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Kaleyny ntlmer czasopisma ,.]hlia 71&risłica"poświęcony jest problematyce
kształcenia kadr dZa potrzeb ury6lyki. RozliióJ gospodarki turystycznej ilzn'
le ionyjesł [o zilocznym s&opnizt od wiecląl, umidęlności i łzoaZifika4ł zou;o
clowych o (ib zatrudrlia/zych w szefa o paUęŁEy arysłyce.

Wpierwszej części numeru znajdzie CWfełnik tirtylżtŁ prezenluyqcy żUauł
sło rozwayu hsztaZcenia /laur dła ł pyslyki tc siaZI malzx'oregianu tarysłyczne
go (W. legio?i.u rnałopołshiegaJ. 4fau.is o xwałhianego pozwola raz/ni( r(iw go
ksztalcenia. tworzenia się biznesu edt kcŁczlncgo u' odniesieniu do sżAół śre
onich. poliwalnych i wyższym/} jest n&p{)/aayQce. lbwar szy emu nadprodzŁb
da &ad/y & pysQrznd. W' ])?n ]nnteJBście cennle .są badmt.h llann# Bnr?tp-Fbłe?wih
nad losami zawodem)m absoln'enfóip średnie/ szAót hofełarsho'fuUslycznych
w Polsce.

IVśrodowts n( ade/nichim ikto nl'otprobiemelnjes dobór naylepsq'c/l #an
dydalóul na studia, u syŁumli, gdy istntde ogromny popyt na tego typu cduka
cJe prawyższafqcy ruEelo/lrotn.ie /nożZiwości orxanizaw$rŁ ! hszŁałceriia. /l#tual-
ni.e kryteria naboru w uczelniac'h wyc/towania/iqpc?nego (np. hraboushiev aW79
poddac ocen.te w swtiirr ai'ly/luce r'alez ó ycl:i

l)wcl urŁJAtŁły mcĘfą cAara iten inńurma(Ji o rozwiązaniach organizacXynyc/
[ programow)cA. studiów) Łu]ysfycznych poza granicami hrt#u. logo f)pti opisy
wzorów /zszzałcenia. są c4:nlzc dła pol8hich edu&aćorów. .atiłorz)- arZ8hułów u
brali door cnŁadi dwa wiadąrc ośrodki kształcenia kadr dra potrzeb ł11.Fy.sly
kł -- last) ft&t 7Lrrs yht i 7i'allqparłu w Biedzie (IZoiandiaJ oraz Lrriit&-ersyłe/
m l.ułan (IUe/&a BrylaniaJ.

Podobny charakter irlńarmaq:jny ma dolziesienie /bszarda Całej'hi fgo prz
bliżalqce pozxlońshic dośopiadcmrzia w zakresie hszłaicenia w zawodach tury
słyczaych i holeZarsłicŁ.

Wmabm stop?liuzprobZemaly ąkadrową?wicFzJnejes zaslosowanic ano'
limy SWOI i analiza oczekiwań hontsumenłów do prolekfotoania aff:rZy usługa
mei w hałełach ,,Orb&'= ale i tzt ;zncgdziemy oceiK czynni;:a kadrowego

l teresulące są rozważania nad genezę i razwayem teorii tuO'sly#i, będące
re/Ze&nla osnwtą na kanwie pubZihacyi c/iorlpac tego nat4Aotuca B. %Łhonica

7brizam usu.sfer buduj osti" Ć,7brysłyha a pl'qrszła.ś(il
W niniqszym numeme zamieszczono również recenzję h$iąźhi JbZanty /Ga-

rnieniechiey pt. ,,(Z a) !blysfy#a ziełolty ryłt tem pracy

Z)ymt&nt Krrit zeh
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KSZTi\OCENIE DLA POTRZEB TURYSTYKI
W REGIONIE MAŁOPOLSKIM

ZJ,grunt .llruczeh +

Wydzielony umownie rcgicln blałopolski(termin historyczny) jest móżnico
winy tak pod względem fizjograficznym, krajobrazowym jak i gospodarczym
czy kulturowym. M& on jednak wspólną przeszłość i wspolczesne powiązania
gospodarcze. We współczesnych podziałach na wielkie regiony gospodarcze
i adminisbracl'jne zawsze wl'mienia się Małopolska. Również podział kraju na
makroregiony turystyczne stosowany przez ekspertów programu Phare uwzglę
dnia i$Lnienie regionu maŁopolsl:lego

Pod u zględem lizjograficznym na terenie Małopolski wyróżnić można trzy
atrakcyjne dla turystyki regiony; Karpaty \Vyżyna Krakowsko-Częstochow
$ka i Ihbrżyna Kielecka-Sandomier8ka oraz mniej ati'akcyjny teren Kotliny $an-
domierska Oświęcimskiej.

Region Małopolski tworząwojcwódnwa: miejskie krakowskie, tarnowskie
nowosądeckie, bielska-bielskie, krośnieńskie. rzeszowskie, przemyskie, i kie
lekkie. Ze względu na przynależność do porozumienia regionalnegc> i unikalne
walory turystyczne analizą objęto również woj. częstocłlowskie. T&k zakreślo
ny zakres przestrzenny oznacza obszar umownie nazwany' Małopolska(region
małopolski). Jest to jeden z budziej wyróżniających się obszaińw pod wzglę
dcm rozwoju gospodarki turystycznej. Istotnym problemem są zatem kwestie
dotyczące kształcenia kadr dla gospodarki turystycznej rozwiązywane w skali

Przeprowadzona analiza dotyczy rozmiarów i farm kształcenia wg. stanu
na koniec 1995 r. w odniesieniu do szkolnictwa średniego-zawodowego i police
alnego oraz wyższego.

regionu

Inst$ut lbWSEykiAWIĘ Kr8kó' AI. Jana Pawła ll 78
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Szkolnictwo średnie i pomaturalne oraz zawodowe
w zakresie turystyki i hotelarstwu

W notnenklatwm kształcenia zawodowego Ministerstwa Edukacji Nano.
nowej wyróżnia się dwa zawody turystyczne -- .technik hotelarstwa" i ..tech
nik obsługi ruchu turystycznego'

Kształcenie w wyżej wymienionych zawodach technik ,.ort" i technik ..hot:
odbywa się w 5 i 4.letnich technikach hotel:lrskich oraz w 2-letnich policeal
nych studiach zawodowych typu turystyczno hotelarskiego. hotelarsko-gasti'cl-
nomicznego i ekonomiczno-turystycznego. Wszystkie średnie szkoły tuq'stycz
ne(zarówno państwowe jak i prywatne) pozostają w gestii Ministerstwa Edu
kacji Narodowej

Absolwenci policealnych studiów zawodowych o specjalności ..Obsługa r\l
chu turystycznego" mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach i organizacjilt:h
turystycznych jako: referenci dt} spraw turystyki krajowej i zagranicznej, rego.
renci do spraw obsługi podróżniczd, rcferenci do spraw rozliczeń, kalkulacji
transportu, kontrolerzy eksploata€1i, akwizl'torby. Po osiągnięciu odpowie€Jnicgo
stażu absolwenci mogą zajmować wyższe, bardziej samodzielne stanom,iska --
kierowników działów. kas ckst)loatacyjnych, sekcji oraz samodzielnych rcfc

Rozległy i zróżnicowany zakres czystości wykonywanych na podstawowych
stanowiskach pracy określa w) mogł przygotowania zawodowego absolwentów
kierunku ORT. podczas dwuletniego programu nauczania powinni oni poznać
następujące zagadnienia
8 wiedzaoturystycejakozjawiskuspołccznym,ekonomicznymiprzestrzennym.
B organizacyjno-prawne aspekty organizacji i obsługi ruchu tura'etycznego,
e programowanie imprez turystycznych oraz obsługa imprez przyJazdowych

i wyjazdowych,
e problemy turystyki kvalifikowanej i specjalistycznej,
e geografii turystyki,
e struktury orgtLnizacyjnc przcdsiębioracw i zasady zarządzania przedsiębiot

stwami
e zasady racjonalnego żywienia człowieka
e socjologię i organizację pracy z elementami wiedzy o bhp i prawie praGI'
8 działania marketingowe

Absolwenci kierunków hotelarskich mogą być zatrudnieni we wszelkiego
rodzaju zakładach hotelarskich, w przedsiębiorstwach żeglugowych, lotniczych
i turystycznych, a także w administracji zajmującej się usługami hotelarskimi
oraz w urzędach i instytucjach, które posiadają wydzielone komórki recepcji
Absolwenci mogą również pracować w biurach usług uzdrowisk. w biurach
rozdziału miejsc oraz w obiektach turystycznych zamkniętych, domach waza
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nowych, campingach, schroniskach, zajazdach i motelach )ako; referenci
spektomy d/$ hotelmstwa, rocepcjoniści, kicmwnicy pięter, informatorzy turl-
3tyczni, stcwardzi, a po odpowiednim stażu pracy i podniesieniu kwalinlkacji
jako: instruktorzy organizacji hotelarstwa, kierownicy recepcji, kierownicy
zakładów hotelarskich

Absolwent technikum hotelarśkiego lub pajicealnego studium zawodowego
o speqalności .,hotelarstwa" powinien posiadać wszechstronne prze'gotow;inie
do zawodu, a przede wszystkim umiejętności z zakresu
8 organizacji pracy w zakładach hotclarskich oraz usług w nich świadczonych,
e wyposażenia i urządzenia wnętrz jedn08tek mieszkalnych, służbowych i sal

gasaonomicznych w obiektach hotelarskich,
e technologii gastronolnicznej z zasadami racjonalnego żywienia,
e operaqi obcymi środkami płatniczymi,
+ przepisów paszportowych i dewizowych,
e geograHli turystycznej,
e socjologii i organizacji pracy oraz struktur organizacŃnych przedsiębiorstw

i systemów zarządzania.
Absolwellci wszystkich szkół turystycznych na poziomie średnim wynoszą.

a nich odpowiednie przygotowanie z zakresu techniki prac biurowych, maszt -
napisania oraz praktycznej znajomości dwóch języków Q)nych.

Obok dziennych szkół turystyczno.hotelarskich od 1971 roku funkcjomiją
szkoły dla pracujących, organizowane w systemie szkół policealnych. Sieć tych
szkół ulega ciągłej modyfikacji n' za]eżności oc] czynników koniunktttralnych

Plan nauczania obowiązujący od l września 11)82 r.(zmodyfikowane IO lat
później przez wspólną Komisję MEN i UKFiT-u) abejmujc 16 przedmiotów
Z przedmiotów zawodowych szczególną rolę przypisuje $ię nauczaniu jęzl'ków
obcych; czas przeznaczony na nauczanie wybranych dwóch języków zachodnio
europejskich w nauczaniu trybem stacjonarnym wynosi 5 godzhi tygodniowo
na li ll roku. Stwarza to możliwość opanowania języka w zakresie niezbęd
nym w hotelu czy w biurze turystycznym

Pozostale dwa przedmioty, dla król'ch przeznaczono znaczny wymiar go
nizin. to obsługa tchu turystycznego i geografia turyst)cznu. W dobrze funk
qonującym studium przedmioty te winny być traktowane, obok Języków ob
cych. jako przedmioty n+odące, ważne d)a przygotowania zawodowego

Obok wymienionych jest jeszcze grupa przedmiotów mających charakter
pomocniczy czy wspierając. Tb przedmioty, chociaż wyznaczono im stosunki
wo niewielką ilość godzin w cyklu tygodniowym, powinny dać niezbędną syn
tezę wiedzy i umiejętności. I'akimi przedmiotami są: rachunkowość, ekonomi-
ki, żywienie czławioka, pisanie na maszynie

Policeajne Studium Zawodowe. Praglam nauczania w zawodach: technik hatelar8twa i tech
k abshgi tuwBtvcmui. UKF\l\ WRTHzaw8 1993



8 ZYGMUNT KRUCZEK

Program nauczania obejmuje również praktyki zawodowe odpowiadające
specjalizacjom ,,obsługa ruchu turystycznego" i .hotelarstwo'. W okresie dwóch
lat nauki zakłada się w sumie 16 tygodni praktyk według następującego ukła
du; 4 tygodnie po ll semostrze, 4 tygodnie praktyki wakacyjnej i8 tygodni
prakt)rki po 111 semestrze. Praktyki te organizowac)e są w biurach tura'stycz
nych i hotelach. Czas trwania praktyk w 4i 5-letnich Technikach ITotelarskich
jest zbliżony.

Od 1986 r. pazmstawiono dyrektorom szkół możliwość rcalizadi autorskich pm.
gramów nauczania, ca oznacza możliwość modyńkowania olhowiązujących planów.

Wszystkie szkdy mają. trudności w uzyskiwaniu pełnych i wiarygodnych
informacji, przepisów i materiałów branżowych(np. o aktualnej sti'ukturzc
organizacyjnej). Wiele szkół nie posiada bardzo pota'zeł)nych pomocy dydek
tycznych prezentujiłcych np. wyposażenie wzorcowych hoteli turyst) c:żnych
Ellmów szkoleniowych z zakresu technik obsługi klientów i organizacji pracy
w hotelach, a nawet aktualnych map turystycznych. Poziom zawodowego pi'zlr'
gotowania kadr do pracy w turystyce i hotelarstwia zależy nie tylko od bazl-
szkoleniowej i posiadanych przez szkoły środków dydaktycznych, ale róu,wież
(a nawet przede wszystkim) od kw;ilifikacji nauczycieli, od ich teoretycznego
i praktycznego przygotowania do nauczania specjalistycznych przedmiotów za
woduwych. Zwykle w szkołach turystyŁ:zno-hatelarskich jaka nauczyciele
przedmiotów zawodowych pracują tn.in. ekonomiści, lingwiśd, prawnicy. tech
nolodzy żywienia, geografaxvie-- głównie związani z curystyką. Do rzadkości
należą nauczyciele realizulący pełny wymiar godzin z jednej grupy przedmiotów

Tworzenie klas turyBtycznyllh w różnych zespołach szkół doprowadziło do
tego. że w roku 1996 kształceniem dla turystyki zajmowałysię 174 szkoły w ponad

'rab€ja l. l. :ha średnich szkół hutelnrsko-turysty-
w roku $zkQjnym 1995/96

l)uh i ich ab$ol

źródło: dane UKFiT
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50 miejscowościach'. Na terenie Małopolski działa około 40 takich jednostek
zlokalizowanych przede wszystkim w miastach generujących ruch turystyŁlz
ny, rzadzie) w regionach recepcyjnych. W tab. 1. zawarto informacje na temat
rozmiarów kształcenia i liczby absolwentów apuszczająęych Łe szkoły w ostał
nich latach. Liczba słuchaczy we wszystkich rodzajach szkół tego typu prze
kracza 3000, Szacuje się. że w regionie małopolskim skupia się około jednej
czwartej szkolnictwa turystycznego kraju.

Tabela 2. Rozmiarrk8ztnlcenia dla turystyki w śiudnich Szkolach za 'QdQwych
na terenie MalQPQl8ki

Tabela 3. R- ay kształcenia dla turr8tyk ;kołndi pujicenlnych na tennie hlnłQpalsk

Charakterystyka Szkół hDtelu$ko.turystyMnych. Stn
Wnm'"wa 1996.

lku szkolnym 1995/96 UKFiT.

4     .iC aZ Sa CTL(
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Studia turystyczne na poziomie wyższym

Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł powszechną dyskusję nad refnl
mowaniem modelu edukacji w tym również kształcenia zawodowego kadr dla
Łwystyki. Z inicjatywy Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki powołano msp(il
ekspŁlrtów który przygotował projekt nowego systemu szkolnictwa Łurystycz.
nego. Równocześnie powstały pierwsze wl-msze szkdy turystyczne prowadzipe
kształcenie w cyklu 3-letnim i nadające tytuł zawodowy licencjatu. W regionie
Małopolski jak dotychczas nie ma tego typu szkoły o wyraźnym profil\i tury
etycznym lub hotolarskim.

Celem akademickiego kształcenia w dziedzinie tulrystykl jest głównie przy
gotowywanie kadry dla szeroko rozumianej turystyki (studia zawodowe na
poziomie wyższ) m), ludzi rozumicjiŁcych różnorodne uwnl \lnkou,mila. zdolny-ch
do twórczego i krytycznego działania. Kadra ta zatrudniona być może w naftę
pijących miejscach pracy:
e przedsiębiorstwach cur) etycznych wszystkich typów -- stanowiska w dzie

bach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagl'ańcaiego, a zu,łasm=,a w ma
cych biurach tut'etycznych,

e zakładach hotelarskich, domach wczasowych -- stanom,iska w recepcji, kie
rtJwrlicy obiektów czy poszczególnych działów. pracownicy programnwt,

e służbach socjalnych -- działy wczasów. kolonii. organ\izacji wypoczynku
e administracji państwowej szczebla centralnego i regionalnego, służb:ic:h spc

cjahiych. informacji tury-etycznej.
Program wyższych studiów turystycznych winien opierać się na następuje\

cych przesłankach
e hojistycznym rozumieniu turystyki jako 4awisJla społecznego
e szerokim zakresie edul(azji turystycznej, mającej na celu dosLarczenii. ah.

solwontom rozległej wiedzy i konkretnych umiejęLnlłści
B umożliwieniu ab80lwentom startu zawodowego do pełnienia ról kicron,ni

czech \y różnych zan'odaclt związanych z turystyka.
Program studiów powinien zapow'nić przygotowanie kadry clo pt'acy w sek

torze państwowym (administracja turystyczna), sp(3]dzielczym i prl'walnym
(biura turystyczne. hotele, jednostki obsługi turystyki socjalnej), jednostkach
naukowych itd

Wyższe szkoły zawodowe(licenc:jackie)

W regionie ] ałapolski jak dotychczas nie ma tego typu szkoly o wyraźn) m
profilu turystycznym lub hotelar8kim. letniej:Łcc szkoły {np. w Katowicach
Krakowie, Nowym Sączu) ksztdcąkadry dla turystyki na mal'Birmie ziisadni
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czych kierunków busienessowych czy handlowych. Studia podejmowane są na
kierunku ,,turystyka i rekreacja" (Górnaśląska Szkola liandlllwa) lub na kie
runku ,.Zarządzaniii"(\Niższa Szkoła Businessu w Nowym S:oczu). W Krakn
wie studia licencjackie prowadzi również Profcsjonajna Szkola Businessu

Zaawansowane sąprace nad uruchomieniem bfiędzynarodnwej Szkoły lb
rystyki i Hotelarstwa. Pod patronatem krakowskich Uczelni(AE. AWF. UJ
AR. PK) powstał projekt nowoczesnej szkoły. która pmygotowywać ina kadry
dla turystyki i hotelarstwa na poziomie licencjatu

Rtlzmiary kształcenia kadr z tytułem licencjat w zakresie turystyki i i'ekl'e
ncji są niewielkie. Od 1993 roku pojaxmli się pierwsi absolu eitci Górnośli skiej
Szkoły Handlowej a w] 996 r. sz](ół businessu w Krakowie i Nowym Sączu. Nie
są oni jeszcze znani na r) nku pracy, pracodaxNcy nie maja rozeznania co dn ich
umiejętności i wiedzy. Ten typ absolwentów długo będzie walczył o należne
miejsce między kadrą z tytułami magisterskimi a absolwentami studiów poki
cealnycha.

Uczelnie wyższe państwowe

Główny ciężar kształcenia kadry na poziomie wyższym spoczywa aktualnie
na Akademiach Wychowania Fizycznego i Akademiach Ekonomicznych. Wiclo.
dyscyplinarny charakter tui'styki powoduje. że możemy uznać niektóre uni
wersykckie kierunki studiów(oparte na bazie nauk geogrnnlcznydi. ekonomii
cz.y zarzadzania) za \izlipełniajane kształcenie kadry turystycznej

Uczelnie wyższe włączyły się w przygotowanie kadr dla turystyki w' latach
siedemdziesiątych. W AWF uruchomiono specjalne Wydziały Turystyki i Re.
kreacji w Poznaniu. Krakowie. Przygotowują one w ramach odrębnego kierun
ku kształcenia ,,turystyka i rekreacja" kadrę do różnych zaswoclów curystycz
nych oi'az do OI'ganizowania i prowadzenia zajęć rekreacl'ji\ych. W 1977 r. roz
poczęte kształcenie turystyczne w ramach studiów geograHlcznych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. a później na Uniwersytetach: Łódzkim. Warszawskim i Wm
oławskim. Pod koniec lat osięmdziesiiłtych kształcenie n:iuczycieli do prawa
dzenia zajęć turystycznych z młodzieżą rozpoczęto w Wyższych Szkołach I'eda
logicznych(Zielona Góra, Bydgoszcz)

Aktualnie studia wyższe o profilu turystycznym są prowadzone w Akade
ciach Wychowania bNzyczncgo w Poznaniu i Krakowie(studia staclonmne i zaocz
ne),Akademiach Ekonomicznych w Poznaniu. Krakowie, Jeleniej Górze. w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. a także na kierunkach geograficznych Uni
wersytetów Łódzkiego(studia dzienne i podyplomowe), Jagiell03lskiega oraz
na kierunku ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wspomniane Wyższe

Analiza zatrudnienia i kwaiinkadi kadr tury tycznrch w reÓoniekrakaw$kim. Praca zbiera
wu pQd Nd. Z. Kruczka. ]nscytut TLirvstvki. Qddzia] w Krain'Nie. Kraków ] 996.
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Szkoły Pedagogiczne w Zielonej Górze i Bydgoszczy uzupdniają wykaz \uczelni
prowadzących edukację kadr dla turystyki. Rozmiary kształcenia w uczelniach
państwowych na terenie Małopolski ihlstruje tab.4.
lbbela 4. Ro: kształcenia kadr dla turystyki w uczelniach

na terenie Małopolski
arższrch szkołach idawych

Programy studiów turystycznych aą ciągle modernizowane między innymi
na bazie międzynarodową współpracy w ramach europejskich programów po
mocy Qórodkom akademickim (Tt;lnpuH, I'hurt czy israzmus)'. Goiaz częściej
stawiane jest teza o konieczności uruchomienia w Polsce Wyższej Szkoły(Aka
dcmii) lbrystycznel, która kształciłaby kadry na różnych poziomach(zau odo.
wym i magisterskie), jak to ma miejsce w krajach Europy Zachodniej

Jedną z ważniejszych kwestii, dctorminujących szanse rozwoju wyższego
szkolnictwa turystycznego i jakość tych studiów, jest odptlwiodnie przygotowa
nie kadry nauczającej. MajĄC to na uwadze proponuje się w clstatńch latach
wiele specjalnych kursów dla nauczycieli akademickich, prowadzonych przez
wykładowców z uczelni zachodniceuropojskichP.

Inną Jłmną przygotowania kadr do pracy w mlysOoe są studia podyplomowe
zorganizowane ptun większość uczelni przygotowq:vTdi kacŁry dl& LuDlslyld, a tamę
pxmz różne uniwerą'teV Pm61 pmgramwry studiów podyp]omaw)xh ]uztałtmvany jest.
prmn orEanizatoEÓĘ czn. Szkod SWższe, Uczelnie doanonliczne ptuwadą.smdia podlple
mowe dla kadr kierwvnimt biura orBinizadi turys®miydl ciy aclminisEriKji terenowa.
Akademie l?\buhowalłia FSączneg) mganiwją shdia podypk)mowe dJa orgalimtorów
tuiysVld i nauc=Tcidi waz dh służb sodalnydi zalciadów pracy. IJniwemyteW])inwadzą
studia podyplomowe o tematyce geograficzną (ł.ódź) cw kulturalnej (Warstwa).

Planowane studia z zakresu turystyki nie zostaly jl chamiQne

s. nmiacKŁ aTcżliwnści dosio$ownnia planów i pmgramów ksnnlcenia kadr nn poziomie nkadc
midem w Police dowymnl?ów EW'G. blatelialy KoŃewncji ,,l(sztalwnie kadr dla tuiyHLyki w krajach
Europy W$chodnier, mnp w Katedrze IUry8Łykj AW'F. Kraków.

Porównaj H. !Valterman, l)ain.lbe ltainer.In-lburiRm, hfatwialy Konruremji ,.Kształcenie
kadr dja Luiyatyki w Krajach Europy w$choaniej'. op. cit.

       
       
  bWkRSHCI lllEJt    
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ltansformacja gospodarki turystycznej do standardów rynkowych wywo-
łuje pilną (i niezaspokojoną) potrzebę prowadzenia szkolenia w zakresie prze
pasów prawnych. finansowych, VAT, ubezpieczen, marketingu, reklamy. zasto
towania technik komputerowych i multimedialnych. Konieczne jest przeszkole
nie kadry zatrudnionej w obiektach turystyki sodalnc} {domy wczasawo i sama
łona) nie posiadającej na ogół kwalifikacji do pracy w turystyce. Odczuwa Bię
również potrzebę permanentnego dakształcania pracowników administracji
rządowej i samorządowej

Obok kształcenia kadr mamy do czynienia z jej doskonaleniem. Przez
doskonalenie kadry turystycznej można rozumieć podnoszenie nabytyl:h Beze
śnieg kwalińkacii {np. kursy jez) kawe. podwyższenie kategorii n' zakresie pito
tabu czy przcwtldnictwa, informatora turystycznego) lub uzyskanie nowych
umiejętności. Ofertę doskanaletóa kadr tn przy Instytut 'l'urystyki, Zakład
Doskonalenia Zawodoxwego, Ośrodek Doskonalenia Kadr ORBTS

Analiza wielkości ksztalcenia kadr
dla tux ystyki i hotelarstwa w hlalopolscc

Analiza oparta została na danych uzyskanych drogą wyu gadów z dyrekto
nami instytucji zajmując)-ch się kształceniem. Przedmiotem analizy $ą rozmia
ry kształcenia -- a w szczególności liczba absolwentów przygatou nnych kie
runkon'o do pi'acy w tur) etyce i hotelarstwie oraz liczba studentów i słuc=haczl'
(uczniów) w Bzkałach śrntlnich i policealnych. ZesŁawione w tabelach 1--5. dane
pozwalająca określenie rozmiar'ów ksztiiłcenia w inecresująuej na$ dziedzinie
na terenie ](ałopolski

WyŻSZe

PoliceRlne

a 2aa qDO ma BaD iQQO 12m 14m 16m iBm 2e(D

zawodowe
policealnB

RFc- 1- Ruztniary knzLalwuia kadr dln tury$tł'k\ w hlalolnlsce

blimo niepełnych danych można w przybliżeniu określić rozmiary kształ
centa kadr dla tuD'styki jako znaczne. Dotycza to nirówno szkalnictw:i śre
uniego i policealnego jak i szkolnictwa vryższcgo (zawodowego i akademickie
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go). W 37 ujętych w naszym sondażu szkołach średnich i studiach policealnych
kształci się łącznie ponad 4200 osób, a liczba absolwentów z uprawnienia da
pracy w tullrstyce osiiąga pułap 870 osób rocznie(dane za rok szkolny' 1994/95)

Szkolnictwo twystyczne na poziomie wyższym w regionie krakowsjrim zdo
minowane zostało przez Akademię Wychowania I'izycznego (około 80% stu
denCów i 65% absoln'entów). Rola pozostałych uczelni wyższych(poza Akade
mią Ekonomiczi\q, w Krakow ie) jest marginalna. Niewiele jest wyższych szk(3ł
zawodowych (w Nowym Sączu, Krakowie, Katowicach) kszbałcilcych v zakrt
sie mrystyki,.Sąonc skupione w zachodŃej części regionu. Szkoły te s jedno
stkami słabymi kadrowo. a programy nauczania pozostawiają wiele da życze
nia i najczęściej nic spełniają one określonych przez UKFiT i HIEN' tzw. mini
mum programowych.

Jednym z ważniejszych prablomów szkolnictwa tuirystycznego jest za])ew
nieme drożności kształcenia, ta. możliwości kontynuowania kształcenia ad szkoly
średniej ogólnokształciŁcej do uzyskania tytułu magistra. Koncepcję drożności
dla absolwentów szkół średnich Okaz słuchaczy studiów policealnych w zakrc
sie zdobywania kwalifikacji i upra\vnień do pracy w turystyce przedstawiłajaj{
na razie tylko Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie {patrz t'c- 2), od
laku akademickiego 1996/97 i'ealizuj:\ca nowy. TT stopniowy program studiów,
Koncepcja bu uwzględnia potrzeby robiona. sieci szkół policealnych w c:nej Polsce
(skrócona xver$ja st\Łdiów zaflc:znich dla abwlwentów 2-letnich, poliwalnych
studiów ,,ort" i «hoŁD oraz absolwentów wyższych szkół zawodowych. legitymu
jących się odpowiednim licenclatem w zajtresie turystyki i Łekreacji

Kl€gHT
r.+.g

PnzEomloTvxwi6ine

Ryc. 2. Schemat dro; tud Ur)-$Lycznych w A\AfF łGaki
b'vznzych Szkół zawndowycll

niacji do szkół policcujnych
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Uwagi i wnioski

Przeprowadzone wywiady i analizy pozwalają na wysunięcie następują'
cych wniosków'
e kształcenie kadr dla cui) st) ki w- regionie lbtałopulski jest t'ozbudowane pod

względem ilościowym. prawie 40 jednostek prowadzi kształcenie na pozie
mie średnim, policealnym, wyższym zan'odowym i akademickim,

+ sieć szkół jest nierównolnierna. z wyraźnym uprzywilejowaniem wielkich
aglomeracji miejskich, a zwłaszcza Krakowa,

6 liczba absolwentów tych szkół jest duża, zwłaszcza w odniesieniu do podsta
nowych zawodów: technika obslugi ruchu turystycznego i technika hotclar

e nadprodukcja kadry prze'gotowancj do pracy w turystyce sbiwiźŁ absolŁvel}
tt;w w ostrej konkurencji, kształtuje się rynek pracodau'cy. mogących B ybic
rać naj]epszych absolwentów do swojej birmy.

e sieć szkół, szt:zególnie policealnych ulega ciągłej modyHlkacji. są to na ogół
jednostki słabe, bez zaplecza kadrowego i techlliczncgo: nie gwarantuje to
dobrej jakości kształcenia,

e nicrnzwiązany jest proj)lem drożności ltształce!\ia kadr dla turystyki, oterca
A\NF w Krakotwie n' tym zakresie warta jest upowszechnienia w innych Uczen
dach i ośrodkach akademickich.

Rawa

This paper prescnts the education for the tourist inclustry in the hlalopol
ska Region in thc aspekt of the whole [jr education for this sl:t: or of' bttsincss
Analysis conccrns roth levels of cducatian -- secondaD'(culleges and technical
schools) and the academic level; The research shows that in che sanie of ant'
region only(coveńng 8 vaivodships) Łhe number of graduaLes is much hiKhŁ?t
thun neecls of the industn'. In the yeću' 1995/96 there were 35 schol providing
education on all dilTetent levels co about 4000 sŁudents. alld about $)00 stu
dents graduated that year.

