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Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej
Studentów Turystyki i Rekreacji
(studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie)
ZASADY OGÓLNE

ETAP I
Program informacyjny
Spotkanie informacyjne ze studentami I roku I i II stopnia (początek roku akademickiego)
- system studiów w Polsce (system boloński, Erasmus+),
- charakter studiów,
- program kierunku turystyka i rekreacja:
- efekty kształcenia,
- cele kształcenia,
- praktyki zawodowe,
- ćwiczenia terenowe,
- sylwetka absolwenta,
- przygotowanie zawodowe,
- możliwości wsparcia indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez zaproponowanie działań praktycznych
(zawodowych), organizacyjnych i naukowych,
- działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w Studenckim Kole Naukowym Geografów Turyzmu.
Spotkanie indywidualne ze studentem zainteresowanym udziałem w Programie
1. Diagnoza ( I stopień - podczas obozu na I roku; II stopień – początek I roku)
- powody podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja,
- zainteresowania z okresu szkoły średniej, działalność samorządowa, działalność organizacyjna,
- doświadczenia z zakresu turystyki i rekreacji,
- preferowane przedmioty z okresu szkoły średniej,
- aktualne zainteresowania,
- znajomość języków obcych,
- odbyte oraz planowane kursy i szkolenia
- oczekiwania wobec studiów, kierunku (specjalności) i programu wsparcia.
2. Plan rozwoju ( I stopień – początek II roku; II stopień – początek I roku)
- plany rozwoju zawodowego,
- plany rozwoju naukowego.
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ETAP II
Program wsparcia kariery zawodowej na studiach I i II stopnia
- kursy zawodowe w ramach kierunku (studia I stopnia)
- instruktor rekreacji ruchowej
- pilot wycieczek
- inne dostępne
- wsparcie w ramach praktyk zawodowych (rekomendacja do wyselekcjonowanych partnerów) (studia I stopnia)
- informacja o dostępnych kursach zawodowych wewnętrznych i zewnętrznych, wsparcie udziału w kursach
- współpraca z Biurem Karier UŁ (szkolenia, staże, informacje o targach pracy, dostęp do bazy danych) w tym:
- szkolenia w zakresie podjęcia pracy zawodowej (m.in. pisanie cv, szkolenia personalne, spotkania z
przedstawicielami pracodawców)
- rekomendacja studenta w ramach współpracy partnerskiej z Radą Pracodawców i Biznesu przy Wydziale Nauk
Geograficznych (w szczególności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta
Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) oraz innymi partnerami branżowymi IGMiT
- doskonalenie umiejętności organizacyjnych i zawodowych w ramach działalności Studenckiego Koła
Naukowego Geografów Turyzmu
- udostepnienie specjalnej strony internetowej Instytutu do promocji sylwetki studenta (baza dla pracodawców)
oraz wykorzystanie istniejących portali
- udostepnienie bazy ogłoszeń o pracy
- po ukończeniu studiów list rekomendacyjny w sprawie osiągnieć organizacyjnych i zawodowych w trakcie
studiów

ETAP III
Program wsparcia kariery naukowej na studiach I i II stopnia
- przydział indywidualnego opiekuna naukowego
- współuczestnictwo w projektach badawczych, realizowanych przez pracowników IGMiT, WNG oraz partnerów
IGMiT
- wsparcie udziału w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany studenckiej
- współpraca z Biurem Karier UŁ (szkolenia, staże)
- udział w konferencjach naukowych (samodzielny lub we współpracy z pracownikiem naukowym)
- wsparcie w przygotowywaniu wystąpień konferencyjnych
- wsparcie w procesie publikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych i popularno-naukowych
(autorstwo lub współautorstwo)
- konwersatoria naukowe:
- dyskutowanie aktualnej problematyki badawczej, literatury naukowej wraz z pracownikami
naukowymi
- spotkania z naukowcami, autorami książek
- doskonalenie umiejętności badawczych i organizacyjnych w ramach działalności Studenckiego Koła
Naukowego Geografów Turyzmu
- wsparcie w procesie pozyskiwania grantów naukowych
- wsparcie finansowe w ramach systemu stypendialnego (wg przyjętych zasad UŁ i WNG)
- po ukończeniu studiów list rekomendacyjny w sprawie osiągnieć organizacyjnych i naukowych w trakcie
studiów
- dla studentów osiągających najlepsze wyniki propozycja podjęcia studiów doktoranckich
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ETAP IV
Program wsparcia kariery naukowej na studiach III stopnia (doktoranckich)
- przydział indywidualnego promotora naukowego
- współuczestnictwo w projektach badawczych, realizowanych przez pracowników IGMiT, WNG oraz partnerów
IGMiT
- współpraca z Biurem Karier UŁ
- udział w konferencjach naukowych
- wsparcie w procesie publikowania artykułów naukowych
- wsparcie w procesie pozyskiwania grantów naukowych
- udział w konwersatoriach naukowych:
- dyskutowanie aktualnej problematyki badawczej, literatury naukowej wraz z pracownikami
naukowymi
- spotkania z naukowcami
- działalność naukowa i organizacyjna w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu
- wsparcie finansowe w ramach systemu stypendialnego (wg przyjętych zasad UŁ i WNG)

