, prowadzą kontakty e-mailowe, przypisują uczestników do kursów językowych, 

monitorują wykorzystanie licencji i osiągane rezultaty uczestników testów kontrolnych i 

kursów. Dane uczestników wprowadzane są do systemu OLS , uczestnikom przypisywany 

jest jeden z dostępnych na platformie języków obcych, a na adres e-mailowy uczestnika 

wysyłana jest wiadomość z linkiem do testu/kursu. Informację o wynikach testu językowego 

uczestnik otrzyma mailem. 

• Uczestnicy – zobowiązani są do wykonania dwóch testów językowych (pierwszy przed 

wyjazdem, a drugi po powrocie/pod koniec realizacji działań EVS) i uczestnictwa w kursie 

językowym on-line, przy czym licencja na kurs językowy może być przyznana jedynie 

osobie, która wypełniła pierwszy test językowy. 

 

Szczegółowe zadania użytkowników systemu OLS: 

Narodowa Agencja: 

• przyznanie licencji beneficjentom w bazie programu E+, walidacja licencji przyznanych 

beneficjentom w systemie OLS po transferze; 

• monitorowanie wykorzystania licencji i rezultatów osiąganych przez uczestników; dostęp 

do danych dotyczących licencji do testu biegłości językowej i licencji na kurs, dostęp do 

zaagregowanych wyników testów biegłości językowej i rezultatów kursów językowych oraz 

możliwość ”wyciągnięcia” danych; 

• realokacja licencji pomiędzy beneficjentami (w przyszłości także pomiędzy sektorami); 

• informowanie beneficjentów o sposobie przyznania licencji uczestnikom mobilności: 

adresy e-mail beneficjenta i uczestników mobilności powinny być aktualne i poprawne, 

ponieważ za ich pośrednictwem wysłana jest informacja o sposobie logowania do OLS; 

Instytucje – beneficjenci: 
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• przypisanie licencji zaakceptowanym uczestnikom mobilności (wpisanie adresów e-mail 

uczestników do modułu OLS – możliwość skopiowania adresów z innej bazy; określenie 

języka testu dla każdego uczestnika) – beneficjenci określają język i termin ważności licencji. 

Uczestnicy nie mogą zmienić języka kursu; 

• walidacja licencji przypisanych uczestnikom (uczestnik otrzymuje informację z systemu o 

możliwości wypełnienia testu biegłości językowej); 

• przyznanie licencji na kurs on-line wybranym uczestnikom mobilności na podstawie 

wyników testu biegłości językowej (osobom, które chcą wziąć udział w kursie, zgodnie z ich 

językowymi potrzebami); 

• monitorowanie wykorzystania licencji (dostęp do danych dotyczących licencji na test 

biegłości językowej i licencji na kurs, dostęp do wyników testów biegłości i rezultatów 

kursów językowych poszczególnych uczestników, możliwość ”wyciągnięcia” zagregowanych 

danych); 

• realokacja licencji pomiędzy uczestnikami; 

Uczestnicy mobilności: 

• wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez 

instytucję/uczelnię wysyłającą /organizację koordynującą – po otrzymaniu informacji z OLS; 

jeśli uczestnik nie wypełni testu w określonym przez beneficjenta terminie, beneficjent będzie 

mógł przyznać licencję innej osobie; 

• udział w kursie językowym on-line wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test 

biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika 

mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta 

(nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku). Uprzednio 

przyznana licencja na kurs nie może zostać wykorzystana przez inną osobę; 

 

7.3 Skala i zasięg mobilności , wymiany międzynarodowej studentów i kadry. Udział 

wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja  

 

 Mobilność międzynarodowa studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w 

Poznaniu realizowana była przede wszystkim w oparciu o program Erasmus+. Uczelnia jest 

sygnatariuszem Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020 oraz na lata 

2021-2027. W jej ramach realizuje postanowienia Deklaracji Polityki programu Erasmus + 

(Erasmus Policy Statement)  na lata 2013-2020 oraz Deklaracji Polityki programu Erasmus+  

Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu na lata 2021-2027. 
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Realizując działania i zadania związane z uczestnictwem w programie Erasmus Uczelnia: 

• stosuje przejrzyste i spójne zasady udziału oraz finansowania w odniesieniu do 

wszystkich podejmowanych akcji, 

• wykorzystuje unijne narzędzia przejrzystości i uznawalności dotyczące umiejętności i 

kwalifikacji, takich jak system ECTS i suplement do dyplomu, 

• rozwija istniejące i nawiązuje nowe relacje partnerskie z uczelniami oraz instytucjami 

(w krajach programu), 

• prowadzi wymianę dobrych praktyk między różnymi krajami realizowaną poprzez 

partnerską współpracę, transfer wiedzy oraz know-how, udział w wydarzeniach 

branżowych, wizyty w uczelniach partnerskich kontakty i relacje bezpośrednie, itp. 

• upowszechnia informacje, działania, wpływy i rezultaty poprzez materiały drukowane, 

strony internetowe oraz media społecznościowe, 

• przestrzega wytycznych i zasad udziału w Programie Erasmus przekazywanych przez 

Komisję Europejską oraz Narodową Agencję Programu Erasmus. 

 

W latach 2018-2021 Uczelnia aktywnie realizowała projekty mobilności edukacyjnej w 

ramach tzw. Akcji 1 Programu Erasmus – mobilność studentów i pracowników Uczelni. W 

jej ramach studenci biorą udział w zagranicznej mobilności edukacyjnej w celu: 

• realizowania części programu studiów w zagranicznych Uczelniach partnerskich, 

• odbycia części lub całości praktyki w instytucjach, organizacjach, firmach 

zagranicznych przestrzegających wytycznych programu. 

W  ostatnich latach uczelnia  podjęła intensywne działania na rzecz wzmocnienia istniejących 

oraz nawiązywania nowych kontaktów ze znaczącymi partnerami europejskimi w ramach 

różnorodnych programów. Jest to konsekwencją jednego z głównych założeń Uczelni, wśród 

których znajduje się idea umiędzynarodowienia kształcenia poprzez partycypowanie w 

wielorakich międzynarodowych projektach i programach dydaktycznych realizowanych także 

dla kierunku Turystyka i Rekreacja. W przypadku wyjazdów na praktyki student sam 

wskazuje placówkę przyjmującą, a WSHiG sprawdza pod względem formalnym i 

organizacyjnym jej możliwości, i pozostaje w stałym kontakcie z osobą kontaktową danej 

jednostki. Obieg dokumentów w obu przypadkach jest realizowany z osobą wskazaną do 

kontaktu. 

O zainteresowaniu studentów wjazdami z programu Erasmus świadczą następujące dane: 
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W roku akademickim 2018/2019 nasza uczelnia zorganizowała praktyki zagraniczne dla 

niemal 400 studentów. Z tej liczby 250 osób wyjechało na praktykę w ramach Programu 

Erasmus+ z dofinansowaniem unijnym. Z mobilności w ramach Programu skorzystali także 

studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich oraz pracownicy uczelni. 

Dokładne dane dotyczące liczby studentów wyjeżdżających na praktyki: 

• Wielka Brytania – 6 osób 

• Irlandia – 25 osób 

• Norwegia – 7 osób 

• Szwecja – 3 osoby 

• Włochy – 50 osób 

• Francja – 95 osób 

• Hiszpania – 150 osób 

• Luksemburg – 60 osób 

• Niemcy – 10 osób 

 

 Z wyjazdów  na studia w ramach programu Erasmus skorzystało: 6 studentów, w tym: 

• 3 studentów do Portugalii 

• 2 studentów do Hiszpanii 

• 1 studentka do Turcji     

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych to 4 osoby. 

Przyjazdy studentów z uczelni partnerskich to 7 osób, w tym:   

• 6 studentów z Portugalii  

• 1 studentka z Bułgarii 

 

W roku akademickim 2019/2020 na praktyki zagraniczne z dofinansowaniem Erasmusa 

wyjechało 307 osób. Z mobilności w ramach programu skorzystali także studenci 

wyjeżdżający  na studia do uczelni partnerskich. Okres rozliczeniowy tej umowy został 

przedłużony z 16 do 28 miesięcy z powodu pandemii i konieczności wstrzymania wszelkich 

mobilności. Tak więc trwała ona od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2021 r. 

Dane dotyczące liczby studentów wyjeżdżających na praktyki przedstawiają się następująco:: 

• Francja: 114 osób 

• Hiszpania:  55 osób 

• Luksemburg: 48 osób 

• Włochy: 42 osoby 
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• Niemcy:  23 osoby 

• Irlandia: 9 osób 

• Norwegia:  6 osób 

• Łotwa:  4 osoby 

• Republika Czeska:  2 osoby 

• Liechtenstein:  2 osoby 

• Słowacja:  1 osoba 

• Wielka Brytania:  1 osoba 

 

Z wyjazdów  na studia  w ramach programu Erasmus skorzystało 7 studentów, w tym: 

• 3 studentów do Portugalii (w tym jedna osoba na 2 semestry) 

• 3 studentów do Hiszpanii (w tym 1 osoba na 2 semestry) 

• 2 studentów do Turcji 

• 1 student na Cypr     

Przyjazdy studentów z uczelni partnerskich to 5 osób (tylko semestr zimowy z powodu 

covida) w tym: 

• 4 studentów z Portugalii  

• 1 studentka z Hiszpanii  

W celach szkoleniowych wyjechała tylko 1 osoba. 

  

Z powodu pandemii Covid-19 oraz lockdownu okres rozliczeniowy umowy Erasmusa 

KA103_2020 został wydłużony i trwa od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2023 r. W ramach całej 

umowy planujemy minimum 265 mobilności.  Na dzień 17 listopada tego roku na praktyki 

zagraniczne z dofinansowaniem Erasmusa wyjechało 50 studentów.  Z mobilności skorzystali 

także studenci wyjeżdżający  na studia do uczelni partnerskich. 

Dane dotyczące liczby studentów wyjeżdżających na praktyki kształtują się następująco: 

• Francja: 19 osób 

• Włochy: 13 osób 

• Niemcy:  8 osób 

• Luksemburg: 5 osób 

• Hiszpania:  2 osoby 

• Irlandia:  1 osoba 

• Wielka Brytania:  1 osoba 

• Grecja:  1 osoba 
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 Na  studia  w ramach programu Erasmus wyjechały 2 studentki do Portugalii,  natomiast 3 

pracowników wyjechało w celach szkoleniowych.  

 

7.4 Sposób, częstości i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia , jak 

również wpływu rezultatów umiędzynarodowieni na program i jego realizację. 

 

 Studenci realizujący międzynarodową mobilność w ramach Programu Erasmus na każdym 

etapie udziału w Programie otrzymują wsparcie od uczelnianych instytucji – od momentu 

rekrutacji i kwalifikacji, poprzez okres realizacji, aż do po merytorycznego, 

administracyjnego oraz finansowego rozliczenia mobilności. Na etapie rekrutacji i 

kwalifikacji, studenci mają możliwość skonsultowania wszystkich aspektów wyjazdu i pobytu 

za granicą z pracownikami Biura Erasmus AWF oraz z Wydziałowym pełnomocnikiem ds. 

Programu Erasmus, uzyskania wiedzy i informacji związanych z organizacyjnymi, 

administracyjnymi i finansowymi aspektami wyjazdu. Mogą także liczyć na pomoc w 

uzyskaniu podstawowych informacji dotyczących m.in. planowania życia za granicą, oferty 

Uczelni przyjmującej, wskazówek dot. podróży i pobytu itp. Dyrektor dz.praktyk krajowych i 

zagranicznych organizuje liczne spotkania informacyjne i rekrutacyjne, w tym także spotkania 

z uczestnikami Programu Erasmus, których celem jest zachęcenie do udziału oraz 

zapewnienie ewentualnego wsparcia kandydatom jeżeli okaże się konieczne. Po 

zakwalifikowaniu do Programu Erasmus, na etapie przygotowania dokumentów formalnych, 

zwłaszcza porozumienia dotyczącego programu studiów lub praktyki (Learning Agreement 

for Studies oraz Learning Agreement for Traineeship) oraz umowy finansowej dotyczącej 

mobilności, student ściśle współpracuje z kierownikiem działu praktyk krajowych i 

zagranicznych odpowiedzialnego za realizację programu Erasmus, który  pozostaje ze 

studentem w stałym kontakcie – udziela informacji, odpowiada na pytania, informuje o 

kolejnych krokach postępowania, doradza, rozwiązuje problemy itp. Po powrocie z zagranicy, 

student obowiązany jest rozliczyć okres mobilności zarówno w aspekcie formalno-

finansowym jak i administracyjno-merytorycznym. Także w tym zakresie student otrzymuje 

stosowne wsparcie Dyrektora Działu Praktyk Krajowych  i Zagranicznych oraz pracowników 

Działu obsługi studenta i dokumentacji. 

 W celu zwiększania wskaźników międzynarodowej mobilności Uczelnia wspiera i 

promuje wszelkie inicjatywy ukierunkowane na przejrzystość informacji, wsparcie i 

przygotowanie przed wyjazdem jak i w jego trakcie. Wszelkie informacje na temat działań 
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podejmowanych przez Uczelnię są umieszczane na bieżąco na stronie internetowej, tablicach 

ogłoszeń Uczelnia stale poszukuje nowych partnerów poprzez wyszukiwarki internetowe, 

monitorowanie współpracy zagranicznej uczelni partnerskich, uczestnictwo w 

międzynarodowych wydarzeniach, takich jak np. konferencje, targi czy spotkania. WSHiG 

zaprasza swoich partnerów do udziału w organizowanych wydarzeniach i spotkaniach w 

trakcie których instytucje partnerskie mogą zaprezentować studentom i kadrze naukowo-

dydaktycznej siebie, swój profil działalności oraz ofertę, a także omówić możliwości 

współpracy. 

 Studenci przyjeżdżający po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych zapisanych w Learning 

agreement dostają Wykaz Zaliczeń (Transcript of records) zgodnie z wytycznymi programu 

Erasmus+. Po powrocie na macierzystą uczelnię oceny i punkty uzyskanie przez studenta są 

w pełni uznane i wpisane do jego rejestru. Student kontynuuje studia bez utraty semestru oraz 

punktów kredytowych. Należy podkreślić, że udział w programie mogą brać jedynie te osoby, 

które spełniają warunki uzgodnione przez umawiające się uczelnie. Zaliczania przedmiotów 

na podstawie dokumentów wystawionych przez instytucję przyjmującą dokonuje Prorektor 

ds.Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych. Wszystkie zrealizowane za granicą przedmioty 

są wpisane wraz z ocenami do indeksu studenta oraz do suplementu do dyplomu. Każdy 

uczestnik przyjeżdżający po zrealizowaniu programu dydaktycznego bądź praktycznego 

ustalonego w Learning agreement dostaje Wykaz Zaliczeń (Transcript of records) zgodnie z 

wytycznymi programu Erasmus+.  

 

Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry 

 

 O zasięgu mobilności świadczy ilość instytucji gotowych na przyjęcie naszych 

praktykantów. 

Lista instytucji partnerskich została wygenerowana z Mobility Tool, czyli aplikacji 

internetowej przeznaczonej dla beneficjentów programu Erasmus+, pozwalającej zarządzać 

danymi dotyczącymi realizowanych projektów i składać raporty końcowe. 

Jest w związku z tym bardzo wiarygodna i zawiera zarówno uczelnie, jak i hotele i restauracje 

współpracujące z WSHiG w ramach Erasmusa. Zał. nr 7.1 Lista Partnerów 
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7.5 . Działania sprzyjająca umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku Turystyka i 

Rekreacja 

 

 Uczelnia w ostatnich latach podjęła intensywne działania na rzecz wzmocnienia 

istniejących oraz nawiązywania nowych kontaktów ze znaczącymi partnerami z całego 

świata. Jest otwarta na międzynarodowe projekty, konferencje, programy dydaktyczne. 

Informacje dotyczące możliwości uczestnictwa w sieci tematycznej z zakresu dyscyplin 

oferty dydaktycznej naszej Uczelni są na bieżąco monitorowane i szeroko rozpowszechniane 

wśród kadry akademickiej. Uczelnia podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do 

umiędzynarodowienia kształcenia - na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni w tym 

na kierunku Turystyka i Rekreacja – poprzez przygotowanie oferty dydaktycznej realizowanej 

w językach obcych, głównie w języku angielskim. Uregulowania prawne w tej  kwestii 

prowadzenia zajęć w języku angielskim są zawarte w Statucie Uczelni.  

 WSHiG w Poznaniu jest otwarta również na Europę Wschodnią i Środkową, tym bardziej, 

że obserwowany jest wzrost przyjazdów studentów z tego obszaru. Poprzez wyżej 

wymienioną gotowość wspierany jest rozwój współpracy transnarodowej na rzecz integracji 

edukacyjnej krajów uboższych w Europie i poza nią. 

 

  

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. roli umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju 

kierunku (przy uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów), 

2. aspektów programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze 

szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych, 

3. stopnia przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji 

osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny, 

4. skali i zasięgu mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry, 

5. udziału wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku, 

6. sposobów, częstości i zakresu monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak 

równieżwpływu rezultatów umiędzynarodowieniana program studiów i jego realizację. 
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym 

lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia  

działań mających na celu przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy lub 

dalszej edukacji 

 

8.1 Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością, 

 

 Zgodnie z Regulaminem Studiów, do wsparcia dydaktycznego studentów zobowiązany jest 

opiekun roku, powołany przez Prorektora, na wniosek Samorządu Studenckiego, na początku 

każdego roku akademickiego . Rolą opiekuna jest udzielenie studentom pomocy i konsultacji 

w sprawach związanych z problemami dydaktycznymi np. planu zajęć, wyboru drugiego czy 

trzeciego języka obcego, wyboru promotora.  

Pomocą służą również opiekunowie praktyk krajowych i zagranicznych , Prorektor ds 

Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, Wicekanclerz ds. Organizacyjno-Programowych  

Uczelni a także koordynator programu Erasmus. Zgodnie z Regulaminem Studiów student, 

który posiada wyjątkowe osiągnięcia sportowe bądź  znajduje się w  trudnej   sytuacji 

osobistej lub jest studentem z niepełnosprawnością po uzyskaniu zgody od Prorektora ds. 

Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych może kontynuować studia w ramach  

Indywidualnej Organizacji Toku Studiów. Forma ta polega na usprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach jednakże obowiązkowemu zaliczaniu i składaniu egzaminów w 

terminach określonych w zarządzeniu Rektora dotyczącym  organizacji roku akademickiego. 

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja podobnie jak pracownicy Uczelni mogą swobodnie 

korzystać z pomieszczeń wykładowych, ćwiczeniowych, labolatoriów, biblioteki (Spis 

pomieszczeń w Zał.nr 5.2), mogą również korzystać z wewnętrznej windy ułatwiającej 

poruszanie się studentom niepełnosprawnym. 

Jednym z pomieszczeń najchętniej odwiedzanych przez studentów również 

niepełnosprawnych jest biblioteka. Powierzchnia ogólna biblioteki to 556 m2. jest ona 

wystarczająca aby zachować reżim sanitarny w okresie epidemiologicznym. 

Na terenie Biblioteki znajdują się tradycyjne  katalogi, wypożyczalnia główna, sala 

internetowa na 20 stanowisk do pracy własnej oraz przestronna czytelnia na 15 stanowisk. 
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Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów ,samodzielnie wyszukują książki do korzystania na 

miejscu bądź wypożyczają do domu, korzystają z czytelni czasopism bieżących, działu 

zbiorów specjalnych. Księgozbiór biblioteki wg stanu na grudzień  2021 liczył 18320 

woluminów książek, czasopism 9812, kaset i płyt 880. Biblioteka umożliwia internetowe 

zamówienie książki do wypożyczenia co jest bardzo wygodne dla studentów z 

niepełnosprawnością. W celu sprawnego posługiwania się zasobami Biblioteki każdy student 

na zajęciach przedmiotu Wprowadzenie do studiów odbywa szkolenie biblioteczne kończące 

się zaliczeniem. W WSHiG działa dobrze zorganizowany system wsparcia potrzeb różnych 

grup studentów. Właściwie dobrane metody i formy dydaktyczne sprzyjają  procesowi 

uczenia się również przez niepełnosprawnych. Przede wszystkim są  wykorzystywane takie 

metody jak: udział w dyskusji, zadania praktyczne, prezentacje multimedialne opracowywane 

na podstawie własnych spostrzeżeń nakierowanych na rozwiązywanie  praktycznych 

problemów istotnych  dla branży turystycznej, gastronomicznej, rekreacyjnej, hotelowej, 

przygotowywanie. Zawsze są uwzględniane  także potrzeby studentów z niepełnosprawnością 

 

8.2.Wsparcie naukowe zakresu i form wspierania studentów w procesie uczenia się, oraz  

 form wsparcia: 

a) krajowej i mi ędzynarodowej mobilności studentów, 

b) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

c) aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie 

przedsiębiorczości,  

 

Forma wsparcia w krajowej i międzynarodowej mobilności studentów, 

 

 Wszyscy studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w tym studenci z 

niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w programach międzynarodowych na ogólnych 

zasadach.. Oferta, z której mogą skorzystać studenci  co roku  poszerza się. Studenci WSHiG  

wyjeżdżają  w ramach Programu  Erasmus do   krajów  spis zaprezentowano w  Kryterium 7. 

Forma wparcia we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

 

Od początku istnienia Uczelni Założyciel i Rektor określił, i ż nie tylko ważny jest 

przekaz określonej wiedzy, umiejętności i kompetencje  ale również działania pozwalające na 
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przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy lub dalszej edukacji  tym samym 

wyrobienie u studentów zrozumienia znaczenia i świadomości etosu pracy i nauki. 

Studenci  kierunku Turystyka i Rekreacja poprzez organizowanie zajęć pokazowych dla 

szkół średnich  nabywają umiejętności kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji 

przedsięwzięć organizacyjnych z zakresu turystyki, gastronomii rekreacji. Uczą się  

samodzielnego opracowania i realizacji imprez rekreacyjno –gastronomicznych , swobodnego 

nawiązywania kontaktów z ludźmi.. Poprzez spotkania z młodzieżą, mieszkańcami 

środowiska lokalnego, uczestnictwem w targach,  studenci kierunku Turystyka i Rekreacja 

mają możliwość zdobycia wiedzy humanistycznej, która pozwoli poznać potrzeby ludzi, 

zrozumieć związki i procesy zachodzące w turystyce, gastronomii i rekreacji. 