F:duc:ation for the Tn snl Ind\tstrv in the hTnłQpolska IZegion

[1] Analiza zart'utlnienfa i Atuali/lkac3i haclr !t ryslycznyc/ w regionie hralzun-
shim. Praca zbiorowa pod rcd- Z. Kruczka. Instytut Ttuystyki. Oddzid w lara
kawie. KI.akón 1996

[2] Bosiacki S.t Możliwości dos osouaniaplanóu ipmgram(im hszlafcenia kadr
rta poziomie aliademicłim w /polsce do wymagóu BWG, hlaterialy z Konfc
rcncji ,,Kształcenie kadr dla turystyki w krajach Europy Wschodniej". mtlp
w Katedrze Turystyki AWF w l(rakowie

Piśmiennictwo
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[3] Charakterysqrka szkół hote]arsko.turystycznych. St:ln w roku szkolnym
1995/96. Urząd Kultury ]Pizycznej i Turystyki, Warszawa 1996

[4] Gotowa Jeziorska A.. Sprawy re]ormowan a szko]aiclwa turysZyczaega
10 Police w działalności r/rzad Kultury FIWczneJ i 7brysly&i. Problemy
Turystyki 1992, nr 2

[5] Kruczek Z., K z a?Della kadr d]a fwysly&i na pażomie tty SWm u Polsce na
Ele światowych !endelupi, Wydawnictwo Monograficzną nr 56, AWF. Kra
ków 1993

[6] Unrug M.. t]5/iszŁałcerlie pracowników gospodarlbt turystyce eJ u świeŁh
spisów kadrowych z łata /973--/983. Zeszyty Naukowe nir 247. Prace z za
kresu ekonomiki turystyki. AE, Kraków 1988

[7] Wolterman H, ]łain-TheTbainer-]n-Tourist,Mateńab' Konferencji .Ksatd.
cenie kadr dla turystyki w krajach Europy Wwhodniej", mnp. w Katedrze
Turystyki AWF w Krakowie
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LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKół.
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W POLSCE

Z LAT 1991 1993

Hanna Borne-FaŁencih +

Wstęp

Instytut 'l\xrystyki na zlecenie IJrz4du Kultury Fizycznej i Turystyki prze
prowadził w 1993 r. badania nad losami absolwentów średnich szkół hotclar
sko-turystycznych w Polsce z lat 1991--1993 i ich przydatnościq.do pracy w tur)

Niniejszy artykul przedstawia wynilti pierwszej części zadania badac-cze
go, w którym próbowano znaleźć odpowietlź na poniższe pytania
A. Jakie $ą motywy l stopien zadowoleniu ubsalwai\tÓw Średnich ezl Ół hoi.elnr

sko-t\uystycznych z dakonancgo wyboru zawodu?
B. Jak oceniają absolxvenci możliwości zatrudnienia w tura'style, również pro

blematykę pierwszej pracy zawodowej i twdnnści w jej wykonywaniu
C. Jaki jest stopień wykorzystania tych absolwentów w turystyce, tzn. czy bel

dani ab80lwcnci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie? Jeśli tak. to na
jakich stanclwiskach pracy. jeśli nie, to dlaczego nie przystępują do pracy
zgodnie z posiadanymi kwalillkacjami? W jakim stopniu są zadowoleni z ak
tualnie wykonywanych czynności zawodowych?

D, Jak k8ztałtujc $ię lluktuacja zawodowa badanej zbiorowości oraz jej per
spektywy łącznie z analizą przyczJ'n tych zjawisk), :l także próba akrcślc
nia charakteru zmian stanowisk pracy w całakszt:lł(:ie drogi zawodoxNcj ab
solwentów.
Badaniami nad lasami absolwentów średnich, publicznych szkol hotttlarsko

t\uyst) cznych objęto n'szystkich absolwentów. któmy uzyskali zawód technika
hotelarstwa i technika obsługi turystycznej w 5-letnich Uchnikadi hotelarskich
oraz w 2-letnich policealnych szkołach zawodowych w latach 1991--1993. Infor
nacje a absalwentach oh'zymano ze szkół, w których kształci się uczniów dla

etyce

Instytut Tut)etyki w Wnrbzawie. ul. hlerliniogD 9a
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potrzeb gospodarki turystycznej. Podstawę ustalenia liczby absolwentów Bta
Robiły zmienne wykazy(wraz z adremmi) sporządzone w szkołach z dokumŁ:n
racji ewidencyjnej uczniów i słuchaczy.

Ogółem otrzymano dbac o 2401 absolwentacb z 19 punktów kształcenia
W'gród nich technicy hotelarstva stanowili 62,2% ogółu badanych. a technicy
obsługi tur) etycznej 37.8%

Podstawą analizy, przedstawioną w niniejszym opracowaniu, są opinie ze
brane od 728 absolwentów, 6. od 30,3%a osób. które zostały objęte badaitiatnł
(około 6%o wysłanych stanowiły zwroty z napisem ,,adresat nieznan)/')

Na próbie 150 otrzymanych zwrotnych odpowiedzi dokonana katcgoryzal:ji
pytań otwartych oraz uzupełnień pytań już sklasyfikowanych w ankiecie.,Na
tej podstaw'ie zbudowano system kodujący anldcty. Procedurze Ładowania pod
dano 728 ankiet. Przygotowano oprogramowanie kompuhtrowe i wprowadza
no dane z ankiet do komputera. Nastiłpiło przetworzenie danych i uzyskano
wyniki

Charakterystyka badanej zbiorowości

W badaniach zdecydowanie przeważają kobiety stanowiąc 81,5% ogółu ba
danych. Co azóatn osoba lcsztnłcąca &ię w średnich, public nych szkolach kole
larsko-turystycznych w Polsce w ]atach] 991-1993, to mężczyzna. Wśród twh
ników hotelarstwa odsetek kobiet jest jeszcze większy(85.4%), natomiast wśród
techników obsługi turystycznej jest on większy a 24,8'%

Badana zbiorowość to ludzie młodzi w przedziale wieku 23-25 1at. Na t.aką
strukturę wieku wpł)nęły niewątpliwie lata ukończenia szkoly hotelarsko-tu.
rystycznd. Największy udział w badaniach mają absolwenci, którzy skończyli
średni szlqołę mwodou ąw 1993 r.(42.8%). (;o Uzuia osoba koflcąpła ruukę w zawc}
dach twystycznych w 1992 r.(32,8%), }l najmniejszy procent (23.9%) w 1991 r

Istotne dla całokształtu przeprowadzonych analiz są infarmade datyczqce
tlrpu ukończonej szkoli- oraz charakter uzyskanego zawada
e 71,7%o badanej zbiorowości ukończyło 2-letnie palicealne Bzkoł}, zawodowe.

uzyskując w 48.3% zawód technika hotelarstwa oraz w 61,7% zau ód tec:hni
ka obsługi turystycznej.

e 28,3% respondentów ukończyło 5-letnie technika hotelal'tkie, uzyskując za
wód technika hatelarstwa

e w sumie w badaniach technicy hotelarstwa stanowią. 62,9% ogóhi, a Łaihni.
cy obsługi turystycznej 37,1%
Dalszą cechą charaktcryzującą respondentów sil ich uprawnienia zan'odo.

wel W pracy w twystycc stl one rzeczą nieodzouvną. Często decydują o modli
wośdach podjęcia pracy zawodowej. Tylko 25,5% badanych posiada takie upraw-
nienia. średnia uprawnień na jednostkę wynosiła 1.4
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hlotywy i stopień zadowolenia z dokonanego
wyboru zawodu

Mówi się, żc straty społeczne poniesione z niewłaściwego wyboru zawodu
są bardzo duże. nie licząc ind)widualnych rozgoryczcń. Biol:K to pod uwagę
każdy młody człowiek powinien otrzymywać poradę zawodową, tasiu-na do
jego indywiduablych możliwości, potrzeb i zainteresowań, a uczniowie hoko
nujący wyboru kierunku szkdy zawodowej powinni zapoznać się z pali'zębami
gospodarki, z warunkami pnicy w różnych zawodach i wymaganiatni jakie sta
wia przed kandydatami zan'ód, w którym chcą się kształcić

Przedstawiciele przedsiębioi'stw hotclarsko-turystycznych nicrzadlco infor
mają na różnych spotkaniach i konferencjach. żc plłdstawową przyczyną matt:
go dopływu non'ch kadr do pracy w turystycc} jest fakt, że do szkół hotelarsko-
ŁLuystycznych prze'chodzi młodzież prze'padkttwo, bez chęci pozostania w B yu
czonyin zawodzie. Motywacja wyboru zawodu może więc nam pomóc ujaqruić
czynniki wpływające na późniejszą korektę. czy zmianę wcześniejszych pla
nów zawodowych at)solwenLów, zwłaszcza wówczas gdy nabiera isbuunic nie
pożiŁdanych cech losowej przypadkosNości.

Co mówią. na ten temat sami nl)solwenci? Czy dokonany przez nich w'bór
zawodu, wyŁ'ażający się w podjętej decyzji zgłoszenia się do sz)doły hatclarsko
turystycznej i ukończenia jej, jest wynikiem pora(łnicltw a zawodowego. czy też
rzeczywiście .,przypadku' lub ostatecznościąz braku innych możliwości kształ

n? lqn pytanie ,,cc> zdccydowEtło Q wylłnrze kierullku ukoiiczonej 8zkałr ho
tclarsko.turystycznej"(z lllożlivaścią wskazania 3 czynników) uzyskano oct
absolwentów w sumie 1 5$)8 odpowiedzi, co znaczy. że respondenci średnio llo
dali przynajmniej dwa posvody wyboru tego typu szkoły szkoły. W przeważają
ccj większości wskazali na dwa cz)nlniki: ,,przeświadczenie o atrakcyjności pracy
w turystyce" -- mon'w tcn podda ogółem 66,2% respondentów oraz ,.własne
zainteresowania" (60,0%)

Podobne relacja występują u absolwentów z t)ńdem technika hoklarstwa
jak i technika obsługi turystycznej(odpowiednio; 67,0% i 64.8% OI'az 57,9%
i 63,796).Trzecim motywem wyboru szkoły hotelarsko-turystycznej było niego.
stanie się na wyższe studia(29,8%). Element tcn był wymieniany w zdecydo
wanie większym stopniu przez absolwentów kierunku obsługi turystycznej
(43,3-%) niż hotclarstwa(21,8%). Na tak istotną dysproporcja wpłynął fakt. iż
28.3% respondentów tych badań ukończyło 5.letnie Lmhnika hotelarskie i nie
był to ich problem w momencie dokonywania wyboru zan'odu. ,,Przcśniadczo
nie o możliwości uz) srania pracy w turystyce" miało również znaczący wpływ
na pl)djętą przez absolwentóxs- decyzję wyboru szkoły hatelarsko-turysta'cznej
Na motyw ten wskazała prawie jedna czwarta przedstawicieli abu analizowa
nych zawodów.
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Tabela 1. Motywy wyboru uzkalr vg opi absolwentów kierunków hote[arsko-tur)-stycznyc]

Qo s?xbty lwrnnclent. mówi. że namową n)dziQńw. koleilf;w i zr\nbmwal bHn tnlcże
cwm)iłdetn wl®welią)m na dolmlany wyl)© mw(Hu, pny CTm abBolw-end Iderunku
ImtelazskiegowskawmaliteninotDvc:lĘśc© {m pia$©niżlderunkuolnługi l sbvznd(m

m qnradicmyń n.:aa,b «wnecldq że MH'lń !::X.,br hoNarskc-tuWsty««q hko-
nywał się pod wl8wem pmwaxlzond pnxńcntadi w sanie (1,5%) alez dzieja inhmzdi
uąliEanych z ma8anOuh ś[od]ów Wze]cazu (2,1 .%b). Mohu dodać, że wśnid badmlvdi a]m)].

centów wystąpHo p(@Fwm dauisln, a mianwvide masowo stwienUli oń, że Mj:+
szl:ciy hołelalskotuDstDczne heiuwali się przede WFstlńm własnymi zaimcresowat)mami

z jedi© stmny amz przeświadczenian o atmkcyjnaści pmW w txu)styct! z drugiej
lłahy wybór zaxsrodu poległ na zgodność znintuunu,ań i uzdolńeń omz xNflśdu ości

psydlo6Qcmychjednostek z znpotmri)awansem ]u D'!iku pm(y Cn' l e(za w-iście tak sic
stalo w przjT)adku abmlnentAv śmdnich szkół hotele'sko-tuiyst)nznych? SplQulu ich
o stopień mdowolet)ia z dtlg)nmlep wybaw mwodu

Tabela 2. Stopień zadowolcńa z dokonanego W'bora zawodu ug Qpjnil absolwentów
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Ogółem 44.5% absolwentów jest zdecydowanie zadowolonych z dokonanego
wyboru zawodu. a połon'a tylko częściowo(49,5%), przy czym w większa'm stop
niu deklarują swoje całkowite zadowolenie technicy hohlarstwa(51,5%) niż
technicy obsługi turystycznej(B2,6%). Odwrotna sytuacj:i ma miejsce przy czę
gc:iowym zadowoleniu -- oclpawiednio: 44,1% i 58,5%. Niewielki pi'agent(3.2%o)
respondentów jest .,zupełnie niezadowolonych" z ukończunej przez siebie szko
ły (relatywnie dwukrotnie więcej techników obsługi Lurystyczne} niż hotcŁar
stwo)- W pytaniu poproszono róxvnież absolwentów- o uzasadnienie deklaroxx'a
nei opinii. Poniżej podano cz) uniki (w kolejności ich malej:Kogo nasilenia), które
spowodowały brak {;ałkowitej akceptacji problemu
e trudności w znalezieniu pt'acy w wyuczonym zawodzie(168 głosów'),
e szkoła nie złipewnia kwalifikacji wymaganych na branżowym rynku pt'acl'.

wiedza i umiejętności nie $i\ adekwatne do XWmagań sblwianych w tej brad

e zarobki \N fii'idac:h hocelaisko-turystycznych są niższe niż w innych dzicdzi
nach gospodarki, czasami sąwrecz upokarzające(47),

e wybórzaw oclunie do końca byłświadomą,indywidualniepodjętqdccyzją(12)
e inne przyczl'ny (lO)

Zdecydowanie najpoważniejszą przyczyną braku [:fiłl(owiLego zadowolenia
z dokonaneEa wyboru zawodu są trudności w znalezieniu pr:lcy w wyuczunl'm
zawodzie. Jeżeli do tego dodamy oferowane bardzo niskie wynagrodzenia oraz
lake. że wiedza i umiejętności zdobyty w szkole nie odpon'iadają wymaganiom
tn."innym przez t'nek pracy -- to t.i'ur]no Rię (dziwić ile-h l\emu niezadon'ale

niu i frustracji. Dotyczy to zaróu,nn techników hutelarstwa, jak i techników
usługi curystycznoj

Ży (55)

Pierwsza praca zan'wdowa absolwentów po szkole
hotelarsktj-turystycznej

IWożZiwośct zatrudniania orcM poszttkitoa?lia i chata łer piar u.$;q
pl'acy zawodowcy

Na pytanie, czy łatwo jest znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie hutelar
ska-tury8tl'cznym -- ok. 50,0%u badanych :absolwentów stwierdziło. żc jest ti'udno
lub zupełnie nie można, a tylko 2,7% podało, że łatwo, pozostali -- po pewnym
oczckiu aniu i szukaniu. Należ) zaznaczyć, że zdecydowanie pesymistyczniej
wypowiadają się o możliwościach zatrudniania technicy obsługi turystycznej
(60,4%) niż techlticy hotelarstwa(37,3%). I'o pewnym oczekiwaniu i szukaniu
pracy zgodnej z wyuczonym zawodem technicy hotelar8twa twierdzą, żc ła
twiej znajdują pracę(60,4%) niż technicy obsługi turystycznej (31.1%)
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Tabela 3. blMliwoŚcj zatrudnianiu abel Rzkńl hotelanka-turyetycznrch WR ich opinii
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hchnikholcbrsrwa l le(InikobshUi no IW"u
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50.4
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A jak było w moczyviatości? Zaraz PQ ukończeniu azkoł) hatelarsko-tury-
stycznej 61,8% respondentów rozpoczęło pracę zawodową -- prawie co trzeci
technik hotelarstwa. alo już ca czwarty technik obsługi turystyczneji Nie pod
jęło pracy zawodowej 38%, głównie z powodu rozpoczęcia nauki na wyższych
studiach 61,4%. Jedni nie znaleźli żadnej pracy zawodowej i byli. a drudzy są
nadal bczrabotnymi (26,4%). Dalsze przyczyny tego stanu rzeczy ta
e wjazd za granicę w celach nauki języków obcych
e wyjazd za granicę w celach zarobkowych,
e urlop wychowawczy:
e odbywanie zasadnie:zej służby wojskowej

Tabela 4. Rozpoczęcie pracy zun'oÓowej Franz ab$QIB cnUlw Średnich szkol
hocelarako-ntrFstl'czn} Głł w R ich npinij

Qr zacz ID ukDhcuunt xrkol
hoEęlanko-lulys(Wzl CI

mzloeząl(la} IhnCI) pncę

Bk. al€ ni€ ad razu

piUjiiiPnKr

bnkuqxwHedń

IEólem T2$

+SB (Nrlm. )

n,7
}].oo
)B.0D

lcchmik oh} $1 lluy51wznq
270(N=lUO%)

z+.l

Więcej niż połowa respondentów, którzy podjęli pierwszą pracę zawodową,
objęła sblnoulska zgodne i częściowo zgodne z pnygotowaliem zawodowym w ho
tclarstwie i turystyce, przy czym technik:y hatelarstwa zdecydowanie pow) żej
połowy swojej zbiorowości(64,9%), natomiast technicy obsługi turystycznej
równo w połowie. Druga ich cześć znalazła zatrudnienie, ale zlJpełnie nie znią.
dane a wykształceniem. Ci absolwenci zaznaczyli. że trwały liczne poszukiwa
nia, lecz w końcu podjęli pracę jaką im zaproponowano, nie stając $ię tym sa
mym bezrobotnymi osobami (co było przez nich podkreślano)

Ci. którzy podjęli pracę zawodową zgodną lub częściowo zgodną z wyuczo
nym zawodem uzyskali ją głównie dzięki własnym poBzukiwanioin. Tak było
w przypadku 45.5% techników hotelarstwn i 47%Q techników obsługi tury
etycznej
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Tabela 5. Charakter pod)otej pracy z&w'laaqej WF opi
zkó] hntejnrsko-turysty'nnych

ibRolwpnŁ

Tnbulu 6. SP- ibr uLrzyrnni a pracy agodnei zkiernllkiei
;kńł hntelnr8ko-turynt]

pyLsztul
Ych

g opinii ubHol

[cchlnk plHhisl luqslyF7nu;
R3 tNóiunti)

17.U)

5.7

:.1

S.l

hi+j
nl pqirpdnicturem ing)lwią. plzB
adbywale$K

pnPm7 knŁgńW. mdEicńw. Z"ymWEh

CH IHśrEdnhlweiu uizRdun udiihniH

khownicmaszKolrn
papmz hIDninRC)c w pasie. nn t bacy

w ukole IP.

spóicl nldDdumlgnmn

vfimyspa9aD

biakadpawhdzj

Na drugim miejscu ahsoln cna wymienili pomoc kolegów, znajomi'ch i ro.
dziców- Cc} ósmy respundent stwierdził, że uzyskał tę pracę za pośiednicLwem
instytucji, w której odbywał trakt)-ki zawodowe i także co ósmy dzięki pomocy
dyrekcji szkoły i nauczycieli. Z tej ostatniej możliwości skorzystało więcej t.ccb
ników hotelurstu a niż techników obsługi turystycznej

Do imiych sposobów otrzymania pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia
wg opillii absolwentów należą: pośrednictwo urzędu zatrudnienia(5.7%). ko.
rzystali z tego głównie technicy hotelarstwa, oi''az i1lfarmacje w prasie. radiu
na tablicy ogłoszeń, w szkole itp.(5,79o)

Trudności absolwentów w wykonywaniu
pracy zawodowej

W' ankiecie zapytano absolwentów. tych co uzyskali pracę zgodną lub czę
ścian o zgodną z przygotowaniem zawodowym, czy nalot) kali na trudności za
u,odowe. Według 59,1% badanej zbiorowości nie występowały tego rodzaju pro
blemy, 25,8% odpowiedziało, że częściow'o a 13,?%. że miabr miejsce

lmm  
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Tabela 7. Stopień trudności zawadaw)nh abmlwBnLów w wykunyw-nMu piet
wcj zgodnej z kiemnkicm wyksztalcenia, WB ich opinii

:J pani pd

lbchnicy obsługi turysty'cznej odczuwali więccjjclopotów przy nykonywa.
niu pracy zawodowej niż technicy hotelarstwa. Spytano $ię również respon
centów o przyczyny' zaistniała,ch trudności(pytanie otwarte w ankiecie). Oto
one, podane w kolejności ich malejącego nasilenia
e pm)alem właściwego przygotowania do zawodu. Wyuczone kwali6ikacie za-

wodowe nie znajdują.odbicia w prac- zawadawej. Co czwarW ab90lwent, uktói'ego
występowały trudności zawodowe, wyraził tę opinię. Szczególnie dotyczy ona
techników obsługi turystycznej.

e nieumiejętnośćkorzysLaniaz uirządzeńtechniczn) ch,w tP-m takżckomputcra
+ słaba znajomość języków obcych.
e niedostateczna umiejętność obcowania z klientem, Kwestie rozmów. nego

cjacji, zachowania się w trudnych, nietypowych s) tuacjach itp..
+ trudności wynikające z niewłaściu'ej organizacji pracy w firmie,
e brak pomocy i życzliwości otoczenia -- zdany tylko na siebie
e podjęcie pracy. która od samego początku wymagała konieczności szkolenia

zawodowego (np. praca w hohlu ,,Bristol" w Warszawie)
e per8anel przedsiębiorstw a sam nie był przygotowany profcqonalnie do za

dań zawodowych. Absolwent był jedyną.osobą specjalistycznie wykształŁ:oną
w tym kierunku

St08unck otoczenia do absolwentów w l miejscu pracy

Jak bardzo ważny jest to element, każdy z nas dobrze o tym wie. I'rz)-chrl
ność zarówno kierownictwa, jak i kolegów może stać się elementctm dobrej ad
aptacji zawodowej. Ja]( xwglądało to u badanej zbiorowości?

Przeszła połowa respondentów spotu(ała się z prz)fchylnością kierownictwa
Trochę więcej życzliwości od tych osób doznali technicy hotelarstwa niż techni
cy obsługi turystycznej(odpowiednio: 59.2% i 55,4%). Co czwarty absolwent
vrymieniał tylko częściovąopiekę, & co ósmy stwierdził, że w ogóle jej nie było
Ogółem z większą przychylnuścią respondenci spotkali $ię ze strony kolegów.
współpracowników (67,0%)
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'fnbcla B.Atmadern nl miejwu pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia. wg opinii
abwlwen Łńw szkół hotclarsko.turystycznych
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Dalsza droga zawodowa absolwentów
FZu turcja rnielscti /)jacy dołonlwana przez absolluenfów ora?jel przycq'lzy

Praktyka życia codziennego potwierdza ujemne skutki braku stabilizacji
kadr. rzumjąc niewłaściwie na realizację zadań gospadmczych.

Pojęcie ,,ruchliwości pracowniczej" jest określane jako skłonność człowieka
clo zmiany miejsca pracy lub zawodu, w zależności ocl osiągnięcia gdzie indziej
kalayshiiejszych warunków ekonomicznych i pozaekQnomicznych

Analiza dynamiki ruchliwości zawodowej absolwentów wykazała. że 32,796
w ogóle nie zmieniało miejsca pracy od momentu ukończenia szkoły i podjęcia
pierwszej pracy zawodowej

lbbela 9. Pluktuacja n\iejBm pracy dokonywana przez absolwentów
:kól hotelarska.turyatvcznrch. wg ich npinji

CW ad ;uw miMhib w
piu"snł inwwdi zinKnWa}

PHnlQmnuKepricV7

Dgólcni4ó3
technik holęlnntp-R technik ohhl:l l\lr)slyrm ln:la0}3)

IÓ.t (NńllIJ' - l299 (N-lUU%
IÓ.7nk

1.2

Q.60.6b-n adpmiedzi 0.?

Miejsce zatrudnienia zmieniało 46.7% respondentów. wśród nich -- 52.8%
po raz piora szy. 32,9% dwa razy, 13,9% trzy razy i więcej. O ile saldo zjawisko
fluktuacji jest podobne dla obu grup techników. o tyle częstotliwość zmian róż
ni przedstawicieli obu zawodów. 'lbchnicy obsługi turystycznej zmieniilli {lzę
ściej niż jeden raz miejsce zatrudniania, a co szósty dakonywa] 3 razy i więcej
Technicy hotelarstwa częściej od poprzednich) zmieniali 2 razy miejsce pracy
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lbbela 1 0- Rozmiary nuktuacji dokonywanej prez abel
haUlankn-turystycznych. wg ich opinii

głów szkół
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Czy przedstawione wielkości tQ dużo, czy mało? TI'udno jednoznacznie od
powiedzieć na to pytanie, gdyż fluktuacja będzie tak długo istniał:i u jednostki.
dopóki nie nastąpi rzecza wisla stabilizacja. Jest ona rezultatem świadomego
wybaw, wewnętrznej akceptacji firmy zutrudniaj:łcd, stanowiska i będzie się
wyraŹNa identyfikacją z zawodem i miejscem zatrudnienia

Przńrzyjmy $ię zatem ])rzyczynom wszelkich zmian miejsc pracsj30clawa
nym przez respondentóxv w całokształcie ich dotychczasowej draki zas'odowej
W badanej zbiorowości 216 osób, które zmieniały pracę, niezależnie od często
tliwości zmian podało 429(N=100%) powodów tego faktu. Oto one w kolejności
ch malejącego nasilenia:
8 37.3%a przyczyn zmian miejsc pracy i:o otrzymanie awansu zawodowca

przede wazy'stkim ciekawszej i bardziej samodzielnej pracy OI'az wyższego
stanowiska. Na elementy tc w xMQkszym odeetktt wykaz) wali technicy hale
warstwa (41.2%) niż technicy obsługi turystycznej (31,0'%),

e 30,5%a wszystkich przyczyn koncenti'uje się wokół warunków materiale) ch
-- chęci zarobi:mia więcd. Pamiętajmy, że element ten byłjednym z podsta.
wswych braku całkowitej :ikceptadi dla wyuczonej profesji. Sprawa ta doły
czy bowiem obydwu analizowanych zawodów,

e 11.6% to niewłaściwa atmosfera w pracy i nie najlepsze stosunki między
ludzkie

+ 8.4% to powroty do wyuczonego zawodu, chęć pracy zgodnej zjtiemnkicm
w) kształcenia zawodow'ogo

e 4,9% przyczyn jest związani-ch ze zmianami w pl'zedsiębiorstwal:h. takimi
jak redukcje zatrudnieni'a, upadek Hum, czy reorganizacja instytucji:

e 4,7% -- względy rodzinne: zmiana miejsca zatrudnienia. choroby, urlopy
w)chowawcze i powroty do pracy już \$ innym pi'zedsiębiorstwie

B 2,5% -- inne pt'wyczyny (wyjazdy za granicę, odbyxral\ie służby wojskowej)
Wydaje się, że w celu zapobiec:libii nadmiernej fluktuacji kadry tura,stycz

nej pierwszoplanowym zadaniem powinno być podniesienie jcj płac. $ą to rze.
czywiście czasami żenujtłce ku'oty. nic występujące w innych dziedzinach go
spadmki narodowej, w stosunku do zatrudnianych w nich ka(hy specjalistycz.
nej. Samodzielność. ciekawsza i bardziej odpowiedzialna praca. to również czl'n-
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nikt warunkująm jej stabilizację. Zdarzały się wypowiedzi -- i to s'cale nic tak
sporadyczne -- o braku przygotoxN'ania profesjonalnego ze strony już zairu
dnionych pracowników. Wyda ałoby się więc. iż ich kwalifikat;je powinny być
zatem należycie ocenione i docenione. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej

Charakter z/?tian. łanowislz pracy u cafok$ztalc&
drogi zauodaux$ ab.ęoluentóop

W poniższych tabclach przedstawiano wszystkie stanowiska pracy, na któ
rych byli zatrudniani poszczególni absolwenci w całokształcie swojej drogi za
wodnwą, z uwzględnieniem zatrudniającej instytudi graz. charakteru zdany
tych kwabńkadi i zgodności ich z wykonyn aną pra : -

Jest. rzeczą oczywist% że istnieje wyr:liny podział na stanowiska pratll'
zgodne z wyuczonym zan'oder, które zajmowali technicy h(}telat'stwo
i technicy obsługi tui'stl'cznej. 'lbkim podstawowym stmiowisldcm pracy tech.
mika hoblarstwa(bez względu na rodzaj ukończonej szkoły) jesc posada recep
cjonisty w bazie naclegowej: hotele, motyle. zajazdy, pensjonatu(137)

Pięciokrotnie rzadziej występuje stanowisko rcfcrcnta ds. turystyki w biu
rze podróży(26), uznane przez tych absolwentów za częściowo Zgodne z pi'zy-
gotowaniem zawodoxvym, i słusznie. mieści się ono bowiem n' ogólnych kwalifi
kacjnch turystycznych. Następne stanowiska pracy co funkcje stcwardcsy
(stewm'da) na lotniskach i prymat:h (7), pokazówki w bazie noclegawej, głów nie
w hotelach (8). pilota w.ucieczek zagranicznych w biurach podróży(G), specjali
sty ds. turystyki w przedsiębiorstwach turystycznych (5) i inne występujące
z mnicj8zą c:zęstotliwością(tab. ll)

Podstawowym stanowiskiem praca zgodnym z n'plczonym zawodem dła
technika obsłub turystycznej, jest funkcja referenta ds. t\uyscyki w biurach
podróży (33). Niewiele mniej ogół(27) pracawalo w chrl'akterzc rcccpclanisty
w bazie nwlegowęi. Dalsze f\inkcje wiąząsię już z biurem tuly$tycznym -- spe
cjalisty ds. turystyki(18) oraz pilota wycieczek zagrilniczn)ch(lO). WsQ'utkie
pozostałe stanowiska pl'acy wysQpujące z lnniejazą częstotliwością wymienia
no w tabeli ll

RozptŁtrując strukturę stanowisk pracy niezgodnych z wyuczonym
zawodem, na któż) ch byli z:ltrudniani badani respondenci, daje się wyróżnić
4 stanowiska. na których najczęściej podejmowali pracę absolwenci. Są to
e funkcja sekretarki, sekretuki-asystentki pelniona głównie w prywatnych

firmach i przedstawicielstwach(59). Technicy hotclantwa najczęścią wyka
nywali tego rodzaju pracę;

e hnkda sprzedawcy. ekspedienca w różnego rodzaju sklepach. hurtowniach
i zakładach (55). Ta praca najczęściej była podejmon'ana przez techników
obsługi turystycznej;
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e posada kelnera, kelnerki, baumana, bufcton'oj(50). '1Ę pracę podejmowali
w sposób zdccy-dywany technicy hotelarstwa;

© zawód referenda w firmach panstwowych i prywatnych, urzędach acŁinini
stracil państwowej i bankach(39)

Dalsze zawody to: księgowi, głównie w PU'walnych firmach (1 20, nauczy-
ciele w szkołach, najczęściej w roli lcktorów języków obcych(16). właściciele
małychjednostek gospodarczych (14). Wykaz wszystkich stanowisk prad' ajej
mają tabele 12 i 13

W niniejszym opracowaniu podjęto również próbę pewnego ttsystematyzo
wania analizou-ajego ..ruchu" na poszczególnych stanowiskach. Jaki charak
tor miały te zmiany n ramach fluktuacji zawodowej?