ETAP V
Program wsparcia kariery zawodowej absolwentów
- monitoring kariery zawodowej absolwentów
- współpraca z Biurem Karier UŁ
- informacja i wsparcie w poszukiwaniu pracy w wyuczonym zawodzie (m.in. targi pracy, baza informacyjna)
- udostępnienie bazy ogłoszeń o pracy
- udostępnienie zakładki „Absolwent” na portalu www.turyzm.edu.pl z możliwością publikacji informacji o
działalności absolwentów
- wpis do bazy absolwentów udostępnionej w Internecie
- kontakt z absolwentami w ramach zajęć praktycznych, Rady Pracodawców i Biznesu, zjazdów absolwentów,
innych wydarzeń organizowanych na WNG w ramach konsolidacji środowiska akademickiego
- program lojalnościowy (rekomendacje absolwentów, rekomendacje marki kierunku)
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WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Programem sprawuje Rada Wsparcia Kariery Zawodowej i
Naukowej (RWKZiN) przy Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ (w skład wchodzą przedstawiciele
wybranych jednostek IGMiT, dyrektor IGMiT oraz opiekun naukowy koła naukowego).
Program przeznaczony jest dla zainteresowanych studentów Turystyki i Rekreacji wszystkich roczników
studiów licencjackich i magisterskich, spełniających określone warunki.
Program proponowany jest w dwóch odsłonach:
Program Standard – dla wszystkich zainteresowanych studentów
Program Premium – dla wybranych i zainteresowanych studentów

Program Standard przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych wsparciem studentów. Program
obejmuje m.in. informację o działaniach wspierających i możliwościach rozwój studenta oraz zaproszenie do
działania w aktywnościach organizacyjnych i dydaktycznych. Dla studentów wykazujących chęć rozwoju
zaproszenie do Programu Premium, po spełnieniu kryteriów przystąpienia.

Programu Premium przeznaczony jest dla wybranych studentów po wcześniejszym zgłoszeniu chęci
udziału, odbyciu indywidualnej rozmowy z przedstawicielem RWKZiN oraz jego rekomendacji.
Warunkami udziału studenta w Programie Premium są:
- akceptacja udziału studenta przez RWKZiN IGMiT i rekomendacja,
- dobre wyniki w nauce (wg określonych odrębnie zasad, m.in. średnia ocena roczna min. 4.1 wyliczana od
ukończenia I semestru studiów)
- czynny udział w działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu wg ustalonych zasad (m.in.
członkostwo w Kole od I roku studiów, udział w realizowanych projektach, aktywna działalność)
potwierdzony corocznie przez opiekuna naukowego Koła.
Celem Programu Standard jest wstępne wsparcie każdego zainteresowanego studenta kierunku turystyka i
rekreacja w rozwoju zawodowym lub naukowym oraz zmobilizowanie do wzmożonej pracy w celu
otrzymania możliwości przejścia do Programu Premium.
Celem Programu Premium jest wsparcie studentów kierunku turystyka i rekreacja w rozwoju zawodowym lub
naukowym, indywidualna opieka zawodowa lub naukowa nad najlepszymi studentami kierunku,
wykazującymi zainteresowania zawodowe lub badawcze.