Przykładowe  spotkania warsztatowe przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy 

lub dalszej edukacji 

1. 11.02.2016- studenci  odbywają spotkanie na którym przedstawiają elementy kuchni 

molekularnej dla uczniów ZS im M . Kopernika w Koninie  

2. 23.02.2016 – warsztaty gastronomiczne oraz marketingowe w Technikum Hotelarskim w 

Zbąszyniu  

3. 1.03.2016 – warsztaty kelnerskie dla ZS w Kowalewie Pomorskim  

4. 10.03.2016 – show – cooking , warsztaty marketingowe w ZSP w Turku  

5. 12.03-15.03.2016 studenci WSHiG gotują na rynku poznańskim promując akcję 

wielkanocną ; Wielkanoc mięsne święta – polska tradycja  

6. 12.04.2016 – pokaz gastronomiczny ZS im . Tadeusza Kościuszki w Miliczu 

woj.dolnośląskie 

7. 17.04-21.04.2016 – studenci WSHIG  odbywają Gastro – Tour po szkołach 

gastronomicznych na Mazurach  

8. 7.11-12.11 . 2016  - studenci biorą udział w konkursie kulinarnym HoReCa Lwów 2016 

zdobywając 11 medali  

9. 1.02-4.02.2017 – Targi edukacyjne Rzeszów  

10. 6.02-28.02 .2017 – Ukraina Tour – studenci  odwiedzili najważniejsze punkty kulinarne 

Ukrainy spotykając się także z uczniami tamtejszych szkół gastronomicznych  

11. 6.03-11.03 . 2017 – pokazy gastronomiczne w trójmieście  

12. 16.03.2017- warsztaty kulinarne dla gimnazjum w mieścisku (siedziba WSHiG) 

13. 17.03.2017- MasterClass dla uczniów Szkoły Gastronomicznej w Płocku  

14. 21.03.2017-warsztaty marketingowe dla uczniów Technikum Hotelarskiego w Śremie  

15. 22.03.2017- pokazy barmańskie dla Szkoły Gastronomicznej w Lesznie  
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16. 23.03.2017-24.03.2017- szkolenie studentów z kuchni Peruwiańskiej \ 

17. 31,03.2017 – warsztaty gastronomiczne dla klas Technikum Gastronomicznego w 

Kaliszu  

18. 4.04.2017 – warsztaty – „Jak przygotować imprezy okolicznościowe ?”. w Jarocinie  

19. 20. 

20. 6.04 2017 – warsztaty oraz pokazy gastronomiczne dla uczniów Technikum 

Gastronomiczno – Hotelarskiego w Kowalewie Pomorskim   

21. 19.02.2018 – warsztaty przygotowane dla szkół średnich w Wągrowcu 

22. 20.03.2018 – warsztaty przygotowane dla szkół średnich gastronomicznych miasta 

Poznania 

 

Forma wsparcia aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w 

zakresie           przedsiębiorczości 

Uczelnia stwarza Studentom możliwość realizowania swoich pasji naukowych i 

pozanaukowych poprzez prowadzone prace w  kołach naukowych WSHiG. W Uczelni  

prężnie funkcjonują trzy  koła – 

 KOŁO  MARKETIGOWE,  KOŁO GASTRONOMICZNE i ARTYSTYCZ NE 

Celami funkcjonowania tych kół jest: 

1.       Popularyzacja gastronomii i promowanie Uczelni.   

2.       Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.  

3.       Integracja środowiska uczelnianego. 

4.       Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

. Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1. Rozwijanie zainteresowań i  poszerzanie zakresu wiedzy członków Koła gastronomicznego 

z zakresu Gastronomii. 

2. Organizację i uczestnictwo w seminariach,  konferencjach, debatach, projektach  

badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp. 

3.Kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie wybranych 

działań prospołecznych i inicjatyw , projektów edukacyjnych itp. 

4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Koła między innymi poprzez 

udostępnianie i publikowanie: 
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- raportów z badań, 

- prac członków Koła, 

-wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub  

zespołową działalnością członków Koła. 

5. Współpracę z organizacjami studenckimi  Wyższej Szkoły Hotelarstwa I Gastronomii oraz 

z innych ośrodków naukowymi w kraju i zagranicą. 

6.Współpracę z innymi organizacjami, w szczególności ze środowiska lokalnego.   

Owocem prac kół są  liczne gratulacje i podziękowania otrzymane od  podmiotów w którymi 

Kola współpracują 

 

8.3 System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz 

działalności naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych 

 

Każdy kandydat po przyjściu na Uczelnię od samego początku nauki otrzymuje pełną 

informację dotyczącą możliwości wyjazdów krajowych i zagranicznych. Tego rodzaju 

zachęta i dobre poinformowanie bardzo dobrze wpływa na proces motywowania w 

pierwszym okresie spędzonym w szkole. Wiele osób przychodzi na uczelnię z określonymi 

preferencjami zawodowo-praktycznymi oraz z umiejętnościami językowymi na różnym 

poziomie. Głównym zadaniem zespołu wykładowców oraz praktyków z WSHiG jest 

powiązanie tych oczekiwań z konkretną ofertą wyjazdów praktycznych ale także zajęć 

terenowych połączonych z przyswajaniem teorii. 

Studenci WSHiG którzy posiadają już doświadczenie w ramach pierwszego wyjazdu 

praktycznego bardzo często starają się pogłębiać nowe doświadczenia poprzez  głębsze 

poznanie tajników przyszłego zawodu. W związku z tym uczelnia organizuje różne 

wydarzenia cykliczne i ad hoc, aby jeszcze lepiej zmotywować wchodzących w arkana 

zawodu hotelarza, kucharza lub cukiernika i rzeźnika.  

- aktywni i wyróżniający się studenci mają możliwość wyjazdów kilka razy do roku na 

konkursy kulinarne w całej Europie oraz w Polsce. Taki wyjazd poprzedza proces 

sformowania określonej grupy, która po odpowiednim zmotywowaniu przygotowywuje się 

wspólnie do zawodów pod kierownictwem założyciela WSHiG.  

- dział praktyk zawodowych, który działa w strukturze WSHiG organizuje 

bezpośrednie spotkania z potencjalnymi pracodawcami krajowymi i zagranicznymi  podczas 
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których student-kandydat może bezpośrednio skonfrontować swoje umiejętności językowo-

zawodowe i wybrać właściwą destynację i segment branżowy. Tego rodzaju spotkania są 

bardzo ciekawe przede wszystkich dla tych którzy nie wyjeżdżali jeszcze na praktyki 

zagraniczne, natomiast bardziej doświadczonych motywują do pogłębienia znajomości 

danego języka i terminologii zawodowej oraz także ewentualnych zmian preferencji segmentu 

zainteresowań zawodowych. 

- w ramach zajęć dydaktycznych WSHiG poszczególni wykładowcy organizują 

różnego rodzaju krótkie wycieczki do zakładów pracy związanych z profilem szkoły, 

wycieczki krajoznawczo-informacyjne w regionie Poznania i Wielkopolski,  

- w ramach WSHiG działa tzw. Konwent WSHiG  skupiający  interesariuszy 

zewnętrznych, którzy dzięki współpracy z naszą uczelnią umożliwiają uczestniczenie  

studentom WSHiG w różnego rodzaju imprezach cyklicznych związanych z profilem uczelni 

np. Gęsina Na Starym Rynku w Poznaniu, Europejska Promocja Polskiego Mięsa itp. Tego 

rodzaju doświadczenie wpływa bardzo pozytywnie na proces asymilacji zawodowej ze 

strukturami regionalnymi w Poznaniu i w Wielkopolsce i bardzo często motywuje studentów 

zagranicznych do pozostania w naszym regionie po zakończeniu studiów. 

 

8.4 Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej, 
 

Sposobem informowania studentów o możliwościach wsparcia i jego zakresie w tym pomocy 

materialnej są informacje na stronie internetowej, komunikaty wywieszane na ogólnie 

dostępnych miejscach w Uczelniach, informacje przekazywane na spotkaniach ze studentami 

w ramach przedmiotu Wprowadzenie do studiów. Zarządzenia Rektora w sprawie wsparcia i 

jego zakresie są podawane na bieżąco do ogólnej informacji przez komunikator Uczeni.  

Studenci na bieżąco są informowani o udzielonej i przewidywanej kwocie przeznaczonej na 

pomoc materialną. Poniżej przykład informacji: 

Informacja na temat pomocy materialnej udzielonej i przewidywanej  dla studentów 

Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii za lata 2018, 2019 i 2020 

 

A. Rok 2018             

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  w kwocie                            
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20,6 tys. zł została w całości rozliczona.                  

   

Przyznana kwota na fundusz pomocy materialnej za 2018 rok to 898,5 (kwota w tysiącach 

złotych –zaokrąglone do  jednego  znaku po przecinku) 

 

Wydatkowano: 898,5 (kwoty w tysiącach złotych –zaokrąglone do  jednego  znaku po 

przecinku) 

W tym: 

 

stypendia 

socjalne 

stypendia specjalne                                                                                                                                                                                                                                             

dla osób niepełnosprawnych stypendium rektora zapomogi 

     592,8 28,3    275,8 - 

       

Liczba 

studentów 

 ogółem 

Studenci 

otrzymujący 

stypendia 

socjalne 

W tym o dochodzie 

nie przekraczającym 

668,20zł 

Liczba studentów 

otrzymujących 

stypendia dla osób 

niepełnosprawnych   

 67 55 3   

 

B. Rok 2019                        

Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  w kwocie                           

10,4 tys. zł została w całości rozliczona.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 124 

 

 

Przyznana kwota na fundusz pomocy materialnej za 2019 rok to  737,5 (kwota w tysiącach 

złotych –zaokrąglone do  jednego  znaku po przecinku)      

 

Wydatkowano: 737,5 (kwoty w tysiącach złotych –zaokrąglone do  jednego  znaku po 

przecinku) 

W tym: 

stypendia 

socjalne 

stypendia specjalne                                                                                                                      

dla osób niepełnosprawnych stypendium rektora zapomogi 

     464,9 21    236,6    13,5 

       

Liczba 

studentów 

 ogółem 

Studenci 

otrzymujący 

stypendia 

socjalne 

W tym o dochodzie 

nie przekraczającym 668,20zł 

Liczba studentów 

otrzymujących 

stypendia dla osób 

niepełnosprawnych   

 55 40 6   

            

 
C. Rok 2020 
Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  w kwocie                           
17,7 tys. zł została w całości rozliczona.     
  
Przyznana kwota na fundusz pomocy materialnej za 2020 rok to  859,2 (kwota w tysiącach 
złotych –zaokrąglone do  jednego  znaku po przecinku)       
  

Wydatkowano: 859,2 (kwoty w tysiącach złotych –zaokrąglone do  jednego  znaku po 
przecinku) 

W tym: 
stypendia 
socjalne 

stypendia specjalne 
                                                                                                                                                                                                                                                               
dla osób niepełnosprawnych stypendium rektora zapomogi 

     406,3 38,1    312,3    102,4 

       

Liczba 
studentów 
 ogółem 

Studenci 
otrzymujący 
stypendia 
socjalne 

W tym o dochodzie 
nie przekraczającym 668,20zł 

Liczba studentów 
otrzymujących 
stypendia dla osób 
niepełnosprawnych   

 47 33 4   
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8.5 Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów 

oraz jego skuteczności 

 

Student WSHiG w Poznaniu ma prawo do składania wniosków i skarg w sprawach 

związanych z organizacją i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną 

studenta oraz w innych kwestiach bezpośrednio lub pośrednio dotyczący studentów. 

Wszystkie wnioski i skargi studenci kierują pisemnie drogą bezpośrednią, korespondencyjną 

lub elektroniczną  do  Prorektora ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych .Jedynie 

wnioski dotyczące opłat za studia bądź spraw finansowych są kierowane do Kanclerza 

Uczelni. Wnioski i skargi mogą być składane indywidualnie, grupowo również za 

pośrednictwem Samorządu Studenckiego. Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest 

podpis w przypadku spraw indywidualnych wnioskodawcy natomiast w przypadku spraw 

grupowych przedstawiciela grupy z podaniem informacji o grupie wnioskującej. Wnioski i 

skargi powinny zawierać jedynie prawdziwe i sprawdzone informacje. Wszystkie wnioski i 

skargi są rozpatrywane w ciągu 7 dni od złożenia 

 

8.6 Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym 

kwalifikacji kadry wspieraj ącej proces kształcenia 

Zakres, poziom i skuteczność systemu  obsługi administracyjnej studentów zapewnia 

sprawna i skuteczna struktura organizacyjna Uczelni.  . Szczególną uwagę poświęca się na 

doskonalenie struktury organizacyjnej komórek zajmujących się bezpośrednio obsługą 

studentów. 

Obsługa administracyjna studentów jest dostępna w czasie gdy odbywają się zajęcia 

dydaktyczne  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych .Pracownicy Działu Obsługi 

Studenta i Dokumentacji  Działu Księgowości  przyjmują studentów  we wszystkie dni 

tygodnia/ z wyjątkiem niedzieli/ od godz.8.00 – 14.00.  

Warto zauważyć, że 15 % pracowników działów, którzy mają bezpośredni kontakt ze 

studentami ukończyło WSHiG. Znają więc w sposób najbardziej pożądany wszystkie 

oczekiwania swoich młodszych koleżanek i kolegów studiujących w Uczelni. 

.  

8.7 Działania  informacyjne  i edukacyjne  dotyczące  bezpieczeństwa studentów, 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia 
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lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak 

również pomocy jej ofiarom 

 

 Wychodząc naprzeciw realizacji postawionych zadań w dniu 4 kwietnia 2018 r 

Zarządzeniem Nr 3/2018 Założyciela WSHiG z dnia 04.04.2018r.została wprowadzona 

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJ I i I 

WYKORZYSTYWANIU SEKSUALNEMU w Wy ższej Hotelarstwa i Gastronomii w 

Poznaniu ( Zał. nr 8.1).Zarządzenie to ustala kierunki polityki  antymobingowej oraz zasady 

przeciwdziałania lobbingowi  w Uczelni. Mężem zaufania został wybrany przez Samorząd 

Studencki i Senat profesor Włodzimierz Dolata jeden z najstarszych pracowników 

akademickich Uczelni, który swoim doświadczeniem i autorytetem wspiera rozwiązanie 

sytuacji niepożądanych. 

 

8.8 Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

 WSHiG wspiera  wszystkie organizacje studenckie które dzięki temu mogą zadbać o swój 

rozwój na rzecz społeczności akademickiej .  Dbając o stały kontakt ze studentami oraz mając 

świadomość wagi decyzji studentów w kształtowaniu  programu, efektów kształcenia i 

strategii  działań  Uczelni  przedstawiciele Samorządu Studenckiego są zapraszani na 

spotkania Senatu , na którym współuczestniczą w podejmowaniu  opiniodawczych Uchwał 

Senatu. Organy Samorządu Studenckiego są  uprawnione do podejmowania działań w 

sprawach określonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego. Studenci mogą rozwijać 

swoje kompetencje poprzez aktywne uczestnictwo w Uczelnianej Radzie Samorządu 

Studenckiego co ściśle określa Regulamin Samorządu Studenckiego ( Zał. 8.2). 

           

8.9 Sposoby, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia 

oraz motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces 

kształcenia, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów. 

  Zgodnie z Regulaminem Studiów, do wsparcia dydaktycznego i motywowania 

studentów zobowiązany jest opiekun roku – pracownik akademicki, powołany przez 

Prorektora ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych  na wniosek Samorządu 

Studenckiego, na początku każdego roku akademickiego. Kontakt z opiekunem jest 

bezpośredni w ramach dyżurów oraz mailowy lub telefoniczny . Rolą opiekuna jest udzielenie 

studentom pomocy i konsultacji w sprawach związanych z problemami dydaktycznymi np. 

planu zajęć, wyboru drugiego czy trzeciego języka obcego, wyboru promotora. Pomocą służą 
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również opiekunowie praktyk krajowych i zagranicznych, którzy są dostępni dla studentów 

każdego dnia od godz.8.00 do 14.00 podobnie wykazuje dyspozycyjność Wicekanclerz  ds. 

Organizacyjno - Programowych Uczelni a także koordynator programu Erasmus. Rektor i 

pozostałe osoby decyzyjne  na początku roku akademickiego określają dni swoich godzin 

dyżurów. Są  to co najmniej dwa  dni w tygodniu. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. dostosowania systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością, 

2. zakresu i form wspierania studentów w procesie uczenia się,  

3. form wsparcia: 

d) krajowej i międzynarodowej mobilności studentów, 

e) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

f) aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w 

zakresie przedsiębiorczości,  

4. systemu motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz 

działalności naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych, 

5. sposobów informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej, 

6. sposobu rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz 

jego skuteczności, 

7. zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym 

kwalifikacji kadry wspierającej proces kształcenia, 

8. działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów, 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia 

lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobecstudentów, jak również 

pomocy jej ofiarom, 

9. współpracy z samorządem studentów i organizacjami studenckimi, 

10. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia 

oraz motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a 

także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów. 
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

 

9.1 Zakres, sposób zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup 

odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji 

o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych 

wynikach, 

 

  Zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w ustawie dotyczącymi dostępu do  

informacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniau prowadzi Biuletyn 

Informacji Publicznej .Stąd też szereg informacji związanych z szeregiem  informacji 

związanych z funkcjonowaniem Uczelni oraz najważniejsze zasady  dotyczące postępowania 

i zachowań  studenta w istotnych sytuacjach  jest zamieszczany na stronie internetowej, 

portalach oraz platformach internetowych i na bieżąco aktualizowany przez specjalnie w tym 

celu wyznaczone osoby. Na stronach BIP znajdują :podstawy prawne działalności tj.struktura 

organizacyjnai, najważniejsze Regulaminy, programy Studiów. Mając na względzie studentów 

z niepełnosprawnościami zadbano o zrozumiałość, czytelność tekstu (formatowanie tekstu, 

możliwość zmiany wielkości czcionki, zastosowano kontrast kolorystyczny). Uwzględniając 

umiędzynarodowienie Uczelni oraz dążąc do zapewnienia zrozumienia udostępnianych 

informacji dla osób nieposługujących się językiem polskim, dostępna jest również angielska 

wersja strony internetowej Uczelni. Dostępne są grafiki, które w prosty i przejrzysty sposób 

prezentują udostępniane treści. Ponadto mając na uwadze bezpośredni system przekazywania 

informacji prowadzi się działania zmierzające do wyeliminowania barier architektonicznych i 

technicznych oraz utrudnień w dostępności obiektów Uczelni dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Mając świadomość wagi bezpośrdniego kontaktu ze studentami od początku istnienia Uczelni  

stosuje się kontakt bezpośredni Władz Uczelni ze Studentami. Pracownicy każdego działu są 

również dostępni pod wewnętrznymi numerami telefonu lub  na platformie Teamsa. Na 

korytarzach Uczelni w gablotach, są  wywieszone  aktualne ogłoszenia, akty prawne, 

regulaminy lub programy studiów z  którymi na bieżąco mogą zapoznać się studenci i 

wykładowcy. Uczelnia dbając o nieograniczony czasowo i przestrzennie dostęp do informacji 

intensywnie rozbudowuje internetowe kanały informacji.  
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Jednym z głównych kanałów dystrybucji informacji jest strona internetowa  

www.wshig.poznan.pl. Strona internetowa działa w porozumieniu z dodatkowymi portalami 

oraz serwisami wewnątr uczelnianymi. 

 

9.2 Sposoby, częstość i zakres  oceny publicznego dostępu do informacji, udziału 

w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań 

doskonalących w tym zakresie 

 

 Wszelkie informacje które są  udostępniane na stronie internetowej oraz są podawane do 

publicznej bezpośredniej informacji  są aktualizowane na bieżąco (w sposób ciągły, często 

nawet kilka razy  w tygodniu.Za aktualizację jest odpowiedzialny  Dział  Promocji i 

Rekrutacji Uczelni, który ściśle współpracuje z Prorektorem ds. Studiów Stacjonarnych i 

Niestacjonarnych oraz Wicekanclerzem ds. Organizacyjno – Programowych WSHiG. 

Modyfikacja treści zamieszczanych na stronie internetowej, BIP lub portalach 

społecznościowych wynika bezpośrednio ze zmian wynikających z bieżącej działalności oraz 

konieczności aktualizacji dokumentów w wyniku zmian przepisów, jak również w wyniku 

konsultacji ze wszystkimi jednostkami Uczelni i wynikającymi z nich potrzebami zmian i 

dopasowania treści pod kątem przejrzystości i łatwego dostępu do informacji. Wzmożona 

aktywność może być obserwowana w okresie poprzedzającym oraz w trakcie trwania 

działalności danego podmiotu (np. rekrutacja, pomoc stypendialna). Poszczególne działy są  

zobowiązane do aktualizacji udostępnionych przez siebie informacji i zgłaszanie do Działu 

Promocji i Rekrutacji. W przypadku konieczności szybkiego poinformowania studentów o 

zmianach na przykład w planie studiów , wykorzystuje się do tych celów platformę Teamsa.  

Z tej metody studenci są szczególnie zadowoleni. 

 W odniesieniu do oceny jakości kształcenia studenci są zobowiązani do wypełnienia 

ankiety raz na semestr .W ankiecie odpowiadając na proste pytania oceniają wykładowcę i 

jakość prowadzonych zajęć .Po zakończeniu semestru  wyniki oceny wykładowców i zajęć 

poprzez wypełnienie ankiety (ankieta ewaluacyjna) dostępnej na platformie e-Dziekanat 

studenci dokonują oceny przebiegu procesu dydaktycznego oraz wszelkich działań z nim 

związanych. Wyniki ankiet są poddane analizie, a następnie wyniki są przedstawione w 

formie raportu. W ostatnim czasie prowadzony były również ankiety  dotyczące jakości 

kształcenia w ostatnich miesiącach pracy zdalnej. Na podstawie otrzymanych  wniosków będą 

wprowadzone działania naprawcze.  
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  Ważnym działaniem  jest również sprawdzanie  skuteczności prowadzonych działań 

informacyjnych poprzez rozmowy z osobami wchodzącymi w skład grona odbiorców 

udostępnianych treści, w tym z interesariuszami zewnętrznymi. Te działania pozwalają na 

usprawnienie przepływu informacji. Mając świadomość rozwoju cyfryzacji i informatyzacji w  

zależności od potrzeb (odsłony, udostępnienia, liczba  polubień, liczba komentarzy, średni 

czas spędzony na stronie, współczynniki odrzuceń, liczba wejść, wyjść, itp.) wprowadza się 

nieustanne zmiany dążące do poprawy szybkości  dotarcia do odbiorcy.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. zakresu, sposobów zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup 

odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o 

warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach, 

2. sposobów, częstości i zakresu oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie 

różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących 

w tym zakresie. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kryterium 10. Polityka jako ści, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

10. 1.  Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem 

studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tym kompetencje 

i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku, zasad 

projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów, 
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 Sformułowanie właściwych efektów kształcenia i dostosowanie do nich programów 

nauczania jest przedmiotem dyskusji i wnikliwych analiz pracowników wchodzących w skład 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w WSHIG/ przyjętego Uchwałą 

45/2013 Rady Naukowo-Dydaktycznej w dniu.6kwietnia 2013r.Szczególna uwaga została 

zwrócona na doskonalenie systemu jakości i weryfikowanie zakładanych efektów kształcenia  

i programu dla I i II stopniu pod kątem praktycznym. Ważną rolę w procesie projektowania, 

dokonywania zmian i zatwierdzania programu kształcenia mają spotkania  dydaktyczne dla 

pracowników dydaktycznych, na których są omawiane kwestie realizacji efektów co owocuje 

przeglądem programów nauczania zgodnie z macierzą efektów kształcenia dla kierunku 

TURYSTYKA I REKREACJA  

      Władze Uczelni dbają o bieżące monitorowanie i okresowy przegląd programu 

kształcenia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA  w tym celu następuje aktualizacja i 

wdrażanie różnego rodzaju procedur, regulaminów i komunikatów optymalizujących i 

normujących kwestie nieuregulowane przez akty wyższego rzędu. Władze Uczelni 

opracowują dodatkowe dokumenty normujące proces i tym samym program kształcenia – 

komunikaty dla dyplomantów,- procedura rekrutacji na studia II stopnia – dla absolwentów 

innych kierunków, regulamin antyplagiatowy, regulamin praktyk zawodowych, informacje 

dla promotorów. Uczelnia zamieszcza również na stronie internetowej informacje dotyczące 

pisania prac dyplomowych. Niezwykłą pomocą przy pisaniu prac dyplomowych  jest 

podręcznik opracowany przez pracowników Uczelni dotyczący Metodologii badań 

naukowych.  Zespół Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia prowadzi analizę procedur 

jakości kształcenia oraz monitoruje realizację programu studiów na poszczególnych latach 

studiów I i II stopnia kierunku. Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny w 

obszarze jakości kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają kierownicy katedr oraz 

kierownik Studium Języków Obcych. Mogą oni zgłosić  propozycję zmian  w zakresie 

wdrażania nowych programów i specjalności. Propozycje te są analizowane na posiedzeniach 

Senatu  Uczelni. 