Tabela ] 4. Charakter zmian stanowisk l>rucj-. UQ laórrch bD-li zatrudniani ab$alwulni
szkół llocclarska-turysta cmych. wg ich opinii

[)EńlCm216
W:100F6) hnikholeliusi

7(NWlC10H]
ik obslugi lulyil
79lNmla0%)

ulnnrmstępPiu-b'wmnuich
krall/UllydlZIW)3lykq

wanri ;ęppwBbw rnmnch
k /UPehli ni /v'nlnny h

w)slykqihohl
piEnws,- pmcR hyh m :"n

iHPDkt. dDkza (dabzr)ju nie
Pr FC pnln hylH nltF IW] ma

[ykŁ dakn (óab,")ja Lok

br8kDdpa-vk&i

h

Dominują,(33,8%) zmiany w ramach stmlowisk związana ch z turystyka i ho
tclarstwcm. 'lb znaczy na przykłiid, że osoba zatrudniona na stanom'iskra recep
=jonist) zmieniła ty-lko miejsc=c pracy clbujmujilc w nowej farmie tę samąfunkcję
Również znaczy oo. że podjął:} pracę w charnklzrzn reierenta {ls. tura:styki \r biu
rze podróży ]ub otworzy'ła własny pensjonat. Chrl'aktor Lego tl'pu zmian zaCH
dnienia dominował u tediników botelmstwa(40,9'%), z prawie dwukt'cltnie mniej
szą {lzęstotliwością występował on u teclulików obshgi turystycznej(21,5yi)

Zmlotowano 29,2%u zmian w I'gmach stanowisk ])tacy zupeł)lie nie związa
nych z turystykąi hotclarstwcm(wyszczególnione \ń. tahclach 12 i 13). Charak
ter tych zmian daminow ał u techników obsł\tgi tŁlrystycznej(32,9'%)

Następną grupę chara](tcU-zowało ,,odchodzenie" z branży tur):styczncj.
Piero sząpracą zawodoxs'ił absolwenci podejmowali zgodnie z xs'uc:zonym zywo
dem. natomiast zmiana lub dalsze zmiany następowały już w ramach stanowisk
nie związanych z branżą turystyczną. Jej wielkość jest spora, stanowi jednączw nr.
tą wszelkich dokonujących się ,,ruchów zawodowych". Zjawisln jest niepokoją
ce. Dotyczy ono n' większym stopniu techników obsługi turystycalej
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W ostatniej grupie obserwujemy zmiany polegajiFe na powrocie na stana.
wilka zgodne z wyuczonym zawodem. Niestety ta grupa jest prawie tt'z} krot-
nie mniejsza od opisanej wyżej(8,8%), czyli pierwsza praca nic była związana
z turystyka, dalsza lub dalsze tak

Ah t&aZ a praca zawodowa absolwentów oraz Sławie ?aduwolenia

Jak kształtuje się sytuada zawodowa badanej zbiorowości po łluktuacji.
różnych zmianach, przyjazdacb z zagranicy. nicdostaniu się l\a wyższe studia.
odbyciu służby wojskowej itd. -- słowem jak wygląda aktualna(xv momencie
wypełniania ankiety. maj-czerwiec 1994) sytuacja absolwentów?
Dane na tcn temat zawarto v tabelach 15 i 16

IUbeln 1 5- Aktualna sytuacja zmwadawa ab$olwonaw WK ich opinii

Największy odsetek abmlwentów(28,7%,) pracŃe niezgodnie z wyuczon) in
zawodem, z tego 5,8% podjęto studia zaoczne. W większości sa to technik ab
sługi turystycznej (32,3%), dalej technicy hotelarstwa po policealnych szkołach
zawodowych (28,2%).

Zgodnie z wyuczonym zawodem pracuje 27.6% respondentów, w tym 5.ó.%d

kształci się dalej na wyższych uczelniach w trybie studiów zaocznychi Sytuacj€1
ta dominuje u techników hotelarstwa, szczególnie po ukończonych połiceal
nych szkołach zawodowych (32,9%)

Ogółem 36,6% badanej zbiorowości podjda wyższe studia ziirówno dzien
ne, jak i zaoczne. Dominuja Uchnicy hotelarstwa po 5.letnich technikach hotc.
carskich(37,4%), dalej technicy obsługi turystycznej(34.2%)

     
   

": l Z G
P ; Hkr.... l Zb

,-"nHFdlEZ kruki y    
 

       
     
   
     
       
       
     



LOSY ZAWODOWE ABSOINTENTóW ŚREDNICH SZKÓŁ. 33

Więcej niż co czwarty absolwent studiuje na wyższej uczelni w trybie dzien-
nego nauczania. Dotyczy to obu zawodów. ale wśród tHhników hotelarstwa
sytuacja ta częściej ma miejsce u osób po technikach niż pa policealnych szko
bach(odpowiednio: 28.2% i 19,0%)

Tabela 16.Aktualna srtuada zawodowa techników hotelarstwa, wg ich opinii

qsl l pe iechnikimh einslwa
H=lOUK) l ZUÓ W'iDOl.)

l OW

popolienłw)$zknl
nmdme)!SZ(N=lUW.l

pmculB zgodnie hb częiciw'o
EBodniGzticnmkiHnRVkHulnni

plci c ni zg duę z kbmnhEm
W)IHmhenn

l Myla mvy. umhlxacv:
plac-lGimz8odnBzhwnkHm
wykunlccnia l srudk ię zadan'e

pmc"Ue zgodnie z kkNlducnl
wPszialolnia i slnóiuie "-panie

pRHbtprica+neipixlyąlstudH

udal nie pnKlyE, mi nie panu
111Ęm} wnuki

brakadpawinl)x

Co ósmy absolwent od momentu ukończenia szkoły nadal nie pracuje ani
nie podjął dalszej nauki. W sytua4i takiej jest co dziesiąty tochni]( hotclar
stwo, ale już co szósty technik obsługi turystycznej

Wjakim stopniu badana zbiorowość jwt zadowolona z aktualnie wykonywa
nej pracy? Całkowicie zadowolonych ze swojej aktualnie wykonywanej pracy
zawodowej. zgodnej z kierunkiem wykształcenia 8pccjajistycznego, jest
40,6% absolwentów. ,,Częściowo" zadowolona jest połowa wszystkie:h responden.
tów. Bal:dzioj usatysfakcjonował swoją pracą są tu;hdcl' obsługi turystycznej

W ankiecie poproszono również absolwentów a uzasadnienia swojej opinii
Poniżej przedstawiono pozytywne cechy aktualnie wykonywanej pracy. zgud
nej z wyucaonym kierunkiem specjalistycznego przygotowania zawodowego(po
dane w kolejności malejącego nasilenia)
e ciekawa i urozmaicona praca(32)
e praca, która umożliwia stały kontakt z ludźmi -- klientem. gościem(27)
e praca zgodna z profilem wykształcenia i wykonywanie tego co $ię lubi(22)
e ceni Bię tę pracę, ponieważ jest zgodna z wyuczonym zawodem(18),
e jest dobrze płatna (14).
8 wykonuje pracę zgodnązprzygotowaniem specjalistycznym, a hkżejesŁ moż.

liwość nauki języków obcych (12),
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e panują dobre stosunki międzyludzkie(11),
e samodzielność w wykonywaniu czynności zawodowych(5).
e inne (5)
Ihbela 17. Stopień Zadowolenia z aktualnie wykonywanej pracy zgoanaj z kierunkiem wrk$ztalce.

nia Zawodowego. wg opinii abmlwentÓw

cwH Po'(i)nd'«ab«H.) l obie...tn 1. a'm
zgohdzkhlwgiiemwkaamia i 6+iooa} ] iechnitiaKh;ń& 'T'=;i==EiE;;;;;r']

n-!odwet? . 1 1 nż(N-ioo%) l sstNino%l' 'l
uk.nkwicb l a.ó l J7.4 l '"'Z:i

l 5t.l l p.oo l '''iii
j"m".'aw'k'w l S.i l 4p l ''''B'
91odn,«nU 2.5 l 0.7 ; 1 . '"'=

Do negatywnych cech swojej pracy zawodowej, zgodnej z kierunkiem kształ
cenie zaliczająnastępujące czynniki(podane w kolejności ich malejącego nasi
lenin)
e niskie zarobki (37):
e wykonywania ńinkcji zawodowych nie pozwalających na rozwijanie i pasze

rzanie umiejętności zawodowych(30).
+ patizucic wykorzystania, wykonywanie wielu obowiązkowych i fachou,vch

czynności zawodowych za niskie wynagrodzenie, w przeciwieństwie do in
nych osób pracujących w daną firmie (17),

e nieodpowiedni system pracy; narzekają technicy hotelarstwa zatrudnieni
na stanowiskach recepcjonistów gdzie pracuje się całą.dobę(17),

B niezgodność pracy z własnymi zainteresowaniami (8)
e podjętapracajestwykonywana wtrybie umowy--zlecenia; absolwencichcie.

lipy uzyskać pracę na pełnym etacie(5),
e zły, trudny dojazd do obecnej pracy(2)

Tabela 18. Stopień ndawolenia z uktuatniewyXonyu-znaj pracy mwodowej niezgodnej z klerun.
krem Wykształcenia zawodowego. wg opinii abaajwentów

crriegPqnfi)zodwaim)lz) 1 1 ; ;1 ''"""''"1
ilKuaih wykunr+anqprocy l owaemzop

8odmUzlicmi.hien. l (vigo%} l mhnRhoi.l«w«B l iiiiKoi;nii;i;;;i;&
l lzz(N=ioo%) l 87H;ao& ' '

uk.wohawkh l la.ó l 29.s l ':iia;
l ss.wi l s4.i l m'

+sianńendowobny 1 1].+ } is.b l iii
!gEglawai l ip l op l 'XI

SS.HI

Prawie co Uzeci absolwent, który podjął taką pracę jest z niej całkowicie
zadowolony. Częściowo zadowolonych jest połowa -- tak więc sąpluW i minusy
tego rodzaju wykonywanych czynności, przypomnijmy niezgodnych z kierun.
krem wykształcenia speqalistycznego. Co ósmy respondentjest z nich zdecydo
wanie niemdowolony
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Według opinii absolwentów pozytywne cechy wykonywanej pracy niezgod
nej z przygotowaniem zawodowym. $ą następujące (podane w kolejności ich
malejącego nasilenia):
e dobre zarobki (41),
e niezależność i samodzielność w wykonywaniu czynności zawodowych oraz

satysfakcja z ich wykonywania(3?).
8 sam fakt posiadania pracy(24)
e praca umożliwiająca kontakt z ludźmi -- klientem, gościem (20)
e pomimo obowiązków zawodowych, umożliwienie dokształcania, uczęszcza

nia na studia zaocznc(19). Nie wszyscy pracodawcy wyrażają na ta zgodę
Wiąże Bię to z niewielkimi. ale okresowymi zwolnieniami z pracy.

e dobre stosunki międzyludzlde (13),
e perspektywy awansu zawodowego(8)

Do negatywnych cech swojej pracy zawodowej niezgodnej z kier\Łukiem
kształcenia, zaliczają respondenci elementy(podane w kolejności ich inalejiłce.
go nasilenia):
+ fakt pracy niezgodnej z przygotowaniem zawodowym (87) -- zdecydowanie

podstawowy mankament,
e wykonywanie pracy nie dającej satysfakdi(34).
e niskie zambki (14).

e poczucie. iż praca ta jest bardzo ciężka. wyczerpująca, pochłaniająca nawet
czas wolny (8)

e uciążliwy system pracy. IO---9 godzin dziennie (4)
e złe stosunki międzyludzkie (4)
e trudności w wykonywaniu pracy(1)
e aby zaxxód ten wykonywać, potrzeba jest nieustanna nauka {l)

Absolwenci n' swojej pracy przede wszystkim ceniąjej zgodność z wyuczo.
nym zawodem, także pracę ciekawą. nie monotann% 8twarzaj:lcą perspektyw)-
zawodowe, dającą poczucie satysfakcji, opierajiUcą się głód nie na kontaktach
ludzkich(z gościem, klientem). Niezadowoleni zaś $ą najbardziej z niskich za
rnbków oraz z wykonywania takiej pracy, która nie rozwija. nie poszerza i nie
kształci dalej już posiadanych umiejętności zawodowych oraz nie daje poczucia
satysfakcji z jej wykonywania

Perspektywy zmiany miejsca pracy

Jak wygląda perspekc} wa fluktuacji badanej zbiorowości w kontekście po
wyższych stwierdzeń i opinii? Przypomnijmy, że przeszło połowa absolwentów
zatrudnionych zgodnie z kierunkiem przygotowania zan'odowego, nie jest ca]
kowicie zadowolona z wykonywanych czynności zawodowych(65,9%). Odsetek
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jest jeszcze większy(68,4%) u 08ób zatwdnionych niezgodnie ze swoim wyu.
czonym kierunkiem specjałi8tycznym. Można powiedzieć, że są to potencjalne
wielkości do podjęcia decyzji zmiany miejsca pracy a nie równoznaczne -- na
szczęście -- jak wykazŃą dane, Zdecydowany do zmiany miejsca pracy jest co
trzeci zatrudniony absolwent. Jeśli do tego dołączyć)y wahających się, to wid
kość zbliża się da połowy placu)ącej badanej zbiorowości(44,3%) -- a to jest już
sporo. Sytuacja ta dotycW obu analizowanych zawodów.

Jakie pmyczyny skłaniają ich do podjęcia takiej decyzji? 180 osób badanej
zbiorowości, która ma zamiar zmienić miejsce pracy podało w sumie 429
(N=100%) powodów, dla których chcieliby to uczynić. Oto onc:
e 38,1% przyczyn ewcntua]nq zmiany miejsca zatrudnienia łączy się z wtrzy

makiem awansu zawodowego: przede wszystkim ciekawszej i bardziej samo-
dzielnej pracy oraz wyższego stanowiska. Sytuacja ta dotyczy obu rozpatry.
wartych zawodów,

e 23,5%D to chęć otrzymania wyższych wynagrodzeń za pracę. Wskaz} wal na
ten element ca czwarty technik hotelarstwa(25,b9a) oraz co piąty technik
obsługi turystycznej (19.8%),

e 21.4%o chciałoby powrócić do pracy zgodnej z kier\lnkiem wyuezonego zywo
du. Dominują tutaj technicy obsługi turystycznej,

+ 7,Z% zmieniłoby miejsce pracy z powodu złych stosunków międzyludzkich
Fakt ten dotyczy obu zawod(}w.

e 4,2% to względy rodzinne,
e 4,1% inne przyczyny(np. zamiar założenia własnej firmyp trudności z cloja.

zdem do miejsca pracy. zbyt duża uciążliwość wykonywanych czynności z&.
lodowych)

Tabela 10, Zamiar zmiany miejsca pracy przez absolwennw. WR ich aeKiaradi

Tak więc główne powody zamiaru zmiany miejsca zatrudnienia pokrywają
się z przyczynami dotychczasowej nuktuacji badanej zbiorowości oraz z przy'
czynami niezadowolenia z aktualnie wykonywanej pracy zawodowej

Wnioski
Badania nad )08ami zawodowymi absolwentów średnich szkol hotelarsko

turystycznych mieszczą się w problematyce związanej z próbami określenia
efektów kształcenia kadr dla potrzeb turystyki. Zakłada się bowiem, żc jctlnl-m
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z podstawowych układów odniesienia skuteczności pracy gzkd zawodowych
jest sprawdzenie się absolwentów w pracy i w życiu. Tego typu badania okre
śbJą takżcjiczebną sprawność kształcenia szkół i mówią o faktycznym dopły
qvie profesjonalnie przygotowanych kadr do pracy w turystyce

Głównymi moWwami wyboru zawodu przez analizowana zbiorowość były
przeświadczenie o atrakcyjności prad' w turystyce (66,2%) oraz własne zaintc
reBowania(60%). Można motywy te uznać za pobyt)fine, przemyślane, w prze
ciwieństwie do niepożądanych cech ..losowej" przypadkctwości, która była ni
ska (9,9%)

Zdecydowanie najpoważniejszą przyczyną braku całkowitego zadowolenia
z dokonanego wyboru zawodu są problemy ze znalclziettiem pracy w wyttczo
n},m zawodzie, jeśli do tego dodamy oferowane bardzo niskie wynagmdzenie
oraz fakt. że wiedza i umiejętności zdobyte w szkole nie do końca odpowiadają
wymaganiom stawianym przez rynek pracy -- to trudno się dziwić pewnemu
niezadowoleniu i frustracji. Dot) czy to obydwu analizowanych zawodclu-.

Zaraz po ukończeniu edukadi 62% badanej społeczności rozpoc:zęło pracę
zawodową, z tego połowa zgodnie z przygotowaniem zawodowym -- przede
wszystkim dzięki włannl'm poszukiwaniem. bez pomocy instytucji i zna)onych
Nie podjęło zatrudnienia :38% respondentów, z tego więcej niż połowa z powodu
rozpoczęcia nauki na wyższych studiach, dalej: -- wyjazdu za granicę w cclaŁ:h
zarobkowych i nauki języków obcych

Połowa absolwentów tu,ierdzi, że trudno jest znaleźć pracę w turystyce i l)a
l:nlnrętwie; 43% -- że po pewnym szukaniu i oczekiwaniu: w chwili przed)rrlwn
dzania badań co ósme osoba była z:lżej suawana jako bezrobotna.

Sporo absolwentów tych co pracowali w turystyce. jak również na podsta.
wie swoich doświadczeń z pi'aktyk zaxn'odowych i obserwacji twierdzi, że w bram
ży łej zatrudnionych jest dużo osób nie mających przygotowania speclalisŁ} cz
nego, co obniża jakość świadczonych usług hotelarska-turystycznych. Wyda
wałoby 8ię więc. że ich kwalifikacje powinny być zatem należycie ocenione i do
cenione. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej

Analiza dynamiki ruchliwości zawodowej absolwentów wykazała. że polo
wa badanych zmieniała miejsca pracy od momentu ukończenia szlwly i podję
cia pracy zawodowej. W} kazały onc rón,ależ, że pierwszoplanowymi działania
mi w celu zapobiegaióa nadmiernej nuktuacji kadry turystycznej powimlo być
podniesienie jej płac. H'aca zgodna z wl'uczonym kierunkiem kształcenia spe.
cjalistycznego, ciekawa, samodzielna, bardziej odpowiedzialna -- to również
czynniki warunkująęe stabilizację zawodową.

Podstawowym stanowiskiem pracy techńka hotelarstw,a, zgodnym z wl'u
czonym zawodem. jest funkcja recepcjonisty w bazie noclegowej. Zaraz potem
leczjednak z 5-krotnie mniejszączęstotliwościąod poprzedniej jest stanowisko
pracy referenta d/s turystyki w biurze podróży. Podstawowym stanowiskiem
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pracy zgodnym z kwalińikaqalni dla technika obsługi turystycznej jest runkŁ:ja
referenda d/s turystyki w biurze podróży. także reccpcjonisty i specjalisty d/s
turystyki. Głównymi stanowiskami pracy. niezgodnymi z wyuczonym zawo
dem. dla abu badanych gmp 8ą: funkcja sekretarki, sekretarki-asystentki pel
Diana przede w8:Tstkim w prywatnych firmach i przedstawicielstwat:h. dalej
sprzedawca, ekspedient, kelner. kelnerka, barman/bufetowy.

Badania wykazały, że absolwenci szkół hotelarska.turystycznych ]\ajhudziej
cenią w owej pracy jej zgodność z wyucmnym zawodem. także wykonywanie
pracy ciekawej, nie monohnnd, stwarzającej perspektywy zawodowe, najw:ej
pocaicie satysfakcji, opiernjącej się głównie na kontaktac:h ludzkich(z gościem
klientem). Niezadowoleni $ą zaś z niskich zarobków oraz wykonywania takiej
pracy. która nie rozwija, ni poszerza i nie kształci dalej już posiadanych \Łmiejęt.
ności zawodowych orm nie daje poczucia wtysfakdi z jel wykona'wania

Tourist and Hotel Colleges Graduates Careers in Poland Between
1991 and 1 993

The pager presonts results of nationwide research concerning thc tourist
Rnd hotel colle$en $i'nduaŁ€

I'he author hcuses on the fojlowing issues
e What were the rcasons of cboosing the c:irecr
B Do the graduates fina satisfaction in their jab
e What are the employment opportunities -- description of labour market
e What is the first job the graduates take
e Do they have any operational problcms at work
+ What are the seasons the) leave the first job -- level uf start fluctuation
e Description of the whole life carter
e What is theirposition at prezent.are they satisfiedwiththeirjob and position
B What are the perspectives in their carter.
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ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH EFEKTY
KSZTAŁCENIA STUDENTOW AWF

NA KIERUNKU TURYSTYlCA

Paweł Różycki +

Zakres i cel prowadzonych badań

Przedmiot badań stanowiła zbiorowość studentów pierwszego roku kie
runku tuirystykaAWF w Krakowie, przyjętych na studia w roku akadcinickim
1992/93

Głównym celem było wykazanie związków' pomiędzy wybranymi cechami
określonymi przy egzaminie wstępnym a clsiągniętymi wynikami kształcenia
na pierwszym Fakt\ studiów. Nantępnit} na podstawie uzyskanych wyników do
konano próby wykazania zalet i wad istniejącegt} systemu naboru oraz zasuge
rowano pewne zmiany H' systemie kwali6ikowania kandydatów na pierwszy
rok studiów.

Efektywność studiow'ania i możliwie najlepsze wykształcenie studenta za
leżą od szcmgu czynników. Do badań zostały wytypowano niektóre z nich, mając
stotny wpływ' na efekty studiowania. Następnie poddano je kol'olacji z rczultata
mi w nauce osiąganymi przez studentów po pierwszym roku. W badaniach
wyeksponowano głównie zwiiWki efektywności studiowania z rezultatami uzy
skanymi na egzaminach wstępnych i czynnikami. kllórc uksdaltowały przy
szłego sŁLLdenta

Niezmiernie ważną. rolę odgrywają. pi'ogrom i tok studiów. Są onc jednak
osobnym problemem, który wymaga także doglębnych badań. Zanalizoxx'anca
zależności czynników deterininujących efekty kształcenia koncentrująsię w pracy
przede wszystkim na relacji .,egzaminy wstępne -- studia'. Badania dały od
powiedz na postawione poniżej pytania
-- jaki wpływ ma wielkość miejscowości, z której pochodzi kandydat na później

sze wyniki kształcenia?

Instytut'r\lly&lykiAWP. Kraków. AI. Jana Pawła IT 7B
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-- jaka jest zależność między średrli4 ocen na świadectwie maturalnym a efek-
tami kształceińa?

-- jakie efekty i postępy w studiach osiągają wolni słuchacze?
-- jakajest zależność między wynikami uzyskanymi na egzaminie wstępnym z ję

byka obcego iz geografii a wynikami kształcenia na pierwszym roku?
Kolejne pytanie badawcze dotyczy zależności między średnią men po piero

swym roku nauki a sumą punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym
Wszystkie te pytania i odpon'icdzi uzyskane po przepraw'adzeniu badań

pozwalają zweryfikować aktualny system kwali6ikowania kandydatów na stu
dia turystyczne.

W badaniach wykorzystano głównie dwie techniki badawcm. Picrwsząz nich
jest analiza zależności dwóch zmiennych w tym wypadku wytypowanych cech
m pomocą.współczynnika korelacji liniowej- Używa się go często do mierzenia
stopnia ścisłości związku korelacyjnego. Współczynnik korelacji jest to średnia
gcometryczna dwóch współczynnMów represji. Przyjmujean warhści z przedzia-
łu [ 1; 1]. Można go przedstawić wzorem

E (y. (xl-x)
E 0. - r);l (Ę -- x):

Jeśli współczynnik wynosi zem, to korelacja pomiędą' imiennymi nie zachc>dzi
Przy obliczaniu współczynnika korelacji brano pod uwagę wszystkich stu.

dentów pierwszego roku. W przypadku ankiety wybrano reprezentatyn ną grupę
studentów tegoż roku. Przebadano 55% zbiorowości

Ankieta została skonstruowana w tcn sposób, aby pokazać jak i na ile anie
niby oię wyobrażenia studentów o przyszłej pracy po l roku studiów. Przy ana
luzie materiałów ankietowych należy zachować jednak pewną ostrożność. V\br
ciwięcie zbyt pochopnych wniosków i uogólnień może być poniekąd mylące
l)zieje się tak. ponieważ pytania, które zawiera ankieta nic maja charakteru
liczbowego. W związku z tym trzeba $ię ograniczyć do charakterystyki jako
ściowej i opisowej, eksponując zaobserwowano tendencje

Rezultaty przeprowadzonych badań
Omówienia korelacji poszczególnych czynników

z wynikami kształcenia

Pierwszym z badanych czynników mających wpływ na rezultaty kształce
nia jest wielkość miejscowości, z której pochodzi kandydat. W ramach tego
czynnika mieści się również poziom nauczania. Pmńmuje się ogólnie. iż jest on
wyższy w szkołach znajdujących się w dużych ośrodkach miejskich, s' mia-
stach wojewódzkich i wielkich ośrodkach naukowych.
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Badanie tego problemu miało na celu uzyskanie informacji: w jaki sposób
miejscowość, z której pochodzi kandydat może mieć wpływ na przygotowanie
go d0 studiów i jakie wyniki będzie on w przyszłości uzyskiwać. W dotychczaso
wych kryteriach naboru ten problem pomijane. W żaden sposób nie preferowa
no kandydatów ani z ośrodków mniejszych. ani tych z wielkich miast.

Dokonując grupowaniu miast z pięciu kategorii wyróżniono Kraków jako
odrębnąjednostkę. Pozostałe miasta pogwpowano w zależności od liczby mie
szkańców.

Rezultat przeprowadzonego badania jest bardzo interesujący. mianowicie
korelacja pomiędzy tymi dwiema cechami właściwie nie istnieje.

Na podstawie uzyskanych danych należy stwierdzić. że dl& grupy bada
nych studentów wielkość miejscowości, z której pochodzi kandydat, miejwa.
gdzie pobierał naukę, przygotowywał się do studiów nie ma żadnego wpływu
na uzyskiwane później efekty kształcenia. W tym przypadku nie można mówić
nawet o korelacji niewyraźnej, gdyż wartość współczynnika korelacji jest bar.
am) bliska zera

średnia own po
pierurBZ)m ieku
studiów

Wielkość miejscowości
& której pochadzn kandydat

Kolejnym badanym zagadnieniem jest związek korelacyjny pomiędzy śre-
clniq. ocen na świadectwie maturalnym a wynikami kształcenia po pierwszym
roku. Ta kwestia jest niezmiernie ważna i odgrywa dużą rolę przy doborze
kandydatów na studia. nie tylko na studia turystyczne. chociaż tu preferowa
nie potencjalnych studentów o rozległej, nieprzeciętnej wiedzy może mieć wiek
sze niż gdzie indziej znaczenie.

Trzeba zauważyć, że wynik badań jest zgodny z oczekiwaniami. Współ
czynnik korelacji liniowoj dla tych dwóch cech wynosi 0.39. Jest to więc kare
lacja określana przez statystyków jako korelacja średnia. zawiera się bo
wiem w przedziale 0,5 > r > 0,3

Ryc- l
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Na podstawie tej korelacji wyraźnie widać, że im wyższa średnia ocen na
świadectwie maturalnym, tym lepsze wyniki w nauce osiąga student w trakcie
kształcenia podczas dwóch pierwszych semestrów. W tym miejscu trzeba też
podkreślić, że z maksymalnej liczby 30 punktów jakie można było otrzymać za
świadectwo maturalne średnia dla wszystkich studentów przńętych wynosi
około 10 punktów. Można oczywiście spekulować czy to dużo, czy mało, ale w sto
sunku do uzyskiwanych punktów z egzaminów teoretycznych jest to liczba nie.
zbyt wysoka i taka, która nie wpływa w sposób decydujący na zakwalifikowa
nic kandydata. Może to być też związane z nie n:ijwyższą średnią ocen kaidy
datów. Mowa tu mzywiście o kandydatach, który zmsŁaji zakwalifikowali na
studia. Srednia ich ocen ze świadectw maturalnych wynwi 4.057

średnia awa po
piurw8zym roku
Studiów

0.39

średnia ocen na

'l'rzecim badanym problemem było ustalenie czy istnieje związek międz)r
wynikami w nauce na pierwszym roku & tym. czy student został zakwalifiko
winy w normalnym trybie, czy też zostal przylętyjako wolny słuchacz. Chodzi
ło tu o wykazanie celowości takiego typu naboru kandydatów na studia i w przy
szłości do pracy w turystyce. Wynik badań mógł być przewidywalny. Amimo to.
zn korelacja jest w granicach określanych jako niewyraźna (-- 0.5 < r < -- 0.2). jesc
to jednak korelacja ujemna, świadczące o tym, że wami słuchacze uzyskują
gorsze wyniki w nauce od studentów zakwalifikowanych na podstawie nagle
kiej zdanego egzaminu. Współczynnik korelacji dla tych dwóch wielkości wy
nosi -- 0.2005

Związek z efektami kształcenia mają także oceny i punkty uzyskane na
egzaminie wstępnym z przedmiotów obligatoryjnych. Na kierunku turystyka
są to język obcy i geograńa. Zauważa się różnicę między pomiarem zakresu
wiadomości i umiejętności, dokonanym w trakcie egzaminu wstępnego, a da-
nymi uzy8kanymi przez sprawdzenie tych cech na matwze. Różnica ta polega

Iny

Ryc. 2
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średnia ocen po
pierwszym rolni
tudiów

0.20%

Shidenci zakwaliGikowani
alnym trybem t wami Słuchacze

przede wszystkim na poziomie i zasobie wymaganej wiedz. na możliwości uni
fikacji wymagań stawianych w stosunku do wszystkich kandydatów. Bezpo
średni udział egzaminu wstępnego w podnoszeniu efektywności społecznej stu.
diów polega głównie na tym, że mierzy się umiejętności wejściowe, to znaczy
takie. których posiadanie jest ważne dla zrealizowania celów kształcenia

Efektywność społeczną rozumiemy' jako stopień wykorzystania przez sy-
stem edukacyjny zasobów społecznych w postaci dyspozycji intelektualnych
członków społeczeństwa. Stąd między innymi system edukacyjny będzie
optymalny. jezeli możliwie duża liczba riUodzieży będzie pełniła funkcje zawada
wc i społeczne na poziomie odpowiadającym jej możliwościom intelektualnym

Przochodząc do omówieńa kaldnej koreladi nie trzeba chyba spoqalnie udo
wadniać jakie marzenie ma znajomość jęQ'ka obcego w szeroko mzumimej obsłu

Ryc. 3

średnia ocen w nnu
po pierwszym reku
Ludiów

0,03

Liczba p
egzamin

ięzrkn

aktów na
iwbqpnym
bingo

K. ciekohw:
ha(auriego. \Vm$za

Ryc. 4.

R. JMiń8ki. Rehrutada i ktliall/ihluan& rla sn+dia a elUDwl
#-ł,ódź 1990

śćą'slcrnaeda
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dze ruchu turystwznego. Jeden z czterech języków obwch jest obligatorńny na
egzaminie wstępnym, dlatego też interewjąęy jest je8) stopień korelacji z wii\ga.
Dyni później efektami w' nauce. Analiza matematyczne wykazuje. źe właścivlie
nie występuje zwiazek między tymi dwiema cechami. IVlrnik jest bliski zcm

Na podstawie tej warhści można wysuni# tezę, że wyniki uzyskane z języ-
ka obcego na egzaminie wstępnym nie mdą żadnego wpływu na osiągane w toku
studiów rezultaty, Jest to w pewnym sensie sprawa niezależna. ale tak ważna
w turystyce, że pominięcie egzaminu z języka obcego w czasie naboru na studia
jest niewyobrażalne.

W przeciwieństwie do języka obcego, będącego odrębną dziedziną w pro
Bramie kształcenia, geografia wiąże się z wieloma innymi zagadnicniaini, któ.
re &ą przedmiotem studiów w ramach innych dyscyplin. Widać to też na pod
stawie korelacji liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym z geogra
ńi, ze średnią ocen po pierwszym laku studiów. Współczynnik korelacji dla
tych dwóch badanych zależności wymogi Q,ll.

średnia ocen in
piet\Ę'czym mku
mdiów

liczba punktów iu egzaminie
wstępnym z geografii

RVŁ 5

Dodatnią.kilrelację, chociaż niewielką(niewyraźnd, można tłumaczyć kan.
tynuacją przedmiotu lub innych pochodnych dyscyplin mających pewien zwie
zek merytoryczny z geografia.

