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Zapraszamy na Drzwi Otwarte 17 kwietnia o godz. 17.30  do ZSE 

oraz na Arenę Zawodów 24 kwietnia w  godz. 10.00-18.00 do hali Arena 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 
UMIEJETNOŚCI, CECHY, PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA, KTÓRE UŁATWIĄ CI WYKONYWANIE 

TEGO ZAWODU: 

Zamiłowanie do podróży, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, umiejętność 

podejmowania szybkich decyzji, chęć poznawania nowych krajów i kultur, samodzielność, zdolności 

organizatorskie, asertywność, zainteresowanie psychologią, łatwość nauki  języków obcych  

i zainteresowanie geografią, odporność na stres. 

UMIĘJETNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS NAUKI W ZAWODZIE: 

1. planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych, 

2. rezerwacja imprez i usług turystycznych, 

3. realizacja imprez i usług turystycznych, 

4. prowadzenie informacji turystycznej, 

5. prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych, 

6. rozliczanie imprez i usług turystycznych, 

7. obsługa specjalistycznych programów komputerowych: systemy rezerwacyjne 

 i dystrybucyjne wykorzystywane przez biura podróży, linie lotnicze, hotele itp., 

8. znajomość  języka obcego  z zakresu turystyki, 

9. prowadzenie własnej firmy w branży turystycznej. 

TYTUŁ ZAWODOWY: 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ: dyplom zawodowy po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych: 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

T.14 prowadzenie informacji turystycznej  oraz sprzedaż usług turystycznych 

PERSEKTYWY PRACY: 

Poznań jest rozwijającym się dynamicznie ośrodkiem turystycznym i miastem targowym, w związku  

z tym stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tej branży.  Rozwija się 

turystyka biznesowa związana z organizacją targów, konferencji, kongresów  i innych ważnych 

wydarzeń w skali krajowej i międzynarodowej.  

Absolwent znajdzie też pracę w licznych biurach podróży, hotelach, organizacjach turystycznych, 

informacji turystycznej. Może tez pracować jako animator czasu wolnego, przewodnik, pilot 

wycieczek krajowych i zagranicznych (po otrzymaniu licencji). 

Zwiększone szanse na znalezienie pracy mają osoby znające bardzo dobrze 2 języki obce. 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA NAUKI: 

- Uniwersytet Adama Mickiewicza, wydział Nauk Geograficznych: Turystyka i Rekreacja 

- Akademia Wychowania Fizycznego  - wydział Turystyka i Rekreacja 

- Wyższa Szkoła Bankowa – kierunek Turystyka i Rekreacja,  

- Uniwersytet Ekonomiczny: Wydział Zarzadzania: kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie 

Portem Lotniczym, kierunek Gospodarka Przestrzenna, specjalizacja Rozwój Miast i Regionów, 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej - kierunek Gospodarka Turystyczna i wiele innych uczelni. 

 

Dobrze zdana matura z wybranych przedmiotów pozwala też na studiowanie kierunków, które  nie są 

związane z ukończonym zawodem. 