 Co najmniej raz w semestrze prowadzona jest także ocena kompetencji nauczycieli 

akademickich, a w szczególności poprawności powierzania im zajęć dydaktycznych zgodnie z 

kwalifikacjami naukowymi i zawodowymi. Weryfikacja dokumentów jest możliwa na 

podstawie analizy listy nauczycieli akademickich uprawnionych do prowadzenia wykładów i 

ćwiczeń na przedmiotach przypisanych do katedry  oraz seminarium dyplomowego. 

Uzupełniającym  źródłem informacji są akta osobowe pracowników, które zawierają 
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wszystkie dokumenty, wymagane w momencie zatrudnienia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i 

Gastronomii w Poznaniu. Na początku każdego roku akademickiego przed rozpoczęciem 

zajęć Wicekanclerz ds. Organizacyjno – Programowych dokonuje przeglądu  listy nauczycieli 

akademickich uprawnionych do prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz seminarium 

dyplomowego. Bezpośrednio za realizację programów zajęć odpowiadają personalnie osoby 

odpowiedzialne za poszczególne przedmioty, które są wyznaczane przez Kierowników 

Katedr i Kierownika Studium Języków Obcych 

Bieżące monitorowanie programu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzi 

Wicekanclerz ds. Organizacyjno – Programowych w ramach prac Zespołu Wewnętrznej 

Oceny Jakości Kształcenia który bierze pod uwagę następujące elementy: 

• poprawności realizacji programu studiów na kierunku z uwzględnieniem sylabusów 

oraz  

• analizy metod weryfikacji założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

• analizy wyników ankiet studentów oceny jakości zajęć i praktyk, 

Zatwierdzanie programu odbywa się najpierw przez Prorektora ds. Studiów Stacjonarnych i 

Niestacjonarnych   potem przez Senat Uczelni. Przy projektowaniu programu kształcenia 

bierze się pod uwagę: Misję i Strategię Rozwoju Uczelni oraz, potencjał zatrudnionych 

pracowników akademickich jak również infrastrukturę Uczelni. Uwzględnia się także opinie 

studentów wyrażone w badaniach ankietowych oraz opinie nauczycieli akademickich. 

Podczas zmian programowych  uwzględnia się także zdanie interesariuszy zewnętrznych, 

doświadczenia i wzorce krajowych i międzynarodowych ośrodków kształcenia kierunkowego 

oraz oczekiwania  potencjalnych kandydatów. 

 W ocenie efektywności kształcenia dokonywanej przez Senat Uczelni bierze się pod 

uwagę: zgodność programu z założeniami profilu i koncepcji kształcenia, nowoczesność 

oferty kształcenia oraz jej kompatybilność z oczekiwaniami studentów, rynku pracy i 

pracodawców. Na podstawie przeglądu programu studiów dokonuje się oceny zgodności 

treści kształcenia, form zajęć, metod dydaktycznych z zakładanymi kierunkowymi i 

przedmiotowymi efektami uczenia się oraz ich zgodności z systemem ECTS biorąc pod 

uwagę  poszczególne przedmioty  nauczania. 

   Stały nadzór  nad aktualnością przekazywanych treści programowych  sprawuje Prorektor 

ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Wicekanclerz ds. Organizacyjno – 

Programowych  poprzez dokonywanie permanentnych  przeglądów  sylabusów 

przedmiotowych pod względem aktualności treści kształcenia i ich spójności z efektami 
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uczenia się, zalecanej literatury, wskazywanych metod dydaktycznych, zasad oceniania 

studentów, sposobów weryfikacji efektów przedmiotowych i trafności ich doboru, warunków 

zaliczenia zajęć oraz struktury nakładu pracy studenta z uwzględnieniem zajęć dydaktycznych 

i pracy własnej. Po dokonaniu przeglądu Wicekanclerz ds.Organizacyjno – Programowych  

obliguje nauczycieli do ich uzupełnienia z uwzględnieniem procesu walidacji efektów uczenia 

się. Regularna ocena niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia na 

omawianym kierunku studiów.  

 W doskonaleniu jakości kształcenia  ważną rolę odgrywa ocena jakości zajęć  

dokonywana  przez studentów na wszystkich poziomach  kształcenia  przynajmniej raz na 

semestr.  Ankietowani odpowiadają  na pytania zamknięte. Wyniki ankiet wskazują na 

wysoki poziom merytoryczny prowadzących. Studenci doceniają możliwość uczestnictwa w 

procesie  weryfikacji programu oraz  mają  poczucie współdecydowania   o ocenie 

prowadzących zajęcia. Informacja dotycząca przydatności przedmiotów w pracy zawodowej 

wskazuje na celowy dobór przedmiotów w toku studiów, skierowanych na rozwój 

praktycznych kompetencji.   

 Efektywność kształcenia jest także  dokonywana poprzez ocenę  jakości prac 

dyplomowych przygotowywanych przez studentów kierunku  Turystyka i Rekreacja.  

Za jakość prac dyplomowych odpowiadają promotorzy i recenzenci. Wdrożony  jednolity  

system antyplagiatowy, zapobiega kopiowaniu  tekstów prac - Regulamin Antyplagiatowy 

Zał. nr 9.1 . Weryfikacja założonych dla programu kształcenia efektów zarówno na poziomie 

I jak i II stopnia  odbywa się poprzez egzamin dyplomowy. Sposób weryfikacji efektów 

uczenia się w czasie egzaminu dyplomowego zawierają regulaminy dyplomowania, 

odpowiednio na I i II stopniu.  Za ocenę  efektów uczenia się na określonym poziomie 

egzaminu dyplomowego odpowiada komisja egzaminacyjna powołana przez  Prorektora ds. 

Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych. Dokumentacja potwierdzająca końcową 

weryfikację efektów uczenia się przechowywana jest w  Bibliotece. Dokumentacją złożonego 

egzaminu są  potwierdzającą weryfikację efektów uczenia się są protokoły egzaminu 

dyplomowego.  
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.  

Ważną formą  oceny jakości kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja jest ocena  

wyników ankiet absolwentów kierunku .Z ostatnio przeprowadzonej oceny wyników  

badań wynika że absolwenci są zadowoleni z prowadzonych zajęć, do których nie mają 

żadnych  

 Zmiany w programie kształcenia dokonywane są  przede wszystkim z uwzględnieniem 

wykładowców oraz  opinii studentów. Ostateczne decyzje są podejmowane przez Senat 

Uczelni. 

 

10.2 Sposoby oceny osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów ocenianego 

kierunku, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz 

przydatności efektów kształcenia na rynku pracy lub w dalszym kształceniu, jak też 

wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu kształcenia.  

 

 Istnieje absolutnie  ścisły związek  osiągania efektów kształcenia z przydatnością ich na 

rynku pracy , następujące elementy o tym świadczą: 

• praktyczny profil studiów na  I i II poziomie Kształcenia,; tworzenie i wdrażanie 

programów kształcenia na kierunku w oparciu o rozpoznanie rynku pracy oraz 

uwzględnianie  potrzeb interesariuszy;  

• ścisłe powiązanie miejsc odbywania praktyk z treściami nauczania i profilem 

kształcenia na kierunku;  

• zapewnianie udziału studentów w życiu środowiska turystycznego i rekreacyjnego 

poprzez: zapraszanie przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych na zajęcia, udział 

studentów w konferencjach i spotkaniach branżowych, pracę studenckich 

wolontariuszy na imprezach turystycznych i rekreacyjnych.  

 

 Koncepcja kształcenia na kierunku uwzględnia dokonujące się zmiany i postęp w 

obszarach działalności turystycznej i rekreacyjnej 

Ewolucja programu kształcenia na kierunku  Turystyka i Rekreacja  uwzględnia 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy a także opiera się na 

ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. W tym obszarze prowadzone są:  

• Preferencje interesariuszy zewnętrznych  
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• Badania pracodawców na temat ich oczekiwań wobec absolwentów Wyższej Szkoły 

Hotelarstwa I gastronomii w Poznaniu  

• Badania opinii studentów studiujących na kierunku Turystyka i Rekreacja  

• Współdziałanie  Uczelni  z samorządem lokalnym  

• Wyniki ankiet absolwentów 

 

10.3. Zakresu, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i 

interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu kształcenia na 

ocenianym kierunku. 

Informacja na temat współpracy z krajowymi ośrodkami, przedsiębiorstwami, instytucjami 

(członkami konwentu) oraz partnerami mającymi wpływ na określenie i osiąganie 

właściwych efektów kształcenia  jak również wpływających na opracowanie programu w tym 

na  praktyki zawodowe znajduje się   w załączniku do  Raportu Samooceny/Zał.nr1.1/ 

 

10.4. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i 

sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 

WSHiG uznaje współpracę z pracodawcami za jeden z najważniejszych elementów 

kształtowania programu kształcenia. Współpraca z otoczeniem gospodarczym ma często 

charakter niesformalizowany, np. dyskusje z przedstawicielami przemysłu podczas różnego 

rodzaju targów, konferencji i uroczystości Uczelnianych np. inauguracji roku akademickiego 

z bardzo licznym udziałem przedstawicieli branży turystyczno – gastronomiczno –

hotelarskiej. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. sposobów sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego 

nad kierunkiem studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych 

za kierunek, w tymkompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i 

doskonalenia jakości kształcenia na kierunku, 

2. zasad projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów, 
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3. sposobów i zakresu bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu 

studiów na ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych 

procesach, 

4. sposobów oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności 

efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników 

tej oceny w doskonaleniu programu studiów, 

5. zakresu, form udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, 

i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów, 

6. sposobów wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych 

zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

nn
ik

i w
ew

nę
tr

zn
e 

 

1.Dobre przygotowanie zawodowe, 

poparte wiedzą, kwalifikacjami i 

kompetencjami kadry dydaktycznej  

2.Dobrze wyposażona biblioteka . 

Możlwosć bieżącego uzupełniania 

zasobów. 

3. Gotowość i możliwość podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych pracowników.  

4. Znakomite  umiędzynarodowienie oraz 

mobilność w kształceniu studentów dzięki 

programowi ERASMUS.  

5. Gotowość na otwarcie nowych 

kierunków zgodnych z potrzebami rynku 

 

1. Niewystarczające nakłady  finansowe 

na prowadzenie działalności 

dydaktycznej.  

2.Ograniczenie funkcjonowania Uczelni  

wynikające z wprowadzonej 

restrukturyzacji  

3.Trudnosci z pozyskaniem miejsc 

praktyk w ośrodkach krajowych  

4. Ograniczenia możliwości realizacji 

zajęć praktycznych poza uczelnią.  

 

C
zy

nn
ik

i z
ew

nę
tr

zn
e 

1.Pozytywny wynik rozmów 

prowadzonych z partnerem celem 

wydzierżawienia w przyszłym roku 

akademickim  nowych, bardziej 

atrakcyjnych 

pomieszczeń dydaktycznych 

2.Pozytywne postrzeganie działań Uczelni 

na rzecz środowiska. 

3. Duże zapotrzebowanie na pracowników 

branży hotelarsko – gastronomiczno – 

turystycznej  

1.Nierynkowe oczekiwania aktualnego 

właściciela budynku  w zakresie cen 

dzierżawy na ul. Nieszawskiej 19 

2. Ograniczone możliwości prowadzenia 

zajęć stacjonarnych spowodowane 

warunkami epidemiologicznymi   
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów  

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Poziom studiów 
Rok 

studiów Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I 170 50 24 24 

II 171 65 19 20 

III 165 133 42 30 
I stopnia 

IV - - - - 

I 89 49 - - 
II stopnia 

II 102 63 12 - 

I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV - - - - 

V - - - - 

jednolite studia 

magisterskie 

VI - - - - 

Razem: 697 360 97 74 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Poziom studiów Rok ukończenia 

Liczba studentów, 

którzy rozpoczęli 

cykl kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy rozpoczęli 

cykl kształcenia 

kończący się w 

danym roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

2019 - 143 - 34 

2020 - 123 - 17 I stopnia 

2021 - 124 - 13 

2019 - 73 - 5 

2020 - 80 - 1 II stopnia 

2021 - 55 - 11 

- - - - - 

- - - - - 
jednolite studia 

magisterskie 
- - - - - 

Razem:  598  81 

 

                                                           

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 
tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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...     

...     
jednolite studia 

magisterskie 
...     

Razem:     

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).4 

 

Studia I stopnia  
Kierunek : Turystyka i rekreacja  
TRYB STACJONARNY  

SPECJALNOŚĆ :  

Hotelarst
wo i 
gastrono
mia 

Zarządza
nie i 
marketin
g  

Języki 
obce w 
turystyc
e, 
hotelarst
wie i 
gastrono
mii  

Obsługa 
ruchu 
turystycz
nego 

Menadże
r 
obiektów 
hotelarsk
ich i 
gastrono
micznych  

Coaching 
menedżer
ski 

Zarządza

nie 

kryzyso

we w 

turystyc

e i 

rekreacji 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 
 

6 

semestr

ów 

6 

semest

rów 

6 

semest

rów 

6 

semest

rów 

6 

semestr

ów 

6 

semestr

ów 

6 

semest

rów 

Liczba semestrów  

i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym 

poziomie 180 180 180 180 180 180 180 

Łączna liczba godzin zajęć 2978 3008 3660 3093 3023 3023 3008 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student 

musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

Łączna liczba punktów ECTS 

przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
145 

 

161 

 

160 

 

178 

 

160 

 

160 

 

161 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student 

musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych −−−− w 

przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 

dziedzin innych niż odpowiednio nauki 

171 184 175 178 180 186 182 

                                                           

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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humanistyczne lub nauki społeczne 

Łączna liczba punktów ECTS 

przyporządkowana zajęciom do wyboru 
8 8 8 8 8 8 8 

Łączna liczba punktów ECTS 

przyporządkowana praktykom zawodowym  
0 

0 0 0 0 0 0 

Wymiar praktyk zawodowych  600 600 600 600 600 600 600 

W przypadku stacjonarnych studiów 

pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

180 

180 180 180 180 180 180 

W przypadku prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość: 

 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w 

programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach stacjonarnych prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w 

programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć 

na studiach niestacjonarnych prowadzonych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

Programy studiów, zarówno na studiach stacjonarnych jak i 

niestacjonarnych, nie przewidują zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Niemniej jednak, w pierwszym semestrze roku akademickim 

2021/2022 przeprowadzono wykłady w wymiarze 2/5 w trybie 

zdalnym uwagi na obostrzenia  związane z pandemią Covid-19. 

 

 

Studia I stopnia  
Kierunek : Turystyka i rekreacja  
TRYB NIESTACJONARNY  

SPECJALNOŚĆ : 
Hotelarstwo 
i 
gastronomia 

Zarządzanie i 
marketing  

Obsługa ruchu 
turystycznego 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

6 

semestrów 

 

 

6 

semestrów 

 

 

6 

semestrów 

Liczba semestrów 

i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

180 180 180 

Łączna liczba godzin zajęć 1831 1831 1867 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

 

170 

 

170 

 

170 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 142 

 

 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 145 

 

161 

 

178 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych −−−− w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

171 

 

 

184 

 

 

178 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
8 8 8 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
0 

0 0 

Wymiar praktyk zawodowych  600 600 600 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

180 
180 180 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość: 

   

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

Programy studiów, zarówno na 

studiach stacjonarnych jak i 

niestacjonarnych, nie przewidują zajęć 

prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na 

odległość. Niemniej jednak, w 

pierwszym semestrze roku 

akademickim 2021/2022 

przeprowadzono zajęcia w wymiarze 

23/5 w trybie zdalnym uwagi na 

obostrzenia  związane z pandemią 

Covid-19. 

Studia II stopnia  

Kierunek : Turystyka i rekreacja 

Tryb stacjonarny  

SPECJALNOŚĆ :  Hotelarstwo i 
gastronomia 

Zarządzanie i 
marketing  

Języki obce 

w turystyce, 

hotelarstwie 

i gastronomii  

Obsługa ruchu 

turystycznego 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

4 4 4 4 Liczba semestrów  

i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
120 120 120 120 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 143 

 

 

Łączna liczba godzin zajęć 1810 1810 2185 1810 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 100 100 100 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 66 

 

66 

 

84 

 

66 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych −−−− w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

103 

 

 

106 

 

 

94 

 

 

111 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
0 0 0 0 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Wymiar praktyk zawodowych  400 godzin 400 godzin 400 godzin 400 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość: 

    

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

Programy studiów, zarówno na studiach 

stacjonarnych jak i niestacjonarnych, nie przewidują 

zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Niemniej jednak, 

w pierwszym semestrze roku akademickim 

2021/2022 przeprowadzono wykłady w wymiarze 

2/5 w trybie zdalnym uwagi na obostrzenia  

związane z pandemią Covid-19. 

Studia II stopnia  

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Tryb niestacjonarny 

 Hotelarstwo i 
gastronomia 

Zarządzan
ie i 
marketin
g  

Obsługa ruchu 

turystycznego 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

4 4 4 Liczba semestrów  

i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenianym kierunku 

na danym poziomie 
120 120 120 

Łączna liczba godzin zajęć 1341 1341 1341 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

100 100 100 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 66 

 

66 

 

66 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych −−−− w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

103 

 

 

106 

 

 

111 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 0 0 0 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  
 

0 

 

0 

 

0 

Wymiar praktyk zawodowych  400 godzin 
400 

godzin 

400 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 

120 

 

120 

 

120 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość: 

   

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Programy studiów, zarówno na studiach 

stacjonarnych jak i niestacjonarnych, nie 

przewidują zajęć prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Niemniej 

jednak, w pierwszym semestrze roku 

akademickim 2021/2022 

przeprowadzono wykłady w wymiarze 

2/5 w trybie zdalnym uwagi na 

obostrzenia  związane z pandemią Covid-

19. 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne5 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia  

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład / ćwiczenia 30/8 3 

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90/0 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe  
75/45 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia  45/45 6 

Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150/52 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia  60/45 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ laboratorium 60/46 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15/12 3 

Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120/0 0 

Język obcy I  Ćwiczenia / lektorat/praca własna 180/120 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180/0 0 

Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90/44 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60/26 6 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75/36 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30/08 3 

Pedagogika czasu wolnego  Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45/16 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/36 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45/36 3 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15/12 3 

Projektowanie obiektów 

gastronomicznych z zapleczem 

logistycznym 

Wykład / ćwiczenia 

60/24 6 

Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30/16 2 

                                                           

 
5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia  600/600 0 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30/30 2 

Wychowanie zdrowotne i promocja 

zdrowia 

Wykład / ćwiczenia 
45/16 3 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45/45 5 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90//52 6 

 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Zarządzanie i marketing   

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/niest

acjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład / ćwiczenia 30/8 3 

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90/0 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe  
75/45 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia  45/45 6 

Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Elementy prawa gospodarczego  Wykład / ćwiczenia 30/30 2 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150/52 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia  60/45 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ 

laboratorium 
60/46 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15/12 3 

Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120/0 0 

Język obcy I Ćwiczenia / lektorat/praca 

własna 
180/120 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180/0 0 

Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90/44 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60/26 6 

Marketing w przedsiębiorstwie 

turystycznym  

Wykład / ćwiczenia 
30/30 2 

Metody i techniki zarządzania  Wykład / ćwiczenia 30/16 3 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75/36 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30/8 3 

Organizacja i zarządzanie personelem  Wykład / ćwiczenia 45/16 3 

Pedagogika czasu wolnego  Wykład / ćwiczenia 45/24 4 
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Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45/16 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/36 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45/36 3 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  Ćwiczenia  30/16 3 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15/12 3 

Projektowanie obiektów 

gastronomicznych z zapleczem 

logistycznym 

Wykład / ćwiczenia 

60/24 6 

Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Ryzyko w przedsiębiorstwie 

turystycznym 

Wykład / ćwiczenia 
30/20 3 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30/16 2 

Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia  600/600 0 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30/30 2 

Wychowanie zdrowotne i promocja 

zdrowia 

Wykład / ćwiczenia 
45/16 3 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45/45 5 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90//52 6 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Obsługa ruchu turystycznego    

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/niest

acjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Analiza rynku turystycznego Wykład/ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60/24 3 

Animacja czasu wolnego  Wykład/ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60/16 3 

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład / ćwiczenia 30/12 3 

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90/0 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe  
75/45 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia  45/45 6 

Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150/52 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia  60/45 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ 

laboratorium 
60/46 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15-gru 3 
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Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120/0 0 

Język obcy I  Ćwiczenia / lektorat/praca 

własna 
180/120 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180/0 0 

Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90/44 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60/26 6 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75/36 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30/12 3 

Organizacja imprez rekreacyjnych Wykład/ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
40/16 2 

Pedagogika czasu wolnego  Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Pilotaż i przewodnictwo  Ćwiczenia  30/20 3 

Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45/16 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/36 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45/36 3 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15/12 3 

Projektowanie obiektów 

gastronomicznych z zapleczem 

logistycznym 

Wykład / ćwiczenia 

60/24 6 

Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30/16 2 

Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia  600/600 0 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30/30 2 

Turystyka uzdrowiskowa  Wykład/ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe  
40/12 2 

Ubezpieczenia w turystyce  Ćwiczenia  15/12 2 

Wychowanie zdrowotne i promocja 

zdrowia 

Wykład / ćwiczenia 
45/16 3 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45/45 5 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90//52 6 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Języki obce w turystyce     

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/niest

acjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

    

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe  
75 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia  45 6 
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Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45 4 

Elementy wiedzy o kraj. anglojęzycznych ćwiczenia  15 1 

Elementy wiedzy o kraj. 

francuskojęzycznych 

ćwiczenia  
15 1 

Elementy wiedzy o kraj. 

hiszpańskojęzycznych 

ćwiczenia  
15 1 

Elementy wiedzy o kraj. 

niemieckojęzycznych 

ćwiczenia  
15 1 

Elementy wiedzy o Polsce  ćwiczenia terenowe/projekt 25 1 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia  60 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ 

laboratorium 
60 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15 3 

Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120 0 

Język obcy I  Ćwiczenia / lektorat/praca 

własna 
180 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180 0 

Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45 4 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60 6 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30 3 

Pedagogika czasu wolnego  Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45 3 

Praktyczna nauka jęz. obcego I lektorat 450 18 

Praktyczna nauka jęz. obcego II lektorat 450 11 

Praktyczna nauka jęz. obcego III lektorat 270 7 

Praktyczna nauka jęz. obcego IV lektorat 180 4 

Praktyczna nauka jęz. polskiego lektorat 60 0 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30 5 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15 3 

Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45 4 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30 2 

Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia  600 0 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30 2 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45 5 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90 6 
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Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Menadżer obiektów hotelarskich i gastronomicznych   

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

    

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład / ćwiczenia 30 3 

Budowanie relacji  Wykład / ćwiczenia 30 3 

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe 
75 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia 45 6 

Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45 4 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia 60 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ laboratorium 60 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15 3 

Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120 0 

Język obcy I  Ćwiczenia / lektorat/praca własna 180 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180 0 

Komunikacja interpersonalna w 

hotelarstwie i gastronomii  

Wykład / ćwiczenia 
30 2 

Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45 4 

Komunikacja werbalna  Wykład / ćwiczenia 30 3 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60 6 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30 3 

Pedagogika czasu wolnego Wykład / ćwiczenia 45 4 

Planowanie skutecznego działania w 

sytuacjach kryzysowych  

Wykład / ćwiczenia 
45 3 

Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45 3 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30 5 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15 3 

Projektowanie obiektów 

gastronomicznych z zapleczem 

logistycznym 

Wykład / ćwiczenia 

60 6 
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Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45 4 

Rozwój osobisty i samorealizacja  ćwiczenia   30 2 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30 2 

Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia 600 0 

Sztuka zarządzania personelem Wykład / ćwiczenia 30 2 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30 2 

Wychowanie zdrowotne i promocja 

zdrowia 

Wykład / ćwiczenia 
45 3 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45 5 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90 6 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Coaching menadżerski   

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

    

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład / ćwiczenia 30 3 

Budowanie świadomości u klienta  Wykład / ćwiczenia 45 3 

Coaching w zarządzaniu  ćwiczenia   30 2 

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe 
75 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia 45 6 

Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45 4 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia 60 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ laboratorium 60 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15 3 

Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120 0 

Język obcy I  Ćwiczenia / lektorat/praca własna 180 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180 0 

Kodeks etyczny Coacha  Wykład / ćwiczenia 30 2 

Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45 4 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60 6 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30 3 

Ogólna wiedza z coachingu Wykład / ćwiczenia 30 2 
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Pedagogika czasu wolnego Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45 3 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30 5 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15 3 

Projektowanie obiektów 

gastronomicznych z zapleczem 

logistycznym 

Wykład / ćwiczenia 

60 6 

Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45 4 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30 2 

Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia 600 0 

Team coaching Wykład / ćwiczenia 30 3 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30 2 

Wychowanie zdrowotne i promocja 

zdrowia 

Wykład / ćwiczenia 
45 3 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45 5 

Znaczenie przywództwa  Wykład / ćwiczenia 30 3 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90 6 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji     

Stopień : Studia pierwszego stopnia  

 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład / ćwiczenia 30/8 3 

Ćwiczenia gastronomiczne Wykład / ćwiczenia 90/0 0 

Ekologia i ochrona środowiska Wykład / ćwiczenia / ćwiczenia 

terenowe  
75/45 5 

Ekonomia Wykład / ćwiczenia  45/45 6 

Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Finanse przedsiębiorstw Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Fizjologia człowieka Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Geografia turystyczna Wykład / ćwiczenia/ ćwiczenia 

terenowe 
150/52 8 

Historia architektury i sztuki Wykład / ćwiczenia  60/45 6 

Hotelarstwo Wykład / ćwiczenia/ laboratorium 60/46 4 

Jakość surowców i produktów 

spożywczych 

Wykład / ćwiczenia 
15/12 3 

Język migowy Ćwiczenia / lektorat 120/0 0 

Język obcy I  Ćwiczenia / lektorat/praca własna 180/120 18 

Język obcy II - do wyboru Ćwiczenia / lektorat 180/0 0 
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Komunikacja społeczna Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Krajoznawstwo Wykład / ćwiczenia 90/44 6 

Kształtowanie środowiska i ochrona 

przyrody 

Wykład / ćwiczenia/ćwiczenia 

terenowe 
60/26 6 

Obsługa ruchu turystycznego Wykład / ćwiczenia 75/36 6 

Ochrona własności intelektualnej Wykład / ćwiczenia 30/08 3 

Pedagogika czasu wolnego  Wykład / ćwiczenia 45/24 4 

Podstawy marketingu w hotelarstwie Wykład / ćwiczenia 45/16 3 

Podstawy rekreacji Wykład / ćwiczenia 45/36 4 

Podstawy statystyki Wykład / ćwiczenia 45/16 4 

Podstawy turystyki Wykład / ćwiczenia 45/36 3 

Prawo Wykład / ćwiczenia 30/30 5 

Produkcja roślinna i zwierzęca Wykład / ćwiczenia 15/12 3 

Projektowanie obiektów 

gastronomicznych z zapleczem 

logistycznym 

Wykład / ćwiczenia 

60/24 6 

Propedeutyka socjologii Wykład / ćwiczenia 45/32 4 

Seminaria dyplomowe Konwersatorium 30/16 2 

Studenckie praktyki zawodowe** Ćwiczenia  600/600 0 

Technologia informatyczna Ćwiczenia/laboratorium 30/30 2 

Wychowanie zdrowotne i promocja 

zdrowia 

Wykład / ćwiczenia 
45/16 3 

Zarządzanie Wykład / ćwiczenia 45/45 5 

Żywienie człowieka Wykład / ćwiczenia 90//52 6 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia      

Stopień : Studia drugiego stopnia  

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Historia kultury wykład/ ćwiczenia  30/36 5 

Analiza ekonomiczna w 

przedsiębiorstwie turystycznym 

wykład/ ćwiczenia  
45/24 4 

Bioróżnorodności wykład/ ćwiczenia  45/24 4 

Doradztwo turystyczne ćwiczenia  30/24 2 

Filozofia wykład/ ćwiczenia  45/16 3 

Informatyka w turystyce i rekreacji  wykład/ ćwiczenia 30/16 3 

Język angielski - wybór lektorat 120/120 5 

Marketing  usług turystycznych i 

rekreacyjnych 

wykład/ ćwiczenia 
60/24 3 

Metodologia badań naukowych wykład/ ćwiczenia  45/32 4 

Planowanie turystyczne ćwiczenia  30/24 2 

Polityka turystyczna ćwiczenia  30/24 2 

Praca dyplomowa    300  20 
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Praktyka - 10 tygodni ćwiczenia zawodowe 400   

Produkt turystyczny ćwiczenia  30/24 2 

Projekt badawczy (konwersatorium 

kierunkowe) 

konwersatorium 
60/30 4 

Regiony turystyczne wykład/ ćwiczenia  120/67 8 

Rekreacja ruchowa i usprawnienia 

fizyczne 

ćwiczenia  
120/32 0 

Seminarium magisterskie seminarium 60/32 2 

Socjologia czasu wolnego wykład/ ćwiczenia  60/32 4 

Statystyka w turystyce wykład/ ćwiczenia  45/16 3 

Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji 

wykład/ ćwiczenia  
30/16 2 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

turystycznym 

 wykład/ ćwiczenia 
45/24 4 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Zarządzanie i marketing       

Stopień : Studia drugiego stopnia  

   

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Historia kultury wykład/ ćwiczenia  30/36 5 

Analiza ekonomiczna w 

przedsiębiorstwie turystycznym 

wykład/ ćwiczenia  
45/24 4 

Bioróżnorodności wykład/ ćwiczenia  45/24 4 

Doradztwo turystyczne ćwiczenia  30/24 2 

Filozofia wykład/ ćwiczenia  45/16 3 

Informatyka w turystyce i rekreacji ćwiczenia 30/16 3 

Język angielski - wybór lektorat 120/120 5 

Marketing  usług turystycznych i 

rekreacyjnych 

wykład/ ćwiczenia 
60/24 3 

Metodologia badań naukowych wykład/ ćwiczenia  45/32 4 

Planowanie turystyczne ćwiczenia  30/24 2 

Polityka turystyczna ćwiczenia  30/24 2 

Praca dyplomowa    300 20  

Praktyka - 10 tygodni ćwiczenia zawodowe 400   

Produkt turystyczny ćwiczenia  30/24 2 

Projekt badawczy (konwersatorium 

kierunkowe) 

konwersatorium 
60/30 4 

Regiony turystyczne wykład/ ćwiczenia  120/67 8 

Rekreacja ruchowa i usprawnienia 

fizyczne 

ćwiczenia  
120/32 0 

Seminarium magisterskie seminarium 60/32 2 

Socjologia czasu wolnego wykład/ ćwiczenia  60/32 4 

Statystyka w turystyce wykład/ ćwiczenia  45/16 3 

Współczesne tendencje w turystyce i wykład/ ćwiczenia  30/16 2 
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rekreacji 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

turystycznym 

 wykład/ ćwiczenia 
45/24 4 

 

Kierunek : Turystyka i rekreacja  

Specjalność: Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii        

Stopień : Studia drugiego stopnia  

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/nie

stacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Historia kultury wykład/ ćwiczenia 30 5 

Analiza ekonomiczna w 

przedsiębiorstwie turystycznym 

wykład/ ćwiczenia 
45 4 

Bioróżnorodności wykład/ ćwiczenia 45 4 

Doradztwo turystyczne ćwiczenia 30 2 

Filozofia wykład/ ćwiczenia 45 3 

Informatyka w turystyce i rekreacji ćwiczenia 30 3 

Marketing  usług turystycznych i 

rekreacyjnych 

wykład/ ćwiczenia 
60 3 

Metodologia badań naukowych wykład/ ćwiczenia 45 2 

Moduł komunikacja ćwiczenia 120 4 

Planowanie turystyczne ćwiczenia 30 2 

Polityka turystyczna ćwiczenia 30 2 

Praca dyplomowa  300 20  

Praktyczna nauka jęz. obcego I wykład/ ćwiczenia 300 10 

Praktyczna nauka jęz. obcego II wykład/ ćwiczenia 180 7 

Praktyczna nauka jęz. obcego III wykład/ ćwiczenia 90 4 

Praktyka - 10 tygodni wykład/ ćwiczenia 400   

Produkt turystyczny ćwiczenia 30 2 

Projekt badawczy (konwersatorium 

kierunkowe) 

ćwiczenia 
60 4 

Przedmiot specjalizacyjny II : Historical 

buildings and monuments of Poznań 

ćwiczenia 
15 1 

Regiony turystyczne wykład/ ćwiczenia 120 8 

Rekreacja ruchowa i usprawnienia 

fizyczne 

ćwiczenia 
120 0 

Seminarium magisterskie wykład/ ćwiczenia 60 4 

Socjologia czasu wolnego wykład/ ćwiczenia 60 4 

Współczesne tendencje w turystyce i 

rekreacji 

wykład/ ćwiczenia 
30 2 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

turystycznym 

wykład/ ćwiczenia 
45 4 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela6 

NIE DOTYCZY 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów ECTS 

    

    

    

    

    

    

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych7 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych8 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma realizacji Semestr 
Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym nie 

będących 

obywatelami 

polskimi) 

Ecotourism wykład V stacjonarne angielski 
TiR II Lic  (63 

osoby)  

Historical buildings and 

monuments of Poznań 

ćwiczenia 

terenowe/projekt 
II stacjonarne angielski  TitR II JOT SUM 

                                                           

 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 
w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 
studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 
wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
8 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 
wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 
elektronicznej) 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 
elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

§ 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 

Zawiera Zał.1.1 Częsci I Kryterium 1. 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana 

jest ocena. 

Zawiera Zał.2.1 Części III 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze 

roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

      Zawiera Zał.2.1  Części III 
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4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac 

dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo także nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia odpowiednio 

z podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej, sporządzoną wg następującego 

wzoru: 

Imię i nazwisko: Paweł Bator 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Doktor Nauk Ekonomicznych Z Dyscypliny Nauk O Zarządzaniu O Specjalności Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem, Rok Uzyskania – 2006 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym – ćwiczenia na studiach stacjonarnych  
II stopnia w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym – wykład na studiach stacjonarnych  
II stopnia w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Finanse przedsiębiorstw – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Finanse przedsiębiorstw – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Finanse przedsiębiorstw – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Finanse przedsiębiorstw – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 
8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Na przestrzeni wieloletniej pracy zawodowej uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych 
o tematyce rozwoju przedsiębiorczości, funkcjonowania gospodarki, prawnych  
i organizacyjnych ramach funkcjonowania przedsiębiorstw. Jestem autorem kilkudziesięciu 
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publikacji o tematyce ekonomicznej, która dotyczy takich obszarów jak: organizacja  
i zarządzanie, zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim, zarządzanie ryzykiem i finansami 
przedsiębiorstw turystycznych. Mój dorobek naukowy, jak i doświadczenie zawodowe  skupiają 
się wokół zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, zasad 
funkcjonowania przedsiębiorstw,  uwarunkowań wykonywania działalności gospodarczej, 
funkcjonowania podstawowych sektorów gospodarki, umiejętności prawidłowej interpretacji 
zjawisk społecznych i ekonomicznych, umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i oceny 
procesów i zjawisk występujących we współczesnej gospodarce,  umiejętności wykorzystania 
zdobytej wiedzy dla potrzeb praktyki gospodarczej.  
Wykaz publikacji: 
1. Paweł Bator, Kajetan Bator, Anna Zielińska-Chmielewska, Żaneta Nejman, Zarządzanie 

finansami przedsiębiorstw turystycznych, w: Wybrane aspekty turystyki i rekreacji, red.  
R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 
Poznań 2016, s. 11-22. 

2. Paweł Bator, Żaneta Nejman, Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie 
turystycznym, w: Wybrane aspekty turystyki i rekreacji, red. R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2016, s. 23-35. 

3. Żaneta Nejman, Paweł Bator, Anna Zielińska-Chmielewska, Planowanie zasobów ludzkich w 
przedsiębiorstwie turystycznym, w: Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii  
i praktyce, red. R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii  
w Poznaniu, Poznań 2017, s. 221-228. 

4. Anna Zielińska-Chmielewska, Paweł Bator, Podstawy funkcjonowania marketingu usług 
turystycznych w Polsce, w: Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce, red.  
R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 
Poznań 2017, s. 423-431. 

5. Anna Zielińska-Chmielewska, Paweł Bator, Żaneta Nejman, Charakterystyka wybranych 
wskaźników finansowych w analizie przedsiębiorstwa turystycznego w Polsce,  
w: Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce, red. R. D. Tauber, E. Mucha-
Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2017, s. 433-442. 

6. Paweł Bator, Benedykt Bober, Anna Zielińska-Chmielewska, Żaneta Nejman, Zarządzanie 
ryzykiem w przedsiębiorstwach turystycznych, w: Współczesne oczekiwania wobec 
turystyki, hotelarstwa i gastronomii, red. R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła 
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2018, s. 11-20. 

7. Żaneta Nejman, Anna Zielińska-Chmielewska, Paweł Bator, Zastosowanie Modelu Altmana 
– analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia bankructwem na przykładzie 
branży gastronomicznej, w: Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa  
i gastronomii, red. R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii 
w Poznaniu, Poznań 2018, s. 119-129. 

8. Anna Zielińska-Chmielewska, Żaneta Nejman, Paweł Bator, Wykorzystanie nauki  
o organizacji i zarządzaniu w turystyce, w: Współczesne oczekiwania wobec turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii, red. R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa  
i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2018, s. 225-233. 

9. Żaneta Nejman, Paweł Bator, Zastosowanie diagramu ishikawy do analizy przyczyn 
wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, w: Turystyka rekreacja 
hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie, red. Irena Czyżewska, Lech 
Drożdżyński, Ewa Mucha-Szajek, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 
Poznań 2019, s. 111-119. 

10. Paweł Bator, Żaneta Nejman, Anna Zielińska-Chmielewska, Zarządzanie kryzysowe  
w turystyce i jego wpływ na wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe Polaków w sezonie letnim 
2020, artykuł zostanie opublikowany w Zeszytach Naukowych WSHiG w Poznaniu. 
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Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (ds. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym  
w uczelni zagranicznej, ds. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Byłem promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich. 

Prowadzone prace: 

− Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie; 

− Marketing usług bankowych w BZWBK S.A.; 

− Style kierowania stosowane przez kierowników ds. personalnych w firmie HaCon Sp. Z o.o.; 

− Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników w przedsiębiorstwie Autostrada 
Eksploatacja S.A. w związku z otwarciem II segmentu Autostrady A2 Konin-Świecko; 

− Alianse strategiczne jako nowy sposób konkurowania przedsiębiorstw; 

− System szkolenia pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi w SKOK im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 

− Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów; 

− Etyka a biznes – możliwości i ograniczenia w rozwoju przedsiębiorstw; 

− Zarządzanie zmianą w organizacji gospodarczej na przykładzie ENEA S.A.; 

− Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; 

− Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji gospodarczej; 

− Motywowanie pracowników na przykładzie Pofam – Poznań Sp. Z o.o. 

− Zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej; 

− Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Grupa Recykl S.A.; 

− Konflikt w przedsiębiorstwie i sposoby jego rozwiązywania; 

− Determinanty wyboru przez przedsiębiorcę formy sprzedaży towarów – handel tradycyjny, a 
handel elektroniczny. 

 
Ponadto byłem recenzentem 9 prac. 
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Imię i nazwisko: Tomasz Borowy 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

magister inżynier 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Zajęcia (Ekonomika turystyki – ćwiczenia, Fizjologia człowieka – ćwiczenia, Kuchnie świata 
– wykład, SLOW FOOD – wykład, Wybrane zagadnienia z mikrobiologii – wykład, 
Wybrane zagadnienia z toksykologii – wykład, Wychowanie zdrowotne i promocja 
zdrowia – wykład) na studiach stacjonarnych I i II stopnia w wymiarze: 210 godz./ 
semestr 

− Zajęcia (Kuchnie świata – wykład, Fizjologia człowieka – ćwiczenia, Wychowanie 
zdrowotne i promocja zdrowia, Ekonomika turystyki i rekreacji, Obsługa ruchu 
turystycznego) na niestacjonarnych I w wymiarze: 46 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Imię i nazwisko: Dagmara Bratkowska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister, pedagogika ogólna, 2009 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia w wymiarze: 135 godz./ 
semestr 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 
godz./semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Certyfikat językowy LCCI ( The London Chamber of Commerce and Industry Examinations 
Board) English for Business 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (się. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, się. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Praktyki pedagogiczne – nauczyciel jezyka angielskiego: 

- Przedszkole “Polne Kwiatki” Gutowo Male 

-  ZS Targowa Gorka  - Szkola Podstawowa 

- ZS Targowa Gorka – Gimnazjum 

- Gimnajum nr 1 Wrzesnia 

- Liceum Ogolnoksztalcace im. H. Sienkiewicza, Wrzesnia 

- III Liceum Ogolnoksztalcace, Gniezno 

- Uczestnictwo w warsztatach metodycznych  organizowanych przez Centrum Zasobów Dydaktycznych 

przy NKJO we Wrześni : Project- based learning ( Nauczanie jezyka metoda projektów); Teaching 

strategies ( Strategie nauczania – dobre praktyki), Gender- based learning (Rola plci w uczeniu się) 

 Nauczyciel jezyka angielskiego, szkola COMPLETUDE, Francja 
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Imię i nazwisko: Dominika Bratkowska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Doktor (Doktor Europejski), Nauki i Technologie Chemiczne, 2011 
Magister Chemii Środowiska, 2007 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Edukacja ekologiczna – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia – wykład na studiach niestacjonarnych  
I stopnia w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Ekologia i ochrona środowiska – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 20 godz./ semestr 

− Ekologia i ochrona środowiska – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Fizjologia człowieka – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Lista publikacji:     
1. Determination of the antitubercular drug PA-824 in rat plasma, lung and brain tissues by 
liquid chromatography tandem mass spectrometry: Application to a pharmacokinetic study. D. 
Bratkowska, A. Shobo, G.E.M. Maguire, G.H. Kruger, T. Govender  J. Chromatogr. B 15;988:187-
94 (2015) – chemia farmaceutyczna 
2. Visualization of time dependent distribution of rifampicin in rat brain using MALDI MSI and 
quantitative LCMS/MS   Shobo, A.; Bratkowska, D.; Baijnath, S.; Naiker, S.; Bester, L. A.; Singh, 
S.; Maguire, G. E. M.; Kruger, H. G.; Govender, T. Assay Drug Dev. Techn. 2015, 13, 5, 277 - 
chemia farmaceutyczna 
3. Tissue Distribution of Pretomanid in Rat Brain via Mass Spectrometry Imaging  Shobo, A.; 
Bratkowska, D.; Baijnath, S.; Naiker, S.; Somboro, A. M.; Bester, L. A.; Singh, S.; Naicker, T.; 
Kruger, H. G.; Govender, T. Xenobiotica 2015, DOI: 10.3109/00498254.2015.1067935 - chemia 
farmaceutyczna 
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4. MALDI MSI and LCMS/MS: Towards preclinical determination of the neurotoxic potential of 
fluoroquinolones Shobo, A.; Baijnath, S.; Bratkowska, D.; Naiker, S.; Somboro, A. M.; Bester, L. 
A.; Singh, S.; Naicker, T.; Kruger, H. G.; Govender, T. Drug Test Anal. 2015 DOI: 
10.1002/dta.1862. - chemia farmaceutyczna 
5. Rapid and Widespread Distribution of Doxycycline in Rat Brain: A Mass Spectrometric 
Imaging Study Munyeza, C. F.; Shobo, A.; Baijnath, S.; Bratkowska, D.; Naiker, S.; Bester, L. A.; 
Singh, S.; Maguire, G. E. M.; Kruger, H. G.; Naicker, T.; Govender, T. Xenobiotica 2015, DOI: 
10.3109/00498254.2015.1081307 - chemia farmaceutyczna 
6. Development and Validation of a Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-
MS/MS) Method for the quantification of Tigecycline in rat brain tissues  Munyeza, C. F.; Shobo, 
A.; Baijnath, S.; Bratkowska, D.; Naiker, S.; Bester, L. A.; Singh, S.; Maguire, G. E. M.; Kruger, H. 
G.; Naicker, T.; Govender, T. Biomed. Chromatogr. 2015, https://doi.org/10.1002/bmc.3616. 
- chemia farmaceutyczna 
7. Różnorodność biologiczna Republiki Południowej Afryki w rozwoju ekoturystyki. 
D. Bratkowska, Turystyka, hotelatstwo, gastronomia w teorii w praktyce – zbiór monografii. 
WSHIG, 2017 – ekoturystyka 
8. Ekoturystyka i agroturystyka w krajach Ameryki Południowej na przykładzie Kolumbii.  
D. Bratkowska, Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii w praktyce – zbiór monografii. 
WSHIG, 2017 - ekoturystyka 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Współpraca z WSHIG w latach 2017-obecnie. 

Prowadzenie zajęć w języku angielskim – WSHIG, Ecotourism w latach 2018/2019 

Prowadzenie seminariów dyplomowych – WSHIG, w latach 2018/2019 
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Imię i nazwisko: Agata Dolacińska-Śróda 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Doktor nauk humanistycznych/ 2001 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia w wymiarze: 150 
godz./semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

1. Artykuły:  
- Konieczny G, Rasińska R, Dolacińska-Śróda A., Psychological terror as today’s tsunami of the 
working environment on the example of the female nurse, male nurse and midwife’s 
professions – research perspective, Pielęgniarstwo Polskie 2016, 4(62), 519-523. 
- Multicultural History of British Cuisine – the Most Significant Aspects, w: Turystyka, 
hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce, red. Mucha-Szajek E., Tauber R.D., Poznań 2017, 
s. 71-74. 
 