Kolejną, ostatnią badają zależnością za pomocą współczyl\mika korelacji
dniowej jest związek pomiędzy wynikami w nauce a liczbą punktów uzyska
nych na egzaminie wstępnym przez każdego ze studentów. Wynik 0.29 jest
niemal na granicy korelacji średniej i nicwyraźnej. Na jego podstawie można
stwierdzić, że suma punktów za egzamin wstępny z przedmiotów ktemnko
wych oraz punktów dodatkowych jest pewnym prognost) kiem wyników kształ
cenią. Wartość współczynnika mogłaby być jednakjeszczc wyższa. gdyby moż
live było wprowadzenie pewnych korekt w systemie naboru



ANALIZA CZYNNIKÓW DEIVRNHNUJĄCYCIT EFEKTY. 45

śr8dnin ocen po
pierwszym rokŁI
studiów

Sun)a punktów na
egznmimewsŁępny:

RW. 6

Efekty kształcenia zależą także od przemyślanej decyzji wyboru kierunku
studiów i związanej z tym wyborem przyszłej pracy zawodowej, Dla uzyskania
orientacji w'żej wymienionych zagadnień przeprowadzono badania ankieta
we, którymi objęto ponad połowę zbiorowości studentów T roku(55%)

Do studentów skierowano trzy pytania. które zostały poniżej omówione łącz
nie z uzyskanymi na nie odpowiedziami

Piwwsze pytanie dotyczyło preferowanych przez kandydatów alternatyw
dla wybranego kiclunku studiów przed przystąpieniem do rekrutacji. I'tania
to brzmiało następująco:

1. Czy przed wyborem kierunku studiów brałeś pod uwagę także inne uczyl
nie i kierunki studiów? Jeżeli tak, to jakie?

Wśród ankietowanych studentów 19% odpowiedztałc} zdecydowanie -- nie.
a więc były to osoby. które sn oją przyszłość ,.u-udziały" właśnie w tulr) style
Wskazuje to również na silną motywację przy podejściu do rckrutadi i egzłimi
nów wstępnych, Spclra część studentów myślała również o kierunkach pokrew
nych, np. geografii. Były też odpowiedzi sugeruj:tce chęć studiowania wAkade
mii Medycznej lub ASE

Następne dwa pytania dotycz)4y wykonywanej pracy po ukończeniu stu
diów. Pierwsze z tych pytań brzmiało:

Z. Czy przy wyborze tego kierunku studiów byłeś nastawiony na konkret
ną pracę w turystyce po ukończeniu studiów?

Założeniem była uzyskanie odpowiedzi w jakim sektorze i jakiej spedal
Rości chciałby knldydat pracować- Tylko 33.3% miało sprccyzowaną wizję
swojej pracy. 38%ą zupełnie nie wiedziało co będzie robić w przyszłości. a 28%
osób było niezdecydowanych.
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Trzecie pytanie slńerowane do respondentów brzmiało następująco
3. Jaką pracę chciałbyś wykonywać po ukończeniu studiów?
Pytanie to zadano studentom po zakończeniu pierwszego mktt nauki, W tu

rystyce chciałoby pracować 52,4%a badanych, być może w turystyce -- 14,2%
Zdecydowanie wybrałoby pracę poza turystyka 9,5%u respondentów. Niczdc
cydowanych było 23,8%. Wyniki te pokazująjak zmieniają się zainteresowa
nia i preferende studentów w przeciągu jednego roku kształcenia

Niewątpliwie, czynników determinujących efekty kształcenia jest bardzo
wiele. Nie sposób wszystkie z nich omówić i canal zować. Skoncentrowanie $ię
w badaniach na grupie elementów wchodzących w skład procesu kwaliGlknwil
nia nie tylko pozwala określić prognozy efektywności kształcenia. ale także
skłania do pewnych modyfikacji w systemie naboru

Najważniejszą kwestią w trakcie edukacji na poziomie wyższym jest oBCy
mylne przygotowanie absolwenta do wykonywanej w przyszłości pracy 'lYzeba
podkreślić także związek etapu kwalifikacji na studia z relacją ,,uczelnia -- pra
ca zawodowa-. Już bowiem w momencie kwalifikacji kandydata na dany kie
romek studiów musi on npałniać pewne warunki konieczne w przyszłej pracy.
Kandydat powinien posiadać określone predyspozycje. Wszystkich umiejętne
ści nie nabędzie w trakcie studiów- Szczególnie ważne jest to w pracy z ludźmi
a więc także w obsłudze klienta i w całym przemyśle Luryscycznym

Studia turystyczno od wielu już lat cieszą się dużym zainteresow-dniem at)
solwentów szkół średnich. Znaczna liczba kandydatów oraz limit przyjęć na uczen.
nię zmuszają do utrzymania egzaminów wstępnych na kierunek turystyka. Za-
daniem tjrch egzaminów. na powyższy kierunek, gdzie liczba kmidydatów wielo-
krotnie przekracza liczbę wolnych miejsc, jest wyselekęjonowanie najlepszych
kandydatów rokujących w przyszłości nadzieje na dobre wyniki w nauce

Poznanie predyspozycji zawodowych kandydatów na studia sŁwurz;i koniu:z
mość wprowadzenia jako jednego z kryteriów naboru rozmowy kwalitlkacyjnej
Problemem może pozostać jednak duża liczba kandydatów, skład komisji oraz
odpowiednio przygotowane pytania. Taka metoda nabclru może być też okazją do
udzielenia pewnych wskazówek dl& przyszłymi studentów. Rozmowa kwali6lka.
tylna z założenia może mieć dużą wartość jako źródło informacji dla nauczycieli
akademickich. którzy mają okazję poznać kandydata w innym świetle, nie tylko
na podstawie zwykłej liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym.

Analysi8 0f Factor Determining Results of Eduction at the Fatlulty
of I'nurism at the Academy of Physical Education in Kraków

EHectivenoss of cducation on the academic level dcpends on thc candidates
knowledge and experience as well as the methods of recruiLment. There are
albo same 80ciological aspecCs which influence the candidaces. Criteria of'selec-
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tlen have been discussed for a long time. 'Fhe recruitment methods used by the
Academy of Physical Education in lCraków are the subject of analysis and the
backgro\md to diwussion on the best methods of recruitment for the tourist
studies. 'j'he papor albo preBents the analysis of same factors detcrmining rc
sults(effects) oftraining at the Faculqr of 'Hurism
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HOLENDERSKI INSTYTUT
TURYSTYKI l TRANSPORTU W BREDZIE:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PROGRAM
l METODY NAUCZANIA

Afarclanna Augustyn +

Dynamiczny rozwój turystyki, która jest i będzie coraz bardziej znaczącą
dziedziną gospodmki narodowo, wymaga profesjonalnych kadr, Podobnie szybki
rozwój organizacji turysŁycznychjest umlcżniony od istnienia w nich profesja
walnych menedżerów turystyki. Stawia to wyzwania dla sysnmu kształcenia
kadr turystycznych. w tym w szczególności na poziomie wyższego kształcenia
zawodowego

Potrzeby tc zostały dostrzeżone bardzo wcześnie w Holandii, gdzie już
w L966 r{)ku został ut.worzony Holenderski Instytut Turystyki i Tlanspurtu
(NHTV) w Bledzie. który obecnie jest największą europejską wyższą zawada
wą szkołą turystyki.

Struktura organizacyjna

Holenderski Instytut 'rbrystyki i Transportu(NUTY) w Bredzle kształci
studentów na dwóch Wydziałach: Turystyki i Rekreacji w Biedzie oraz Piano
wania Tnkalnego i Transportu w Tilburgu, w trybie stacjanarnym i zaocznym
Są to czteroletnie studia zawodowo na poziomie licencjactim. Studenci Wy
działu 'lhrystyki Reh'eddi mogą kontynuować naukę w ramach rocznych stu
diów uzupełniających. prowadzących do uzyskania stopnia magistrai Obok wy-
ższych studiów zawodowych, Instytut prowadzi także dwuletnim studium za.
wodowe w zakresie turysWki i rekreacji w Biedzie(tzw Kort-HBO)

W ramach Holenderskiego Instytutu Turystyki i Transportu fLmkcjonują
również samodzielne organiaade(Ryc. 1); DTV(Broda i Tilburg). Internatio
real Services(Broda). Job Location Scheme(Broda) oraz NWIT Travel (Broda)

Uniwer$y%t w l.unn, \Viejk8 Biyt
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HOLENOERaa iNSTYlla lunvslvn l TRANspoRTU (NFTTW

TILBURG

WYDac
PLANOWANA

LOI(ALNEGO
TRANSPORTU

DTV - BADANI
ZZAKRESU

PLANOWANIA

LOKQNEGO
TRANSPORTU

BADANIAZZMRESUTURYSTYKI

NWTTnAut-BiunopoonÓN

JOBLOCAT}QNSCHEME-MONITOHNG
RYNKU PRACY

Ryc. i. Schcmnl organizanjny rlolendcr$kiego Instytutu turystyki i TranispurLu {NnTV)

Zrodlo; uprRcosvnnie własne na podetawic ]i]. ]S].[.i]

DTVjest komercńną organizacją, mającą na celu knordWację działań w ob
szafach specjalizaqi Instl'hutu- Posiada własną. kadrę, ale często zleca w)kła
dawcom Instytutu wykonanie specjalistycznych zadań, w realizacji których nie.
zbędna jest ich profesjonalna wiedza. Zakres działali DTV obejmuje badania
naukowe, doradztw-o, szkolenie nauczy'cien i pracownia(ów firm twyśtyczn)ch
oraz organizowanie konferencji

Organizacja ,,International Scwiceg'. funky:jonujiŁca w rainacll [rolen
derskiego Instytutu Turysta,ki i 'hansportu, zajmuje się międzynarodową wv
rnianą wiedzy z zakresu tur) styki i rekrcacji. Celem jej działalności jest dosto
sowanie programów edukacyjnych do pcltrzeb światowego przemyBtu turystycz
logo. Organizacja ta uczestniczy między innymi w międzynat'odowym progu
lnie kształcenia nauczycieli dla turysta-ki(,.IYahi the Ttainer in 'lb\ui8m")
zmierzającym do poprawyjakaści kształcenia, a w efekcie do prafesjonillizmu
w sferze rozwoju tur).styki. Projekt ten obejmuje siedem etapóxN:
1, -- badanie zapotrzebowania na kształcenie v zakresie turystyki w danym

kraju lub regionie przy wspciłudzialc lokalnych instytucji(wyższe szkoły.
organizacje zawodowe, Drgania:leje turystyczne, instytuty badawcze);

2. -- pnygotowanie pon)zumioniao współpmcy z właściwymi lokalnymi instytudami;
3. -- analiza turystycznego rynku pracy;
4. -- stworzenie odpowiedniego programu szkoleniowego na bazie rozpozna

nych potrzeb i przygatavanie materiałów dydaktycznych
5, -- utworzenie kon80rcjum, mającego na celu finansowanie i realizację pro

jektu;

llredzie
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6. -- stopniowe przekazywanie zadań szlloleniowych instytucjom lokalnym;
7. -- opracowanie systemu monitoringu i kontroli jakości

Na uwagę zasługuje istnienie, w ramach Holenderskiego Instytutu 'lary.
styki i Tbanspońu. organizadi koordynującej podaż i popyt na turystycznym
rynku pracy -- Job Location Scheme. DziałalnctśĆ tej organizadi spt'owadza
$ię do monitoringu toba rynku. Ponadto organizacja ta wydaje tygodnik ogło.
szeniowy o pracy w sektorze turystyki oraz posiada bank danych o możliwa
ściach zatrudnienia dla absolwentów Holenderskiego Instytutu TuryBt} ki
i T)ansportu

Oprócz wspomnianych wyżej organizacji instytut posiada również własną
profesjonalną agencje podróży -- KWIT 'lVavcl. która zajmuje się organizm
waniek wyjazdów turystycznych w Golach wypoczynkowych i służbowych. za
równo dla pracowników i studentów Instytutu. jaki dla organizacji i indywidu
alnl'ch turystów spoza Instytutu. Przewaga konkurencyjna agerłcji N\ńrTT 'lVa
vel wynika z posiadania know how Instytutu

Program nauczania na Wydziale 'lbrystyki i Rekreacji

INydziat 'lbrystyki i Rekreadi Holenderskiego Instytutu Turystyki i lYans
portu w Biedzie prowadzi czteroletnie studia zawada\ve z zakresu zarządzanie
curystyką i rekreacją, w trybie stacjonarnym i zaocznym, oraz czteroletnie stu
dia zawodow'c dla przewodników turystycznych

l)roaram nauczania w llolenderskim hlstytucie 'lbrystyki i 'lYanspoi'tu
opracowywany jest w sposób umożlłwiająęy zaspokojenie potrzeb kadrowych
przemysłu turystycznego. Zmierza on do nabycia przez studentów praktycz
nych umiejętności, niezbędnych dln właściwego zarządzania organizacjami. I'ro
gram nauczania opracowywany jest zatem na bazie pięciu głównych przedmio-
tów, takich jak; m;lrketing. zarządzanie, mikroekonomia. stosunki publiczne
(public relations) i metodyka badań. TuWstyka rozumianajest tu szemki obejmu
je nie tylko turystykę i rekreację, ale również inne elementy dzidalności w cza
sie wolnym, jak na przykład ktdt\traw% sportową czy rozrywkową.

Wyższe zawodowe studia menedżerskie i studia uzupełniające

Celem studiów menedżerskich jest przygotowanie absoln'entów do podjęcia
pracy na stanowiskach kierowniczych(szczebel taktyczny i strategiczny) w prze
myśle tuq'etycznym

Program pierwszego roku studiów obejmuje podstawowe zagadnienia z za
kresu ekonomii, geogranli, turystyki i rekreacji. socjologii i psychologii, infor
matyki. marketingu, zarządzania oraz umiejętności społecznych. Program tcn
obejmuje również naukę języków obcych(Ryc. 2)
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Ryc. 2. KRztatcenje na poziomie wyższym w flolenderRkim Instytucie Tuiy6Lyki
Tlan8portu (Nll'l'V) w Biedzie - studia menedżerskie

źródło; apramwanie własne na podstawie ]i], [3]

Po pierwszym roku studiów, istnieje możliwość wyboru jednej z cńcrcch
Specjalizacji;
e Zarządzanie Turystyka Wyjazdowe i Organizacją Podróży (Outgoing 'lbu

pism and T+avcl Organisation Management)
e Zarządzanie Turystyka Przyjazdową, Krajową i Rekreacją(Incoming and

Domestic lburism and Rccroation Management)
e ZarzqdzanieAktywnościąw Czasie Malym(LeisureActivities Managcmont);
e Zarządzanie hrystyką. Międzynarodową i l)oradztwo(International 'lbu

pism Management and Consultancy)
Dla każdej specjalizacji jest opracowywany odrębny program studiów. Ojej

male on szereg przedmiotów kierunkowych oraz przedmioty do wyboru. Pro
gram studiów uwzględnia zarówno zajęcia teoretyczne (wykłady). jak i Ćwicze
nia, w ramach których studenci w kilkuosobowych grupach rozwiązują ptak
tyczce problemy badawcze.

Programy nauczania są opracowywane w postaci modułów. Każda, moduł
jest realizowany w siedmiotygodniowym bloku zajeć. Jeden semestr obejmuje
dwR bloki zajęć, a rok -- cztery. Po realizacji pierwszego bloku zajęć każdego
semestru studentom przysługuje tygodniowa przerwa, w czasie której przygo
bowują $ię do egzaminów z modułów realizowanych w określonym bloku

W ramach każdej sp(njalizadi menedżerskiej study:nci obowiązani są do
obycia 18-tygodniowej praktyki w przedsiębiorstwach turystycznych. która ma
miejsce w dnigim semestrze trzeciego roku studiów. Celem praktyki jest wyka
rzystanie umiejętności poprzez realizację indywidualnych zadań badawczych.



HOIXNDERSKI IN$1'YTtnTURYM'YKI l IRANSPOR'HJ. 53

Na podstawie rezultatów badań przeprowadzonych podczas praktyki. studenci
w ostatnim semestrze studiem' zobowiązani są do napbania pracy dyplomów'ej,
której przedmiotem jest rozwiązanie praktycznego problemu dla przemysłu
turystycznego (np. plan marketingon y dla konkrehiego przedsiębiorstwa tu
rystycznego czy badanie s:yłionalnaśclś:kanainiczngi określonego projektu in.
westycyjnega}. Przykład programu zajęć dla specjalizacji Zarządzanie 'l\zry$ty'
kąMiędzynalrodową i Doradztwo prezentują tabele 1--3

T8lnln 1. Celeizakresy kształcenia w ramach spuj tizncji Znmądzanie LuWstyką
mjędzlmnmd€1wqi doradztwo {NHTV. Broda)

SPEC.IALiZACJA: mZĄDZANIE I'u RVS'lVI(Ą MIĘDZYNARODOIXH
l llORADZTWO

CEL; I'rU-gau -anieek3pertńw i konsultantów w zal(rc8ic planowania
qdzania pmjckLai tulyscrcznymi

PRZYSZI,l PIŁACODAWCY

+ międzmalDdowe agcnc.ie })Hd8wt:zp i doradca w zakresie planowania i inwestycji Lurl-
stvcalxch

t międzynnroclowe organizacje(EC. ONZ. organizacje lobbrstyczne
iuio lozwaju):

+ międzynarodowe hanki m)zwuuu
+ miedzynarodowe nrxanizacjc cul'strcznei paratnw trczne:
+ zagraniczne ńjie holenderskich przcdziĘbiQlstw t\ir) Rtyczn) ch
+ zagraniczne przedziqbiarstwn mlystrczne llR terrurium U:lii Europejskiej

URllEJl$TNOŚCIABSOIM'BN'l$W:

uzywanie pmblemón i padejmo\i nMc acurzii w zakresie:
rarmulowania pnliWki u roznej

-- piana\Ł'Unia i iuzwału produktt} tura'etycznego:
-- ponudnarodQwego zarządzania
-- planowania mnrketinFnweE";
przepi'owadzanie badań wxkunrwallwści ekonomicznej inn estycj

znajamnśćjęz)-ku angielskiego i dwóch innych języków obc)-ch
najamuść sposobów rinansnwania. mnrkcLingu lr

Walne 91ę

w)k

bród:o: $pniali8t Artu. Intcmational lburigm hlnnugumenc and Consułtanaq NTITV; Broda 1993.

Warto podkreślić, iż liczba godzin zajeć dla danego przedmiotu, podawana
w informatorach (tzw. SBU -- wkład pracy studenta), obejmuje łączną liczbę
godzin. jaką student powinien przcznaczJ'ć na opanowanie określonego
przedmiotu. Obejmuje ona zatem ilość godzin przeznaczonych na wyldady, ćwi
czenie, realizację zadań badawczych indywidualnych iw grupach, pracę indy-
widualną studenta w bibhoteco i przygotowanie do egzaminu
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Tabela 2. Plograln znięć l mku studiów menedżerskich w Holendcr$kiln InsLvt
l\uy$tyki i Transportu w Brednie

MODUŁ

0bshl8lkomputcfa

Tcdnjki pncm'Ernnia &nWI

Wpmw&dzcniedo z i%l€!"-niB nnanmmi

Wpmw ed:"nic do tuiysqti prz)jazao+-ęi

Wpmw'ad,"nie do mr) styki wxlwauKcj
WpmwadHnie do Casu wulncp

case $1udy
Makroekmumika

G-cQ8lnfia

xvprowatlnnie du miukctingu

Umiąqtnaści pn,nnncji

40

120

Język Holenderski

wpruuaclmnie cla soclołof$j

BO

B'prawatbnnic do lasem \b'olnym

Uvtobka badań
JęWk 40 40
Wprowadzenie da wecjalimcli 40

48U

Ogół.EM SBU; 1680

ŁŃdto: Stndiegid8 93/g4. NlITV. Broda 1993

Po ukończeniu studiów na poziomie licencjackim, studenci mclgą kojitynuo.
wać naukę w ramach rocznych studiów uzupełniających, realizowanych we współ
pracy z uniwersytetami. Prowadzą one do uzyskania stopnia magistra w jl?dncj
z trzech specjalizacji
e Zarządzanie twystyką europejską
e Międzynarodowe zarządzanie aktywnością w czasie wolnym
e Magister adtninistracji biznesu (MBA)

Pajityka Instytutu zakłada ścisłąwspółpracę z eumpqskinli uńwersytetami oi'az
wyhzymi zawodowymi szkdami turystyczna ini, polcłlqącą iu wymianie pmgmmów
oraz wspóhym opracowywu)iu programów, studiów która aą l)ruu admne w języku
angielsldm. Umożliwia to wymianę studen6w omz odbWie zagranicznej praktyki

MiędWnalodowy piogmm kształcenia zawodaweBO realizowany jmt w ramach
spwjalizi©i Zarządzanie 'l\iryslykĄMiędzynarodowąi Doradztwo(]ntemationa] To.
uri$m Management and Consdtunit:y'),we wspóbracy z następqilęyini instytucjami
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Tabela 3- Progrni za)ęc speqaiizncji Zarządzanie turystykę międzynarodową i dorndztuo
)k ll--lV (NHTV. Broda)

RAKI\'
1+13

pyklhcy
JqWkaby!
JHFkalęodai

co $1\gdyz

C-'csNdyJ

IhdHib uaw uolmp)
zw4daóciorpnbKj
Zi-a4óznnieimpmami

Inniumainymnrkelingp
rygWe2

W[UVR)W3
Nlcllxl) ku bada t1. 2)
zHR+d,-ng"iuti"-

Publico
Puhlbre

Technikip

hz)t haknlEHki
--Palnie lhue
EŁuNuókotuly51)ki
vnliucjusociukua

KnmFmcrumbaAd

PltZEDM]OTY l)C) WTr C)RU: 1: h(dody bonn
3: Public Tehlion$/plblicitj'4: hlwŁI

kahn clint 2: plBnpvFai
idatonanliknprzodzi$1

zqdzHnbplH&Hb
S:Jvyklabrc

Zlóóto; Studie8ida 93is4. NUTY. Broda 1993
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e Escuela Oficial dc T\lrismo (Madl7t -- Hiszpania),
e Scuola di Ekonomia del Turismo(Wenecja -- Włochy).
e Boumemouth University(Wielka Brytania),
e University de $avoie(Chambery -- Francja).
e Fachhwhschule lleilbronn (Niemcy).
e Hog$kolan Falun Borjange (Ss'ecja)

Przykład treści programu dla trzeciego semestru studiów prezentuje tab. 4

Tnhela 4. Twści programu speqalizucji Zarządzanie LuryBtyką międzynarodową i doradztwa
(IT3{C} -- bloki $i6 (N]]']V. Bwdu ]99:ł/94)

IĘiWi#e$0r
Marketing'
RHdcl Nll'l \r

hP}'l

Rcu$ęr.NH'l'\

Mili hfPRISDh
Thi Tounsm

SVHEm". USA
992

Fli:Jaz
Man88cnnnl'

filar.NtIT\
Broda

5lu:icr

blaDaBCltl--l
USA 1 9q2

pdlqBmik

źródło: opracowanie własne na podsta

Program studiów uzupebiiający-ch 0 specjalności Zarządzanie l\uystyką
Europejską(European lburi8m Management) i Międzynarodowe Zarządzanie
Aktywnością w Czasie Walnym(International Lcistue Managemllt) jest FeRIi
zowany we współpracy z takimi instytucjami, jak

ltoriałów z NUTY. 13reda 1998

     
     
    =
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B Bournemouth Polytechnic(Wielka Br$ania),
+ University de Savoie(Chambory -- Francja).
e Fachhochschule Heilbronn (Niemcy),
e Escucla Oficia] de Turismo (bladryt -- Hiszpania),
e Kereskedelmi cs Vendeglatoipari Foiskola(Węgry)

Przykład treści programu dla l semestru studiów uzupełniających o spe
cjalności Zarządzanie Ttuystyką Europejską prezentuje tabela 5

Tabela $. 'kości progi Ltudl uzupeiniającrcb wokresie Zarząd:
w NUTY. Broda (1993/94}

Tury$ŁykqEuropa)ską

zródło; opracowanie wlasne nR podli llenalów' z KUTS4 Brud

Wyższe zawodowe studia dla Narodowych
Przewodników Turystycznych

Oplaca kierunków menedżerskich, Holenderski Instytut TŁirysŁykii rhans
portu prowadzi również czteroletnie studia zawodowe dla Narodowych l)rzewo-
dników lllry6tycznyc:h(National b)urist Guide).Celem tych studiów jest zaspo
kojenie rosnitcego zapotrzebowania na pwfeqonalnydl, dobrze wykwalinkowa.
nych przewodników turystycznych, świadcz:wych usługi o wysokiej jakości.

Program studiów w ramach t€j specjalizadi koncentruje się na zagadnie
dach związanych z kulturą i społeczeństwem Holandii. Obejmuje on anten
sywnc szkolenie w zakresie umiejętności prezentami i płynności w mówieniu
czterema językami obcymi, Studenci zobowiązani są do odbycia trzech prak-
tyk: na drugim, tmecim i czwartym roku studiów. Dla właściwej realizacji pro.
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graniu, Instytut utrzymuje stałe kontakty z Organizacją Pmewodnikóu(Gui
der Guido Organigation) i z Narodową Radą Doradczą Przewodników Tury
etycznych(National Tourist Guides Advisary Board).

Studium zawodowe -- Zarządzanie Tbzystyką i Rekreacją

Holenderski Instytut Turystyki i 'lbansportu w Biedzie prowadzi ponadto
dwuletnie studium zawodowe w zakresie zarządzania tulystyką i rekreacją
Celem tego szkalcnia jest przygotowanie studentów do zajmowania następują
cych stanowisk v przemyśle turystycznym
e Kierownik biura turystycznego (lburist Office Manager);
e Kierownik ośrodka rekreaqi (Recreation Centre Manager)
e Kierownik agencji podl6ży (havel Agendy Manager);
e Kicmwnik wycieczki (lbw Manager).

Program zajęć zmierza do nabycia przez studentów praktycznych umiejęt
Rości w wybranej dziedzinie i przygotowania ich do natychmiastowego podję.
cia pracy w ubranej spKjaliznc$. Obejmuje on dziesięciotygodńową praktykę i koń.
CQ się uzyskaniem przez studentów dyplomu studium zawodowego w zakresie
określonej specjalizacji. Dyplom ten uprawnia absolwentów do podjęcia pracy
na wyżej wymienionych stanowiskach

Kształcenie nauczycieli turystyki

Poza ksztaiceniem studentów. mających podjelĆ pracę w przemyśle luty.
etycznym. Holenderski Instytut 'lbrystyki [hansportu w Biedzie prowadzi róu
Ńeż kształcenie nauczycieli turystyki jako specjalizację w ramach kształcenia
na\Łczycieli w dziedzinie geografii i administracji biznesu

l+ogram czterolctniega kształcenia nauczycieli obejmuje zarówno zapadnie
nia teoretyczne, jak i praktyki w przemyśle turystycznym iw szkołach tury.
etycznych. Program ten został opracowan)- na podstawie modelu ay8Cemu tu
rystycznego N. Leipera. który zakłada połączenie podaży i popytu turystyczne.
go przy współudziale pośredników turystycznych i uwzględnia uwag'unkow a
nia społeczne. polityczne, ekonomiczne i kulturalne

Program nauczania sldada się z następujących głównych modułów
e Wprowadzenie do zagadnień turystyki i wypoczynku;
+ I'opyt turystyczny;
e Produkt tur) etyczny w szerokim znaczeniu;
e Produkt turystyczny w wąskim znaczeniu;
e Organizade pośredników twy8tycznych;
e Goografia a huystyka
e DzidalnośĆ agencji turystycznych
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e Ekonomiczne i społeczne konwkwencje rozwoju twwtyki;
e Polityka turystyczna;
e Badania casu wolnego

Po ukończeniu tej specjalizacji możliwe jest kontynuowanie nauki, podję
cie pracy w charakterze nauczyciela lub w przemyśle turystycznym.

'heści zajeć paszczeg61nych modułów są ściśle ze sobą skorelowane i dosto
sowane do nadrzędnega celu kształcenia w Instytucie. Możliwe jwt to dzięki
częstym spotkaniom i dyskusjom wykładowców realizujących treści paszczy
g61nych pmodmiot6w

Programy nazwania w Holenderskim Instytwie T\uysWki i lkansportu w Bn.
dzie podlegają modyfikacji wrm z pajawiająęymi się zmianami w przemyśle
turystycznym. Sprzyjają. temu stałe kontakty Instytutu z przemysłem tury-
stycznym. Oficjalną platformą takich kontaktów jest Rada Doradcza(Advisory
Board), której członkami są przedstawiciele takich instytucji, jak: Holender
tkie Stowarzyszenie Biur Podróży(ANVV)t Holenderskie Linie Lotnicze(KLM).
Narodowa Rada Tuwstyki (NB[), turoperatorzy (OA]) i NBBS Trave]), Ho]en
derskie Stowarzyszenie Ośrodków Rekreacji i Holenderskie Ministerstwo Ral
nictwa, Środowiska i Rybdówstwa. Bieżące sprawy w przemyśle turystyce.
nym. z uwzględnieniem interesów wszystkich zainteresowanych stron, są.oma
winne podczas konferencji. podróży edukacyjnych i wykładów gościnnych
Ponadto jakość programu nauczania jest oceniana we współpracy z eksperta
mi z przemysłu turystycznego czy z osobami mianowanymi przez rząd

Kształcenie w zakresie turystyki ma na celu nie tylko profesjonalne pmy-
gohwanie pracowników, ale również ulep8zenic systemu turystycznego jako
całości. Programy nauczitnia w Instytucie obejmują zatem wszystkie aspekt'
turystyki, od aspektów ekonomicznych, przez polityczne. społeczne, geogra
ńczno-przyrodnicze, kulturowe. po ochronę środowiska. Niezależnie od specja
libacji, każdy student ma zatem możliwość zapoznania się z podstawowymi
zagadnieniami całego systemu turystycznego

Metody nauczania

Kształcenie w Holenderskim Instytucie Ttuy6tyki i 'r)ansportu ma na celu
dostosowanie umiejętności studentów do potrzeb turystycznego rynku pracy.
Konieczne staje się zatem wykształcenie wśród studentów umiejętności podaj
towania decyzji rozwiązywania praktycznych problemów. Dąży się do tego, by
absolwenci posiadali:
+ umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
+ umiejętność podejmowania decyzji na bazie określonego systemu informa-

cyjnego;
B umiejętność napisania i oceniania planu markeeingowego;
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e un)iejętność rozwiązywania problemów badawczych
e umiejętność przeprowadzenia analizy kosztów;
e umiejętność prezentacji;
e znajomość twhnik sprzedaży. negocjacji i nawiązywania współpracy poprzez

praktyczne Ćwiczenia;
e płynność w mówieniu językami obcymi;
e znajomość różnych kultur i obyczajów

Aby możliwe było spmstanie temu wyzwaniu, teoriajest ściśle powiqzanaz puk
Wką zuządzania w turystyce. IB-kłody nie są zatem jedynie prezentacją teorii
ale stymulują pytania i dają na nie odpowiedzi oraz inicjuje dyskusje. CzęŚĆ wy
kładów prowadzą przedstawiciele przemysłu turystyt:zjego w formie ul'kładów
gościnnych. Nabyciu umiejętności praktycznydl służą ponadto hkic działania
jak: prowadzenie Ćxviczeń w malych grupach studenckidi(studia prze'padków.
zadania badawcn i prezentacja ich mzwiąuań podczas zajęć). komputerowe gn
symulacyjne, praktyki w {lrganizadadi tuly$tycznych. pisanie pracy dyplomowej,
rozwiązująlxg praktyczny pmblcm konkretnej organizmji turystycznej

Zadania badawcze. realizowane przez studentów w ramach programu nau
czynia, stale napływają do Instytutu z org:uizacji tuirystycznych. Dzięki temu
podejście zol'ientowanc na produkt i konsumenta staje się praktyczną częścią.
edulcncji st\Łclentów Prnfesjnnalnv nadzór nnd roz«riqzJ-,ailiei)t ty.:}. zŁldań ba.
dawczych sprawują wykładowcy.