2. Korekta w j.angielskim: 
- Rasińska R, Głowacka M.D. (red.) Wybrane kulturowe, zdrowotne i medyczne aspekty stylu 
życia. Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2016 
- Rasińska R, Głowacka M.D. (red.) Wybrane determinanty stylu życia. Polskie Towarzystwo 
Nauk o Zdrowiu, Poznań 2016 
- Rasińska R, Głowacka M.D. (red.) Zdrowie w nauce i praktyce. Czterdziestolecie szpitala  
w Puszczykowie. Doświadczenia i rozwój. Program i streszczenia. Poznań 2016. 
- Rasińska R, Głowacka M.D (red.) Wybrane elementy opieki zdrowotnej. Polskie Towarzystwo 
Nauk o Zdrowiu, Poznań 2016 
- Rasińska R, Głowacka M.D. (red) Zdrowie – wartość społeczna. Program i streszczenia, Poznań 
2015 
 
4. Korekta tekstów w języku angielskim w czasopismach naukowych 
- Pielęgniarstwo Polskie (Polish Nursing), każdy numer od numeru 4/2013 do obecnego 3 (81) 
2021  
- Poznańskie Studia Teologiczne (Poznan Theological Studies) 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (hab. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
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uczelni zagranicznej, hab. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

- osiemnastoletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (zajęcia translatorskie oraz literaturoznawcze); opiekun roku; liczba 

wypromowanych magistrów – 10 

- dwudziestoczteroletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w Wyższej Szkole 

Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu; opiekun roku; liczba wypromowanych absolwentów  

z tytułem licencjata – 5 

- wieloletnia współpraca z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu – tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski oraz  

z języka angielskiego na język polski 

- współpraca z Międzyuczelnianym Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu im. 

Mikołaja Kopernika w Toruniu – tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na 

język angielski, korekta tekstów naukowych w języku angielskim 

- współpraca z Katedrą i Zakładem Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu 

Medycznego – praca redakcyjna w piśmie „Pielęgniarstwo Polskie” – korekta tekstów 

naukowych w języku angielskim, tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na 

język angielski  

- współpraca z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu – prowadzenie kursu języka angielskiego 

dla doktorantów, tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski, 

korekta tekstów w języku angielskim 

- współpraca z Wydziałem Teologicznym UAM – tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka 

polskiego na język angielski, korekta tekstów naukowych w języku angielskim 
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Imię i nazwisko: Włodzimierz Dolata 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Hab. zwyczajny – nauki rolnicze – 2006r. 
Hab. dr hab.      – nauki rolnicze – technologia żywności i żywienia  - 2001r.  
Technolog żywności – technologia mięsa – 1965r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Produkcja roślinna i zwierzęca – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Wybrane zagadnienia z toksykologii – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 45 godz./ semestr 

− Wybrane zagadnienia z mikrobiologii – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 45 godz./ semestr 

− Produkcja roślinna i zwierzęca – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Produkcja nowych wyrobów żywnościowych i potraw obliguje do zastosowania różnorodnego 
zestawu substancji funkcjonalnych, umożliwiających pod względem zdrowotnym i jakościowym 
kształtowanie cech sensorycznych. Coraz więcej producentów  próbuje opracowywać receptury 
i technologie produktów o zmniejszonej zawartości tłuszczu, a tym samym o obniżonej 
kaloryczności. Ponadto, stosują nowe sposoby i metody obróbki cieplnej jak np. sous vide. 
Ważne jest również bezpieczeństwo zdrowotne spożywanych potraw i wyrobów, bowiem 
niektóre procesy cieplne źle prowadzone, powodują powstawanie w produktach substancji 
kancerogennych. Kształtowanie cech sensorycznych produktów spożywczych, które 
zaspakajałyby potrzeby zdrowotno-żywieniowe konsumentów, w dobie zagrożenia chorobami 
cywilizowanymi stało się wyzwaniem dla technologów i producentów żywności, a także 
naukowców.  
Publikacje 
  Patenty 
Kowalczewski P., Lewandowicz G., Dolata W., Piotrowska E., Krzywdzińska –Bartkowiak M., 
Piątek M. (2016): Dania obiadowe i sposób wytwarzania dania obiadowego. Patent UPRZP nr 
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224188 z dnia 30.11.2016.  
Kowalczewski P., Lewandowicz G., Dolata W., Piotrowska E., Krzywdzińska –Bartkowiak M., 
Piątek M. (2016): Pasztet i sposób wytwarzania pasztetu. Patent UPRZP nr 222968 z dnia 
30.09.2016.  
Kowalczewski P., Lewandowicz G., Dolata W., Piotrowska E., Krzywdzińska –Bartkowiak M., 
Piątek M. (2016): Parówki i sposób wytwarzania parówek. Patent UPRZP nr 222980 z dnia 
30.09.2016. 
Publikacje naukowe 
Dolata W., Fedorowicz T. (2016): Ocena sensoryczna steków przyrządzonych z mięsa różnych 
ras bydła. Konferencja Naukowa  „Wybrane aspekty turystyki i rekreacji” 6.12.2016. Wyd. Nauk. 
WSHiG w Poznaniu, Str. 10-15 
 
Dolata W., Andrzejczak M. (2017): Porównawcza ocena potraw z mięsa wieprzowego 
poddanych różnym rodzajom obróbki cieplnej. Konferencja Naukowa: Wybrane aspekty 
turystyki i rekreacji”. Wyd. Nauk. WSHiG w Poznaniu, Str. 21-27 
 
Dolata W., Glinkowski P. (2018): Ocena jakościowa potraw z rostbeefu i polędwicy wołowej 
poddanych różnym rodzajom obróbki termicznej. Konferencja naukowa: Współczesne 
oczekiwania wobec turystyki współczesnej. Wyd. Nauk. WSHiG w Poznaniu, Str. 41-48 
Borowy T., Dolata W. (2019): Urządzenia i techniki wykorzystywane podczas grillowania. 
Konferencja Naukowa: Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we współczesnym 
świecie. Wyd. Nauk. WSHiG w Poznaniu, Str. 9-16 
 
Dolata W., Borowy T. (2019): Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności 
wędzonej. Konferencja Naukowa: Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we 
współczesnym świecie. Wyd. Nauk. WSHiG w Poznaniu, Str. 39-48 
 
Promocja środowiska naukowego 
 
 Przewodniczący Komisji oceniających jakość wyrobów mięsnych i drobiowych na corocznym 
Forum Rzeźnicko- Wędliniarskim POLAGRA FOOD na MTP w Poznaniu,   
 Przewodniczący Jury w Konkursie Najlepszy Kosz i Stół Wielkanocny w Rokietnicy 
 Od wielu lat współpracuje ściśle z przemysłem mięsnym i prowadzę wykłady oraz szkolenia 
dla tej branży przemysłowej. 
 
Organizacja konferencji naukowej – tytuł i data konferencji:  
  
- Współorganizator Konferencji Naukowej „Wybrane aspekty turystyki i rekreacji” 6.12.2016. 
WSHiG w Poznaniu. 
 
Funkcje w towarzystwach naukowych – nazwa towarzystwa i pełnione funkcje 
 
-  Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,  
- Członek Rady Programowej czasopisma „Gospodarka Mięsna”,  
-  Stały współpracownik niemieckiego czasopisma naukowego Fleischwirtschaft,  
 
Inne – uznane przez ocenianego za istotne: 
- Członek i stały współpracownik Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Cechu 
Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy w Poznaniu 
- Ekspert ds. maszyn dla przemysłu mięsnego. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
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najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Podręcznik 

 

      Wajdzik J., Dolata W., Olszewski A., Muchowicz P.: Technologiczne uwarunkowania 

powstawania odchyleń jakościowych wyrobów mięsnych. Cz.1 Stron 263; Cz.2 Stron  221. Wyd. 

Rzeźnik polski. Racibórz 2018 

 

Nagrodzone prace dyplomowe, których byłem promotorem: 

− Andrzejczak M. (2017): Porównawcza ocena potraw z mięsa wieprzowego. Praca 

licencjacka. 

− Moczydłowski K. (2019): Wpływ procesów niskotemperaturowych na cechy sensoryczne  

i świeżość  gotowych wyrobów. Praca magisterska. 

 

Uruchomienie nowego przedmiotu „Zagrożenia zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego” 

na V roku studiów w WSHiG w Poznaniu w ramach przedmiotów do wyboru. 
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Imię i nazwisko: Lech Drożdżyński 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

doktor nauk o kulturze fizycznej uzyskany w dniu 14.12.2016 roku 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Podstawy dyplomacji – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

− Podstawy turystyki – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

− Turystyka na rzecz zdrowia – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 30 
godz./ semestr 

− Współczesne tendencje w turystyce – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Turystyka w polityce państwa – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Spis publikacji. 

W minionym okresie czasu opublikowałem następujące artykuły: 

1. „Między ziemią a niebem” – Spojrzenie Ojca Świętego Jana Pawła II na krajoznawstwo  
i turystykę polską – Wyd. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 2020 

2. Terroryzm a turystyka XXI wieku – Wyd. WSHiG 2019 
3. Rola, zadania i znaczenie współczesnej turystyki i jej form w profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych i rehabilitacji – Wyd. WSHiG 2016 
4. Rola turystyki społecznej w kształtowaniu postaw w prozdrowotnych na przykładzie 

działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Wyd. WSHiG 2014 
5. Turystyka nie jedno ma imię PSNARiTur 2015 
6. Zdrowie i wellness, znaczenie i sposoby realizacji we współczesnym świecie – Wyd. 
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WSHiG 2018 
7. Cywilizacja techniczna i zagrożenia zdrowia oraz zapobieganie im w Europie i Polsce – 

Wyd. WSHiG 2018 
8. Historia powstawania zorganizowanych form turystyki polskiej w latach 1873 – 2004 na 

przykładzie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Wyd. WSHiG 2017 

Działania prozdrowotne Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w zakresie 
promocji aktywności fizycznej – Rozprawa Doktorska 2016r. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Od roku 1977 jestem działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – krajoznawczego, w tym: 
1) w latach 2001 – 2005 wiceprezesem ZG PTTK, następnie w latach 2005 – 2009 – 2013 
Prezesem Zarządu Głównego, kolejno 2013 – 2017 członkiem Zarządu Głównego 
2) od 1999 roku do chwili obecnej wiceprezes Oddziału Poznańskiego PTTK 
3) od 2001 roku do 2009 roku członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, od roku 2009 
członek Rady Fundacji Edukacji Olimpijskiej PKOL oraz członek Kapituły Odznaczeń PKOL do 
chwili obecnej 
4) wiceprezes rady Regionalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – 3 kadencje 
5) członek zarządu Wielkopolskiej Izby Turystycznej od XI 2021 roku 
6) wiceprezes oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji, Rekreacji  
i Turystyki do chili obecnej 
7) członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Turystyki od 2016 roku 
8) Przewodniczący Konwentu WSHiG od 2015 roku do chwili obecnej 
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Imię i nazwisko: Łukasz Dziarski 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister Fizyki i Informatyki /2005r.  

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Technologie informatyczne – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Technologie informatyczne – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Współtworzenie platformy Teams do nauki zdalnej 
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Imię i nazwisko: Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii/ 2010 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Historia architektury i sztuki - wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Historia kultury – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 15 godz./ 
semestr 

− Historia kultury – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 15 godz./ 
semestr  

− Filozofia – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Filozofia – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Metodologia badań naukowych – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Metodologia badań naukowych – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Historia architektury i sztuki – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

− Historia architektury i sztuki – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i prowadzonych 
na nim zajęć. 

Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce upoważniam Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w 
Poznaniu do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 
moich osiągnięć w następujących dziedzinach naukowych: nauki społeczne 
w następujących dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i 
administracji. 
 

Wykaz publikacji 
 
Redakcja naukowa 

− pod. red.: Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, 
red. nauk.Anna Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt, Poznań 2019; ISBN 978-
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83-60038-77-2 

 
Artykuły: 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Rola NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa w regionie 
Bałkanów Zachodnich, [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego, red. nauk. 
M. Kaszuba,R. Puzikow, J. Zieliński, Warszawa-Siedlca 2018, s. 95-112 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Wpływ kryzysu ukraińskiego na sytuację społeczno-
polityczną Macedonii w latach 2014-2016, [w:] Polska-Rosja. W świecie globalnych 
przeobrażeń, red. nauk. D. Jarnicki, A. Piskorz, Warszawa-Siedlce 2018, s. 116-138 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w świetle 
narodowych strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Republiki Serbii - analiza 
porównawcza, [w:] Polska-Rosja. Współczesny świat. Zintegrowany czy zdezintegrowany?, 
red. nauk. M. Kaszuba, M. Stempień, M. Niedbała, Warszawa-Siedlce 2018, s. 174-189 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz [współaut.], Zbaraszewska Anna, Słowo wstępne, [w:] 
Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, red. 
nauk. Anna Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt, Poznań 2019, s. 11-16 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Bezpieczeństwo energetyczne, transportowe i cyfrowe 
Europy Środkowo-Wschodniej w świetle wybranych projektów priorytetowych Inicjatywy 
Trójmorza, [w:] Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i 
gospodarczym, red. nauk. Anna Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt, Poznań 
2019, s. 197-221 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Jeden Pas i Jedna Droga między Trzema Morzami. Chińska 
polityka soft power wobec nowych członków Unii Europejskiej, [w:] Inicjatywa Trójmorza 
w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym, red. nauk. Anna 
Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt, Poznań 2019, s. 179-196 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Macedonia Północna wobec Inicjatywy Trójmorza – 
wymiar polityczny, gospodarczy i wojskowy, „Wschodnioznawstwo” 2019, Tom 13, s. 59-
75 ( https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/2019/Tom-13/art/19009/ ) 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, One Belt, One Road between Three Seas: China’s soft-
power policy towards ‘new’ EU members, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej” 2019, nr 17(3), s. 93-114 (DOI:10.36874/RIESW.2019.3.6, 

https://www.researchgate.net/publication/340320635_One_Belt_One_Road_between_T
hree_Seas_China%27s_soft-power_policy_towards_%27new%27_EU_members 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Kwestie migracji i uchodźstwa w strategiach 
bezpieczeństwa narodowego państw Trójmorza - analiza porównawcza, [w:] Migracje w 
kontekście bezpieczeństwa i obronności, red. nauk. Jan Rajchel, Stanisław Topolewski, 
Siedlce 2020, s. 153-170 

− Dziewiałtowski-Gintowt Bartosz, Integracja Ukrainy z Unią Europejską w świetle wybranych 
projektów Inicjatywy Trójmorza, „Wschodnioznawstwo” 2021, Tom 15 [złożony do druku] 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 
10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz 
z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone 
innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki 
sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, 
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uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem 
naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach 
mobilności nauczycieli akademickich). 

Wykaz dorobku dydaktycznego w latach 2007-2021 

 

1. Kierunek „turystyka i rekreacja”: 

− historia architektury i sztuki (30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładów), 

− historia kultury (30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładów), 

− metodologia badań naukowych (30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładów), 

− filozofia (30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładów), 

− podstawy muzealnictwa (15 godzin konwersatorium), 

− wykład monograficzny: architektura krajów bałkańskich (30 godzin wykładów). 

2. Kierunek „administracja”: 

− nauka o administracji (30 godzin ćwiczeń), 

− podstawy prawne bezpieczeństwa państwa (20 godzin wykładów) 

− ustrój samorządu terytorialnego (30 godzin ćwiczeń i 20 godzin wykładów), 

− prawo międzynarodowe publiczne (40 godzin wykładów), 

− prawo ochrony konkurencji i konsumentów (20 godzin wykładów), 

− polityka społeczna i gospodarcza (30 godzin ćwiczeń, 60 godzin wykładów), 

− polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych (30 godzin wykładów), 

− polityka bezpieczeństwa państwa (30 godzin wykładów), 

− polityka rynku pracy (20 godzin wykładów), 

− polityka rynku pracy w Unii Europejskiej (20 godzin wykładów), 

− instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej (10 godzin wykładów), 

− administrowanie funduszami Unii Europejskiej (90 godzin ćwiczeń, 50 godzin wykładów), 

− przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej (60 godzin ćwiczeń), 

− fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej (20 godzin 

wykładów), 

− międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (60 godzin 

wykładów), 

− działania prewencyjne w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego (20 godzin 

wykładów), 

− przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu (20 
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godzin wykładów), 

− zasady ustroju politycznego państwa (30 godzin wykładów), 

− historia myśli administracyjno-ustrojowej i socjologiczno-ekonomicznej (20 godzin 

wykładów), 

− zawodoznawstwo (20 godzin ćwiczeń i 10 godzin wykładów), 

− seminarium licencjackie na kierunku „administracja” (10 godzin). 

− administracja publiczna (20 godzin ćwiczeń) 

3. Kierunek „bezpieczeństwo narodowe”: 

− międzynarodowe stosunki polityczne (20 godzin ćwiczeń i 20 godzin wykładów), 

− międzynarodowe stosunki wojskowe (20 godzin ćwiczeń i 20 godzin wykładów), 

− współczesne ruchy społeczne (20 godzin ćwiczeń i 20 godzin wykładów), 

− współczesne systemy polityczne (20 godzin ćwiczeń i 20 godzin wykładów), 

− zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (10 godzin ćwiczeń i 10 godzin wykładów), 

− zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej (8 godzin ćwiczeń i 8 godzin 

wykładów), 

− zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego (8 godzin ćwiczeń i 

8 godzin wykładów), 

− zagrożenia występujące podczas wojny (20 godzin wykładów), 

4. Seminaria licencjackie i magisterskie na kierunkach „administracja” i „pedagogika” 

prowadzone od 2015 roku 
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Imię i nazwisko: Krystian Grądecki 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 

(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 

naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 

akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język francuski i hiszpański – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 105 

godz./ semestr 

− Elementy wiedzy o Polsce na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 godz./ 

semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 

dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 

znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 

naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 

badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 

szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i prowadzonych 

na nim zajęć. 

2019 Instituto Cervantes, dyplom znajomości języka hiszpańskiego DELE Avanzado 

C1potwierdzający znajomość języka na poziomie C1. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 

10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz 

z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone 

innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki 

sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, 

uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem 

naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach 

mobilności nauczycieli akademickich). 

VII 2021 – Uzyskanie nagrody European Language Label  - Europejskiego znaku innowacyjności 

w dziedzinie nauczani i uczenia się języków obcych. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne 

techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Nagroda za stworzenie 

wirtualnego studia nauki języka hiszpańskiego.  

2021 – Współautor podręcznika Zdam maturę (język francuski) 
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Imię i nazwisko: Grzegorz Gzyl 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister od 1998 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 210 godz./ 
semestr 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 28 godz./ 
semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Praca w dziennikarstwie 
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Imię i nazwisko: Anna Haś 
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 
Magister Filologii Angielskiej, specjalizacja: Metodyka nauczania języków obcych 
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia w wymiarze: 135 godz./ 
semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 
 
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
Wieloletnia praca na Uczelni Wyższej w zakresie nauczania języka angielskiego 
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Imię i nazwisko: Katarzyna Jakubczak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister Filologii Romańskiej ( 1998) ( Podyplomowe Studia polsko-francuskie w zakresie 
Zarządzania , 1998) 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język francuski i hiszpański – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia w 
wymiarze: 270 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

- organizowanie  i przeprowadzanie konkursów piosenki francuskiej  
- organizowanie i przeprowadzanie konkursów wiedzy o krajach frankofońskich  
- organizowanie uczelnianych konkursów znajomości języka francuskiego 
- permanentne samokształcenie językowe, między innymi dzięki współpracy z Firmami 
francuskimi ( branża budowlana, meblarska, hotelarska, krawiecka ) 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

- Nauczanie w szkołach państwowych:  

  Zespół Szkół nr 1w Jarocinie : Technikum drzewne, Policalne studium pracy biurowej)  

( umiejętność przystosowania metod nauczania oraz materiału dla danej specjalizacji ) 

Gimnazjum w Książu Wielkopolskim (rozszerzanie stosowanych metod : piosenka francuska 

jako zachęcające narzędzie, kontakty z partnerską Gminą we Francji) 

- Współpraca ze szkołami językowymi , między innymi : „Skrivanek”, „Maximizing” –Warszawa; 

 „ Anglista”; Jarocin ( nauczanie na wszystkich poziomach językowych : A1-C1,: kursy 

indywidualne oraz dla firm )  

 

- Nauczanie w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii ( umiejętność przystosowania metod 

nauczania oraz materiału dla danej specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem  

i wykorzystywaniem autentycznych materiałów językowych, takich jak : rozmowy telefoniczne, 

wiadomości e-mail, sms-y, listy, przepisy na dania ; udział w przygotowywaniu 

i przeprowadzeniu „ Akademickiego Konkursu Języka Francuskiego „ ) 
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Imię i nazwisko: Luiza Janisch-Kowalczyk 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister Neofilologii – filologia szwedzka z językiem niemieckim/ 1996r.,Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język niemiecki – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wymiarze: 195  
godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 182 

 

Imię i nazwisko: Ewa Jankowiak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Imię i nazwisko: Jolanta Janowska-Krakowiak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister ( 1993) /absolwentka filologii romańskiej / nauczyciel akademicki 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język francuski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 210 
godz./semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Praca dydaktyczna: prowadzenie zajęć językowych w grupach o różnym stopniu zaawansowania, z 

uwzględnieniem języka specjalistycznego (turystyka, hotelarstwo i gastronomia) oraz z elementami 

kultury i cywilizacji Francji i krajów frankofońskich. 
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Imię i nazwisko: Alicja Jaworska-Piasecka 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Dr nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia--2003  

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Żywienie człowieka – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Metodyka usług hotelarskich – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 
30 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Publikacje i konferencje  
 
 
a) Alicja Jaworska-Piasecka, Piec konwekcyjno parowy, Szef Kuchni, wrzesień 2021 
 
b) Alicja Jaworska-Piasecka, Podstawowe zalety mebli ze stali nierdzewnej, Szef Kuchni, 
sierpień 2021 
 
c) Alicja Jaworska-Piasecka, Bemary proste a niezbędne, Szef Kuchni, styczeń 2021 
 
d) Alicja Jaworska-Piasecka, Powiew lata w zimowym menu, Szef Kuchni, listopad 2020 
 
e) Waldemar Jaworki, Alicja Jaworska -Piasecka, Walory mięsa jeszcze raz , Gospodarka 
Mięsna, 09/20 
 
f) Waldemar Jaworski, Alicja Jaworska-Piasecka, Mięso w diecie ewolucyjnej człowieka 
Gospodarka Mięsna, 06/20 
 
g) Alicja Jaworska-Piasecka „ Historia etykiet” -Turystyka i rekreacja hotelarstwo i gastronomia 
we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSHiG, Poznań 2019 
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h) Alicja jaworska-Piasecka „ Jak układać kartę menu aby poprawić pracę mózgu” Turystyka  
i rekreacja hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe 
WSHiG, Poznań 2019 
 
2019 Konferencja „ ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRODUKT REGIONALNY, TRADYCYJNY  
I EKOLOGICZNY” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
wykład- „Świadomość konsumencka w zakresie żywności wysokiej jakości” 
2018  Ogólnopolska Konferencja naukowa „WSPÓŁCZESNE OCZEKIWANIA WOBEC TURYSTYKI, 
HOTELARSTWA I GASTRONOMII”  
Publikacja „Wpływ obróbki termicznej na jakość mięsa ryb” 
 
2017 Ogólnopolska Konferencja naukowa „TURYSTYKA, HOTELARSTWO, GASTRONOMIA  
W TEORII I PRAKTYCE”   
Publikacje „Wpływ glutenu na atrakcyjność sensoryczną potrawy. Na przykładzie chleba, 
makaronu i gofrów”,  
„Zwyczaje żywieniowe Polaków podczas wyjazdów turystycznych” 
 
2016 Ogólnopolska Konferencja naukowa „WYBRANE ASPEKTY  TURYSTYKI I REKREACJI” 
Publikacje: „Wpływ diety wegetariańskiej na rozwój niemowląt i dzieci” 
„Rozwój kuchni molekularnej w Polsce” 
Artykuł w magazynie „POD PARASOLEM” periodyk dla pracowników PGN pt.  „Dieta 
pudełkowa” 
 
2015  Konferencja Naukowa „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY W TURYSTYCE I REKREACJI „ 
PUBLIKACJA „OLEJ LNIANY JAKO ZDROWY DODATEK DO CODZIENNEJ DIETY „ 
Zeszyty naukowe WSHiG „OCENA RACJONALNEGO ŻYWIENIA DZIECI ŻŁOBKOWYCH  
I PRZEDSZKOLNYCH” 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

---Prace licencjackie i magisterskie wyróżnione 

2016-2017     Certyfikowana Akademia Dietetyka 

2019 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu2016 

2020-obecnie 

Członek komisji egzaminacyjnej 

Izba Rzemieślnicza, Poznań 

-członek komisji egzaminacyjnej „Zawód kelner”  

-współpraca z restauratorami oraz hotelarzami w zakresie szkoleń z obsługi konsumenta  

2019 

-Prowadzenie konsultacji naukowych z zakresu technologii mięsa w ramach akcji „Wielkanoc Mięsna 

Święta Polska Tradycja. Wieprzowina na Wielkanocnym stole „   

-udział w konferencji –Food Hack by Krinova Szwecja 

 

2017- obecnie 
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Specjalista ds. technologii żywności 

FPMS-Doradztwo Unijne Joanna Ochniak, , Poznań 

szkolenia z zakresu obsługi klienta i dietetyki oraz praca w  komitecie organizacyjnym konkursu 

Wielkopolski Kucharz Roku -Konkurs kulinarny  im. Rafała Jelewskiego 

2020-04   

2017 -obecnie 

Szkolenia z zakresu technologii żywności i obsługi gości 

2016-obecnie 

Wolontariaty- o   

Stowarzyszenie na TAK 

szkolenia i wykładu otwarte o zasadach zdrowego i racjonalnego żywienia  

 

2016-obecnie 

Konsultant ds. opakowań 

ABC Kuchni, Poznań 

Opracowywanie etykiet produktów; skład odżywczy oraz GDA 
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Imię i nazwisko: Wojciech Kasprzak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Doktorat: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ 1982r. 
Habilitacja 
 
Przewód habilitacyjny zakończony kolokwium habilitacyjnym na II Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 1998 r. 
 