Metody nauczania są stale doskonalone, a podstawę do ich modyfikacji sta
łowią odpowiedzi na ankiety skierowane do studentów, których przedmiot.em
jest ocena syshmu nauczania

Przedstawiony model wyższego kształcenia zawodowego w zakresie tury-
styki i rekreacji, który od wielu lat jest realizowzmy w Holendeukim Instytu
cie Turystyki i l)ansportu w Biedzie oraz efekty nauczania w tym Instytucje
w postaci sprawnie funkcjonującego przemysłu tury8tyczncgo w Holandii. mogą
stanovrić godny uwagi prze,kład dla powstającego obecnie w Polsce modelu
kształcenia studentów w wyższych szkołach zawodowych. W).zwania stawiane
przez dynamicznie rozwijający się przemysł turystyczny w Polsce mogą być
zaspokojone poprzez wykształcenie profesjonalnej kadry tuzvstycznej, co przy
czyni się w dużej mierze do poprawyjakości i konkurencyjności polskiego prze
mysla turystycznego na arenie międzynarodowej

The Netherlands Institute of Tnurism and Transport Studies in
Bieda: Organisational Strukture, Curricula and Teaching Methods

The article describe8 the teaching 8ystems of the Netherłands Institute of
Tburi6m and Transport Studies(NHTV) in Bieda. Organisational strukture
along with tbe ta8ks of' various departamentu and indenpendent organisations
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within the NHI'V arc pre$ented in thc first pan. Detailed curricula faul muza
aerial specialisations, National llavel Guidcs studies, professional studies and
tourism t.eachers: studies within the Department of 'lburism and Recreation
Studies in the NlITV are presentcd in the second pan. Thc third pan of the
ańic[e presents tcaching methoda typica] [or the NUTY. ahmed at the deve]op'
mont of specinic pmfessional 8kills alnong the studenta. Tbe need for continous
ca-ordination oł' tbe tcaching system with the changing needs of the travel
trade is underlincd

Piśmiennictwo

[ll Management Studies in 7burism and Jteci'ealioK, NHI'V: Broda 1993.
121 SpecialŁsŁ .Arek, InłeraałionaZ 7burism JWana#emenf and 7 ComsulŁa cl'

NUTY Broda 1993
13] SŁudiegids g3/94. NUTĄ Broda 1993.
[4] 7}ain tAe ]tafner {n Zniirisrn, International Services, NHTV. Bredlt 1993

[$] Vencma M., l(szŁatcenie n.auczycicli dla Łliryslyhi w #brandii, Problemy
TuD'styki 1993, nr l.

[6] 1MowZd Zuu ŁiAe to $t14dy 7b Firm iWanage/nen{ fn. fhe Akt/ r andy?, NUTĘ
Broda 1993.
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STUDIA Z ZAKRESU TURYSTYKI
NA UNIVERSYTECIE W LUTON

W MaELKIEJ BRYTANII

ilfarzena .Kuczeh +

Brytyjski przemysł turystyczny odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju
(5-% dochodu narodowego, 1,5 mln zatrudnionych)i. dlatego powsbła znaczna
liczba studiów przygotowujących kadrę turystyczną, wobec której wymagania
zc strony pracodaxxcóxx nieustaimie wzrastają.

W raporcie CNAA -- Council for National Academic Awards : (Rady Nada
wania Narodom'ch l)yplumów Akademickich) z 1993 i'ok\t znalazła się uwaga,
iż ul)Ln;icie wzi'asia liczba studiów z ziŁkię$u tut'y8tyki finalizou'nnych stopniem
naukowym. W 1986 roku w Zjechloczonym lCrólesLwie 2 instl'tuqc nadawały
niższe stopnie naukowe (bachclor degrees) z zakresu turystyki, zntwierdzane
pl'zcz CNAA. Liczba studcntó\v nŁt tych kursach wynosiła około 100. W mku
1 992 istniało 12 stopni naukowych z turystyki jako przedmiotu kierunkowcgo
(program ,.singla') oraz ll z turystyld studiowanej wraz z innym przedmiotem
(program ,,major). Kursów ,,postgraduatc" -- czyli na wyższy stopień nauka
wy(Master) było 14. Podobnie xóTgląda sytuacja dyplomów wyższego wl'kształ
cenie w twystyce(ITND). IJnin'ersytct w Luu)n był czwartą instytucją n' kra
ju, która zatwicrdziła kurs na dyplom HND in Tb'abel & :lburism, pad patrona
tem STEC(Instytutu Edukacji Biznesu i Technologii)i Ocenia się. że obecnie
stnieje 24 HND z zakresu turystyki w różnych instytucjach. Według CKAA

w 1995 roku prowadzono ponad 100 kursów na poziomie studiów ,,undergra
duato", gdzie twystyka była wspomniana w tytule kursu lub stanowiła opcję

Ahmlwontkn kierunku ..TbuBt) ku i mitwacja' AWP w Krakowie.
D. Aires & Nliddlelon. Edlzfutian & lłain.ing [R 7b rtBm in ]he C/K. The N&tiQna] Liaoon

Group lor Higher Educ&hon jn lburism {NI G). NovumbQr 1995
lbe Council [or National AcademicAh łuds. Redew of'lbuHsm Studiu Dcgmc Courses. CNAA.
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do wyboru. Ponadto w 1995 roku 23 instytucje oferowało studia ,,undergradu
ate" z zakresu hotelarstwa oraz 20 kursów ,,postgraduate" z tutystyką lub ho
telars Lwem w tytule

Uniwersytet w Luton jest jedną z najnowszych i najprężniej działających
instytucji edukacyjnych w Anglii. Znajduje się on na liście 30 największych
uniwersytetów w Zjednoczonym Królestwie. Nit jego sześciu wydziałach stu
diuje 14000 studentów. Uniwersytet znany jest z nowatorskiego podejścia do
edukacji i ohruje jeden z najobszemiejszych modułowych progrłimów studiów,
(The Modular l)cgree Scbeme) w kraju.& Program ten polega na doborze
przedmiotów przez studentów z zakresu jednego tub więcej kierunków w od
powiednich pmporąach . W ramach ,,The Modulm Degrcc Scheme" istnicją4 OPCJE
programowe -- ,,single", ,,maja/'; .,minor" i ,.joint"- Wybór danego progi'amu
zależy od tego ile kierunków' jednocześnie student chce studiować uraz od pro
porcji przedmiotów z poszczególnych kierunków. blodułowy program studiów
umożliwia studentom stw orzenie programu studiów odpowiadającego ich idol
gościom, zainteresowaniem i wychodzącego naprzeciw ich prz)-szłej karier'ze
zawodowej. Uniwersytet w butan kł:idac sim) nacisk na szkolenie zawodowe
zapewniając jego wysokąjakość- gciśjc w8półpi'al:uje z głównymi pracodawca
mi na rynku zarówno lokalni'm jak i ogólnokrajowym. Uniwersyact posiada
następujące Wydziłdy; Zarządzania. Nauk humtuiisQcznych. I'rojektowania i tech
nologii, Nauk stosowanych, Biznesu, Opieki zdrowotnej i społecznej. Uniwer
sytet przyznaje
-- NTational Vocatillnal Qualificatians(narodowe ku,ajinlkacje zawtldowe}
-- Highcr National Diplomas(dyplomy wyższego w) kształcenia)
-- musze stopnie naukowe(bachelor degrees -- BA, BSc). ten okres strachów

nazywa się ,,undergraduate studies:

-- wyższe stopnie naukowe(postgraduate dcgrees, np- Afaster ol'Arts -- NIA.
Master of Science -- Msc)

Studia z zakresu turystyki są prowadzone na Wydziale Biznesu. Są Lo stu
dia dwustopniowe. Kierunek ,,Travel & 'lburism"(Podróżowanie i Turystyka)
to atttdia na piorw6zy BŁopień akademicki. Studia na wyższy stopień nuukow},
noszą nazwe ..MSc in 'lburism bfanagement"(Zaró:kazanie turystyka

Studia na pierwszy gtopicń akademicki na kierunku
'n abel & Tourism

Kierunek .,Travel & 'hurism" na Uniwersytecie w Luton zmtał mtwicrdzolly
7 maja 1993 mku, a sam kurs rozpoczął się w październiku 1993. 4 W zależności
od nadawanego tytułu studia trwają

UnderXraduate Pmspoctus 95 & 96, University ofl.leon
The TTRve] & Touri8n) Field, Review- l)ocumunl Pan One. UnivorEity of Luton 1996.
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-- l-IND in IVavel & lburism -- 2 lata (dyplom wyższego wykształcenia z zakre
su ..Podróżowania i turystyki",

-- BA ,.lYavel & lburism" -- 3 lata(zwykły stopień naulwwJ- z .,Podróżowania
i Turystyki'),

-- llA(Hans) ,.[lYavel & Tburinli" -- :3 bata ( stopień naukowy ze specjalizacją z
Podróżowania i TuD'styki"),

BA ..l)abel & lburism" ..lbp up" -- l rak
BA (Hans) ,,'lVavel & 'lburism" ,.qlbp up" -- 1.5 mku(3 semestry )
Studia ,.lbp up" są studiami uzupelnialąWmi dla osób posiadających np. HND

z zakresu turystyki . a pragnących otrzymać stopień naukowy w tej dziedzinie
Czas trwania ww. kursów jest podany ala studiów (lzici\nych( r\ill.time courses)

Kierunek ..Travel & 'nurism" na Uniwersytecie w Luton cieszy się duet
popularnością. Na ro]( ilkademicki 1995/9f; stosunek ]iczby zgłoszeń do lil:zby
miejsc na studiach wyrobił 18 do l

Omawiane studia są dostępne w ramach .,The lvlodular Dcgrec Scheme'
jako ,,single". ,,major", ,.joint" i ,,mhor'. Oto wymogi jakie muszą spełniać po

szczególnym warianty modułowego programu studiów
-- Program ,,SINGLE" -- to program specjalizacji w przedmiocie kierunki

wym. I'o ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy tylko z tego przedmi
Lu. Aby otrzymać stopień: ,,BA Hans havel & Tourism Single llunours De
free' student musi zaliczyć w sumie na trzech poziomach studiów minimum
18 mcJdułów z zakresu ,,Podraża\wania i turystyki"
Program ,,MAJOR" -- większa część modułów pochodzi z kier\Lnku ,.'ltnvel
& lburism", a mniejsza z imiego, wybranego przez studenta. Aby otrzymać
stopień ,.BA Hong 'havel & 'lburism Major Degree" student musi zaliczyć
łącznie na trzech poziomach minimum 12 modłów z zakresu .,Podr6żow-a
nia i turystyki"(studiowanego jako major)
Program ..MIRON" -- mniejsza cześć przedmiotów pochodzi z](icrunku ,,Ttn
vel & I'aurism'r. & większa z inntlgo wybranego przez studenta. Aby wtrzy
mać stopień ..BA Hans ])ave] & Tourist Minor Dcgree student musi zali-
czyć nlzem ua trzech poziomach studiów 6 modułów z zakresu .,Podróżowa
nia i turystyki"( studiowmiego jako minor )

-- Program .,JOINT' -- to program w ramach którego studiuje się ,,Travel
& 'lhurism' równolegle z innym kierunkiem. przy takiej samej liczbie modu
ł6n z obu kierunków. Aby otrzymać tytuł ..BA Hans 'lYaveł & 'hurism Joint

l)egree' student musi zaliczyć na trzech poziomach akademickich 9 maju
ł6w z zakresu ..Podróżowania i turystyki:

W każdym z tych wariantów student zalicza łącznie na trzech poziomach
studiów 24 moduły z czego 6 to dowolnie wybrane moduły uzupełniające, a18
pochodzi albo z zakresu jednego kiej'tanku(program ,,single'), albo z zakresu
dwóch kierunkóxa w różnych proporcjach (programy ,,majotP', .minor'. ,joint')
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Taka 3łruktuira studiów może wydać się bardzo skomplikowana. Student
bowiem musi dokonać kilku wyborów: najpierw przedmiotu kierunkowego.
potem rodzaju programu modułowego. następnie modułów na poszczcgólny'cb
scmcstracb a także jaki stopień naukowy pragnie otrzymać( zc specjalizacją
czy bez );Poziomy studiów w zasadzie odpowiadają poszczególnym latam stu-
diów. Tak na pewno jest na studiach dziennych (full time). Różnice mogą judy.
nie zaistnieć na studiach w niepełnym wymianie godzin(parę time studies) lub
studiach ,,przemiennych" (sandwich courses), gdziejeden poziom studiów' może
bvć zaliczany w ciągu np. 2 lat

Na poszczególnych poziomach akademickich studenci zaliczają po 8 modu
łów, w tym odpowiednią liczbę modułów obuwiągkowych w zależności od rodza
ju wybranego programu ,,The Modular Degree Scheme'

Kierunek ,,'Havel & lburism" zawiera kilka modułów. kare mogła'by się
stać niezależnymi kierunkami studiów, np. ostatnio zost.ał zatwierdzolly mo-
duł .,}lospitality Rlanagement" (Zmządzuiie hohlami), Podejmowane są szczc
gólne wysiłki w celu wprowadzenia programów z obowiąakowymi językami
obcymi. Znaczna liczba studentów na stopień naukowy .,Single Honours Tra
vel & lbut'ism" wybiera języki otlce jako dodatkowe, jednakże! obecny układ
modułów na trzecim roku uti-tŁdnia wybór języków obcych jeżeli student chce
zdobyć stopien\ naukowy óc spccjalizac.ią najwyższej klasy.

Przy rozpoczęciu studiów każdy student otrzymuje opiekuna naujtcJwt go
Zadaniem opiekuna jest pomoc studentom, przez caly okres ich pobytu nn uni
versytecie, w podejmowaniu decyzji dotyczących studiów', a także w ruzwiąz)-
wdniu osobistych problemów.

Przy opracowywaniu programu studiów ,,Travel & lburism" duży nacisk
położona na praktykę w przemyśle turystycznym. Badania wykazały. że prawo
dawcy szukajELpatencjalnych pracowników z wyższytn wykształ(:enicm. któż'z],
upr&z spu:jalistycznd wiedzy z turystyki posiadająpraktyczne ulniejętnoai z za
kresu biznesu. Praca w okresie studiów daje studentom możliwość dokladl\ego
zapoznania się z wabi'anymi aspektami przemysłu turystycznegc} i pozwala
powiązać wiedzę teoretyczną z praktycznymi wymagłlniami tynku. W ten spo
sób aCuclenci zyskują cenne umiejętności i doświadczone przydatne w przy
szłej pracy zawodowej. Studenci, którzy w przeszłości pracowali w przedsię
biorstwach turystycznych po ukończeniu studiów otrzymują oferty stałego za
trudnienia na pełnym etacie

Na szczególną uwagę zasluguje .,General Work Basttd Modnie" -- ..Zairu
dnienie w przedsiębiorstwie". Moduł ten nie tylko oferuje studentem maili.
waść zyskania doświadczenia w środowisku praca ale także w jegc} ramach
uczniowie pisząprajekt dotyczący pewnego problemu czy aspektu działalności
firmy. w której odbywali praktykę- Moduł ten jest bardzo dobrym przykladem
praktycznej nauki
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Program studiów ,,'travel & 'lburism" ma na celu rozwinięcie u studen-
tów przedsiębiorczości. Podczas studiów na Uniwersytecie w Luton zachęca
się ich do krentywnego myślenia i poczucia pełnej odpowiedzialności za sw oją
naukę. Efektywny wklad do przemysłu turystycznego wymaga aktywnej
przedsiębiorczości. Program omawianych studiów jest Lak zaprojekton'any.
aby studenci otrzymaj:łcy stopień naukowy byli zdolni do promowania pozy
tywnych zmieni Taka umiejętność jest nieodzowna w przyszłej prad' ztiwodo
wej, w kontaktach z klientami. współpracy z partnerami i społem;zeństwem
Ogol)a przedsiębiorczy co osoba posiadająca umiejętności planowania i wl'ku
nywania określonych zadań, współpracy w zespole, tn osoba obdarzona samo
krytyką; wykorzystującil nadarzającc się okazje, padejmująca ryzyko -- jest
to osoba w pełni odpowiedzialna za sxa'ajŁLedukację i karierę zawodową. )tożli
gości rozwoju pt'zedsiębiorczości istnieją praktycznie w każdym modnie z za
kresu turysta,ki. ale być może największych możliwości dostarczają moduły
Projekt" -- w ramach którogc} pisze się pracę n;i określony temat. a także

wspomniany wcześniej -- ,,Zatrudnienie w przedsiębiorstwie' oraz ,,3tetody
badawcze w kurs'etyce'. Zwłaszcza praca Rail pi'ajektcm zmusza studentów
do podjęcia nowych zadań: postawienia sobie celów, zebraniu określonych in
formacji, dokonania ich analizy i prezentacji oraz wyciągnięcia na tej podsta
wie logicznych wnie)skór. W' niektórych przypadkal;h te prace są podcjmowa
ne we współpracy z firmami i innymi instytut)ami

Zajęcia na kierunku ,,'l'havel & Tourist" są prowadzontt przez wykładow
6w o Qdpclwieclnich kwasu'ikaciach. [Jf:zeKtniczą oni w praciŁch t)&dawcżs'ch,

konsultacjadl, są inicjatorami publikacji. \Nyldadowcy biorątakże udział \ ' licz
nych seminariach i konferencjach, mających na celu nieustanne uakcualnia
nie poszczególnych przedmiotów. Wykładowcy kierunku ,,IYavel & Tburism
podkreślająznaczenie podcjmtlwania bliskich kontaktów z pracodawcami. Pra
nadawcy są często proszeni o uwagi dotyczące programu studiów Odbywają
się również konferencje poświęcone turystyce z udziałem wykładowców i przed
siębiorcón' przemysłu turystycznego. Takie kontakty są aczywiścic l(orzystne
dla obu stron. Zwłaszcza konsulhcja jest bardzo ważna w świecie biznesu- Dla
wykładowców kontakty z rynkiem to ważny i praktyczny sposób at'ientowa
nia się w najnowszych osiągnięciach przemysłu turystycznego. W tcn sposób
zwiększa się ich wiedza o przedmiocie i rozwijają zdolności niezt)ędne dla
pracownika akademickiego. Większość wykładowców na ..b'abel & 'lburism
w osłatniln czasie znalazła zatrudnienie, istnieją również podobne plany
na przyszłość. Wiedza teclretyczna nie poparła praktyką obecnie nie wy
starcza. Nie można zapominać o tym, że błyskawiczny postęp techniczny
powoduje szybkie zmiany na rynku, stąd podkreśla 8ię nieustanną koniecz
ność kontaktów z przedsiębiorstwami turystycznymi, zarówno studentów,
jak i wykładowców.
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Nabór studentów na kierunek ,,lłavel & Tourist" odbywa się wedlug ogol
nych procedur UtiiwersyCettt w butan. Zazwyczaj wymogiem rozpoczęcia nau-
ki na omawianym kierunku jest odpowiednia ilość egzaminów CCSE O-]eve]
A.level(przy czym preferowane $ą takie przedmioty jak matematyka i język

angielski) oraz otmymanc kwalifikacje BTEC National(kwalinlkacje ,,nmado
we" Instytutu Edukai$ Biznesu i 'lbchnologii). Egzaminy GCSE O-lęwl iA-level
zdawane w szkole średniej, pierwszy na poziomie zwykłym. a drugi na pozie
mie zaawansowanym. Znac:zna jest też liczba osób przyjmowanych na podsta
wie innych zaawansowanych kwalifikacji zawodowych. Wymagania n8 studia
na stopień naukowy (bnchelor degree) $ą nieco wyższe niż na studia ITND ii}

Tb'8vel & Tourist". Z doświadczenia s'kładtlwców wynika. że n ażniejszy od
wyników egzaminów zdawanych w szkole średniej i innych instytucjach jest
rodzaj przedmiotów z jakich te egzaminy zostały zalane, :i także posiadanie
określonych cech charakteru jak np.: samodzielność. dojrzałość. kolnunikatvw

ość -kreatywność itp., które będą przydatna w późniejszej pracy zawodowej
Wwh zwrócić uwagę na sposób oceny osiągnięć studentów. Na Uniwersy

Lecie w Luton obowiązuje system ,,credits"(CA'l'S). CATS -- Credit Accutnula
tian & IYans6er Scheme -- to schemat akumulacji i tran8fet'u ,.crcdits". Jest to
system przńęty przez Uniwersytet w Luton, który umożliwia zaprojektowanie
toku studiów przez wybór z ogółu przedmiotów tych, które najbardziej odpo
lriadają danemu studentowi. Za każdy ukończony moduł dostaje się odpowie
anią. liczbę ..crcdits", które mogą, być zbierane na konto przyszłych kwalilika
cji. Każde zaliczenie składa Bię z dwóch lub trzech części podzielonycjl pt'ocen
town w zależności od modułu. Jedna z części opisuje zazwyczd ogólną wartość
pracy w semestrze na podstawie np. pisemnego raportu. pmjekEU. aktywntlści
na mjęciadl. Część końcowa oceny ta czasem pisemny lub ustny egzamin, a cz:i
$em aamlast egzaminu student zobowiązany jest do napisania pracy dotł'czącej
rozwiązania zadanego problemu. zaprezenhwania planu lub strategi dja da
nego przedsiębiorstwa, przeprowadzenia określonych badań, itp. Rodzaj koń
nowego zaliczenia zależy od charakteru danctgo modułu. l)okon\ u anie ocen\-
postępu studentów w trakcie semesa'u pomaga w systematycznej n:luce przez
cdy semestr. a ostateczna accna nie zależy tylko i wyłącznie od kollcon'ego
egzaminu czy innego rodzaju pracy. Wb wszystkich modułach do zaliczenia
potrzebne jest minimum 5 punktów (ocena D-), maksymalnie można otrz\,mać
Ifi punktów (ocena A+}. Należy rozróżniać ,,credits" od punktów liędąęych Uu
stracją wartości poszczególnych ocen. Za każdy moduł możlla otrzymać 15 ..cre
dit8"(z wyjątkiem modułu ,,Projekt"), pod wnmnkiem . że moduł został zalicza
ny na oceny od D-- do A+.

W zależności ad rodzaju modułu stosowane są różne metody nauczania. Są
to zazwyczaj wykłady i seminaria uzupełniane Ćwiczeniami. Ćwiczenia są prcp
wadzone w formie ,,case studyp. czyli pracy na przykładach rzeczywistych przed
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siębiorstw i polegają na rozwiązywaniu ich istniy:Wych lub hipotetycznych pro
blemóu-. Bardzo t:gęsto studenci udają się z wizytądo przcd8iębiorstw, a przedsię
biorcy są zapraszani do wl'głaszania w'kładów. Zajęcia sąprowadzonc w formie
dyskusji. przy użyciu materiałów Hdeo, literatury itp. W niektórych przypad
koch odbywają się onc w laboratoriach komputerowych. studiach radia i tele
wizji. W trakcie ćwiczeń studenci otmymują wskazówki pomocne przy pnanlu
raportów, prowadzeniu badilń czy innych prac wymaganych na zaliczenie

Złożtlna natulra przemysłu tura styczncgo. jego ścisły związek z biznesem i po
wiązania z rekreacją zdecydos'ały o wyborze modułów na kierunku ,,}'odróżo
wanie i turystyka". Oto moduły kicrunkowe ,,Travel & Tourist;

Poziom l
1. Przemysł podróży i tuO'stl'ki
2. WproxNadzcnie do obsługi komputerów w biznesie
3. Zachowania pracowników w strukturilch organizacyjnych
4. Geogra6la turystyki.
5. Uwarunkowania pl'zamysłu tm'etycznego
6, hlarketing w tuu'sty-cc i rekreacji.
7. Wprou adzenic do księgowości i fuiansów
8. Publiczny sektor turystyczny.

Poziom l]
1. Systemy informacylnn znrz:tdzanta
2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
3. Metody badawcze w turystyce
4. Zarządzanie fotelami l
5. Strategia i planom'anie marketingowe dla turystyki i rekreacji
6. Strategia i planowanie \x' turystyce i rekreacji
7. Zarządzanie transportem
8. Zarządzanie fotelami 2
9. Prawo turystyczne

10. Praktyka w turystyce i rekreacji
ll. Informacja gospodarclza w podejmowaniu decyzji

Poziom lll
1. Projekt.
2. Tura'styka i rekrencja na wsi
3. Zarządzanie walorallii turystycznymi
4. Socjologia i antropologia turystyki

'l he IYn\ BI & 'jbuń$m Field. Re\4ew Document. P:
Luuon 1993.

t l\l Hoduje l). P university of
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5. Pndróżc i turystyka a media
6. Rozwój turystyki międzynarodowej
7. Zarządzanie oraz organizacja konferencji i imprez.
8. Zamąclzanie międzynarodowym transportem powietrznym

Przemysł podróży i turystyki

Jest to moduł, który daje ogólny obraz przemyslu turystycznego. wraz z jego
slladowymi i powiąaaniami wewnętrznymi. Pomaga w zrozumieniu złożonego
charakter'u turystyki. Obejmuje podstawowe zagadnienia ważne dla prze,szłe
go pracownika turystyki. Porusza także problem ekspansji turystyki w kra
fach trzeciego świata oraz rozwoju międzynarodowych rynków turystyczna:ch

Wprowadzenie do obsługi komputerów w biznesie
lvlodd wstał zapmjektou any w taki sposób, aby zaznajomić studentów z pod

stawami obsługi komputerów Jest prowadzony w ramach u układów oraz ćwi
czyń w laboratoriach komputerowych. Ma on na celu rozwój u $tudcntów'
umiejętności użycia komputerów jako niezbędnych narzędzi w niluce, a póź
niej w pracy zawodawcj

Zachowania pracowników w strukturach organizacyjnych
Program obejmuje sociolagjczn& analizę oi'ganizadi i ludzi znaidując}.ch

Bię w tych organizacjach. Zapoznaje ponadto zc stylami kierowania. umiejęt
nościami, technikami. cechami przywódczyni oraz ich wjdywem na pracowni
ków. Przybliża także podstawy teorii zarządzania

Geografia turystyki
Moduł zapoznaje studentów z głównymi regionami pochodzenia i recepcji

turystów. oraz wpływom tych środowisk na przepływ ruchu tuq'etycznego mię
dzy tymi regionami. W ramach modułu studenci dokonują analizy i interpreta
di danych statystycznych dotyczącychruchu turysty(zncgo na świecie, a także uczą
$ię metod zbierania i wykorzystywania tych danych.

Uwarunkowania pi'zemy8łu turystycznegtl
Jest to moduł, kary pozwala zrozumieć cwm)iki wuunkujące otoczenie w ja

kim działa przemysł turystyczny. Na to otoczenie składają się m.in. wewnątrz
ne powiązania istniejące w omawianym przemyśle, polityka państwa, reFtla-
cje prawne dotyczące turystyki, warunki ekonomiczne i społeczno.kultuxralne
Studenci zaznajarniają się z podstawami procesu planowania w turystyce
z uwzględnieniem różnych czynników otoczenia zewnętrznego.

Marketing w turygtycc i rekreacji
Moduł ten ma na celu zapoznanie studentów z głównymi aspektami mar

ketingu w turystyce i rekrcacji oraz ukazanie znaczenia działu marketingu
w przcdziębiorstwach turystycznych
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Wprowadzenie do księgowości i finansów
Przedmiot ten umożliwia poznanie podstaw księgowości, a przeznacza)ny

jest przede wszystkim dla osób. które się wcześniej z nią nie zetknęły, tworzy
fundament dla dalszej już szczegółowej nauki

Publiczny sektor turystyczny
Moduł ten ma duże znaczenie cQa zn)zumieni;} mli sektora publicznego w roz

boju i kontroli turystyki w Zjednoczonym Królestwie i turystyki zagraŃcznej
Przedmiot ukazuje potrzebę zaangażowania państwa w rozwój tury8t) ki i kon
trolę nad nią.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Moduł ten daje studentowi możliwość pracy w przedsiębiorstwie. a także

ułatwia napisanie projektu dotyczącego właśnie tego przedsiębiorstwa Pro.
sekt powstaje przede wszystkim w miejscu pracy; jest on Wspomagany tlwlcze
niaini z opiekunem. odpowiednią literaturą i innymi lnatcriałami

Metod badawcze w tu rystycc
Jmt to przedmiot. który ułatxwia opanowanie umiejętności analitycznego my

ilcnia. zapoznaje studentów z różnymi lbrmami metod badan czycb n' tui' style.
przygotowuje do modułu ,,lJmjekt" na poziomie 111. Studenci uczą się wykorz)
stana tenmtyczncj wiedzy w praktycznych badaniach związanych z tura'etyką

Zarządzanie hotclami l i 2
Moduł tcn zosi:ał ))odzielonynn dwie części. Zapoznac on studentów z poclsta

nowymi pojęciami z zakresu hatelarstwa, ukazuje obecny stan tq branży w Zjej
noczonym Królestwie. Uczy podstaw zarządzania ukazując zniiczenie paszczy
gólnych działów istniejących \v hotelu

Strategia i planowanie marketingowe dla turystyki i rekreacji
Do podjęcia tego modus wymagane jest wcześniejsze zaliczenie .,clarke

ringu w turystyce i rekrcacji". Studenci uczą się przecie wszystkim planowania
maTketinEawego w przedsiębiorstwach turystycznych oraz jego związkósw z ko
munikacją marketingową.

Strategia i planowanie w turystyce i reki'eacji
Sukces w każdej branąr. a więc \9' turystyce i rekmadi. może być oslągnięW

dzięki doHadnemu zaplanowanie strategii działań. Omawiany moduł kancentni
je się na planach i strategiach sektora publicznego nn poziomie ogólnokrajowym

Zarządzanie tx'ansportem
Przedmiot ten ma na cel\t ukazanie rozwoju transportu dla wrystyki i pod

róży. Dostarcza an wiedzy na temat różni'ch rodzajów tranisportu i ich roli n' pl'ze
myśle turystycznym oraz wiedzy dotyczącej zarządzania transportem na po'
trzeby pmcmy8łu turystycznego
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Prawo turystyczne
Studenci w ramach modułu za8najainiają się z najważniejszymi przepisami

pmwiWTni w twygyce. zwła ucza jeśli chodu o zawieranie umów przez biura pod
róży i laur-opemtoińw. Rloduł mzwjja techniki mzumownnia prawnego i anglią;
uczy ehktywne] interpretacji i wykorzjutania znajomości przepisów prawnych
w praktyce. Studenci poznnuą sposoby szukania i zdobywania odpnnlcdnich infor
macji daĘ'cząęych danego problemu prawnego z konkretnych źi6deł. a także znana
JamiaBą się z prawem międzynarodowym, umowami, konwendami i dyrejlflrwami

Praktyka w turystyce i relcrcacji
Moduł ten dostępny jest tylko dla studentów kierunki\Ę- ..'lYavel & 'lbu

pism' oraz ..leisure Studies"(Reki'nacja).Został on podzielony na dwie cześci
kum teoretyczny(20 godzin) oraz okres pracy w przedsiębiorstwie(36)0 go
dzie). Część druga poza'ala na sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy teo
teWcznej w pr7atyce w przedsiębiorstwie turystycznym lub rekreacyjnym, v za
leżności od studiowanego kierunku

Informacja gospodarcza w podejmowaniu decyzji
Do ptldjęcia modułu wymagana jest umiejętność obsługi komputera Ol-az

podstawowa znajomość księgowości. Przedmiot zaznajamia z metodami badan.
czymi, księgowością i elemcntatni ekontlmii stanowiącymi podstawe podettno
wania decyzji w przedsiębiorstwach. Studenci uczą się technik podejmowania
decyzji i możliwości wykorzyshnia v tym celu komputerów.

Projekt
W' ramach tego modułu studenci muszą przygotowaćjeden projekt, związa

ny z ich zainteresowaniami w ramach kierunku ,,lVavcl & lburism". Praca
taka pozwala na zgłębienio określonego aspektu studiów, ca jest szcmgólnie
ważne dla studentów studiqących .,Travel & ]burism" jako ,,sing]e" ]ub ..ma
corp'. W pisaniu pracy pomaga wcześniejsze ukoilczenie modułu ..Aleudv ba
dawcze w turystyce'. Studenci s:Łmi decydując tempie pracy wykładowcy i ilpib
kunowie pełnią tylko role doradców. W wyborze i pomocy w pisaniu pracy mogą
uczestniczyć wykładów(D'. u których student dotychczas pisał różne prace. a tak-
że pmedsiębiorcy firm, w których odbywał praktykę. Projekt to jedyny moduł
za który można otrzymać aż 30 ,,credits

Turystyka i rekreacja na wsi
W ramach przedmiotu dokonuje się analizy jednego z najsq'bciej [(n:wijających

dę sekhrów krdowego tynku hU'stycznep. Znajomość td tematyki jest nimbęd
nil w planowaniu rozwoju tuD'stl'ki i mkreacji w Zdednoczanym lbńlestwie

Zarządzanie walorami turystycznymi
Moduł dostarcza wiedzy o i'óżnorodnych walorach turystycznych istnidq

cych w Wielkiej Brytanii, o problemach w zalrządzaniu nimi, o znaczeniu atrakcji
turystycznych dla całej gospodarki turystycznej oraz o możliwościach rozwqu
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Socjologia i antropologia turystyki
Plzedmiat analizuje czyimild uzamdniające podjWie podló& w wloch turystyce

nych. ZaznaJamia z modelami mchowań turystów i ich wpływem na ludność lokalną.
Ukazuje poWWwne i negatywne aspekt oddziaływania na sidła różnych kultur.

Podróże i turystyka a media
Media odgq wają ważną rolę w reklamie i promoqi produktów turysta'cz

nych, stąd wprowadzenie takiego właśnie modułu. Po jego \!kończertiu studenci
są praktycznie przygotowani dQ użycia różnych form mediów na potrzeby tury
styki. zwłaszcza da prowadzenia promocji i reklamy produktów turystycznych

Rozwój turystyki międzynarodowej
Moduł ten nla duże zn:uczenie dla zrozumienia przemyslu turystycznego na

poziomie międzynarodowym. Zapoznaje z międzynarodowymi statystykami
turystycznymi, międzynarodowa'mi organizacjami turystycznymi. Przybliża
zagadnienia wymiany walut, xv3półpracy międzynarodowej. Analizuje najważ-
niejsze regiony turystyczne świata

Zarządzanie oraz organizacja konlbz-encji i imprez
Spotkania, konferencje, zjazdy, seminaria, imprezy sportowe. turystyczne.

rekreacyjno. kulturalne i inne są przedmiotem duyzji dotyczących piano's'a
nia, suategii i zarządzania na najwyższym poziomie. Ludzie uczestniczący w olga
nizadi i zarządzaniu nimi muszą zdawać sobie sprawę z ich wymiaru społecz
noga. politycznego i ekonomicznego. Jest h obecnie jedna z najszybciej rozwi-
jajitcych się branży turystyki. dlatego uznano za konieczne wprowadzenie ta
]ciego właśnie modułu na studiach ,,Travel& Tourism

Zarządzanie międzynarodowym transportem powietrznym
Przedmiot ten ułatwia zrozumienie roli czynników wpływających na zmzą-

dzanie transportem powietrznym. Ukazuje bieżące problemy międzynarodo
wego transportu powietrznego. Program obejmuje dwa główne zagadnienia -- za
rządzenie liniami lotniczymi oraz zarządzanie lotniskami

'lb czy dany moduł jest abou iązkowy zależy od rodzaju wybrancga pl'agra.
mu modułowogo; .tsingle". .,maja/', ,,minor" lub ,,joint". Ponadto nieco inne
wymagania w zakresie obowiązkowych modułów istnieją na studiach ..HND in
IYavel & Tourisni" oraz studiach ,,'lbp up'

MSc in tourism management -- wyższy stopień naukowy
w zarządzaniu turystykę

Studia na stopień naukowy bISe in I'ourism Management na Uniwersyte
cie w Luton zostały zatwierdzone 17 maja 1995 roku, a rozpoczęły się w paź
dzienniku 1995#. Kurs trwa ] rok(2 semestry) .,fu]] time". W roku akademickim

MSc in 'lburi$m RtnnaSemont. Deńnitive Dunment. University of butan 1995.
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1995/96 studiowało 15 studentów. W'prowadzenie kwalinlkacji ,,postgraduatc
ma na celu \ułatwienie studentom sukcesu w przyszłej pracy zawodowej. Studia
postgrnduaCe" w Zarządzaniu turystyka to próba wzmocnienia mputacji Uni

werdyktu w Lutonjako instytucji zapeq'dają:ej dopływ bardzo dobrej kadry na
mzwijająwm Bię rynku. Obecnie w Zjednoczonym Kńlestwie jest 20 instl'tuęji
oferujących kursy ,,pastgraduate" z zakresu turystyki i hotelarscwa. .Jednakże
studia na Uniwemytecie w Luton należą do nielicznych. które w programie nau
czynia koncentrują się na zarządzaniu i technologii iińormacyjnej. Roczny kurs
studiów został tak zaprojektowany. abyjak najlepiej przygohwać studentów do
pt'acy w przemyśle, który staje $ię coraz bardziej wyraliriowany jeśli chodzi
o techniki zamiŁdzania. który wymaga bardzo dobrej znajomości tcchnalogii in
fornłacylnej. potrzebnej do biegłego posługiwania się komputerami

Studia składająsię z 8 modłów. 4 z nich są ściśle zwiąmne z turysQkq.(z tego
dwa dotyczą technologii informacyjnej stosowanej w branży). pozostałł} 4 koty
cząogólnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki i przcdsię
biorstw. Moduły są studiowane także przez słuchaczy kierunku ,.MSc in Basi.
nets Decision Making'(wyzszy stopień naukowy w podejmowaniu decyzji w bi
znesie). Pomiędzy tym kierunkiem a omawianymi studiami turystycznymi ist
nieme współpraca. dzięki której studenci posiadają wiedzę nie tylko z zakresu
plzcmyslu tulystycznegu. ale r(}wnież z zaządzar)la biznesem. Uniwcms#et w l,u
ton planuje razu ój studiów .,postgraduate" xw dziedzinach odpowiadaja\cych I'oz
wojowi gospodarki brytyjskiej. Bierze się więc pod uwagę dalszy rozwój stopni
Masie/' z zakresu turystyki

\wykładowcy dążą do stworzenia stucUów wyższych związanych z])raktylŁą,
nie tylko bazującJ'ch na teorii. Omawiane studia. !q oparte na bieżącej. aktual-
nej analizie przemysłu turystycznego- Wymaga to od wykładowców dużej ilości
w prowadzeniu badań, publikacji, uczestnictwa w rtiżnych konhrendach i semi
nartach dotyczących td branża- gospodarki. Część wykładowców; ,,Zarządzania
tury8tykql" prowadziła w Polsce program l.tygodniowych seminariów u, kwiat
niu 1995. a obecnie uczestniczy w szkoleniu prz)rszłydi wykładowców tworzonej
w Krakowie IVliędzynalodowej Szkoła, 'l\uystyki i Hotelar8twu

Kandydaci lm omawiane studia pochodzą zazwyczaj z tmech grup. Pierwsza
to studenci, którzy otrzymali niższe stopnie naukowe z zakresu .,'Havel & 'lbu
Pism' na Uniwersytecie w Luton, druga to studenci ze stopniem ,,bachclof' z całe
go kraju -- z różnych kierunków uzycia to osoby o wysokich kwalifikacjach za
lodowych. Selekcja kandydatów odbywa 8ię zgodnie z procedurami Uniwersy
netu w butan, Kwajifikacle aplikantów znacznie się różnią, wielu z nich posiada
doświadczenie w pracy- a duża cześć stopnie naukowe lub HND z zakresu biznesu
i ekonomii. llbdąlkowo są pląOmowani studenci bcz takiej wiedqr. ale stawia $ię
im większe wymagania zdobyta ania brakujących wiadomości, aby mogli zrazu
mieć poszczególne zagadnienia pawszane w ramach piugramu ,,postgraduaLe
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Studia można podzielić na trzy poziomy zaawansowania
1. PosCgraduate Certificate Level -- poziom świadectwa ,,posŁgraduate" osią-

gany po pierwszym semestrze
2. Postgracluate Diploma T.ever -- poziom dyplomu ,.postgraduate", osiągany

po drugim semestrze. Po zaliczeniu modułów semestru drugiego studenci
powinni zademonstrować swoją samodzielność przez zaproponowanie toma
cu prad' magisterskiej

3. Master or Science Level(MSc level) -- poziom wyższego stopnia naukowego.
atrzymywanego po napisaniu pracy dyplatnowej

W trakcie pisania pracy studenci mu$zi\ udowodnić, żc posiadają i'zeteln%
Inkładną znujonmść przedmiotu studiów, literatury z nim związanej. ]netodo
magii prowadzenia badań, żc potrafią zbierać i analizować dane. $ą w stume
krytycznie ocenić za8Cosowane metody analizy i zasugeroxNać ałtcrnatywnu
rozwiązanie. jeśli taka konieczn(}ść istnieje. Powinni oni także umieć nvcią
FniĆlugiczne n'niosku na podstawie posiadanych iidormacji

Studia magisterskie w ,.Zarządzaniu turystyka' trwajzl przez 2 semestr'
(każdy 15 Łygadni). Student falicza w tym czasie 8 rnodułóv i pisze pracę dy
plomową. Każdy moduł trwa przez l semestr (przeważnie 3 godziny w tygo
dniu). d4e to ok. 360 godzin nauki. bez wliczane:i {:z:lsu poświęconego na napi
sanie pracy magisterskiej. Ponieważ poziom wiedzy i dośtmadczcnia studen
tów jest bat'dzo różny. przeto wprowadzono następujące elementy: studia wstęp
ne. program wprowadzający i kontrakt nauki. Część studentów musi ukończyć
llrawam studiów wstępu) ch, :ll)y zmniejszyć różnice posiiitlanej w iedzy i umie
jętncści osiągajiF wymagany poziom w określonych przedmioUnch(tj- tur)-sty
k&, matcmat} ka. umiejętności studiowania, pismiie raportów. prezentacje. tech
nologia informacyjna, zagadnienia biznesu). Studia wstępne $;t plldejmow ane
przez studentów \b ramach samodzielnej nauki. W8zl'scy studtłnci musząprzejść
przez program wprowadzający w celu konfrontacji ich Ol:zekiwań wobec stu
dió\N z tym czego mobil się oni pa nich 8podzicwać. zapoznania ich z otoczeniem
ch przyszłej nauki. oraz w celu pomocy w zaplanuwaniu programu samodziel
nej pracy w czasie trwania kursu

Program wprowadzający obejmuje przede wszystkim zapoznanie z funk
cjonowaniem Uniwersytetu w butan, oraz przygotowanie do przyszłej pracy
zawodowej przez wykazanie związków pomiędzy studiami a pi'zyszłyn\ rl'n
kiem turystycznym, a także planowanie własnej nauki i kariery zawodowej
Przy końcu programu wpron'adzającego studenci są zobowiązani do oceny rc
zultatów ich pracy w ramach tego programu. Następnie negocjuje .,kontrakt
nauki" z opiekunem kierunku skupiając się na określonych dziedzinach. które
rozwinąć i pogłębić. Studenci konstruuje plan zakresu swojej wiedzy i umie
jętnośd. na H)dstawie któngl} ustahJąkierunki dalszego rozwoju. Chodzi tu o oce-
ne przez studentów swoich umiejętności ad l(najniżej) do 5(najwyżej), każdej
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sekcji wyodrębnionęj w planie. Jest to wykorzystywane pny ustalaniu celów
dla każdego studenta, Opiekun rozmawia z studentem i ustala dziedziny. na
które powinien on zwrócić uwagę. Następna taka rozmowa jest przeprowadza
na przed rozpoczęciem drugiego semestru, aby ocenić postępy studentów w od
nicsieniu do celów postawionych sobie przed rozpwzęcaetn kursu. Wszyscy stu
denci otrzymują potwierdzenie wypełnienia ,,kontraktu nauki" nawet jeśli nie
ukończy całego kursui:Kontrakt ten dotyczy często takiej wiedzy i umiejętno-
ści, które wykraczają poza program studiów, jednakże są bardzo ważne dla
przyszłej pracy zawodowej lub pracy naukowej

Ocena postępu studentów jest dokonywana cały czas w trakcie trwal\i:i
kursu. Służą temu po części kwalifikacje: ,,Postgraduate Ceńi6lcate" i ..Post.
graduate Diploma"- Mogące otrzymać studenci. którzy z jakiegokolwiek pota.
du nio mogą ukończyć całego programu, alc posiadająodpowiedniąliczbę ,.cre
dit$" wymaganych przy poszczególnych kwalinikadach. Studenci zmierzający
da otrzymania stopnia ,,Masters' nie są nagradzane wyżej wymieniam\-mi kwa-
lifikacjami.

Aby zaliczyć moduł student musi $ię wykazać poziomem co najmniej do
statecznym(ocena D-) w każdym elemencie oceny składającym się na koń
cave zaliczenie. Wsze'utkie prace wymagane do zaliczenia modułu inuszłŁ
być dostarczone w wyznaczonym terminie. Za pntcę dostarczoniŁ do 2 tygodni
po terminie można otrzymać maksymalnie ocene D-- (5 punktów). Dostal.
czenie pracy po tym dodatkowym terminie powoduje oazymanie oceni' G (0 punk.

Istnieje możliwość przyznania ,,CertiHicatc of Achievemcnt" (świadcc
tva osiągnięć) studentowi, który chce zrezygnować ze studiów, a falicz\'ł
już jakiś moduł dustarczający ,,creciits" do stopnia naukowego lub niższych
kwali6lkacji

E\by otrzymać ,,Pastgraduate Certińtcate" student musi zebrłlć 60 ..ctedits'
-- odpowiada to zaliczeniu 4 modułów Chcąc uzyskać ,,Postgraduate Diploma
student musi zebrać dalsze 60 ,,credits", a da otrzymania stopnia n:lukowego
Master of Science" musi zebrać kolejne 60 .,credits"(w sumie 180 ,,credits")

z których co najmniej 30 powinno pochodzić z ukańczonej z sukcesem pracy
magisterskiej. W w},padku niepowodzenia w pnicy dyplomou-ej, nie ina mclżli
waśni Jej ponownego napisania. Studenci, którzy uzykają ocenę poniżej D-(czyli
poniżej 5 punktów), nic otrzymują stopnia ,,Master' tylko ,,Pnstgraduate Di
plama

Studia w Zarządzaniu tut'etyką obejjnują 8 modułów zaliczanych w brał.
cie dwóch semestrów. Wszystkie moduły przygotowują da napisania pracy
magisterskiej, a następnie do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie ttir},
etycznym lub przystąpienia do pracy naukowej. Oto plan studiów ..postgradu-
ate' w Zarządzaniu Tbrystyką;
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Tydzień zerowy program wprowadzający;
Semestr 1, moduły
1. Rozwiązywanie problemów.
2. )1ettldy badawcze
3. '1brystyka międzynarodowa
4. Turystyka a technologia informacyjna l
Poziom ,,Postgraduate CeKificat.e'
Semestr 2. moduły:
5. Podejmowanie deal'zji fmansowych
6. Turystyka ]crajowa
7. Systemy informacyjne
8. 'nuystyka a technologia informacyjna 2
Poziom ,,Postgraduatc Diplolna'
baca magisterska -- poziom .,Master nf Science'
Modus są realizowane w ramach wykładów. seminariów, ćw-iczek, przy

użyciu najnowocześniejszych pomocy naukowych, często w lal)oratoriach kom
puterowych. lbwal'zyszyć tcntu musi duże zaangażowanie ze strony 8tudcn
tów. kńEzy podejmują naukę we własnym zakresie. Zaliczenie odbywa się w za
leżności od modułu; w formie egzaminu, pracy pisemnej(raportu, projektu,
badania) lub ustnej prezentacji

Program studiów tura-etycznych ,,postgraduate" na Uniwersytecie w Lu
ton just bardzo ciekawym rozwiiLzanicłm, gdzie przekazywanej wiedzy teore
trczi\ej. towarzyszy praktyka. a przeclmiatv ściśle turylarczne nauczane sa
jednocześnie z ogólnymi zagadnieniami z zakresu biznesu, zarzącłznnia i tech
nologii informacyjnej

Pmedstawiane w niniejszym artykule studia turystyczne na Uniwcr8yńccie
w Luton zostały zaprojekton'ane biorąc pod uwagę najważniejsze problemy szkol
nictwa i przemysłu turystycuiega w U-Ielkiej Brytanii. Zw)'ócono przede wszyst-
kim uwagę na konieczność przekazania studentom ag(]lnych wiadomości z za
kresu biznesu. aby \Ł' przy'szlaści możliwości zatrudnienia nie były ograniczone
Łylkoi wyłąmnie dobranżyturystyczney. Stworzono możliwość speqalimcji w okre
ślonych sektorach przemysl dla studentów tym zaintel'esowanych. Położono
nacisk na bardzo dobrą znajomość obsługijmmputera oraz (w przyszłości) jęzx
ków obcych.: Wykładowcy studiów turystycznych zarówno ,,undergraduate" jak

postgraduate" podejmują w'spółpraca z ośrodkami naukowymi na świecie. Zwró
caro także uwagę na potrzebę współpracy z przcml'cłem turystycznym. Ponadto
w przyszłości planuje $ię rozu'ój studiów ,,postgraduate'. B

Przy tworzeniu programów studiów wzięto pod uwagę działanie przcmy
słu, któremu one mają służyć. Przemysł tuD'etyczny, który obecnie bez wątpię
nia nabrał charakteru globalnego, jest dziedziną gospodarki nieustannie się
zmieniającą i rozwijającą. Dlatego barda ważnymi czynnikami, które należy
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brać pod uwagę przy tworzeniu programów nauczania są: współpraca pomnę
dzy procesem edukacji z jednej strony, a przemysłem i pracodawcami z di'ugiej
oraz stałe dążenie do unowocześnienia systemu

W Polsce istnieje potrzeba formułowania nowych lub zmiany już istniejtt
cych programów kształcenia kadr turystycznych. Ponieważ zmian) pohtycztie
gospodarcze w naszym kraju spowodowały. że turystyka w Polsce także podle.

ga prawom rynkowym. przeto obecnie konieczne jest kształcenie kadry dla rynku
turyntDrcznego upodobniającogo się coraz bardziej do rynków zachodnich- Oczy.
liście niemożliw.e jast, jak twierdzi DavidAireX? przeniesienie do Polski jakie
cokolwiek systemu kszcdcenia w c:włości, jednakże warto rozważyć możliwość
wykorzy8tartja pewnych rozwiązań sprawdzonych w krajach Europy Zacho-
dniej. tak aby tworzyć nowoczesne programy, dostosowane do europejskich Stan
dardów turystycznych

Wykwalifikowanu kadra daje gu francję powadzcnia działalności pi'zedsię
binrstwa turystycznego. Należy więc dążyć do stworzenia takiego systemu
ksztalcenia. który zapewni dopływ wykwalifikowanej kadry turystycznej na
miarę wymogów europejskich i światoxvych

The 'lynvel nnd 'lburiBm ł'iem 3t th- U:
in Great Britain

ltx of l,ut

The article deals with the problem uf starr education for the Bi irish taurism
industry giving the University ol' Luton as an example

Tburism industry in the UKi$ estimated to generate around 5% ofthe nano.
na] economy and sustains the employment of Bona 1-5 milion people. Therefbre
during thc pmt decade thc number af hurism courses in the IJiliLed Kingdoin
has developcd. Especially thorc is a t'apis expansion of degrce Goni'$e$

The University af Luton is one of England's newest nnd li\ eliest educacio
nal establishmentu. IŁ has a pioneering approach Co education and rhei's one of
the most comprchensive Mctdulilr Dcgree Schem€:s in the country. This ennbje8
studcnts to creaLe prngrammes of study wnich praw upon their strcngths and
meet thc nceds of their future career$. The University of T.utonjlas dosc linka
with major emplayers roth locally and nationally, thun it has a strong vacatio
nal ftnus

The Travel and lburism Field at the University of Luton is placcd within
The Business Faculty. Thc aŃicle desctibos roth undergraduate and pastora
duate programmes. It shows modules studicd at everyjevel and albo the rule$
f'or assesment of studenŁs' achievements. It is essential that studenta dex elop

D. Aires, So$izmXpraHesuolwłl ego nam ciala i zbokniu miuNldoiwro ai celów tuqsJ}Łt "
nQIBce. Program dla wdów turystyki CEC PHARE. instytut Turystyki, WN$zaw8 19s)s
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a clear understanding of thc general busincs$ mtvironment. and the course at
the University ofLuton provides a brand ovcrviow af business as wall ils deja
iled study of the courism and travel areał

At prezent in Poland there is a great need ]ol' changes in the educatiolia]
system in the figla af travel and tourist. in order to beach European stan
dards. For that reason introducing same solutions and expcriences from E\tro
pean cducational institutions would bc very helpful
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KSZTAŁCENIE mR DLA POTRZEB TURYS'i'YKI
W POLSCE NA POZIOMIE AKADEMICKIM

Stanisław IModelho +

Rozważania zawarte w niniejszym arUrkule wyrażają osobiste poglądy au
tora. wynikające z trzech przesłanek. Po pierwsze, sąwynikiem jego własnych
doświadweli, nabytych w trakcie ponad 25-letniego nauczania przedmiotów
wchodzących w skład teorii turyzmu. Po drugie. stanowią próbę generalnej
oceny dotychczasowej dydaktyki, po trzecie zaś wynikają z potrzeby usb)sun.
kopania się do gwałtownego mzwoju huyutt'ki jako przedmiotu nauczania w wy
tszych szkołach niepaństwowych. Nabyte doświadczenia wiążą 8ig ze szkolnic-
łwcm ekonomicznym. co nie oznacza, że niektóre przemyślenia nie mają cha
rakteru ogólnego.

lqa poczt\tku tego typu rnzwn nń z Wrze rodzi 8ię pytanie związane z capo
trzobowanicm na kadry z wyższym wykształceniem. Autor nie chce tu odwoły
wać się do szacunków liczbowych takiego zapotrzebowania, bc} są one bardzo
trudne do określenia, szczególnie w obecnej sytuacji. kiedy wielejest niewiado
mych w dziedzinie turystyki o dużo większym, wyjściowym wrecz znaczeniu
Przykładem niech tu będzie brak takich informacjijak liczba faktycznie ustnie
jących biur podróży w Polsce czy szerzcjjiczba podmiotów gospadanzych dzie
dających w turystyce. Z tego już tylko powodu prognozowanie zatrudnieniajest
budza szacunkowo i, co ocą-wiste, określanie zapotrzebowania na kadry z wy-
kształceniem wyższym jeszcze trudniejsze. Dlatego też w dalszych rozważa.
niech należy wyjść od uwarunkowań generalnych. dotyczących samego szkol
nictwa i ukształtowanych przez czynniki, nazwijmy je. ogólnopaństwowe

Zdaniem auhra. stosunek sp(Jeczny do kształcenia na poziomie wyższym,
na początku transformacji gospodarczej w Polsce zaczął przybierać niepokoją-
ce cwhy. Otóż propagowane hasła przedsiębiorczości, samodzielności. opera
żywności, bardzo słuszne w gospodarce rynkowej, zostały niemal powszechnie
zrozumiane w sposób niewłaściwy. Poziom wykształcenia uznawano za być może

instytut Tuiyat) ki SGH. WaHmwa. A]. NiepadleKI 162
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coś, m podnosi komfoń psychiczny. ale tak naprawdę to przeszkadza w bizne.
sie, bo opóźnia czas rozpoczęcia aktywności gospodarczej, a poza tym programy
studiów nie z+lwsze obejmują te przedmioty; które $ą niezbędne w praktyce. Od
szkół wyższych zaczęto oczekiwać, może nie dosłownie. ajc w dużym i)rzybliże
niu. niemal praktycznej nauki zawodu. Część uczelni zresztą zreformnwała
swoje programy nauczania w tym właśnie kierunku- Wszędzie tam gdzie pro
ces ten nie posund się zbyt daleko, należy uznać go za prawidłowy. PuR'dą
jest bowiem fakt, że praca dziesięciolecia powojenne oddalenie programów na
uczenia od rzeczywistości było zbyt duże.

I'owyższa teza może spotkać $ię ae sprzeciwem tcż uzasadnionym, Otóż
wiadomo, że liczba kandydiiców na studia nie malała, ale warto przy tej okazji
pamiętać o dwóch zjawiskach, a mianowicie; wyżu demograficznym i bezrobo
ciu wśród młodzieży. Ponadto powyższy pogląd autor' opiera na podstawie bie.
żących kontaktów z młodzieżą, w tym ksztalcącą się n' dziedzinie turystyki

Wojna gra r5ukowa bardzo często trafiała na zupełnie nieprzygotowane clo
niej podmioty Działania na krótką metę, dążący do robienia szybkiej fortun),
często pt'zez ludzi bardzo młodych, prom'adziły -- jak w ukazują doświadczenia
-- do osobistych tragedii, rozczai'owad, a niekiedy funkdonowania na pograni
czu prawa lub całkowicie poza nim. Zjawisko to z całą wyntzistością w }'sLiŁpRa
l ównież w udnic8icniu do turystyki. Nagłuśniły ję, i słusznie, środki masowego
przekazu Q zasięgu ogólnopolskim

Proces. który opisano xnryżej trwał na szczęście krótko. Młodzież, akceptują
ca poprzedni wzorzec, zdecydowanie szybciej niż kompetentne władze zrazu
miała. że poziom \Wkształcenia. a zatem tcż głęboka znajomości meiiLum xmc.
lu zagadnień i wiEliącl' $ię z nimi status społeczny sa niezbędne we xvspółcze
snym świecie. Są wręcz konieczne w kontekście wejścia do Unii Europejskiej
choćby pa to, abl' nie być tam pracownikiem niższej jeśli nic najniższej kalego
rii. Taki status jest niezw) kle łatwo 08iągnąć w twystyce, gdzie sprzńa temu
stosunkowo duży udział pracy żywej. a produkt turystyczny skłilda sie w du
żym stopniu z usług zarówno materialnych,jak i niematerialnych

Gospodarka rynkowa spowodowała rownież niekorzystne zmiany w szkol
nictwie wyższym. traktowanym jako całość. Jego niedoinwestawanie trwało
całe dziesięciolecia. Nowa rzeczywi kość gospodarcza pogłębiła procesy dc.
kapitalizacyjne. W eej sJ'tuneli państwo przerzuciło koszty kształcenia na
barki rodziców. Największa popularność studiów wieczorowych i zaocznl'ch
jast niebezpieczną, w długim oki ecie. iluzją. Często, choć nie zawsze, wyd
ka to z dużo niższego poziomu nauczania. Przede wszystkim jednak wiąże
się z annie)szyki wymaganiami, związanymi z naborem. Niepokojąco rozni
nęły się na uczelniach państwowych płatne studia znaczne i wieczorowe. Ci
sami nauczyciele akademiccy uczą na co najmniej dwóch poziomach w tej
samej uczelni. Znacznie niższym -- za dodatkowe pieniądze. i znacznie wy
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aszym -- bez dodatkowych pieniędzy. Czy nie jest to paradoks? Czy tak to
wygląda w państwach rozwiniętych? Konieczność, częsta przesadzona, uru
chamiania państwowych studiów płatnych ogranicza możliwości zwiększenia
naboru na studia dzienne

Efekty opisanych wyżej wieloletnich procesów sątakie, jaldch należało ocze-
kiwać. Polska charakteryzuje się jednym z niższych wskaźników poziomu wy-
kształcenia społeczeństwa. Wskaźnik liczby studentów na 10 ty$. ludności też
nie wygląda imponująco.chociaż się podnosi. ale nie kosztem wysiłku państwa
lecz rodziców zmuszonych kształcić dzieci za własne pieniądze na poziomie
półwyższym. Pogłębia się pauperj'nacja kadry nauczajKcej, maleje liczba prac
promocyjnych, obniża się ich poziom

Powyższe wprowadzeniem q,ydawałoby się, nie ma zwiiŁzku z głównym tc
11iatem artykułu. Otóż ma i to bardzo istotny. Turystyka, jako nadal bardzo
modnym popularny kierunek,znalazła się w centrum przemian zu iąmnych z Bytu
azją w całym szkolnictwie wyższym

Przed udowodnieniem pow'ższej tezy należy sprecyzować pojęcie turysty
ki jako przedmiotu nauczania i t\] trzeba spojrzeć na problem współcześnie
Jeśli turystykę traktuje się na całym śn ecie jaka niemal największy biznes
jeśli turystyka ma (tak zakładano) być czynnikiem pobudzenia rozu oju gospo
larczego Polski, to nie ulega wątpliwości. że w dużym -- jelśli nie n:ljwiększym
-- stopniu powinna ona być objęta nauk:daniem przedmiotów ekonomicz-
nych, Tego faktu nie trzeba chyba wyjaśniać.

Autor nie chce przez to powiedzieć. że owo nauczanie musi mieć mie.isce na
uczelniach ekonomicznych, chociaż, w obecnej strukŁwze uczelni państwowych
wydaje się to mdo realne w szkołach o innych profUach

Kształcenie o profilu ekonomicznym jest konieczna. alc niewystarczające
Interdysclplinarn) charakter turystyki wymaga wiedza' z wielu dziedzin. któ
re przez wiele lat bagatelizowany (socjologia, psychologia, ochrona środowiska
rekreacja itd.). Można zatem powiedzieć, że programy współczesnego naucza-
nia turystyki nie tnogą ograniczać się tylko do przedmiotów sensu stricto eko
nomicznych,chociaż te muszą mieć charakter wiodący.

Współczesny menedżer tulrystyki musi być osobcl WBzechsCronnie wykształ
ceną, o określonych predyspozycjach p$) chicznych; musi być osobą o wysokim
poziomie kultury osobistej; musi być ekonomistą, socjologiem, ale i psycholo.
niem. &lusi mieć umiejętność posługiwania się i interpretowania wskaźników
ekonomicznych. ale też przewidywania opartego nie tylko na intuicji. Na pad.
stawie zmian zachodzących na rynku, musi podejmować odpowiednie decyzje
ekonomiczne nnaczęśdej z dużym wyprzedzeniem. ZnajomośćjęQ-ków (w Vm i pol-
skiego), to nie tylko konieczność, wynikająca z potrzeby komunikowania aię,
ale przede wszystkim sięgania do zagranicznych opracowań. dotyczących ba
dania rynku, prognoz gospodarczych itd
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Poruszanie się po współczesnym twystycznym rynku nabywcy beta spał
niema wytnienionych wyżej wymogów jest działaniem amatorskie, o często
przykrych skutkach praktycznych. Im wyższy poziom xnrykształcenia, tym praw
dopodobieństwo wystąpienia wymienionych wyżej cech jest większe. Wzrasta
bowiem ogólna erudycja, znajomość wielu dziedzin życia społeczno-gospodar
czego itd. Sto.d tcż nawet prowadzenie małego, tzw. rodzinnego biura podróży
wymaga znacznej wiedzy. W wielu przypadkach nie traktor'ano wystarczająco
poważnie skutków przemian gospodarczych w Polsce w odniesieniu do popytu
turystycznego. Inflacja. pauperyzacja. wysokie oprocentowanie kred) tów. to
czynniki, które zbagacelizowano. Onc to wyeliinitlownły z rynku wiele padmin-
tów tuxy$tycznych. One też prowokowaly do wspomnianych działań tia pogra-
niczu prawa

Autor tego artykułu uważa, że już średnia kadry kierownik:ze tub osoby
samodzielnie prowadzące jakąkolwiek działalność w tuly8tyce powinny legitl-.
mować się bardzo wszechstronnym wykształceniem, ale nie wykszbałcenicm
ograniczającym się do poznania technik obsługi. lecz wiedz:ł na temat porusza
nia się po rynku w różnych, trudnych niekiedy do przewidzenia. syt\racjach
Nie trzeba chyba wyjaśniać jak dużej wiedzy wymaga się obnnie od dyrektora
hotelu, pracownika gminy turystycznej. właściciela biura podróży itd

Z llotychczasowych rozważań wynika jeden bardzo istotny wniosek. Współ-
czesne nauczanie w dziedzinie turystyki nic może być ograniczone do
profilu jednej uczelni, Obecne i nadchodzące czasy- wymagają kszUłccnia
interdyscyplinal'alego, międz)-uczelnianego i międzykierunkowcgo. Dlatego też
turystyka powinna stać się oddzielnym kierunkiem bauc;zada. Pow-\-ż.

sze stwierdzenie niejest nowe. Wiele już lat temu pojawiały się koncc])cja utu-o.
rzenia wyższej szkoły turystyki w laolsce. \Nysuwałyje środowiska poznańskie,
krakowskie. Opowiadał się za nimi ówczesny Głóxvny Komitet Tbryst.yki. Poza
innymi przyczynami pozostawienia tej koncepcji w sferze w) obraźni. v},stiDi
ła zasadnicza przeszkoda, istniejiFa do dziś.