Mimo pozytywnych 3 recenzji i trzykrotnego pozytywnego przegłosowania kolokwium 
habilitacyjnego, habilitacja nie została zatwierdzona przez Centralną Komisję ds. stopni 
naukowych w Warszawie. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia – wykład na studiach stacjonarnych  
I stopnia w wymiarze: 12 godz./ semestr 

− Fizjologia człowieka – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Podręcznik akademicki: „MEDYCYNA FIZYKALNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ” W. Kasprzak,  
A. Mańkowska, PZWL 2020 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

1. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu – 2000-2015 

Wykłady i ćwiczenia z zakresu fitoterapii (leczenia lekami pochodzenia roślinnego), w ramach 

szkolenia farmaceutów i technicznych pracowników aptek 

2. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu – od 2005r. i nadal 

Wykłady i ćwiczenia z zakresu: 

• Wychowanie zdrowotne, z elementami lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki 

zdrowotnej 

• Fizjologia organizmu człowieka 
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Imię i nazwisko: Hubert Kawa 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

magister 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język francuski na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 60 godz./semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

2019-2020 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przy II Liceum 
Ogólnokształcącym w Poznaniu 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

2021 – Współautor podręcznika Zdam maturę (język francuski) 
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Imię i nazwisko: Aleksandra Królikowska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego ,Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 1990r. 
Organizacja i zarządzanie Oświatą - ODN 1997 
Kadry, Płace ,Podstawy księgowości -Kursy uzupełniające - 1999 
Podyplomowe Studia UAM Wydział Anglistyki, Nauczanie językaangielskiego na poziomie wych. 
przedszkolnego i naucz. zintegrowanego 2018 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Propedeutyka socjologii – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 
godz./ semestr 

− Komunikacja interpersonalna – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w 
wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Komunikacja interpersonalna – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

− Propedeutyka socjologii – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze 15 
godz./ semestr 

− Socjologia czasu wolnego – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

− Socjologia czasu wolnego – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Wprowadzenie do studiów – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze : 
5 godz./ semestr 

− Dyskurs akademicki – na studiach niestacjonarnych w wymiarze: 5 godz./semestr 

− Propedeutyka socjologii – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 16 
godz./ semestr 

− Propedeutyka socjologii – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 
16 godz./ semestr 

− Historia architektury i sztuki – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w 
wymiarze: 15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Prowadzenie licznych akcji charytatywnych: 
1/ kartki dla chorych dzieci Z ODZIAŁU Onkologii w Szpitalu dziecięcym w Poznaniu, ul. 
Szpitalna/co roku w grudniu 0d 2008 roku do dziś 
2/Liczne akcje charytatywne na rzecz Podopiecznych PDS nr 4 W Poznaniu, przy ul. Kosińskiego 
11/13 – co grudzień od 2008 roku/Ciepłe rzeczy dla Dziadziusiów, Serca piernikowe, Paczki na 
Mikołaja, Wentylatory na upały dla Podopiecznych. 
3/ Prowadzenie konkursu Stoły Świąteczne- grudzień 2019-dla studentów 
I roku 
4/Przygotowanie oprawy dekoracyjnej WSHiG – grudzień 2019 
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5/Projekty studenckie- Integracja WSHIG ze społecznością lokalną- X/2021 planowanie, 
realizacja- V/2022 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Program autorski ,wspomagający rozwój mowy i myślenia „Jak to wierszydła dodają skrzydeł :głowie 

,mowie i rozmowie…” 2008 

Publikacje w ramach materiałów teoretycznych w związku z prowadzonymi 

Warsztatami dla Nauczycieli” A&amp;E Warsztaty dla Nauczycieli ”Aleksandra Królikowska 2009-2012 i 

2014 do 2015 

Blok tematyczny do Tablitu- Programu edukacyjnego UAM zw. z WA „Świat okiem żółwia” Zwrócenie 

uwagi na edukację i świadomość proekologiczną -2018 
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Imię i nazwisko: Alicja Kubiak-Roszak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister Filologii Romańskiej, 1993 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język francuski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 330 godz./ 
semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Imię i nazwisko: Agnieszka Kucznerowicz 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister prawa (2006), przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe UAM 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Elementy prawa gospodarczego – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Elementy prawa gospodarczego – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15/ godz. Semestr 

− Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w 
wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Ochrona własności intelektualnej – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Bezpieczeństwo pracy i ergonomia – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych  
I stopnia w wymiarze: 16 godz./ semestr 

− Elementy prawa gospodarczego – wykład na studiach  niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Elementy prawa gospodarczego – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Bezpieczeństwo pracy i ergonomia – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Ochrona własności intelektualnej – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr  

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
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zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Pomoc i opieka nad studentami w zakresie zdarzeń prawnych, udzielanie porad prawnych dla studentów, 

przygotowywanie projektów pism i umów, występowanie w imieniu studentów w sprawach związanych z 

prawem (prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo administracyjne)  
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Imię i nazwisko: Ewa Mucha-Szajek 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Dr - Obszar nauk społecznych > dziedzina nauk ekonomicznych > ekonomia 1994r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Metody  i techniki zarządzania – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Metody  i techniki zarządzania – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu - wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Przedsiębiorczość w turystyce - wykład na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 45 godz./ semestr 

− Metody  i techniki zarządzania – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Hotelarstwo – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 8 godz./ 
semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Wybrane publikacje po roku 2017 
Współredakcja Monografii 
1-  Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce: R>D>Tauber, E.Mucha -Szajek  
( redakcja naukowa), Wydaw. Naukowe WSHiG Poznań 2017,ISBN:978-83-88537-95-0 
2- Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa i gastronomii.:R.D Tauber,E.Much- 
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Szajek( red. nauk.) ,Wydaw.Nauk.WSHiG Poznań 2018 ISBN: 978-83-88537-92-9 
3- Turystka rekreacja hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie: I.Czyżewska, 
L.Grożdżyński, E.Mucha-Szajek, Wydaw. Nauk. WSHiG Poznań 2019, 
ISBN 978-83-88537-93-6*  Aktywność ruchowa w czasie wolnym i jej wpływ na stan zdrowia 
kobiet.[W:]Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce .Red. nauk. R.D. Tauber, 
E.Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2017 ;s. 193-203 
Wybrane artykuły 

• Analiza morfologiczna narciarskich tras zjazdowych z wykorzystania dendrogramu.[W:] 
Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce. Red. Nauk. R.D.Tauber, 
E.Mucha-Szajek: WSHiG Poznań 2017 ;s.205-211 

• Aspekty rozumienia kultury organizacji.[W:] Współczesne oczekiwania wobec turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii. Red. Nauk. R.D.Tauber, E.Mucha-Szajek. WSHiG Poznań 
2018; s.105-111 

• Oferty żywieniowe w strefie nadmorskiej BAŁTYKU MIĘDZY Jarosławcem a Rowami  
w opinii rekreantów. [W:] Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa  
i gastronomii. Red. Nauk. R.D.Tauber, E.Mucha,Szajek. WSHiG 2018; s.113-117 

• Formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Skierniewic.[W:] Turystyka rekreacja 
hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie. Red. nauk. I.Czyżewska. 
L.Drożdżyński, E.mucha-Szajek. WSHiG Poznań2019; s.79-92 

•  Ocena funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego ”Sokolnik” w Radomierzu  
w opinii odwiedzających.[W:] Turyst.rekre.hotel.i gastr. we współczesnym świecie. Red. 
nauk. Czyżewska, Drożdżyński  Mucha-Szajek: WSHiG Poznań2019 ; s. 93-109 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

− Promotor corocznie co najmniej 20 prac dyplomowych licencjackich i podad 20 prac 

magisterskich 

 

− Współczesne problemy w turystyce i rekreacji – Poznań: WSHiG, 2015r  

− Wybrane aspekty turystyki i rekreacji – Poznań: WSHiG, 2016r Współpraca naukowa  

z zagranicą 

− W okresie zatrudnienia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii ścisły kontakt 

naukowy nawiązała z: 

- Narodowym Uniwersytetem w Odessie im. Jlii Miecznikowa gdzie odbywała staż naukowy  

w okresie od 2005r do 2006 r na Wydziale Filozoficznym po kierownictwem naukowym prof. dr 

hab. Marata Nikołajewicza, badania wówczas  prowadzone dotyczyły sposobów spędzania 

przez młodzież akademicką, 

- Państwowym Uniwersytetem Ekonomii i Handlu w Doniecku im.Michała Tygan- 
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Baranowskiego, gdzie od  2010 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Międzynarodowych 

Roczników Naukowych  

Swoimi doświadczeniami naukowymi dzieliła się  na konferencjach międzynarodowych,  

w których uczestniczyła m.in. 

• w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie w  Brześciu na Białorusi 

• w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwona Franko na Ukrainie 

• w Białoruskim Uniwersytecie Wychowania- Fizycznego w Mińsku na Białorusi 

• w Instytucie Teorii i Praktyki Administracji w Akademii Zarządzania w Mińsku na Białorusi 

• w Narodowym Uniwersytecie Handlowo -Ekonomicznym  w Kijowie na Ukrainie 

• w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym Ukrainy im. Łesi Ukrainki w Łucku 

− v-ce – prezes  Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki, v-ce prezes 

Polskiego 

− Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii,  

− członek zespołu redakcyjnego Łodzkiego Uniwersytetu Ekonomicznego na Ukrainie, 

− współredaktor monografii konferencyjnych WSHiG od 2001 – 2019 
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Imię i nazwisko: Radosław Murkowski 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Doktor Ekonomii/ 2015 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym – wykład na studiach 
stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym – ćwiczenia na studiach 
stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Statystyka w turystyce – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Statystyka w turystyce – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

2. Ograniczenia ustawowe zadłużania się a wielkość zobowiązań jednostek samorządowych 

województwa lubuskiego w latach 2002 – 2015, Studia Lubuskie nr XII, PWSZ Sulechów, 2016,  

s. 47 – 69; 

3. Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich, 2017, Zeszyty Naukowe 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 6. 

4. Płeć a zaawansowanie procesu starzenia się ludności państw europejskich, w: Zarządzanie  

i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 15, No. 3/2017, s. 309 – 324. 

10. Zastępowalność pokoleń w Europie w latach 2000 – 2015, w: Studia i Prace WNEiZ US nr 

54/3 2018, s. 275 – 291. 

5. Metody pomiaru zaawansowania procesu starzenia się ludności, w: Humanities and Social 

Sciences tom XXIII nr 3, 213 – 230;  

6. Zaawansowanie procesu starzenia się populacji Polski w latach 1990-2050, w: STUDIA 

OECONOMICA POSNANIENSIA nr 9/2018 

13. Rozwój i perspektywy ruchów migracyjnych do Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni nr  
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4 (373) 2019, s. 71 – 90.  

7. Scenariusze rozwoju demograficznego Afryki, w: Metody Ilościowe w Badaniach 

Ekonomicznych, Tom XX/4, 2019, s. 252 – 262   

8. Stan i perspektywy procesu starzenia się ludności na świecie, Folia Oeconomica Acta 

Universitas Lodziensis, nr 2(347), 2020 Łódź 

9. Nadmierna umieralność w Polsce podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku, Wiadomości 

Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 66, 2021, 7 

10. Ocena skuteczności polityk pronatalistycznych, Murkowski Radosław, W: Ekonomia polityki 
rodzinnej. Wybrane zagadnienia / Szczepaniak-Sienniak Joanna (red.), 2021, Wrocław, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s.148-164, ISBN 978-83-7695-871- 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Prowadzenie zajęć w języku angielskim w semestrze letnim 2020/2021 z przedmiotu badania operacyjne 

oraz rachunkowość zarządcza na uczelni Wyższa Szkoła Handlu i Usług. 

Wysoka ocena zajęć przez studentów w ankietach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 199 

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Pakulska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

dr inż. architekt, 2014 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Historia architektury i sztuki – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Kultura wczoraj i dziś – wykłady na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

1. Wykaz publikacji 
1.1. Publikacje zrecenzowane i wydane 
• „Narzędzia regulacji kształtowania przestrzeni próbą zachowania jej ładu” 
„Studia Planowania Przestrzennego. Monografia wykładowców Podyplomowych Studiów 
Planowania Przestrzennego SP-19 przy Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej”, red. 
Radosław Barek, Robert Ast; s. 263; Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 
Poznań 2019 r. 
• „ Ochrona krajobrazu a ustalanie warunków zabudowy” 
Konferencja „Człowiek - ekologia - architektura”; wydawnictwo pokonferencyjne „Architektura 
wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”; s.107; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2016 r. 
• „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo” 
załącznik do Uchwały Nr XV/109/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016 r. 
• „The transformation of church space as a consequence of the reform after the II Vatican 
Council” 
• „ 
1.2. Publikacje przygotowywane 
• „Procesy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w aglomeracji 
poznańskiej” 
Publikacja przygotowywana wraz z Łukaszem Sykałą i Wojciechem Jarczewskim (IRMiR). 
 
1.3. Publikacje inne 
• „System planowania przestrzennego do zmiany” 
Autorzy: Agnieszka Pakulska, Michał Ciesielski, Łukasz Marciniak, kwartalnik „Prawo 
Budowlane” nr 10/2021 
 
2. Referaty wygłoszone na sesjach naukowych oraz udział w panelach dyskusyjnych 
2.1. Współprowadzenie panelu dyskusyjnego II „Kształtowanie i zarządzanie rozwojem 
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obszarów wiejskich w kontekście dobrej praktyki urbanistycznej i planistycznej” 
Konferencja „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”, organizowana przez 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017 r. 
2.2. „Ochrona krajobrazu a ustalanie warunków zabudowy” 
Konferencja „Człowiek - ekologia - architektura”; Politechnika Poznańska; Poznań 2016 r. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

1.1. Projektowanie uniwersalne 

1.2. Analiza urbanistyczna a orzecznictwo 

1.3. Techniki rysowania planu i pisania tekstu planu miejscowego 

1.4. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

1.5. Podstawy projektowania urbanistycznego 

1.6. Podstawowa problematyka planowania przestrzennego. Studium uwarunkowań, mpzp. 

Dyrektywy krajowe i EU 

1.7. Architektoniczne i urbanistyczne kryteria i uwarunkowania w planowaniu przestrzennym 

1.8. Planowanie przestrzenne.  Doświadczenia z punktu widzenia projektanta 

1.9. Projektowanie Obiektów Rekreacyjnych 

1.10. Projektowanie Architektury Krajobrazu  

1.11. Projektowanie Architektury Przemysłu 

1.12. Projektowanie obiektów gastronomicznych z zapleczem logistycznym 

1.13. Modernizacja obiektów zabytkowych 

1.14. Historia architektury i sztuki 

1.15. Historia kultury 

1.16. Projektowanie Zieleni  

1.17. Projektowanie Małej Architektury i Detalu  

1.18. Kompozycja i Architektura Wnętrz 

1.19. Rysunek i Malarstwo 

1.20. Architektura i Sztuka Ogrodowa 

Etyka zawodu architekta 
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Imię i nazwisko: Anżelina Pera 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Tłumacz i wykładowca języka migowego  

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język migowy – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 90 godz./ 
semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

OD 2020 ROKU PRACA W PZG W ROLI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO: OBSŁUGA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ – WIZYTY U LEKARZA ; W URZĘDACH ; BANKACH  
I INNYCH INSTYTUCJACH PAŃSTWOWYCH   

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Jestem tzw „ coda” czyli dzieckiem słyszącym rodziców głuchoniemych . Z językiem migowym jestem 

związana od urodzenia . Nie mam problemu z kontaktem z osobami głuchymi . Byłam pomocna 

studentom głuchym , którzy podejmowali naukę na naszej uczelni -wshig . 
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Imię i nazwisko: Magdalena Piątkowska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

magister Turystyki i rekreacji -2005 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Podstawy rekreacji – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

− Obsługa ruchu turystycznego – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 
30 godz./ semestr 

− Obsługa ruchu turystycznego – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Ekologia i ochrona środowiska – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Ekologia i ochrona środowiska – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Doradztwo turystyczne - ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

− 2021 rok -  wprowadzenie nowego przedmiotu "Edukacja medialna w turystyce" WSHiG 
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Imię i nazwisko: Eryk Pieszak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Doktor od 1999 roku 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Psychologia – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Psychologia – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

1. 2021 
2. Rozdziały z monografii 
 
Pieszak E.: New Fashions, New Brands - Consumption Against Consumption on the Example of 
Fashion Brands created by Polish rappers, W: Polish brands. Historical, cultural and economics 
context / Kamosiński Sławomir, Pacanowska Regina (red.), 2021, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-66-355-59-0, s. 123-134, 20 punktów 
 
3. 2020 
4. Artykuły z czasopism 
 
Pieszak E.: The Culture of Consumption as a Consequence of the Economic Process in the 
Context of Changes in the European Union, Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14, 2020, s. 259-
269, DOI:10.14746/rie.2020.14.17, 20 punktów 
 
5. 2019 
6. Artykuły z czasopism 
 
Pieszak E.: Anxiety and Safety– the Ideology of the Consumer Society, Przegląd Strategiczny, nr 
12, 2019, s. 81-92, DOI:10.14746/ps.2019.1.5, 40 punktów 
 
7. Rozdziały z monografii 
Pieszak E.: Stojąc przed ikoną Trójcy Świętej czyli patrząc oczyma Boga, W: Obecność, tak 
bardzo prawdziwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Grzegorczyk / Sójka Jacek, 
Kaczmarek Agnieszka, Koschany Rafał (red.), 2019, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk 
Społecznych UAM, ISBN 9788364902659, s. 323-326, 20 punktów 
Pieszak E.: Symbole obecności i przeżycia czyli jak nie zostać wykluczonym, W: Innowacyjne 
formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu : ekonomia społeczna w praktyce / Hajder 
Krzysztof Piotr, Stelmach Andrzej (red.), 2019, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 9788365817624,  
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s. 27-40, 20 punktów 
 
8. 2018 
9. Książki autorskie 
 
Pieszak E.: Społeczeństwo konsumpcyjne - społeczeństwo potrzeb, 2018, Instytut Wschodni 
UAM, ISBN 978-83-951397-0-3, 396 s., 100 punktów 
10. Rozdziały z monografii 
Kamosiński S., Wilk H., Dąbrowski P., Pieszak E.: Marka i jej społeczno-kulturowy wymiar 
symboliczny, W: O marce. Kontekst historyczny i kulturowy / Pacanowska Regina, Kamosiński 
Sławomir (red.), 2018, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, ISBN 978-83-65663-41-2, s. 185-
195, 20 punktów 
Pieszak E.: Wrażenie samorealizacji poza przestrzenią i czasem - od spędzania czasu do turystyki 
i rekreacji, W: Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa i gastronomii / Tauber 
Roman Dawid, Mucha-Szajek Ewa (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISBN 9788388537929, s. 183-193, 5 punktów 
 
Referat - Symbole obecności i przeżycia czyli perspektywy współczesnej turystyki – konferencja 
naukowa: Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie, Wyższa 
Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 04.12.2019r., 
Referat - Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego – Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa. Europa XXI wieku. Europa i Unia europejska w obliczu nowych wyzwań., 
Collegium Polonicum w Słubicach, 05/06.02.2020r. Słubice. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Praca nad nowym programem studiów kierunku Wschodoznwastwo UAM. 
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Imię i nazwisko: Bernadeta Rybak-Wendrowicz 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister filologii rosyjskiej 1987 
Licencjat filologii polskiej 1998 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język polski – ćwiczenia nadobowiązkowe na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 60 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Jestem nauczycielem języka polskiego. Od 7 lat prowadzę zajęcia z języka polskiego dla 

obcokrajowców. Pracowałam jako nauczyciel języka rosyjskiego, od roku 1996 roku jestem 

nauczycielem języka polskiego w macierzystej placówce. 
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Imię i nazwisko: Arletta Pozorska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Dr nauk ekonomicznych 1998 rok 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Ekonomika turystyki i rekreacji – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Podstawy rekreacji – wykład  na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

− Projekt badawczy – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Polityka turystyczna - ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Badania marketingowe – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
45 godz./ semestr 

− Etyka zarządzania biznesu - wykład na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze:  
45 godz./ semestr 

− Podstawy rekreacji – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Obsługa ruchu turystycznego - wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Podstawy turystyki - wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Podstawy turystyki - ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Ekonomika turystyki i rekreacji - wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
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badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

                                           Spis publikacji naukowych 
1. Publikacje w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym, Uczelnianym: 
  

- „Świadomość potrzeby zmian w zakresie stosowanych stylów kierowania  
w hotelarstwie i gastronomii, w: Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii  
i praktyce pod red. nauk. Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek, Wyd. WSHiG 
Poznań 2017. 
 