Otóż z jednyJn z warunków nauczania nigdy nie b)ło problemów. zawsze
liczba zainteresowanych studiowaniem turystyki była wyższa od możliwości, [)od
tym względcjn sytuacja nie zmieniła się, czego dowodzą rekrutade na studia
niepuństwowe z omawianej dziedziny. Drugim jednak jest kadra nauczająca.

l tu sytuacja nie jest najlepsza. Można powiedzial nawet, że znacznie sie
pogorszyła. Liczba samodzieln) ch pracowników ]iaukowych. specjalizując)ch
się w ekonomicznych prablomach turystyki. to przysłowiowa garstka ludzi roz
proszone po całej Polsce. Słyszy się o pojedynczych przypadkach Hlnalizou ania
prac habilitacyjnych. Autor ma tu na myśli pracowników od lat zajmujących
się turyBtyką nic zaś. i tak nielicznych, specjalistów z innych dyscyplin, którzy
niejako przy okazji zajęli się turrńrk% bo takajesŁ moda i potrzeba. Niepokoją
też pojedyncze wręcz w minionym dziesięcioleciu obrony prac doktorskich. Zja
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niska to na pewno należy tłumaczyć prz) czynami latwy ogólną. o których
mówiono wyżej, ale nie tylko. Otóż interdyscyplinarność turystyki powoduje,
że zajmowanie się nią wymaga specjalizacji, a przynajmniej grunttłwnego po
zdania inn) ch dziedzin nauki, co sprawia, żc prace pisane są z większym, w sto
s\mku do innych dl'scyplin. nakładem pracy- Powoduje to opóźnieniai nit: było
by cmubą dla Curyzmu obliczenie średniej wieku pracowników naukowych z ty
Łupem co najmniej doktora w skali Polski i porównanie jej z innymi dziedzina
mi nauki, Drugąjednak przyczyną takiego stanu rzeczy było nieprzywiązy-
wanie należytego znaczenia do rozwoju kadr, Autor podejrzewa, że fred.
ni czas pisania prac promocyjnych w dziedzinie turystyki jest rekordowa dhgi
Warunkiem kształcenie kadr dla turystyki jest intensyllkacja rozwoju kadet'
nauczającei na poziomie w)-ższ},m. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie dają
się obecnie ł)ardzo n'raźnie odczuć

Kolejnym czynnikiem, który dawał znać Q sobie przez n'iele lat. była dczin
tegracja środowiska, spowodowana przede wszystkim rozproszeniem. alc}
chS'ba nie tylko. Tbryzm jest tttk szerok:L {lyscypliną naukową, żc nawet zwie
lokroŁnienie licza)y ntLuczycieli tllcademickich imoże mieć tylko pazlrtywne dja
niego skutki. Znowu należy podkl'eśbć, że chodzi tu o rzeczywist.ą.specjalizację
tuwstvczną. Autor z dużym zndavaloniem stwierdza. że w ostatnich latach tc
[iz) uniki dczintegracyjne znacznie osłabła i sam będzie działał w tukiul kierun-
ku, aby zjawisko to uznać z& hi$taryczne

Rozwój kadr jest obecnie ndpilniejszym obowiELzkicm każdego speqalisty
a zakl'c$u turyaniu. Jeśli buk Rię nia Bernie, ta niedługo nauke t.ę fi:łłkou.icie
zdominuji\ eksperci zachodni. a polscy spwjaliści w najltlpszym przypadki
dostapią zaszczytu prowadzenia ich sekret:lriaLów bądź zbierćuiia materi:i
łóxN źródłclwbch

Pon yższe zjawisko już się z:lrysowało: Z cała,m szacunkiem odnoszę się do
każdego ek8pcrta z dziedziny turystyki. bo nawet. w skali europejskiej nie jest
ich tak wielu. Z całym też naciskiem sCtwierdzam. że nie](tńre raporty apraco
wada przctz tychże ekspertów mogłyby być na pewno nic gorzej wykonane przez
specjalistów' polskich. )Tima niewielkiej liczby naukow ców. zajmujących się
turystyka. należy stn'ictrclzić, że dorobek jaki llcłwstał nic powinien być prmdmia
telm kompleksów. Wręcz przeciwnie, jak na warunki, w kttlrych działali należy
uznać go za okazały iz merytorycznego punktu widzenia niekiedy nie cldbiega
jacy zbytnio od osie\gnięć zachodnich ośrodków naukowych

W śn,lecie w) żej przedstawionych vozważaii można postawić pytanie,czy
jest możliwe wprowadzenie jednolitego programu nauczama przynaJnlmeJ na
uczelniach ekonomicznych. Otóż na pewna nie teraz, kiedyjest on'o rozprosze
nic. a nauczanie z zakresu turystyki wplecionc jest w bardzo) różnol'aki sposób
w prost'amy nauczania na poszczególnych uczelniach. Zresztą macierzyste uczyl
nie w minionych latach w różnym stopniu traktowały turystykę; zawsze po
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zytywnie kiedy zwiększała ona liczbę kandydatów na studia. Z włiLczeniem
jej do programów nauczania na możliwie wysokim stopniu specjalizacji by.
wata i bywa różnie

Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że zakres przedmiotów turystycznych
na poszczególnych uczelniach ekonomicznych wynikał z lokahiych możliwości
i mniejszej lub większej chęci ze strony władz

N'iezbędna natomiast jest dyskusja i prace zmierzające do utw,wrzenia kie
rynku turystyka, wplecionego w proHll Studiów ekonomicznych. 'l'u potrzebne
są dotychczasowe doświadc:henia, ścisła w-spółpraca. a przede wszystkim zl-o-
zumienie takiej potrzeby ze strony kompetentnych władz- Dotyczy to przede
wszystkim adminisuadi tura'etycznej i szkolnictwa wyższego. Zapotrzebowa
nie na kadry wykształcone będzie r08ło, jeśli rosnie będzie ranga turystyki
jako czynnika wzrostu gospodarz;zcgo. Rosnąć ono będzie choćby z tego poco
lu, żc zmienił się rynek, zmieniły się uwarunkowania ogólne i wielu dabrvch

speqalistów wykształconych kilka lat temu musi uzupełniać i aktualizawać
swoją wiedzę. l tu nasuwa się pytanie, czy takie uzupełnianie ina się odbywać
na uczelniach zachodnich albo przy pomocy wył:Łcznie ekspertów stamtąd po
chodzących. Należy pamiętać, żc dla ośl'odków zachodnich realia transformacji
gospodarczej i związanej z tym rzeczywistej sytuacji llolski są na ogół obce
Zatem doskonElła niekiedy maria i duże sukcesy praktyczne mają tę wadę,
nie pasują do rzeczywistości gospodarczej naszego państwa

Na zakończenie kilka uwag, dotyczących nicpaństwow) t:h wyższa,cb szkół
turystycznych, poczynionych na przykładzie śr{)dowiska wal'szawskicgo. Otóż
według szacunków autora; obecnie turystykę \uraz z hotelarstwem lub iekrea.
cją studiuje, na poziomie licencjackim, około 700 studentów. Co najmniej dwie
następne szkab niepatlstwou,e czynitl starania związane z uruchomieniem
nauczania w tej dziedzinie. Jedną z uczelni opuścił już pierwszy rocznik z dy
promem licencjata

Na tle tego zjawiska bez precedensu. nasuwa się ]dlk& wnioskóxa'. Po piaru'
sze, istnieje nada] duży popyt na studiowanie omawianej dyscypliny. Trudno
powiedzieć jak długo on się utrzyma przy' rosnącej konkurencji i na pewno
braku tak dużego Tymi(u pracy. Po drugie, realizowane programy nauczania
mają taki charakter o jaldm pisano. $ą one interdyscyplinarne, z poważnym
udziałem przedmiotów wykładanych na studiach ekonomicznych, chociaż li
cencjat niejest z zakresu tych nauk. Po trzecie, absolwenci tl'ch szkół nie majtl
możliwości 8tudiowatłia turyst)ki na poziomie maEisterskim

Na tle powyższych uwag można wyciągnąć przynajmniej dwa istotne wnim.
ski. Po pierwsze. w dłuższym okresie musi dojść do clstrej konkurencji miedź.y
tymi uczelniami. Popyt zc strony potencjalnych studentów nie będzie wzraaŁał
w nieskończoność. Jedyną.dopuszczalnąformą takiej konkurencji powinien być
program i poziom nauczania, co z kolei wiąże się z kosztami. Zdaniem autor:i,
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dojdzie do selekcji pozytywną, pojawi się bowiem i tak częściowo już występu.
jąca bariera kadrowa. Uczelnie, które nię sprostajątym wymogom będą musza
ły zawiesić swoją działalność w obecnej farmie

Wniosek drugi m& szerszy nieco charakter. Otóż wyższe szkoły niepaństwo
we wypełniają lukę jaka istnieje między wspomnianym popytem na studia a
możliwościami uczelni państwowi-chi ;Z rozeznania autora wynika. że młodzież
podejmuje te studia już z myślą o poziomie inagi$terskim. Co najgorszejest ją
obojętne na jakiej uczelni miałoby to miejsce. l tu jawi się problem ogńlnopol
sld, zu-iązany z polityką cdukacyjnąpaństwa. Na ogół nie ma drożności między
studiami licencjackimi i magisterskimi. Dotyczy to również turystyki i Ło w War-
szawie gdzie akurat jest kad)'a, która takie sttLdia mogłaby obsłużyć tak pod
xvzględam formalnym. jak i liczbowym. Próby stworzenia takiej możliwości dla
wybranej tylko grupy najlepszych studentów czynione n' SGH nie napotknły
-- jak na razie -- zrozumienia

Powstaje zatem pytanie, czl' uczelnie nicpaństwowe o zbliżonym, }ak do
tąd. programie nic powinny zjednoczyć sił w kierunku wspólnego ttruchtłmie
nia studiów magisterskich z zakl'csu turystyki'? Zdaniem autora. tak, tlajdzie
bou iem do kolejnego elementu konkurencji, która -- tym razem T przy sączu
złych mimo wsz szko kadrach, nie będzie służyć dot)ru kształcenia w ontavria
nej turystyki

Autor niniejszego artykułu zdaje sobie sprawę z faktu. że nie wszyscy' zabite
rcsow:Lni podzicląjego poglądy. dlat.ego nie brał pod uwagę snzegółowych roz
wiązań jEtkie uŁoouje sie czy zamierza ntonować w pos7czPgólny'ch uczelniach
PmedstawU tu $wdą wizję. związaną z wiirunkami dalszego rozwoju szltnlnit
tw& Lury8tycznego na poziomie wyższym. Wizję, która po spełnieniu przetlsta.
winnych wyżej warunk6xv' wyOściow ych, wycliminuwałabl' istniejącą -- mimo
wszystko -- przez dziesięciolecia improwizncję- Ewentualny spór metlrtoryczn)-
nie posmnien tclczyó się o ta cajest dzisiaj, lecz a to co będziejutro, ba stan dzikiej
szy jest taki, jaki ukszhłtowano w minionych latach. BezwładnośĆ rozwoju nnu
ki i związanych z tym kadr jest bowiem bardzo duża. Zawsze i wszędzie, poza
stworzeniem odpowiedniej bazy mnterialnei. wymaga dhigiego czasu

IYaining Start for the 'h)urist ]ndustry in Poland
at the University Level

I'he author presents his opinions an the tourist market neecls for the qua
lified stali' and on the proces or d) mamie development of education for the tou
dst industw.
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PRODIJKT TURYSTYCZNY HOTELI ,,ORBIS"
PROJEKT NOWEJ OFERTY USŁUGOWEJ

Z;oretla JVeu/zldf-Ziemia, Joanna Senysąyn+

Wprowadzenie

W polskiejjiteraturzc przedmiotu analizy hotelarstwa uwzględniały przede
wszystkim aspekt wytwarzania usług i dourczHy głównie czynników ich pro.
dukcji. zdolności produkcHnej, kosztów i ekonomicznej efektywności pt'oduk
di: Nastawienie na badanie produkcji i poszukiwanie możliwości jej zwiększe
nia bylo związane z niedobarami podaży w krdach o gospodarce centralnie
planowanej. Przez cde dziesięciolecia w polskiej praktyce gospodarczej naj
ważnicjsaym problemom zwiqEnnyln z hatelaratwcm bylu nięrrloi \ość z'łpew
niema noclegu bardzo wielu chętnym do skorzystania z takiej uslugi

Sytuaqa ta uległa zasadniczej zmianie na początku lat dzicwięódziesiątych
w związku z transformacją ustrojową gospodarki. Hotele zaczęły działać na
rynku nabywcy i nie tnogły już -- jak dawniej -- dyktować konsumentom sn'o-
ich wamnków. Przeciwnie. stanęły przed koniecznością, zabiegania o klienta.
W tych nowych wai'unkach szansę odniesienia sukcesu zaczęto wiązać z umie
jętnościami wchodzenia na rynek i rywalizacji z konkurencją poprzez rozpo'
znawanie i zaspokajanie potrzeb turystów. pobudzanie ich popytu. krcon anie
usług noclegowych i komplementarnych na wysokim poziomie. ale konkuren
cyjnych cenowo. atrakcyjną. ofertę sprzedaży. odpowiednią promocję i bystry
bucję. Wymaga to zmiany tradycyjnego. produkcyjnego podejścia do badania
usług hotelarskich i prowadzenia analizy również w aspekcie potrzeb i ich za
3pokojenia. Wzrost konsumpcji usług hotelarskich jwt obecnie podstaw owym
warunkiem lepszego wykorzystania potencjału usługowego hoteli i poprawy
ich wyniku finansowego, a tym samym determinuje n)swój hotelarstwa. Impli
kule to konieczność prowadzeńa badań marketingowych

Katedra 'lbw5tyki AWĘ Gdańsk. ul. wiQ)ska l
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Charakterystyka bazy hotelowej .Orbisu

Do firmy .Orbis" S.A. należą 54 hotele zlokalizowane w 27 miastach Polski
Największa koncentracja obiektów jwt w stolicy(osiem hoteli) i czterech mia
Blach wt6ewódzkich(Kr€Łkowie i INzucławiu. gdziejest po pięć hoteli. oraz w Gdłiń
sku i Poznaniu --po cztery).Tak więc prawie połowa obiektów hotelowych .Orbi
su' znajduje się v pięciu miastach, a pozostałe w dwudziestu dwóch miastach
Spośród nich trzy hotele są w Szczecinie. po dwa w Częstochowic}. Katowicach
lbruniu i Zakopanem oraz pojednym w Bielsku-Białej, Bydgoszczy. Cieszynie
Gdyni. Jeleniej Górze, lCaliszu, Karpaczu. Kołobrzegu. Lublinie+ łodzi. Mrą-
gowie, Nowym Sączu, Olsztynie. Płocku, Sopocie, Sosnowcu i Zielonej Górze

Większość hoteli .Orbis" to obiekty o standardzie międzynarodowym. Nie.
mniej hotel pięciogwiazdkowy jest tylko jeden(.Victońa" w Warszawie). co stal
nowi 2% sieci, Hotele cztepogwiazdkowe stanowią poniżej 20% sieci. & trz\,
gwiazdkowe około 80%. Na początku lat dziewięćdziesiątych proporcje Łe były
odwrotne, ale w wynijtu polityki podatkowej. uzależniającej stan'ki podatku
\rAT od kategorii hotelu. v 1994 mku trzydzieści siedem obiektów' abniżvło
kategorię z czterech do trzech gwiazdek, unikając w ten spod(}b 22% stawki
podatku, co umożliwiło zachowanie cen(owej konkŁLrencHności hoteli .Orbis

VF sieci HOrbisu" funkcjonują hotele trzech \Yi Lewych lańcuclió\b'. Do sy
stepu Holiday Inn należy wnrszaw'ski hotel .,Holiday llln". Ur systemie Inter
continental (lllC) są trzy hotele -- u,m'8zawski ,.Victońa"(pięciogn'iazdkowy)
oraz krakowski i warszawski ,.Forum"(klasa turystyczna). Najliczniej repre-
zentowanym systcinem jest Novotel. Orbisou,skit} hotele o Łej nazwie zilajdu
ią się w Gdańsku. Olsztynie, Poznilniu, Warszawie i Wrocławiu. Hotele s..ste
mowe stanowią łącznie 17% baza, ,,Orbisu;

Większość hoteli .Orbis" ]na bardzo dobrej lokalizację. 62% obiektów jest
w centrach miast. 28%(głównie hote]e systemu Novote]) pl'zy drogach wylała
wych. Wśród 20% hoteli bez wyraźnie oh'eślonej lokalizacji przeważają obieg
ty pobytowe. rozmieszczone zależnie od występowania walorów turystyczna'ch
położone nad morzem (Atarina' i ,,Posejdon" w Gdafisku. .,Grand" w Sophie i ,.Sol
ny" w Kołobrzegu) iw górach (.,Jelenia Góra" w Jeleniej Górze, ,.Skalny' w, Kar
puczu i ,,Kasprow/' w Zakopanem)

Pod względem pdemności noclegowj w sieci,,Orbisu" dominują hotele mde i śm.
dnie.lalka niecoponad 1/3 stmlowiąhotele mąilce pawyżel 201 polniiapiutamcntów.

Wszystkie hotele ,,Orbis" orerujiŁ obok usług noclegowych, także usługi g:i
stronomiczne i towarzyszące, lch szczegółowy zakres i charakter jest bat'dzo
zróżnicowany, często nawet w obiektach tcj samej kategorii. Da podstawowych
usług świadczonych we wszystkich hotelach należą usługi restauracji, wymia
ny walut, telekomunikacji i parkingowe. Tylko piętnaście hoteli(28% Biegi)
dysponuje odpowiednim zapleczem dla rekreacji i wypoczynku
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W zależności od profilu specjalizacyjnego hotele dzieli się na biznesowe(32%
sieci), pobytowe i tranzytowe (po 1 8% sieci): Pozostałe obiekty hotelowe ..Orbi-
su'(32%) nie mają szczególnej specjalizacji.

Hotele sieci ,,Orbisu" kreują tv każdym sezonie turystyczna'm dużą lił:zl)ę
ofert handlowych. Do najpopularniejszych należy oferta długich pobytów za
nicwielkącenę(shirt stays at mini gates) adresawmia do turystów indywidual
nych. Polega ona na tl'in, że goście kosz) stojący z 7-dniowego pobytu n hotelu
płacą tylko za 4 dni, a z 3-dlliowego -- za 2 dni (Czw. oferty ,,7 za 4" i ,,2 za 3")
Taki rodzaj usług kreuje 31 hoteli. tj..prawie 60% sieci ,,Orbisu'. Równie popu
karne s:Ł pakiety usług (city packagc) ohrowane przez 30 hoteli. Ofertę dla osób
podróżujących w interesach pl'zedstawia z:tzwvczaj jedna trzecia sieci. a pakic
ty urlopowejeclna piąta. Najmniej licznie -- tyle(o przez 5 hoteli -- reprezento
wanajest oferta dla turystyki grupowej(programy studyjne, przybliżajiłce kul
turę, zul)utki czy osobliwości przyrody danego regionu)

Hotele sieci ..Orbisu" stanowią.trzon polskiego hoLelarstwa i nic nie wyka
anie na ta. aby n bliskiej przyszłości miały w tym zakresie nastąpić znaczące
zmiany. Niemniej konkuret\cja jest już coraz silniejsza, %właszczn nn rynku
warszan tkim, a także krakowsldm, poznańskim, szczecińskim i wrocławskim

Analiza SWOI uslug hoteli .Orbis

Analiz;3 KWOT pozwala ocenić mocrle(SŁrellgllts) i słabe strony(Weaknes-
ses) danej działalności oraz okazje(Opportunitios) i zagrożenia(Threacs) po
wstające w otoczeniu normy.

W analizie SVTOT usług świadczone'ch przez hotele ,,Orbis" wykorzystane
zostały wyniki kontrolnych testów, usług hotelarskich przeprowadzonych przez
anonimowych kontrolerów Zespołu ds. Jakości i Standm'dów Hotelowych oraz
Zespołu ds. Marketingu Zarządu ,,Orbis" oraz badania własne dr L Neufeldt
Ziemny. Umożliwiłc} to uwzględnienie opinii konsumentów na temat inacnych
i słabych stron usług oferowanych przez hotele .Orbis' oraz okazji i zagrożeń
pojawiających się na tynku. są one zastawione w tabeli l

Za podstawową siłę uznano dominującą i ugruntowane Razi'cję rynkową
usług oferowanych przez hotele .Orbis'l ..Orbis" bowiem to firma z 75-letnią
tradycją, pretondująca do roli firmy narodowej. mająca znak towarowy po'
wszechnie znany już w okresie międzywojennym

Ważną pozytywną. rolę odgrywa rozwinięta promocja usług hatelarskich
na rynkach docelowych, Najważniejsza jest -- jak dotąd -- działalność wydaw
nicea(katalogi. foldery, cemiilci, broszury, plakaty. kalendarze, mapki) oraz
wystawieimicza i targowa(rokroczny udzial w 6 wystawach i 16 targach w kil
kunastu miastach europejskich oraz w Chicago, Hong-Kongu i Seulu)
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THbejn 1, Analiza KWOT usług hutoli sieci ,,Orbis
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blocnym atutem nnmy jest wysoka jakość usług oferowanych])rzez hotele
co najmniej trzygwiazdktlwe. wśród których znajdują $ię obiekty należące do
trzech międzynarodowych łańcuch6w hatclowych(Holiday Inn. Tntorcantinental
i Novotel), będących gwarantem właściwej obsługi gości. Konsumenci wiedzą,
że każdy z hoteli ,,Orbis" zapovnia oprócz usługi noclcgon ej przynajmniej kil
ka usług towarzyszących. w tym na pewno alei'uje na odpowiednio vyBokim
poziomie uslugi restauracji

Siłą. hoteli ,.Orbis" jest także ich dobra dostępność komunikacyjn:i (93%
bateli znajduje się w aglomeracjach poly'żej 100 tys- mieszkańców) połączan:!
z korzystną lokalizacj% odpowiednią do profilu specjalizac)jncgo. Wszystkie
hotele tranzytowe mieszczą $ię przy drogach wylotowych, pobytowe są w 609ń
położone poza centrami miast, a bizneson'c w 65%a w centrach

Możliwości ekspansji usług hotelarskich ,,Orbisu' na D'nki zagraniczne są
łatwiejsze dzięki dziesięciu zagranicznym spakom handlowym biur pcłdróży
(w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Tzraclu, Niemczech, Szkocji. USA i Wid
kiej Brytanii) oraz pięciu zagranicznym ośradkom informac)jnym

Kolejną mocną stroną firmy jest dobrze wyszkolony kadra kształtujące wi
zerunek firmy w oczach konsumentów. Niewiele przedsiębiorstw ma -- tak jak
Orbis" --funkcjonujący od ponad 20 1at Ośrodek Doskonalenia Kadr. Od ] 995

roku siłą sieci .Orbisu" jest także stosowanie identycznych przywilejów we
wszystkich należących do niej hotelach
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Podstawową słabą słoną usług hoteluskich sieci .Orbisu" jest ich wysoka
cena. Relatywnie najtańsze hotele(30% sieci) oferują pokój dwuosobowy(zc
śniadaniem) w cenie do 100 DEM. za dobę, ale nie mniej niż 50 DEM po Betonie
Prawie połowa sieci ma ceny w granicach od 101 do 130 DEM. a pozostałe
powyżej 130 DEM, w tym najdroższy ,,}loliday Inn" w Warszawie ponad 300
DEM. Taki poziom cen stanowi barierę dla konsuincntów kr4owych. W naj
droższych hotelach warszawskich G,Holiday Inn" i .Victorial goście krajowi
nabywają jedynie do 10% sprzedawanych pokojodni, a średnio w całej sieci
niewiele ponad 30%u. .Orbis" nie respektuje, jak dotąd, zasady, że warunkiem
sukcesu każdej normy jest przczwyciężenie powszechnie występującej luki do
choduwei, co może się między Innymi dokonać padl'zez olbrowanie (według altrf}.
ślenia Ph. Kotleta) ,,svięce} za mniej". czyli w tym wypadku więcej i lepszych
usług hotelarskich za mniejsze pieniądze

Innzl słabością są rutynowe zachowania kadry. Spowodowane jest to mię
dzy innymi brakiem bodźców ninanmwych -- średnia płaca zacmdnionych u bo
celach ,,Orbis" jest niska, głównie ze n'zględu na zewnetrzne ograniczenia lun
du$zu Płac.

Kolejną słabą stroną usług hotclarskich ,,Orbisu" jest zdekapitalizow'ana
baza części obiektów. W latach dziewięćdziesiątych sieć ,,Orbisu" nie powiek
szkła się o żaden nowy hotel. nie ma też planów budowy na najbliższe lULa. '16.%
hoteli zostało wybudowanych w latach 1970+1979, 26%Q po 1980 laku. a poza
stałe 2898 przed 1969 rokiem. \h' tym 5 hoteli przed 1918 rokiem (najstarszy
-- .Europuj#l<ie u, Warszawie tl\a 139 1nt}

Wśród zewnętrznych szilns rozwoju usług oferowanych przez hotele .Or
his" najważniejszcjest ożywienie w turyst) ce nliędzynnrodowej. Z danych GUS
u wynika. że liczba przyjeżdżających do Polski cudzoziemców ZH'iększył& się
z 36.8 mln w 1991 roku do 74.3 mln w l$)1)4 roku, tj. dwukrcjtnie, a liczba
turystów zagranicznych korzystających z 110clegów odpowiednio z 2,8 mln do
3,6 mln. tj. o 29%. Efekty tej tendencji w ,,Orbisic" s:ajeszcze słabo widoczne
Niemniej, pomimo ogólnego spadku sprzedaży pakojodni w 1994 roku n' Forów
naniu z 1991 rokiem o 3,1%, w 24 htłtelach nasttwił xx'zrost sprzedaży

istotną. okazją jesc też roauljający się dynamicznie ruch biznesowy, który
pozwala wydłużyć blues sezonu turystycnlego w hotelach i zwiększyć sprzedaż
w tzw. mańwych dla turystyki okresach. Dowodzi tego kształbow anie się wyka
źztików sezonowohi konsumpcji usług hotclarskich w gdańskich hotelach «He
venus"(typ hizneww), .Novotel"(tranzyhny) i ,Posejdon" (pobytowy). Sezon w hotc
lech biznesowych i tranzyŁotwych jest przeciętnie o dwa miesiące dłuższy niż
w pobytowych i trwa siedem miesięcy (od kwietnia do października)

Ogromną okazją do w'ykarzystania jest powrót konsumentów do sprawdza
nych firm i znaków towarowych. Nie niesie LO bowiem tylu potencjalnych za
grożeii, co korzystanie z usług Onm nowych, nastawionych niejednokrotnie na
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szybki zysk i nie wj'kluczajiŁęych upadłości jako sposobu rozwazania probie.
mów finansowych. Konsumenci -- pragnąc uniknac ryzyka związanego z wl'
barem nieznaną usługi hotelarskiej -- mogą się zdecydować na hotel nowel
droższy, ale gwarantŃący odpowiedniąjakość noclegu i usług towarze'szi\q,ch

Coraz poważniejszym zagrożeniem jest konkurencja hoteli świadczących
usługi na równie wysokim lub wyższa'm poziomie. nawet niekoniecznie tań
szach. lbn typ konkurencji dotyczy przede wszystkim tuystów zagranicznych
i występuje głównie na rynku warszawskim. W prz)-szłości najprawdopodab
niej mzszorzJ' się na lCraków. Poznań. Szczecin i Wrocław, w któż'ch budowa
ne są duże, nowoczesne hotele. KtJnkurencją w walce o polskich turystów są
natomiast niewielkie przydrożne maleje, male łu)telild, a nawet prywatne po
kije gościnne -- pod warunkiem, że są odpowiednio tanie

lstatnym. choć -- ze względu na suuktul ę podmiotowi sprzl:drży (tylko
1/3 nabl'wców usług hoteli ,.Orbis" stanowią. goście krajowi) niedocenianym
źródłem zagrożenia jest pauperyzacJa polskiego społeczeństwa zwiiĄzana z za
chodzący transformacją ustrojową gospod:lrld. Jeśli u,edług szacunków, Ban
ku światowego co najmniej Bledem iŃlionów Polaków Żyje na granicy' nędzy.
to skala tego zagrożenia jest znaczna i nie można jej lekceważyć
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Kolejnym mgrożeniem jest odpływ wyszkolonej kadry do hoteli oferują.
cych atrakcyjniejsze warunki pracy. w tym zwłaszcza wyższe wyllagrodzenia
Konkurencja w coraz większym zakresie stara się odebrać ,,Orł)isowi" najlep
swych pracowników. co częściowo się udaje ze względu na zbyt małą. elastycz
ność dość scentralizon'anej polityki płac

Wymienione okazje zróżnicoth'ane ze względu na atrakcyjność i prawdopo.
dobiefistwo sukcesu w tzw. macierzy możliwości, oraz zagrożenia ujęte według
znaczenia i prawdopodobieństwa s'stąpienia w tzw. macierzy zagrożeń sa ze'
smwione na D'Ginie lz teoretyczną mncierzą określającą na tej podstaw-ie i'o-
clzaj działalności gospodarczej

Porównanie wskazuje. że dzidalność hoteli sieci ,.Orbisu" w pierwszej pnłn.
tMc lat dziewięćdziesi:\tych rniaia charakter spekulacyjny. gdyż charakteryzo
wata ją wielość szans, ale i wiele zagrożeń

Analiza oczekiwali konsumentów usług hotelai'skich

Oczekiwania konsulncntów usług hotelarskich zostały określane na pad
stawie wyników kontralnvcb testów pl'zcprowadzonych przez anonilnavwych
kontrolerów Zespołu ds- plakości i Standardow llotelowych ,.Orbis". Stone przed
st.nwione w tabeli 2. wraz z inl'onnacją, kto w- ranił tego rodzaju oczekiwania
Byli to bowiem nie tylko indyn'idualni konsumenci. ale też biura podróży, tou
operatorzy, R nawet. międzrnnrodowc systemy r+zerwacyJnc

Tabela 2. Oczekiwania kanBumunLóB \uslug Biegi hltLeli .,Orbis'
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Wszyscy badani oczekują przede wszystkim umiarkowanych cen za jako-
ściowo dobre usługi oraz kompletnej, rzetelnej informacji o wszystkich Uszu
Bach hotelu. Konsumenci indywidualni szczególną rolę przywi:Wuja ponadto
do miłej, kulturalnej obsługi, estetyki, czystości, poczucia bozpieczeńBtwa. a w,ięc
tych elementów, które $ą w znacznej mierze zależne od hotelu, v tym od
właściwie przygotowanej kadry. Klienci hoteli ,,Orbis" chcą się w nich czuć
jak mile oczekiwali goście i stąd przywiązują taką xvagę do swoistej personi
fikacji usług

Projekt oferty Usługowej hoteli ,,Orbis

Pmpozwla usprawnień działalności usługowej hoteli .Orbis" opracowane
na podstawie wyników analizy KWOT i analizy oczekiwań konsumentów są
pmedstawionc w tabela 3

Tabel; s. Propozycje zadHó usprawniających Uslugi hotel;
Cnttad wedlug 8nzebli zarządzunia}

.orbis

    ]rME[MfNSZ$ C;nnbBIME[LL( K] Dr IH

     
     
     
    WlrC
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Do głównych zadań. których realizacja mlcży do Zarządu ,,Orbis" S.A. w War.
stawie i dyrektorów poszczególnych hoteli, należy ]nodcrnizacja zdekapitalizo
znanej bazy OI'az zmiana przestarzałych struktur organizacyjnych. będących
barierą dla markctingowego systemu zarządzania

Zarządy hoteli w celu podniesienia jakości świadczonych usług powinny
dokonać pmcglądu i ewentualnej wymiany kadryi a także utworzyć komórki
marketingowe. które badabby i tlddziaływały na potrzeby i popyt konsumen
tów usług hotelarskich

Z kolei zadania zespołów handlowych i marketingowych hoteli to w picrw
stej kolejności obnihnie reahych cen usług, prmde wszystkim naclcguwych. i do
losowanie usług komplementarnych da pon'zeb rynku oraz lepsza promocja

usług, cksponująca tożsamość sieci .,Orbisu", a złirazem unikatowe cechy jd
poszcz{3gólnychobiektón . Umtiżliwi to kształtowanie nowocześniejszego (alc z uwzglę.
dnicnicm dotychczason'ch traclycji} tańzcrunku nIEmy, jeszcze barddci prad;l
zlie] gościom

Prtljekt ohrty handlowej hobli ,,Orbb" , kt(}mj podstawę stanom i wteclzn u pu
brzebach konsumentów usług i troska o ich zaspokajenic, przedstuw ia grancz
niE rysunek 2

afera usługowa hoteli ,,orbis

Troska o klienta

NWESTYCIE.REMONT
\lQDERNIZACIAHDTELI
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Ryc. 2. Projekt nrmty ubługowei hoteli ,,C)rbi6"

Realizacja tej oferty wraz z intensyGlkacją oddział'wania na potrzeby po
tencjalnych konsumentów usług noclegowych i komplementarnych będzie de
terminować rozwój hotclarstwa orbisawskiego w nowych warunkach społecz
no ekonomicznych powstałych w wyniku transformacji ustrojowej polskiej go
spodarki
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A Tourist Produkt of ..Orbis" Hotele
Project of a New Service Offer

The pager congists of live paris wnich involve
1. a justification of conducting marketing surveys concerning an improvcmel\t

scwices prodtlcd by hotele in new economic and social conditions in lDoland
following the relorms started in 1989

2. a description of the ,,Orbis" hotel network w'high comprises 54 objecŁs Idea.
ted in 27 towns in Poland.