- „Nowoczesne metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie”,  
w: Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie, pod red. 
naukową I. Czyżewska, L. Drożdżyński, E. Mucha-Szajek. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Imię i nazwisko: Marek Sławiński 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister inżynier na wydziale Budowa maszyn Politechniki Poznańskiej; specjalizacja: 
Organizacja i Zarządzanie; tytuł uzyskany w 1985 roku 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Metody i techniki zarządzania – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Metody i techniki zarządzania – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 15 godz./ semestr 

− Hotelarstwo – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

− Hotelarstwo – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
30 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

− Przedsiębiorczość w turystyce – wykład na studiach stacjonarnych II stopnia  
w wymiarze: 45 godz./ semestr 

− Metody i techniki zarządzania – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Metody i techniki zarządzania –  ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Podstawy marketingu – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
8 godz./ semestr 

− Hotelarstwo – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

− Hotelarstwo – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze: 16 godz./ 
semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
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i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

− Dyrektor hotelu „Vivaldi” w Poznaniu 
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Imię i nazwisko: Anna Szukała 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Licencjat filologia angielska z fakultetem uprawniającym do nauczania języka polskiego 
obcokrajowców/ 2007 r. 
Magister lingwistyka stosowana /2010 r. 
Studia podyplomowe Business English/ 2012r. 
Studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych/ 2014 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Język angielski – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze 300 
godz./semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Rozwój w zakresie tłumaczeń – translatoryka 
Tłumaczenia z różnych dziedzin 
Ukończenie i nabycie uprawnień jako tłumacz AV 
Wyjazdy na konferencje i pomoc przy konferencjach z różnych dziedzin 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Lektor, tłumacz języka angielskiego, prowadzenie zajęć z biznesu, ogólny angielski na wszystkich 

poziomach, angielski w zarządzaniu i marketingu, hotelarstwie i gastronomii, specjalistyczny 

angielski – fonetyka, translatoryka, biznes 

 

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanowska, 

 

- tłumaczenie zlecane na rzecz uczelni – dokumenty, opis studiów, przyjęcia i rezygnacje z 

studiów, artykuły naukowe, artykuły marketingowe, informacje na stronę internetową, 

korespondencja mailowa z uczelną; 

 

- korekta tekstów – korekta podsumowań prac magisterskich i licencjackich 

 

- oficjalne przywitania studentów ERASMUS w języku angielskim – napisanie przemówienia w 

języku angielskim i oficjalne przedstawienie go przed studentami ERASMUS 
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- korespondncja mailowa z zagranicą – listy polecające / opinie dotyczące studentów 

 

- delegacje z gośćmi z zagranicy, którzy prowadzili wykłady w różnych częściach kraju 

 

- prowadzenie, przygotowanie i uczestnictwo w konferencjach teams 

 

- prowadzenie zajęć z zakresu kursu Polski dla obcokrajowców – przygotowywanie i 

przeprowadzenie kursu 

 

- zajęcia z fonetyki języka angielskiego 

 

- zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców 

 

- uznanie za przygotowanie studentów na konkurs w Hiszpanii (kulinarny i zapoznawczy) 

 

Przygotowanie kursu na platformie językowej wyższej uczelni Labour Market Challangers oraz 

przeprowadzenie wymieionego kursu 
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Imię i nazwisko: Bogdan Trepiński 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

doktor 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Wydawnictwa książkowe 

− L. Cierpiałkowska, B. Trepiński Alkohol a bezpieczeństwo pracy, Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych, Warszawa 1983 

 
Artykuły w czasopismach i opracowaniach zbiorowych: 

− B. Trepiński Krótkoterminowe zwolnienia z pracy w celu sprawowania osobistej pieczy 
nad dzieckiem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1985 

− B. Trepiński Prawo do  zabezpieczenia społecznego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Prawa 
człowieka – model prawny, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 
1991 

− B. Trepiński, Ubezpieczenia społeczne w ramach reformy gospodarczej, /w:/ Prawo pracy 
a reforma gospodarcza, Wydawnictwo UAM 1992 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Imię i nazwisko: Anna Woźniak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

doktor/obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych - pedagogika, stopień 
naukowy doktor nauk humanistycznych, rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu 
zawodowego: 2005 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Podstawy turystyki – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
15 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Jestem autorką artykułów i publikacji naukowych odnoszących się do ocenianego kierunku 
studiów w zakresie dziedzin: nauk społecznych, nauk  humanistycznych, nauk medycznych  
i nauk o zdrowiu z uwzględnieniem dyscyplin: pedagogika, nauki o kulturze fizycznej,  
W szczególności opracowania dotyczą aspektów związanych z takimi subdyscyplinami jak 
pedagogika czasu wolnego, socjologia rekreacji, turystyka rodzinna. Ponadto uczestniczyłam  
w konferencjach oraz sympozjach naukowych poszerzających moją wiedzę z zakresu dziedzin 
naukowych związanych z turystyką. Jest to jedna z dróg zdobywania przeze mnie doświadczenia  
uaktualniającego moją wiedzę zawodową, którą wykorzystuję do podnoszenia jakości 
kształcenia studentów na prowadzonych zajęciach dydaktycznych. 

Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 6 lat: 

Woźniak A., Różne aspekty overbookingu w rezerwacjach hotelowych ruchu turystycznego i ich 
rozwiązywanie [w:] Wybrane aspekty turystyki i rekreacji, Monografia Nr 15, Wyd. Naukowe 
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2016. 

Woźniak A., Wpływ turystyki na przemiany wielkich aglomeracji miejskich na przykładzie 
Barcelony [w:] Tauber R. D., Mucha-Szajek E. (red. Nauk.) Turystyka hotelarstwo gastronomia  
w teorii i praktyce, Monografie nr 16, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 
Poznań 2017. 

Woźniak A., Aktywność fizyczna w czasie wolnym: luksus czy konieczność? Analiza  
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w perspektywie teoretycznej [w:] [w:] Tauber R. D., Mucha-Szajek E. (red. Nauk.) Turystyka 
hotelarstwo gastronomia w teorii i praktyce, Monografie nr 16, Wyższa Szkoła Hotelarstwa  
i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2017. 

Woźniak A., Konieczność rekreacji ruchowej w czasie wolnym. Analiza w perspektywie 
teoretycznej [w:] Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa i gastronomii, Tauber 
R. D., Mucha-Szajek E., (red. nauk.), Monografie nr 17, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii 
w Poznaniu, Poznań 2018. 

Woźniak A., Potencjał lokujący się w turystyce uzdrowiskowej – analiza teoretyczna [w:] 
Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie, Czyżewska I., 
Tauber R. D., Mucha-Szajek E., (red. nauk.), Monografie nr 18, Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
 i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2019. 

Woźniak A., Działania firm i społeczności dla odbudowy sektora turystycznego, załamanego  
w wyniku pandemii Covid – 19 na przykładzie Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem sieci 
hoteli NH (artykuł niepublikowany, Ogólnopolska Konferencja „Turystyka, hotelarstwo, 
rekreacja i gastronomia w czasie wolnym” Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 
2020. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Od roku 2000 – obecnie jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji 

Rekreacji i Turystyki. Corocznie uczestniczę w konferencjach naukowych i sympozjach 

organizowanych przez ww. Stowarzyszenie oraz Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w 

Poznaniu. 

Corocznie jestem recenzentem prac licencjackich i prac magisterskich studentów 

prowadzonego kierunku w WSHiG. 

Wypromowani przeze mnie studenci otrzymywali wyróżnienia prac dyplomowych oraz 

wyróżnienia Rektora WSHiG: 

Wyróżnione prace absolwentów rocznika 2021: 

Zuzanna Macheta – praca magisterska 

Katarzyna Paulina Duchnowska – praca mgr magisterska 

Karolina Klink – praca mgr magisterska 

Daniil Filipovskyi – praca mgr magisterska 

Małgorzata Kaczmarzyk – praca  licencjacka 

Patrycja Julia Auguścik – praca  licencjacka 

Nagroda I stopnia Rektora WSHiG: 

Katarzyna Paulina Duchnowska 

Wyróżnione prace absolwentów rocznika 2020: 

Patryk Szyca – praca magisterska  
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Aleksandra Szmidt – praca licencjacka  

Katsiaryna Pazniak – praca  licencjacka 

Weronika Cichoń – praca  licencjacka 

Partycja Sowińska – praca  licencjacka 

Nagroda II stopnia Rektora WSHiG: 

Katsiaryna Pazniak praca licencjacka 

Wyróżnione prace absolwentów rocznika 2019: 

Karolina Klink – praca  licencjacka 

Aleksandra Kowal – praca  licencjacka 

Katarzyna Paulina Duchnowska – praca lic. licencjacka 

Wyróżnione prace absolwentów rocznika 2018: 

Bogdana Zasadna- praca magisterska 

Wyróżnione prace absolwentów rocznika 2017: 

Przemysław Wiesław Chmielarz- praca  magisterska 

Wyróżnione prace absolwentów rocznika 2016: 

Bogdana Zasadna – praca  licencjacka 
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Imię i nazwisko: Daniel Woźnicki 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

magister 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Imię i nazwisko: Józef Zawadzki 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

NAUKI ROLNICZE  DOKTOR TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 
AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU 1985 R. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

− Towaroznawstwo – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

− Żywienie człowieka – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 godz./ 
semestr 

− Technika produkcji potraw – wykład na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 30 
godz./ semestr 

− Towaroznawstwo – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze:  
16 godz./ semestr 

− Technologia produkcji potraw – wykład na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 16 godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze: 15 
godz./ semestr 

− Seminarium dyplomowe – ćwiczenia na studiach niestacjonarnych I stopnia  
w wymiarze: 8 godz./ semestr 

− Seminarium magisterskie – ćwiczenia na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze: 
15 godz./ semestr 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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 Publikacje z zakresu technologii żywności i żywienia 

- Operacje obróbki cieplnej w technologii produkcji potraw  turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii  

i praktyce. Wyd naukowe WSHiG  2017 

- System HACCP w gastronomie i hotelarstwie   turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce. 

Wyd naukowe WSHiG  2017 

- Suplementacja diety w sporcie amatorskim  współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa  

i gastronomii. Wyd naukowe WSHiG  2018 

- Racjonalny tryb życia z wykorzystaniem piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej   turystyka, 

rekreacja, hotelarstwo i gastronomia we współczesnym świecie.  Wyd naukowe WSHiG  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 219 

 

 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

 

Kryterium 1  Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

Zalecenia  

1.Poświęcić uwagę na II stopniu na efekty wiedzy oraz umiejętności prowadzących do ich 

pogłębienia a także wykorzystywania ich rezultatów w praktyce 

1.Na spotkaniach  Zespołu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z 

udziałem studentów oraz interesariuszy zewnętrznych, na których były  omówione 

kierunki pogłębienia efektów wiedzy oraz umiejętności  na II stopniu oraz wykorzystania 

ich w praktyce. Ze względu na ubogą realizację efektów kształcenia z zakresu rekreacji 

rozważano aby zawnioskować na  Radzie Naukowo-Dydaktycznej  o zmianę nazwy 

kierunku z Turystyka i Rekreacja na Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia. 

Przygotowaniem merytorycznym  do tej zmiany była  Międzynarodowa Konferencja 

organizowana przez Uczelnię w dniu 5 grudnia 2017r pt „Turystyka, hotelarstwo, 

gastronomia w teorii i praktyce”. Jednakże po powtórnej analizie zagadnienia  przez Radę 

Naukowo- Dydaktyczną i rozmowach z interesariuszami zewnętrznymi postanowiono 

wykorzystując potencjał kadrowy zweryfikować istniejące efekty kształcenia, które 

prezentuje cześć wstępna Raportu Samooceny    

Kryterium 2 Program kształcenia oraz możliwość osiągania zakładanych efektów kształceni 

Zalecenia  

1.Zweryfikować liczbę punktów ECTS, szczególnie na I stopniu 

2.Ocena egzaminów dyplomowych i magisterskich, jak również prac są bardzo wysokie. Należy 

dbać o ich adekwatność do przedstawionego przez studenta poziomu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji 

3.Dbać o właściwy poziom przekazywanej wiedzy , zwłaszcza na II stopniu. Uczelnia powinna 

rozważyć możliwość prowadzenia zajęć( na przykład wybranych modułów) w językach obcych 

1. W dniu 3 stycznia 2018r . została przesłana elektronicznie  wszystkim wykładowcom 

informacja aby rozważyli możliwość zweryfikowania punktów ECTS. Szczególną uwagę 

zwrócono prowadzącemu przedmiot - Nowoczesne technologie informatyczne, aby zmienić 
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treści kształcenia i podnieść ilość punktów ECTS co będzie dowodziło większej wadze 

przywiązywanej do tego modułu nauczania.  

2.W dniu 3 stycznia 2018 roku Rektor Uczelni upoważnił pełnomocnika ds. Wewnętrznej 

Oceny  Systemu Zapewniania Jakości o zobligowanie promotorów  i recenzentów do 

rzetelniejszej oceny prac dyplomowych i magisterskich. 

3.Na spotkaniu Zespołu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z udziałem 

studentów oraz kierownika Studium Języków Obcych  w dniu 22 stycznia 2018r. została 

omówiona kwestia kształcenia wybranych przedmiotów w językach obcych. Jest to 

zaprezentowane w Raporcie Samooceny Tab. nr 6 w części III.  

 

 

Kryterium 3 Skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

Zalecenia  

 1. Rozważenie likwidacji zespołów/komisji, których kompetencje się dublują, np. w zakresie 

ankietyzacji ( zajmują się tym: ZJK, KZSOPD, KOPD)co powoduje nadmierne rozbudowanie struktury 

WSZJK 

 2. Utworzenia na stronie internetowej WSHiG  zakładki” Jakość Kształcenia” i zamieszczenie tam, 

np. informacji nt. aktualnego składu uczelnianych organów kolegialnych/komisji ( RND, 

ZJK,KD,KOPD,KZSOPD, Konwent)zakresu ich działania/obowiązków oraz terminów i tematyki 

spotkań, itp. 

 3. Zamieszczenia w ww .zakładce ogólnych zbiorowych  opracowań  dot . wyników ankiet 

studentów i absolwentów oraz wdrożonych na ich podstawie działań naprawczych, w celu 

zachęcenia większej liczby studentów i absolwentów do ich wypełniania 

 4. Dodanie pytania do ankiet już funkcjonujących dot. .oceny publicznego dostępu do informacji nt. 

programu i procesu Kształcenia 

5-  Wprowadzenie ankiety dla pracodawców nt. programów kształcenia oraz nt. zatrudnionych 

absolwentów ( wspomina o tym dokument pt. ”Struktura  i zasady funkcjonowania WSZJK w 

WSHiG w Poznaniu z dn.25.01.2016r”) i wysyłania jej, np. do placówek, gdzie studenci odbywają 

praktyki 

 

1. Zarządzeniem Rektora z dn. 3 stycznia 2018r nr 01/01/2018 r. zlikwidowano 

zespoły/komisje, których kompetencje się dublują tj., Komisja ds. Oceny Procesu 
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Dydaktycznego, Komisja Dydaktyczna pozostawiono jedynie  Zespół Wewnętrznej Oceny 

Jakości Kształcenia w   składzie określonym w dniu 25 stycznia 2016r. 

2.  Zarządzeniem Rektora nr 02/01/2018 z  dnia 3 stycznia 2018r został powołany Zespół 

odpowiedzialny za opracowanie zakładki na stronie internetowej Uczelni dotyczącej jakości 

kształcenia, prac konwentu,  ankiet studentów i absolwentów oraz  pracodawców.  

3. Do ankiety wprowadzono  pytanie  dotyczące oceny publicznego dostępu do informacji nt. 

programu i procesu kształcenia.  

  4,5 Opracowano ankietę dla pracodawców nt. programów kształcenia  oraz nt. 

zatrudnionych absolwentów.  

 

Kryterium 4 Kadra prowadząca proces kształcenia 

Zalecenia 

1) Należy zapewnić właściwą obsadę zajęć z przedmiotów wskazanych w  Opinii uwzględniając 

zgodność między dorobkiem naukowym lub zawodowym osób prowadzących a zakresem 

programowym przedmiotów 

2) Zaleca się przekazywanie studentom zbiorczej informacji o wynikach ankietyzacji zajęć 

dydaktycznych 

 1.Od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 zajęcia, które prowadzi dr Grzegorz 

Konieczny – są to następujące moduły: Propedeutyka socjologii, Komunikacja społeczna, Socjologia 

czasu wolnego, Etyka zarządzania będzie prowadził prof. dr hab. Jan Róg  / obszar nauk 

humanistycznych, dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina socjologia/ natomiast zajęcia które 

prowadził dr Maciej Górny i dotyczą modułów Historia architektury i sztuki – poprowadzi dr Bartosz 

Dziewiałtowski – Gintowt / obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina 

historia/ natomiast przedmiot Filozofia będzie prowadzony przez prof. dr hab. Henryk Czubałę / 

obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauki humanistyczne/-wskazane osoby oprócz 

kierunkowego wykształcenia posiadały doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z 

umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia. W związku z faktem rozwiązania umowy o 

pracę z wymienionymi pracownikami akademickimi aktualnie przedmioty te uczą osoby wykazane w 

Części III Raportu Samooceny w Zał.nr 2, charakterystyka tych osób jest przedstawiona w tej samej 

części w Zał.nr 4 

.Celem poprawy osiągnięć pracowników akademickich, którzy wyrazili zgodę na wpisanie do 

minimum a nie zostali zaliczeni ze względu na niewystarczający dorobek naukowy, opublikowano w 

grudniu 2017 r. ich artykuły, które bezpośrednio wiążą się z modułami prowadzonych przez nich 
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zajęć/książka w załączeniu/„„Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce” red. Roman 

Dawid Tauber, Ewa Mucha Szajek, wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2017 

Opublikowane artykuły: 

 - Anna Woźniak „Wpływ turystyki na przemiany wielkich aglomeracji miejskich na przykładzie 

Barcelony” 

- Anna Woźniak” Aktywność fizyczna w czasie wolnym: luksus czy konieczność? Analiza w 

perspektywie teoretycznej” 

 -Józef Zawadzki „System HACCP w gastronomii i hotelarstwie” 

 -Józef Zawadzki „Operacje obróbki cieplnej w technologii produkcji potraw” 

 -Elżbieta Heydrych, Patrycja Krawczyk” Równowaga energetyczna i kwasowo- zasadowa oraz jakość 

życia osoby chorej na celiakię” 

- Ponadto  niezaliczona do minimum kadrowego dr Dominika Bratkowska otrzymała w dniu 7 grudnia 

2017r z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w Warszawie  dokument potwierdzający  

równoważność   tytułu   doktora uzyskanego w Hiszpanii.  

-. Do dnia 31 stycznia 2018 r.  studenci otrzymali zbiorczą informację o wynikach ankietyzacji zajęć 

dydaktycznych, którą umieszczono na stronie internetowej Uczelni 

Kryterium 5 Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

Brak zaleceń 

Kryterium 6 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia. 

Zalecenia 

1. Wprowadzenie do programu studiów zajęć prowadzonych i zaliczanych w językach obcych. 

2. Organizacja spotkań ze studentami specjalistów- - praktyków branży turystycznej państw 

europejskich 

 1.Na spotkaniu Zespołu Wewnętrznej Oceny  Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z udziałem 

studentów oraz kierownika Studium Języków Obcych   została omówiona kwestia kształcenia 

wybranych modułów w językach obcych. Szczegółowo jest to zaprezentowane w Raporcie 

Samooceny Tab. nr 6 w części III. 

2.Dyrektor Działu Praktyk Zagranicznych określił terminy spotkań studentów z praktykami branży 

turystycznej państw europejskich 

Kryterium 7 Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

Zalecenia 

 Rozwój bazy rekreacyjnej i systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych  

W zarządzeniu Rektora nr 3/01/2017 z dnia 3 stycznia 2018 r. zostało wyraźnie określone, aby 

zwrócić uwagę konieczność systematycznego wzbogacania zbiorów bibliotecznych, następnie 
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propozycje zakupów bibliotecznych należy zgłaszać Kanclerzowi, który będzie po akceptacji kierował 

wniosek do Kwestury.  

- Na spotkaniach  Rady Naukowo – Dydaktycznej w latach 2018 - 2019 roku rozważano rozwój bazy 

rekreacyjnej  

 

6. Kryterium 8 Opieka nad studentami i systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych 

Brak zaleceń 

 

7. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

Zaprezentowano w Raporcie Samooceny w kryterium 5 . 

 

 

Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz formy 

studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 

  

Załącznik nr 2 część I pkt.7 

Absolwenci 2021 

Załącznik nr 2 część I pkt.7 

Absolwenci 2021 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Nr albumu 
tytuł pracy 

dyplomowej 
rok promotor recenzent 

ocena 

pracy 

ocena egzaminu 

dyplomowego 

ocena na 

dyplomie 

9377 

Standardy obsługi w 

obiekcie hotelarskim 

na przykładzie hotelu 

"Le Place d' Armes" w 

Luksemburgu 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9486 

Marketing w mediach 

społecznościowych i 

zastosowanie SMM na 

własnym przykładzie 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

9450 

Wybrane potrawy 

regionalne z mięsa 

dzikich zwierząt 

występujących w 

Norwegii 

2021 prof. dr hab. Włodzimierz Dolata dr Józef Zawadzki 5 5 4,5 

9467 

Najchętniej 

oczekiwane miejsca 

pracy po studiach w 

opinii studentów 

WSHiG 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4,5 4 4 
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9477 

Camping i caravaning 

w Polsce i na Ukrainie - 

stan obecny i 

perspektywy rozwoju 
2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9604 

Analiza atrakcyjności 

turystycznej 

Turkmenistanu 
2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 5 5 5 

9413 
Otyłość w Polsce w 

dobie pandemii 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 5 4,5 

9394 

Nowe tendencje 

hotelarskie we 

współczesnej turystyce 
2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9555 

Atrakcyjność 

turystyczna 

"nietypowych" 

obiektów noclegowych 

w Polsce i na świecie 

2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9529 

Turystyka filmowa. 

Badanie 

najpopularniejszych 

szlaków turystyczno - 

filmowych 

2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9558 

Kuchnia wegańska a 

zdrowie jej 

konsumentów i jej 

wpływ na choroby 

cywilizacyjne 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Anna Woźniak 4,5 5 4,5 

9574 

Trendy żywieniowe i 

wpływ reklamy na styl 

życia 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9598 

Udział instytucji 

działających na 

obszarach wiejskich w 

kształtowaniu nowych 

nawyków spędzania 

czasu wolnego na 

podstawie 

Gospodarstwa 

Agroturystycznego 

"Folwark Hawaje" 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

8934 

Ocena intensywności 

nauki języków obcych 

studentów Wyższej 

Szkoły Hotelarstwa i 

Gastronomii podczas 

praktyk zagranicznych 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 5 5 5 

9398 

Turystyka czarna / 

sentymentalna na 

przykładzie miejsc 

martyrologii w 

województwie 

lubelskim 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9347 
Wpływ pokoleń na 

marketing 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 
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9573 

Wpływ terroryzmu na 

ruch turystyczny 2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9440 

Stan turystyki 

winiarskiej we Francji i 

perspektywa rozwoju 2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9630 

POSiR Malta w 

Poznaniu jako obiekt 

imprez masowych, 

mistrzostw Europy i 

świata w kajakarstwie i 

wioślarstwie 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4,5 4 4,5 

9590 

Gospodynie domowe 

jako prekursorki 

dzisiejszej gastronomii 2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9567 

Enoturystyka na 

przykładzie winiarstwa 

w Hiszpanii 
2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4,5 4 4 

9434 

Nowoczesne 

technologie w branży 

hotelarskiej 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 5 5 5 

10173 

Proces produkcji 

ravioli w warunkach 

domowych 
2021 dr Józef Zawadzki dr Anna Woźniak 5 5 5 

9390 

Usługi gastronomiczne 

- pomysł na 

restaurację 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

9049 

Formy spędzania czasu 

wolnego przez rodziny 

z psami 
2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9441 

Ulubione dania 

podstawowe kuchni 

francuskiej według 

opinii studentów 

WSHiG 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4,5 4 4 

10284 

System rezerwacji 

korporacyjnej hotelu 

"Solisko" 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 3 3,5 

9483 

Ryby jako surowiec do 

produkcji dań 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 3 3,5 

9559 
Zamienniki w diecie 

wegańskiej 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9474 

Ekoturystyka na 

Ukrainie jako przykład 

turystyki XXI wieku 
2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 4 4,5 
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9633 

System zarządzania 

personelem: struktura 

organizacyjna, skład i 

funkcje działów 

personalnych na 

przykładzie Hotelu "Le 

Place d' Armes" w 

Luksemburgu 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

9414 

Wpływ procesów 

produkcyjnych pizzy 

na ogólną ocenę 

organoleptyczną 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9403 

Turystyka 

śródziemnomorska - 

zarządzanie promocją 

regionów 

turystycznych we 

Włoszech 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

9627 

Rozwój i 

wykorzystanie 

karpackich zasobów 

rekreacyjnych na 

przykładzie Resortu 

Bukowel w Ukrainie 

2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 4 4 4 

9534 

Zarządzanie talentami 

jako narzędzie 

rozwijania potencjału 

współczesnych 

organizacji 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

9452 

Turystyka Ukrainy: 

problemy i 

perspektywy 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3,5 3 3,5 

9460 

Wykorzystanie technik 

manipulacji w 

marketingu 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 4 4,5 

9430 

Turystyka i jej 

znaczenie w 

społeczeństwie 

2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 4 3 3,5 

9355 

Problemy i 

perspektywy rozwoju 

organizacji rejsów 

morskich w Europie na 

przykładzie Niemiec. 

Wpływ psa na rozwój 

dziecka 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4,5 4,5 5 

9550 

Golf jako przykład 

turystyki sportowej 2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

10246 

Potencjał turystyczny 

Lwowa 2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9424 

Turystyka i rekreacja 

dla kobiet w ciąży 2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9445 
Turystyka ekstremalna 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4,5 4,5 4,5 
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9637 

Sposoby 

najskuteczniejszego 

motywowania do 

pracy w opinii 

studentów WSHiG 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3,5 3 3,5 

9392 

Atrakcyjność 

turystyczna wybranych 

regionów Hiszpanii 2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 4 3,5 4 

9516 Kuchnia Japonii 2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 4,5 

9272 

Analiza problemów w 

zarządzaniu zasobami 

ludzkimi w 

gastronomii 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 4 4 

9391 
Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 4 4,5 

9511 

Prognozy rozwoju 

ekoturystyki na 

świecie 

2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 4,5 4 4,5 

9163 
Dania kuchni włoskiej 

2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 3,5 3,5 

9576 

Przemysł piwowarski 

w Polsce i na świecie, 

analiza browarnictwa 

poznańskiego 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 5 4,5 

9379 

Kryzys ekonomiczny w 

hotelarstwie 

spowodowany Covid -

19 na przykładzie 

hotelu Novotel Poznań 

Malta 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

9423 

Znaczenie reklamy w 

wyborze form 

wyjazdów 

turystycznych 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 4,5 

9535 

Kuchnia molekularna i 

jej rozwój w Polsce 2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 4 4 

9388 

Wpływ reklamy 

telewizyjnej na 

konsumentów w 

Polsce 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 4,5 4 4,5 

 

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Nr albumu tytuł pracy dyplomowej rok promotor recenzent 
ocena 

pracy 

ocena egzaminu 

dyplomowego 

ocena na 

dyplomie 

9610 

Zainteresowanie sportem 

wśród studentów Wyższej 

Szkoły Hotelarstwa i 

Gastronomii 

2021 dr hab. Stanisław Majcherczyk dr Lech Drożdżyński 5 5 5 
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9648 

Jakość obsługi klienta jako 

determinant efektywnego 

zarządzania w branży 

hotelarskiej na przykładzie 

"Hotelu Blue Diamond" 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

9408 

Gastronomia hotelowa we 

współczesnym świecie 2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 5 4,5 

9417 

Jaja w dietetyce i żywieniu 

człowieka 2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 5 5 

9561 

Wpływ procesów 

niskotemperaturowych na 

cechy sensoryczne i 

świeżość gotowych 

wyrobów (pieczywa) 

2021 prof. dr hab. Włodzimierz Dolata dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9606 

Jakość świadczonych usług 

hotelarskich w opinii 

klientów na przykładzie 

hotelu DeSilva "Premium 

Poznań" 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9607 

Walory krajoznawczo-

turystyczne Roztocza, w tym 

rozwój gospodarstw 

agroturystycznych 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

10243 

Wykorzystywanie 

nowoczesnych technik 

kulinarnych w gastronomii 

hotelowej 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 4,5 4,5 

9393 
Dzikie rośliny w codziennej 

kuchni 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9557 

Sposoby rozwiązywania 

sytuacji mobbingowych w 

firmach 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Nr albumu 
tytuł pracy 

dyplomowej 
rok promotor recenzent 

ocena 

pracy 

ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

ocena na 

dyplomie 

9918 
Turystyczne 

możliwości Japonii 
2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 4,5 5 

9919 

Turystyka narciarska i 

największe ośrodki 

narciarskie w Polsce 
2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 4 4 4 

9743 

Dania na bazie 

ziemniaków w kuchni 

białoruskiej 

2021 dr Józef Zawadzki dr Anna Woźniak 3,5 3,5 3,5 

9920 

Walory turystyczne 

Doliny Baryczy 2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 5 5 5 

9921 

Charakterystyka 

turystyki w Toskanii 2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 5 4 
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9735 

Innowacyjny 

marketing w 

gastronomii Art 

Restauracja 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3 3 3 

9922 

Ocena polityki 

komunikacji 

marketingowej jako 

czynnik zwiększenia 

efektywności 

działalności 

turystycznej na 

przykładzie "ART 

Corporation" 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 3 3,5 

9923 

Charakterystyka 

funkcjonowania 

restauracji z kuchnią 

Fusion w Polsce 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 4,5 4,5 

9924 
Sosy jako wykończenie 

sałat 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 3,5 4 4 

9926 

Turystyka Niemiec. 

Walory i atrakcje 

Berlina 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9928 

Sposoby spędzania 

czasu wolnego 2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 4 4 4,5 

9929 

Równowaga kwasowo 

- zasadowa organizmu 

a zdrowie człowieka 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 5 

9930 

Specyfika turystyki 

narciarskiej na 

przykładzie wybranych 

ośrodków 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3 3 3,5 

9931 

Charakterystyka 

branży turystyczno-

hotelarskiej na 

przykładzie Spółki 

Hotele De Silva 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9932 

Wpływ wzrostu 

zainteresowania 

dietami roślinnymi na 

rozwój poznańskiego 

rynku gastronomii 

2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 4 4 

9933 
Historia, kultura i 

turystyka Hiszpanii 
2021 dr Anna Woźniak dr Lech Drożdżyński 4 5 4,5 

9935 

Wpływ kultury na 

atrakcyjność 

turystyczną Japonii 
2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 4 3 3,5 

10096 

Znaczenie aktywności 

ruchowej w zdrowym 

stylu życia 
2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 5 4,5 4 

9940 Turystyka morska 2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9941 

Krajobraz 

powulkaniczny na 

przykładzie Ziemi 

Jaworskiej 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 
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9942 

Podróże turystyczne 

młodzieży w czasie 

wolnym 
2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 4 5 

9945 

Turcja jako 

współczesny kierunek 

wyjazdów 

turystycznych 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9946 

Jagermeister - 

niemiecka doskonałość 

w każdej kropli. 

Wszechstronność i 

fenomen ziołowego 

likieru 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9955 
Sól i cukier jako 

składniki diety 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 5 4,5 

9956 
Przewodnik po świecie 

whisky 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 5 5 

9957 Hotel idealny 2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 4,5 5 4,5 

9958 

Turystyka kulturowa 

Karpat Wschodnich 

(spotkania własne z 

kulturą huculską) 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4 5 4 

10113 
Steki wołowe w 

gastronomii 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 4 4,5 

9960 

Atrakcyjność 

turystyczna Korei 

Południowej 

2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 5 5 4,5 

10112 

Marketing w 

hotelarstwie na 

przykładzie hotelu 

"City of Dreams" 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 4 4 

10084 

Wpływ atrakcyjności 

turystycznej Madrytu 

na turystykę miasta 2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9962 

Wpływ motywowania 

pracowników na 

efektywność pracy na 

przykładzie restauracji 

i hoteli na Ukrainie 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3,5 4,5 4 

9963 

Perspektywy i 

problemy rozwoju 

turystyki 

gastronomicznej 

Europy 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 5 4,5 

9964 

Zasoby turystyczne 

Kołomyji 2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4 4 4 

9965 

Marka 

przedsiębiorstwa 

hotelarskiego oraz 

czynniki na nią 

wpływające 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9966 

Enoturystyka i 

turystyka kulinarna 

Toskanii 

2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 4,5 5 
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10100 

Ruch turystyczny z 

Polski do Ameryki 

Południowej na 

przykładzie Republiki 

Chile 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4 3 4 

9969 

Połączenie branży 

gastronomicznej z 

branżą eventową 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 5 4,5 

9970 

Wybrane rodzaje 

turystyki Półwyspu 

Helskiego na 

przykładzie Hotelu 

"Bryza Resort & SPA" 

2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 5 5 

9973 

Produkcja pieczywa w 

warunkach domowych 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 5 

9974 

Turystyka 

wypoczynkowa na 

Białorusi 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 5 4 

9975 

Walory turystyczne 

miasta 

uzdrowiskowego 

Połczyn - Zdrój 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

10091 

Organizacja produkcji 

w przedsiębiorstwach 

turystycznych 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 4,5 4 4 

9976 

Mięso jako surowiec 

do dań zasadniczych 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 5 

10117 
Metodyka podawania 

wina 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 4 4 

9980 
Turystyka morska w 

XXI wieku 
2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

9982 

Przykłady 

popularyzacji 

gastronomii w 

mediach 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

9750 

Obsługa konsumenta 

oraz organizacja sali 

restauracyjnej 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 4,5 5 4 

10094 
Metodyka podawania 

wina 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 4 4,5 

9987 

Walory turystyczne na 

terenie Białorusi 2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 4 4 4 

9988 Ryby bałtyckie 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 5 5 

9989 

Turystyka kulinarna w 

Afryce 2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

10110 

Ocena jakości usług 

hotelarskich na 

przykładzie hotelu "Le 

Place d' Armes" w 

Luksemburgu 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 5 4 

9990 
Dania mięsne w kuchni 

ukraińskiej 
2021 dr Józef Zawadzki dr Anna Woźniak 5 4,5 4,5 
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9991 

Rozwój turystyki 

międzynarodowej w 

Hiszpanii 

2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 4 3,5 4 

9993 

Czas wolny przed i w 

okresie pandemii 

koronawirusa Sars-

CoV-2 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

9994 

Święta i obyczaje w 

kulturze ukraińskiej 

jako atrakcja 

turystyczna 

2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 4 4,5 

9995 

Wpływ COVID-19 na 

turystykę i państwa 

Dalekiego Wschodu 2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 5 4,5 

9997 

Wpływ nowoczesnych 

urządzeń 

multimedialnych na 

atrakcyjność 

przedsiębiorstwa 

turystycznego na 

przykładzie TeamLab 

Tokio w Japonii 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4,5 5 5 

9998 

Rola komunikacji w 

funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa 

hotelarskiego 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

9999 

Cechy rozwoju branży 

turystycznej w 

Wietnamie 
2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4 4 4 

10101 
Ziemniaki w kuchni 

ukraińskiej 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 3,5 4 

10000 
Turystyka i kultura Bali 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 3 3 

9267 Stres w pracy 2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 4,5 

10005 

Biografie najbardziej 

znanych na świecie 

restauratorów i ich 

osiągnięcia w 

gastronomii 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4,5 5 5 

10097 

Cechy 

charakterystyczne 

turystyki w Portugalii 
2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 5 5 

10007 

Czy alkohol jest ważny 

dla ludzkości w 2021 2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3 4 3,5 

10129 

Tworzenie biznes 

planu (Program 

Autorski) 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 5 5 

10014 

Specyfika turystyki na 

Malediwach 2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 3 3,5 
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10016 

Turystyka przyrodnicza 

i kulturowa w Islandii 
2021 dr Anna Woźniak dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

10017 

Kuchnia molekularna 

jako dziedzina 

nowoczesnej 

gastronomii 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Anna Woźniak 4,5 5 4,5 

9792 

Charakterystyka 

turystyki w Toskanii 2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 3 3,5 

10018 

Wartości kulturowe w 

turystyce Korei 

Południowej 
2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 4 4 

10020 

Technologia 

wytwarzania 

pieczonych dań 

mięsnych 

2021 prof. dr hab. Włodzimierz Dolata dr Józef Zawadzki 4 4 4 

10021 

Rozwój turystyki na 

Ukrainie. Wyzwania i 

perspektywy 
2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3,5 5 4 

10022 

Spędzanie czasu 

wolnego przez 

mieszkańców 

Hamburga 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 5 4,5 

10024 
Czas wolny wśród 

rodzin 
2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 5 4,5 5 

10025 

Kuchnia wielkopolska 

jako przykład kuchni 

regionalnej 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 5 5 

10026 

Istota usługi 

gastronomicznej w 

obiektach hotelarskich 
2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 4,5 5 4,5 

10027 

Walory turystyczne 

Tadżykistanu jako 

potencjał turystyczny 

kraju 

2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 4,5 4 4 

10031 

Survival jako 

współczesna forma 

turystyki 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 4,5 

10099 
Wino i jego rola w 

gastronomii 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Anna Woźniak 4 5 4 

10035 

Usługi turystyczne w 

wybranych hotelach 

świata 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 5 

10036 

Turystyka kulturowa w 

Hiszpanii 2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 4,5 4 4 

9119 

Czynniki wpływające 

na rocjonalne 

zarządzanie w obiekcie 

Center Hotels Islandia 

Reykjvik 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

10040 
Rozwój turystyki 

poprzez blogerów 
2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 4 4,5 4,5 
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10092 

Rozwój turystyki w 

Medellin (Kolumbia) 2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4,5 3,5 4 

10043 
Kuchnia molekularna 

2021 prof. dr hab. Włodzimierz Dolata dr Józef Zawadzki 5 4 4 

10087 

Zachowanie zakładów 

gastronomicznych w 

czasie epidemii 

kryzysów 

gospodarczych 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3,5 3,5 3,5 

10106 

Biznesplan restauracji 

"Kazka" w Kijowie 2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

10049 

Atrakcyjność 

turystyczna Alp 

Austriackich 

2021 dr Paweł Bajon dr Dominika Bratkowska 4 4 4 

10050 
Kuchnia staropolska 

2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 5 

10051 

Animacja czasu 

wolnego w hotelu dla 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 4,5 

10052 

Rodzaje i sposoby 

przygotowywania 

koktajli 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4,5 4 

10053 

Kuchnia meksykańska 

na przykładzie 

regionów Meksyku i jej 

rozwój 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

10056 

Walory turystyczne 

ukraińskiego Kijowa 
2021 dr Anna Woźniak dr Józef Zawadzki 4 4 4 

10059 

Znaczenie 

atrakcyjności 

turystycznej Nowego 

Jorku dla turystyki 

miejskiej 

2021 dr Anna Woźniak dr Ewa Mucha-Szajek 5 4,5 4,5 

10060 

Organizacja i 

zarządzanie 

restauracją pierwszej 

klasy (kuchnia 

japońska i autorska) na 

100 miejsc 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 5 5 

10061 

Problematyka 

wegetarian w biznesie 

turystyczno-

gastronomicznym na 

przykładzie 

przedsiębiorstw 

europejskich i próba 

ich rozwiązania 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

10062 
Rozwój turystyki na 

Majorce 
2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 5 4,5 

10065 

Turystyka kulturowa 

Dominikany 2021 dr Anna Woźniak dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 5 5 5 
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9807 

Wytwarzanie likierów 

w warunkach 

domowych 
2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 4,5 4 

10067 

Gimnastyka dziecięco - 

młodzieżowa w 

systemie sportu 

olimpijskiego 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

10069 

Dieta wegańska w 

żywieniu człowieka 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 4,5 4,5 

10073 

Animacja czasu 

wolnego w hotelach w 

Polsce i na świecie jako 

sposób podnoszenia 

konkurencyjności 

oferty wypoczynkowej 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 5 4,5 4,5 

10074 
Narciarstwo w 

turystyce 
2021 dr Anna Woźniak dr Arletta Pozorska 5 4 4,5 

10075 

Produkcja pizzy w 

warunkach domowych 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 5 4,5 

10102 

On - line marketing 

jako jeden z 

elementów 

promowania hotelu na 

przykładzie IBB 

Andersia Hotel 

2021 dr Arletta Pozorska dr Anna Woźniak 4,5 5 4,5 

10079 

Turystyka wiejska w 

powiecie kolskim 2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 5 5 5 

10080 
Animacja czasu 

wolnego w hotelu 
2021 dr Anna Woźniak dr Dominika Bratkowska 4 4 4 

10119 

Rola i tendencje 

rozwoju barów w 

hotelach 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 3,5 3 3,5 

10082 
Tajniki barmaństwa 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 5 5 

Studia niestacjonarne pierwszego  stopnia 

Nr albumu 
tytuł pracy 

dyplomowej 
rok promotor recenzent 

ocena 

pracy 

ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

ocena na 

dyplomie 

9936 

Ocena struktury 

zatrudnienia w 

wybranym obiekcie 

hotelowym na 

przykładzie Sheraton 

Hotel w Poznaniu 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 5 4,5 

9947 

Odżywianie kobiet w 

wieku rozrodczym i 

wpływ żywienia na ich 

zdrowie 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 4,5 4,5 
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9737 

Analiza warunków 

pracy w branży 

gastronomicznej w 

Polsce i Norwegii wraz 

z walorami 

turystycznymi w 

Norwegii 

2021 dr Lech Drożdżyński dr Ewa Mucha-Szajek 4 4,5 4 

9971 

Plan marketingowy 

dla przedsiębiorstwa 

gastronomicznego na 

podstawie restauracji 

Mamma Rynek 57 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 4 4 4 

9979 

Wpływ ciasta na 

jakość pizzy w oparciu 

o restaurację Pizza 

Hut 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 5 5 

9992 

Bogactwo przypraw - 

kuchnia indyjska 2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 5 4,5 4,5 

10006 

Zagrożenia 

środowiska 

naturalnego Kuby, 

związane z rozwojem 

turystyki masowej 

2021 dr Dominika Bratkowska dr Anna Woźniak 5 5 5 

10008 

Wpływ nawyków 

żywieniowych 

współczesnej 

młodzieży na zdrowie 

2021 dr Dominika Bratkowska dr Anna Woźniak 5 5 5 

10011 Polski rynek piwny 2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4,5 4 4 

10033 

Rozwój marketingu i 

sprzedaży w środkach 

masowego przekazu, 

na przykładzie zmian 

zachodzących w 

hotelarstwie na 

świecie 

2021 dr Ewa Mucha-Szajek dr Lech Drożdżyński 5 5 5 

10039 
Wykorzystanie trendu 

Zero Waste 
2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4,5 5 5 

10055 

Produkcja pieczywa w 

warunkach 

domowych 

2021 dr Józef Zawadzki dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka 4 3,5 4 

10070 

Jednostki chorobowe 

we współczesnym 

świecie a zdrowa 

żywność 

2021 dr inż. Alicja Jaworska-Piasecka dr Józef Zawadzki 4 4,5 4,5 
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Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym 
dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z 
raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty 
zrealizowaneprzez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch 
semestrów poprzedzających wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji 
egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół 
oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki 
zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji 
programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli 
praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie 
elektronicznej). 

6. Wykaz osiągnięć, których autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/ 

współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku z ostatnich 5 lat 

poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków 
kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom, 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne 
instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na 
zaleceniatych instytucji (w formie elektronicznej). 
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Załącznik nr 2 

do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

 

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej 
Profil praktyczny 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 

się 

Standard jakości kształcenia 1.1 

Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, uwzględniają postęp w obszarach 

działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku, oraz są zorientowane na potrzeby 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. 

Standard jakości kształcenia 1.2 

Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do 

których jest przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób trafny, specyficzny, realistyczny 

i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

osiągane przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji 

oraz profilowi praktycznemu. 

Standard jakości kształcenia 1.2a 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów 

uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 1.2b 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów, umożliwiających uzyskanie 

kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245). 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Standard jakości kształcenia 2.1 
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Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej 

zastosowania z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, normy 

i zasady, a także aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 2.1a 

Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny zakres treści programowych zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.2 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 

liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS, 

umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.2a 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 

liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS 

w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 

w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.3 

Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie 

nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym 

w szczególności umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 2.4 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 

środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów 

zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, 

w szczególności tych, które są związane z przygotowaniem zawodowym. 

Standard jakości kształcenia 2.4a 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 

środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, 

w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 
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w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.5 

Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na 

nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.5a 

Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami 

i wymaganiami w zakresie sposobu organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Standard jakości kształcenia 3.1 

Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia kandydatów 

na studia, umożliwiające właściwy dobór kandydatów, zasady progresji studentów i zaliczania 

poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów 

uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów 

uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

Standard jakości kształcenia 3.2 

System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz 

rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a stosowane 

metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej 

o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału 

w procesie nauczania i uczenia się, jak również pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów 

uczenia się, w tym w szczególności opanowania umiejętności praktycznych i przygotowania do 

prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 3.2a 

Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami 

zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 

68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 3.3 

Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe, 

studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne związane z kierunkiem studiów, jak również 
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udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają 

osiągnięcie efektów uczenia się.  

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Standard jakości kształcenia 4.1 

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez 

studentów efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 4.1a 

Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia ze studentami w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy. 

Standard jakości kształcenia 4.2 

Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, 

oparty o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację zajęć, uwzględnia 

systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której 

wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do 

ustawicznego rozwoju. 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

Standard jakości kształcenia 5.1 

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, 

środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne, a także 

infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są nowoczesne, umożliwiają 

prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie 

umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również są dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu. 

Standard jakości kształcenia 5.1a 

Infrastruktura dydaktyczna uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się 

zajęcia w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 
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Standard jakości kształcenia 5.2 

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, 

środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne podlegają 

systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są 

wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Standard jakości kształcenia 6.1 

Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, 

w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu. 

Standard jakości kształcenia 6.2 

Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego 

otoczenia na program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom, z udziałem studentów, 

a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Standard jakości kształcenia 7.1 

Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie 

z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, 

a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów 

i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje 

systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. 

Standard jakości kształcenia 7.2 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki 

tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Standard jakości kształcenia 8.1 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne 

do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi 

społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, 

pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowania do prowadzenia 

działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, motywuje 
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studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną 

pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich. 

Standard jakości kształcenia 8.2 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których 

uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

Standard jakości kształcenia 9.1 

Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami 

różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na 

kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach 

dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów. 

Standard jakości kształcenia 9.2 

Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w których 

uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach 

doskonalących. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Standard jakości kształcenia 10.1 

Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu 

studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte o wyniki analizy 

wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz 

zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. 

Standard jakości kształcenia 10.2  

Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których 

wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości. 
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