3. a sc?tafweaknesscs, strengths, opportullities, and threahs(KWOT analysis) in
relation to the tourist produkt afTered by ,,Orbis" hotele. wnich form Lhe basia
fnr the mlalysis and conclusions concerning thc actińty uf thc company':

4. &n analysis of customcr's expeccations. obtained from marketing suwe},s
related to the required wars of development of hotel networks
suggestions concennng improvements in the activity of .,Orbis" hotele. inc
luding addressees of pańicular tasks, and a project of a new stn'Hce ofl'er
based on the knowledge of customer's preferences imd the desirc to meeŁ
th eir detnands
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GENEZA l ROZWOJ TEORII TURYS'luKI
(refleksje na kanwie książki B. Vukonica

,,Turizam ususret buducnosti")

Wiesław .Ałelzia& +

Nauka a rozwój turystyki

Od wielu lat w środowisku teoretyków turystyki trwa dyskusja nad inlą na.
xki w n'ńaśnianiu podstawowych problemów współczesnej turystyki. Oczynd-
śłie wszyscy zgadzają się z opini% że rozwój turystyki nie może dokonywać się
bez pomocy nauki, jednak zwraca się przy tym uwagę na fakt, że uczestnictw o
rLauki w rozwiązywaniu prolljcnlów branży turystycznej jest uzasadnione jedn
nie \b'tedy. gdy zdoła ona w-l'jaśnie związki przycz) non'e w} stępuJące w pi'aktyce.
Tcolctyczne modele rzecWń'i8tości są bowiem niezbędnym, chec nicwyuurczują
cym, warunkiem rozwiązy 'ania problemów praktycznych134, s. 121.

Uznal:ŁC zasadność i przydatność nauki w rozwiązywaniu n:żjistotnicjszych
llroblemów turystyki. należy wskazać na wyraźny niedostatek (cz) wręc:z brak)
opracowań, które ujmowałyb}, zagadnienie w sposób koiupleksou y oraz mial-
by na celu pcłdsumowanie dorobku teorctyczncga dotychczasowych badań nad
Łurystyką. Oprac:ou,anie mniejsze jest próba\ dokonania przeglądu i oceny róż
norodnych teorii dotyczących rozwoju turystyki oraz wjjaśniajiLc},cb istotę sa.
tnego zjawiska. określanego często mianem ..fenomenu XX wieku

Pisz:ŁC o gcncztc i rozwoju teorii turystyki mam na myśli nie jedną.(konkret.
R4 ogólną tec>rię turystyki, lecz szereg teorii -- począwszy od picrwszł'ch])oglą.
dów na temat turystyki, pojac'iając],ch się już w pracach merkantylistón, aż po
czasy obecne. Pojęcie teorii rozumicie jako twórczy wynik badań, wyrażając). się
w uogólnianiu zjawisk i procesów będących przedmiotem badmlia oraz formuła
wdniu prawidłowości rządzących tymi zjawiskami. W tym znaczeniu teoria jest
częścią składową, a jednocześnie fundamentem nauki. Bcz teorii nie ma nauki
Można powiedzieć, że nauka, która przestaje produkować teorię zamiera

In$cytut lbW8tykiAWR Kraków. AI. Jana Pawła ll 78
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Jednak czy w pxwpadku hTy$tyki mozemy mówić o nau(n, która zajmie sięjc}
badanicin? Czy jast onś takiego jak .,nauka o tutysłyct!" (czy nż nauka tuwsb,]d)?

Abr odpowiedzieć na to pjnanie. musimy najpierw określić czym jest nau
ka? Spośród wielu znaczeń tego określenia, ndbardzioj istotne dla naszych
rozważań ma inlstytudonalne znaczenie nauki. Można przyJąĆ, że w tym kon
tekście nauka to usystematyzowany. ze względu na przedmiot i cele pnznnn czc
oraz społeczne znaczenie, zbiór ukształhwanych i wyraźnie w) odrębnionych
części ogólnego zasobu wiedzy- o otaczającej nas rzeczywistości. Podstawową
jednostką klasyfikacji nauki w tl'm ujęciu jest dyscyplina naukowa. \Względnie
trwale ukształtcjwane grupy dy-sc>'plan naukowych uzyskują status dziedzin
nauki, w ramach kLóiych 9ą nadawane stopnie i tytuły naukowe

Dynnmicznl' rozxvój nauki spt'awiw, że pojawiająsię coraz h nowe dysc>'pli
ny. które powstają bądź w wyniku wyodrębnienia z dyscyplin już istmejącl'ch,
bądź nu styku dwóch lub kilku dl'scyplin ti'adycyjnych. Często, to wlaśnie ce
dyscypliny, ukazują najciekawsze ottszaiy naukowej penetracji

Niektórzy uważają, żc turystyka należy właśnie du takich interd)-scypli
nm'nych dziedzin wiedzy. W ich opinii, turystyka -- mimo, że lnie uzl'skMa
jeszcze formalnego uznania przez korporacje uczonycłi i pallstsx owe organy
nauki -- powimu Blat'ać się o status samodzielnej dyscyplina\ suhdy!;cD'plinl\
zy choćby siieujainaśc; naukowej

Jednak, aby można bylo mówić o konstruktywnej wymianie poglądów L u
retycznl'ch i doświad(:zeń -- co jest wai tynkiem postępu w każdej dziedzinie
wiedzy -- niezbędne wydaje się być uporządkowanie zakresu i instrumcnta
Firm poznawczego, określanego mianem ,,matrycy dyscypbnai'nej". hlatrS'ca
taka razumian:i jest najczęściej jako usystematl'zowany zbiór pojęć i rlcflnicji
oraz wiecu k:itegorii ana]itycznych, s](]adajiLcych się na podstawową waj'stwo
aparatu teorictw órczega. uogólnień oraz modeli stanowiiŁC) [:h swego r(}azuju
pliitformę do porównawczych badali nad zasadnościq.(pl'asvdziwością) różnych
produktów działalności naukowej -- hipotez, twierdzeń, praw, teorii. l(onccp
cji, kierunków. szkół naukowych itd

Wieloletnie badania nad turystyka psow adzone przez przedstawicieli róż
nl'cb dyscyplin naukowych powodowały stałe pomnażanie dorobku tool'etyce
nego z zakresu turystyki. Nasun'a się jednak p} tanie, czy dotychczasowy daru
bek teoretyczny pozwala podjąć próby maju:e nfl (:elu wyodrębnienie samo
dzielncj dyscypliny naukos'ej zajmującej się badaniem turystyki'

Do niedawna środow i$kt} teoretyków turystyki było raczej zgodne w swoich
poglądach, żo obecnie nie ma czegoś takiego jak ,,naulm turystyki", czy ,,niluka
o turystyce'. Niektórzy(m. in. A, J. Burkań) twierdzili że. nie ma nawet jed-

Specjalnaść naukowa określana je8tjnkn nzględniB trwale uprawiana p- uz \lczunrcii u ęś
jeóncj lub kilk\i drswplin naukowych. wyodrębniona z uwagi na wyższy zakres przpdn)intu karl
lub pmlu8iwanieaię cz8gólnymi mulodanń barlnwczymi
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nej. ogólnej teorii tu])'styk, Obecnie większość teoretyków zgadza $ię z tymi
poglądami, wskazując jednocześnie na konieczność astateczilego razstrzygnię
cia tej kwestii. IJważają oni, ż8 należy sformułować ogólną teorię turystyki,
albo wykazać, że stworzenie takiej tcońi jest niemożliwe. Niektórzy wskazują
przy tym na duże prawdapodobieństn'o opracowania nie jednej. leŁ:z szeregu
teorii ogólnych turysty]ó f37. $. 50]

W latach siedemdziesiątych powstało v Polsce kilka prac mających na t:elu
wyodrębnienie nauki o turystyce jako samodzielnej dyscypliny naukowejlż4,
3el. Zwracano w nich uwagę na ta. że turystyka ma dający się okrctślić zakres
badawczy. własne(choć w większości zaatloptowa!\e z innych lbscyplin) meta
dy badawcze oraz na fakt, że dopracowana się już pewnych uogólnień i mierzi
kó\N pozwalając)nh na iluściow e ujęcie wielu badanych zjawiskl24. s. S--OI
Zaktadiino. że zakres badnwcz}, nauld o turystyce powinien abejmawać ściśle
związanc} z ruchem turystyczna'm zjawiskit ekonomiczne. geoEraficznc}.prze'
strzenne, organizacyjne, prawne. socjologiczne, fizjologiczne itp:

Stanowisko t:tkie miało jednak wie]u przeciwni]cóxxrpor. 28]. 1ch zdaniem
wyodrębnicnic nauki o tuU stl'cc juto sainadzielncj dyscypliny naukowej nic
jest możliwcjuż choćby ze n'zględu na I'ozbieżności [lerinicyjtle w zakresie okrc
klania różnorodnych zjawisk Lurystycznyc:h, :i także problemy mctodologiczne
zwlinzczn w dziedzinie statystyki tuU'etycznej. W'edlug K. Ragozińskiego ,.... nie
rna i r:iŁ:zej nie może br i ialitej nauki o turystyce, tal( jak nie ma nauki o kult.u
rze. istniejĄjcdnak nauki o tul'style" t28, s. 121]

Z opiniĄtą zgadza $ię wielu tetlretyków turystyki, twierdząc przekornie. żę
nic ]na nauki o turyst)ce. ale $ą nauki o kurs-style. 'l'a ciekawa gra słów ozlia
cza, że nie ma jednclj n:luki o turystyce. natomiast jest szereg nauk o turystyce
w sensie wyodrębnionych już dysk) plan. które zajmują się l)adaniein różnych
aspektów turystyki. \X' tym rozumieniu naukami Q turystyce są, np: ekonomi
ka tuu'styki, geografia turyst) ki, socjologia turystyki itd

\N ostatnim okresie {lyskwsja nn ten temat odżyła jakby na nowo. Przykra
dem jest tnemoria] Rady \Vydziału Turystyki i llekreacji Akademii W}'chowa.
nia Fizycznego w Poznaniu (popai'ty])rzez przedstctwicieli wielu dziedzin llau
ki zajmując)-ch się turystyka w Police) tlo Ce!\tl alnoj Komisji do spt'aw Tytulu
Naukowego i Stopni Naukowych Q ustanowienie nauk o turysta'ce jako samo
dzielncj dziedziny wiedzy. Podobną opinię wyrazil Rektor Uniwersytetu Ładz
kiego Prof. S. Liszcwski pisząc, że zamiast jałowych dyskusji, kto naprawdę
jest .,turystologicm", ;l kto tylko .,tur)-stoznawcąl', pou'inniśmy zająć się kwc
stią przyszlaści badań naukowycti nad turystyka u Polsce oraz rozwojem mJo
dej kadry naukowców, w tym zwłaszcza możliwości nadawania Łutułón' i stopni
naukowych z zakresu cuq'styki. W jego opinii .,.:. i'azwój teorii i metodologii

Tak rozumianą naukę o turystyce ta najszerszym zakresie poznawcz) m) propaBawnl iuż
w okresie międąrwQicnnym w 8wxch pnamd\ St. In8zczycki, nnzrwaiacją turlzmum li71
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badań nad turygłyką doprowadzi w niedługim czasie do powstania samodziel
nej dziedziny wiedzy; dla której nazwę weto już dziś przygotować i przedysku
towar(może jednak ,,turyzm", jako naukowe podejście do zjau,cska tuwsh'ki)"
j18, a. 107]

Jakjuż wspomniana, zmówno rozwój naukowej wiedzy o turystycejal{ i trud
Rości w wl'odrębnieniu takiej dyscypliny naukowej są spowodowane przede
wsz) stkim nie {Jo końca określona m zakresem oraz nicdoskonałością metoda
legii badań turystycznych, co w dużej mierze wynika z nie \tregulowanych
kwestii de&nicyjnych i terminologicznych oraz nieporównyw,alności danych
statystycznych(zwłaszcza w skali międq,nmodowd). Od wielu lat podcjmou,a
ne $ą próby stworzenia metodologii badań. która ułatwiłoby określenie skum.
ków rozwdu turystyki. Chodzi o talią metodologię. która p)zwob oddzielić skutki
wywołane przez tur) shrkę od skutków i zmian spowoduwilriych imlyini prace.
sami i zjawiskami(np. rozsvujem urbanizacji)

Najwięciij zwolenników m4ą badania wielodyscyplinarne. Potwierdzają to
nie tylko studia litcraturowe, ale ukżt} badania L Thunsa z Uniwersytetu w TiŁ
burBuL37J dotycziŁce priorytetów w badaniach turystycznych. przeprclwadzo
no wśród kilkudziesięciu najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie badań tn
rystycznych. Część tellretyków(np.Rene Barcłje) uważa jednak, że ..,.. bada
niu wiclDdy8cyplinarne nlubząbyć poprzedzone studinrni w poszczególnych dyb
cyplinach.(...) bowiem dopóki rozwiąz)wanie oknlśjonych problemów jest ha
mowane nied08kanałościami odpoxviednich ,,czystych nauk", trzeba się strzec
przed jednostronna'm naciskiem na podejścia: wiclodyscyplinarne" [37, s. 51]

Z opinią tą zdaje się zgadzać 1<. Przedawski pisząc, że ,,....w chwili obecnej
badacze turystyki należący do różnych dyscyplin pmwadzą na ogół badania w zaba
dzie niezależnie od siebie. Problematykę formuł\lją w języku właściwa,m dla
danej dyscypliny. co nawet w idac w sposobie s:imego cleniniowania tut'yst\.ki
[27, s. 57]. Uważa on. że w badaniach nad ttuysŁyk:Ł najbai'dziej wartościowe
są badallia interdyscyplinarne, cz) li takie, w których szuka się odpowiedzi na
te same pytania, z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych

Wydaje $ię. że tylko takie podejście pozwoli na wńaśnienie istoty i przy
czyn t.ak dynamicznmcgo rozwoju turystyki. jaki miał miejsce w XX wieku
oraz skutków jakie ben rozwój wywołuje. zarówno w obszarach emisji, jak
i I'ecepcji ruchu turystycznego. Obecnicj08teśiny w znacznie lepszej sytuacji,
niż kilkadziesiąt lat temu, kiedy to dynamizm z jakim rozwijała się turystyka
zaskoczył socjologów. ekonomistów, polityków i praktyków gospodarczych. Do.
syć późno zauważyli oni. że turystyka, która przez setki lat miała charakter
wybitnie elitarny. w stosunkowo krótkim czasie przekształciła się w zjawisko
masowe, w którym uczestnicz:\ miliony osób. Całkiem niespodzien'anie stała
się tajne jedną z najlepiej rozwinięta'ch i nowoczesnych dziedzin gospodarki
snriatowe]
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Problematyka n'zrostu i rozwoju jest jednym z naczelnych zagadnień współ
czcsnej teorii i praktyki ekonnmicniej. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę
fakt ograniczenia czynników produkcji oi'az port'Babę zwiększeniu efektów'no
ści gospoduowaliia. Dotycz) ta także turystyki, której dalszy rozwój uważany
jest za obiektywną llrnwidławość rozwoju wspóttlzcsnej cywilizacji. W takiej
sytuaqi coraz większego znaczenia nabiera znajomość mechanizmów i praw
rządzących współczesną tury$tyką. Dlatego te-ż {lelowe wydaje się dokonanie
przeglądu i oceny dorobku teoretycznego bad:iń nad turystyka, co autor' próbo
wał zrobić w niniejszym opr lc:owemu

Inspiracj:\ do napisania tego artykułu była ksiązka Borisa Vukonica -- ,.Tb
Fizan ususrct buducnosti" (]\uystyka w spcltk:aniu z przyszłościO['11]. W jcd
nym z rozdziałńu, tej książki zaprezcntawano rozbttdawaną analizę teorii r:ozwt}.
ju turystyki na tle og6b)}'ch ekonomitlznych teorii rozwoju. Ciekawy sptlsóh uję-
cia tematu OŁ'az fakt, że z nic wszystkimi poglądami B. Vukonica. itutor mniej.
szcgo opnlc:o\Tania się zgadza. ]cg]) u podstaw decyzji o }lapi8aniu Ugo artykułu

Uwagi na temat ]Lsiążki B. Vukonica ,,]hrizam ususi'et buducnosti

Książkę B. Vukonicla należy uznać za udaną pMbę refleksji nad geneza i roz
wozem oraz istotą jednego z najciekan'sz},ch ,,fcnomftnów XX wieku". jak czę
$to w swej pracy Autor' określa tui etykę. }ta w tym dużo racji, bowiem tury-
tykn należy do najbtlrtlziej dynnlllicznie rozwijających Biq procesów spałecz

nych i gospodarczych, jakie obset'wiemy nd początku XX wieku. Wielopla
szczyznowc oddziaływanie turystyki(nn przyrodę, ]la gospodarkę. na kulturę
oraz na spałeczeiistn'a) sprawia, że -- trochę zaskoczeni skalą zjawiska -- za
lwno naukowcy. jak i praktycy bi'andy turysta'cznej, starają się poznać mc
haniziny i prawa rządzące tuu'styka. Książka B. Vukonica stanowić może

ciekawy przewodnik clo takich rozważań. Autor' podjal bowiem próbę teoretycy
nej analizy rozwoju tura-styki, jako zjau cska a charakterze globalnym. Czytal
nik znajdzie w tym opracowaniu zarówno szczegółon'ą analizę różnych teorii
rozwoju tul'styki, diagnozę stanu obecnego, jak i omówienie najważl\iejszycb
wyzwań i zagrożeń przód jakimi stoi współczesna turystyka.

W rozdziale pierwszym Autor przedstawia nam wielkość i strukturę ruchu
turystycznego na świecie oraz u skazuje na jej znaczenie w gospodarce świata
wej, Wydaje się. że rozdział Łen jest jedną z mniej ciekawych części pracy. Jest
on napisany zbyt ogólnikowe, a przedstawiolle analizy maj:\ charakter w'bit
nie ilaścioxw,. Autor posługuje się przy tym powszechnie znali)-mi, podstawa
wami danym statystycznymi. dotyczącytni turystyki międzynarodowej. publi
kowan)-mi pmez światową Organizację 'nuystyki(World Tourism Organizm
bon -- WTO). Potwierdzenia tezy Q dynamicznym rozwoju turystyki (gł. w okre
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sie powojennym) służy wyłącznie argumentacja liczbowe. Autor zaznacza. że
podawane cyfry są .,6'apujące". Szkoda, że nie odnosi się do kwestii wiarygod.
Rości prezentowanych danych statystycznych oraz pomija milczeniem kwestię
rozwoju turyst) ki krajowej

Dla odmiany rozdział drugi uznać należy za bardzo dobra Stanowi on chy
ba najbardziej wartościową część książki. Zapl'ezentowana n nilu rozbudoxNa
ną analizę teoHI rozwoju turystyki na tle ogólnych ekonoiniczUch teorii roz
wobu. Szczegółowa prezentacja dorobku teoretycznego dotyczącego en'olucji p]].
gltLdów na temat rozwoju turystyki stanowi znakomity punkt utriścia do dal
swych analiz oraz prób znalezienia odpowiedzi na pytanie -- dokąd zmierza
współczesna turystyka? Szerszym omówieniem treści zawartych w tym I'oz
dziale zajmiemy się v dalszej części opracowania

Rozdział trzeci poświęcony jest ogólnym uwarunkowaniom mzwoUU tun,styki
w t)-m zvirłaszcza nojważniejszsrm zagrożeniom z jakimi turystyce w niecUugim
czasie prawdzie się zetknąć. Autor wskazuje na te czynniki. które będą dodatnia
stymulowały rozwój turystyki, jak i na pewne ogl'aniczenia, które mogą dopmwa
dzie do zahamowania dotychczasowego tempa rozwdu zjawiska. W tej {:zęści])i'a
cy podkreślano wielokierunkowe od(lziaływanie turystyki oraz różnorodność skŁic.
ków jakie ona w)wojuje. a także wskazilna na ambiwalentny charakter tura styki
co oznacza, że równie dabl'zejak korzyści może ona wywoływać tajŁże szereg skum
ków negatywnych. zwłaszcza jeśli rozwija się w sposób niekontrolowany. Autor
dostrzega wiele nieprawidłowclści w dotychczmowym planowmliu rozwdu tury.
etyki oraz podaje przykłady skutków zaniedbań w tym względzie.

:Ebn nurt rozważań ]wntynuowany jest w czwairtym i ostatnim rozdziale
ksiiLżki, zatytułowanym ,.Altcrnativni turiz:lm. ili alternaLiva turizmu?(lb.
rystyka tilternatywna, czy aht:rnatyva turystyki)- Szczcgóbla uwaga została B nim
zwrócona na ekologiczne aspekty rozwoju Lurystyld. Po wprowadzeniu w pili
bleml' terminalogiczne zwiąaanc z pojęciem tzw. turystyki alternatywnej, Au
Lor -- za Jostom J<rippendorfem -- wskazuje na konieczność nowego spojrzę
nia na rozwój turystyld oraz Bfurmułowania nowej światowej polit},ki tura'
etycznej. która opini'arab) się na zasadach zrównoważonego rozwoju(Sustai
nagle Development) W ciekawy sposób, na zasadzie przeciwieńscw. wskazuje
różnice między dotychczason'm(złym -- tj, biażtLcym i niekontrolowan\,m
zuniGikowanym, masowym, nastawionym na ilość i bierną konsumpcję) oi'az
postulawanym(dobrym -- ij. zorientowanym na przyszłość, planowym, uraz
maiconym w formach, nastawiona'm na jakość i aktywną k{)nsumpclę) rozwa
jem turystyki, widząc w nim ..ratunek' dla samej turystyki oraz wyzwanie dla
osób odpowiqizialnych za planom'anie jej rozwoju.

B. Vnkonic kończy swą k$iqż](ę podrozdziałem w formie pytania; ..Kamo
na8 Bvbe to vodi"(Dokąd na8 to wszystko prowadzi?). Jednak jak łatwo przewi
dzień -- na tak postawione pytanie -- nie daje nam gotowej odpowiedzi. Wyda
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jc się, że ostateczną ocene obecnej sytuadi oraz przewidywania dotyczące dal
szogo rozwoju turystyki, Autor pozostawia raczej czytelnikowi. licząc że zasy-
gnalizou ane w książce problemy pomogą rnu zrozumieć istotę współczesnej
turystyki oraz wyzwania jakiejJrzcd nią stoją.

Dosyć istotnym mankamentem książki wydaje się być jej konstmkcja nniz
układ treści. Dotyczy ta zwłaszcza pierwszego rozdziału zatytułowanego ,,Wpl'o
widzenie w statystykę turystycznie". w którym Autor ,,od razu' prezentuje dane
statystyczne dotyczące międzynarodowego ruchu turystycznego, szczegółowo
omawiając wielkość prz)landów oraz dochodów i wydatków związanych z tury
etyką międzynarodową. Dane dotyczą, zarówno poseł:zególn) ch regionów tu.
rystycznych wyodrębnionych przez WTO, jak krajów dominujących pod magię
dem emisji i recepcji międzynarodowego ruchu turystycznego. Wszystkie dane
zawarte są w sześciu tał)ligach, z których trzy -- kończiŁcc tcn w sumicjcrótki
bo liczący zaledwie 9 stron rozdział -- nie są w ogóle zinterpretowane. W}'daje
$ię, że układ pracy byłby znacznie ciekawszy i bardziej przejrzysty, gdyby Au
tor najpierw wprowadził czytelnika w podstawowąproblomatykę ksi:\żki, acha
raktcrl'zawał omawitme zjawisko. albo na przykład -- rozpoczął lcsiązkę od
omówienia arii rozwoju twystyki, co ostało aubionc w sposób znakomity i wy.
czerpującT w rozdziale dr\Łgim.

Książka została wydana przez Ekonomiki Fakultet Zagreb w 1994 roku
Opracowanie liczy 180 stron, podzielonych na cztery rozdziały. Każdy z nich
ma kilka podrazdziałów. stanowiących odrębne zagadnienia -- w sumie skła
dnaw<:c 4}ię nE\ {lQ yć spac)\y lnatelńal, w którrntAutor z&w:u:ł wiele ciekawych i ęBn
nych, zwłaszcza z teoretycznego punktu widzenia, spostrzeżeń na temat współ
czesnej turysWki.

Klasyczne teorie rozwoju turystyki

Mianem klasycznych teorii rozwoju turystyki B.V\tkonic oltroślil te kon
cepa)e teoretyczne. które zostały sformułowane i opublikowane do malnentu
zakończenia ll wojny światowej, :Ł więc do okresu zarysowania się masom'ości
zjawiska turystyki. Natomiast wszystkie późniejsze poglądy i cały dorobek
teoretyczny badań nad turystyka zalicza do teorii współczesnych. Takie roz
graniczenie -- zdaniem B.Vukonica -- jest w pełni uzasadnione nie tylko
tym. żc w obu przypadkach poglądy na temat rozwoju turystyki są bardzo
odmienne (czy wręcz wychodzą z przeciwnych kierunków), ale także z faktu

że klasyczne teorie razwaju turystyki obejmują dosyć spójny okres w roz
Holu myśli turystycznej. w którym dyskutowano w podobny sposób, w więk-
szości o tych samych zagadnieniach, a teoretyczne wnioski i uogólnienia są
bardzo podobna' [41. 8. 24]
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Auhr ma rację pisz:ŁC, że przynajmniej na początku, teoretycy twystyki nie
mogą pochwalić $ię głębszą i'eflek$ją nad zjawiskiem turystyki oraz sięganiem ptJ
argumenty dostmczane przez teorię makroekonomiczną. Uważa przy tym, że działo
$ię błk głównie ze względu na ta. że prekurwrzy badali nad tulystyką pracowali
głównie nad problemami, na które zwracali uwagę praktycy, co pon'oclowało. żc

w istocie autorzy ci, jedynie bardziej konsekwentnie zasmsowali metodę nau
kowąprowadzenia badań, metodę naukowego systematyzowania. dokumentacji
i uogólnienia teontycatego. podnosząc t)rm samym całąmaterię na wyższa lepsza:
jakościowo poziom w sensie naukowym i teoretycznym" [41, s. 24]

Według B. Vukonica problematyka turystycznie była obecna już w toolii
merkantylizmu. Powołuje się on na Thomasa Mund(1571--1641). który vjed
nej zc swych prac]23] zwrócił uwagę, że svydatki osób odwiedzających ówt:ze.
snąAnglię należy umieścić po stronie aktyw'nej. natomiast koszty podróżyAn
plików za granicę. po stronie pasywnej bilansu płatniczego

\Xbrdaje $ię, że Autor powinien w tej części pracy zwrócić uwagę na f'akt. że
problematyka czasu wolego (w tym podróżowania i turystyki) była dosuzeHn
na i :inajizowana(oczywiście z tó nąinłensywnością) we wszystkich kolejni-ch
formacjach społecznych. Począwszy od poglądów trajttujących ją jako element
kultu religijnego. co charakteryzowało gospodarkę feudalnąs, poprzez utopijnc
vizjc Law.,,społeczeństwa czasu wolnego" najpierw w okrtlBic Odrodzenia Ooi
książki ,,Utopia" -- Thomas B'core i Państwo Słońca -- Thomils Campmlella), a póź
niej w początkach kapitalizmu(por. poglądy socjalistów utapijnych takich jak
R. Owen, Ch. Fouricl' czy R Proudhomtt -- uważających, że dopiero dyspono
wanie przez ludzi czasem wolnym i swobodą padl'óżowania stanie się u aru]]
kicm rozwoju społeczefiscw), aż do ucza mienia z niej przeŁlmiotu osti'ej walki
klasowej w końcu XIX l XX wieku

Zgodzić się jednak trzeba ze stwierdzeniem B. Vukonica. że począwszy, od
ery mcrkantyli8Lów aż do końca XIX wieku ewoluda pogliLdów oraz dorcłbek
teoretyczny na temat turystyki przebiegać bal'dza powoli. od podstawclwvch
wyznaczników pojęciowych, poprzez korzyści z turystyki zagranicznej, do pro.
blemów statystycznego Nmowania ruch)u turystycznego. Problematyka tba domi
xujo bonńem w pt'acach takich tcorct},kóxw zajmujilQ'ch się Cur} st) kiłjak;J. $ti &d
ncra, L. Bodio, E. Gu) er-l?rculcra i inni

W dalszej części pt'acy Autor zwraca uwagę na fakt, że dwie podstawowe
zasady klasa cznej test'ii makroekonomicznej -- pz'awo rynku Say'a oraz ilo
gotowa teoria pieniądza -- nie znalazły większego oddźwięku w pracach owcze.
swych teoretyków turysta'ki. Zm'zupa im także zbyt małe zainteresowanie stn.
sunkiom podaży i popytu w turystyce, wskazując w ich teoriac:h na zasadnicza
błędne założenie, mówiące o nieograniczonym popyue tuuystycznl'm

Co majduje w)Fraz np. w stmowisku Lzu. kanoniBWki, który uważali. ie jedynie kjaHa panująca
może korzr tać--zgodnie z poEządkium u8tnlnnrm pmez Bogu--z dabrodziejBcw cz&8u walnego
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Na zakończenie analizy klasycznych teorii rozwoju turystyki Autor stwieF.
dza. że właściwe &ż do wybudlu ll wojny światowej podstawy teorii turystyki
zawierały się w zasctdach klasyczŁ\ej teorii ekonomicznej, czego nie zmieniły
nawet rewolucDne poglądy J- hl. Keynesa opublikowane w 1936 roku w ksiaz-
ce ,,Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza" [10], tw tym zwłaszcza
cela o zwiększeniu konsumpcji, jako podstawowym sposobie wzrostu produk
cji, zatrudnienia i n' ogóle rozwoju gospodarczego

ltudno stwierdzić jednoznacznie, na ile pllglądy Keynesa wywody w pływ'
na dalszy t'ozwój teorii turysta'ki oraz na ile test'ia turystyki w swej ekonomicz
ncj częśc:i korzystała, czy nakladow'ała założenia jakiegoś teoretycznego kie
runku myśli ekonomicznej. Trzeba jednak zauważyć duży wpływ jaki na teore
tykóv zajmujących się tura'stykąw wada neoklasyczna makrnekonoinia. Eko
nomiści ncokjaw czai chociaż zwykle zajmują się problemami ..krńŁkaokteso
wami" (ca niezbyt odpow i&d& anatitykom zajmującym ię rozwojem tura'styki},
zwrócili uwagę na możliwości. jakie daja wzrost zamożności społeczeństwa(naj
częściej mierzony poziomem dochodów na głowę mieszkańca), a właśnie nl!
tych poglądach ekonomicznych zbudowana jest duża część podstawowych z ła
żeń tcaret\ cznvch ekonomiki tura,styki

Teoria LuD'8Cyki przyjęła także drugą ważnit tezę teoretj'ków ncoklasycz
Tych, mówiącą.o tym, że proces wzrostu ekonomicznego(czytaj turystyl:zjego)
jast cil\gły, stopniowy i harmonijne. & możliwości rozwoju sa wspaniałc]41, s. 27]
Przez długi okres poglądu' te stanowiły punkt wyjścia do rozważań większości
teoretyków zajmujacvch się b:zdaniem turvstvki, Wii\załn ię to z ieh przekona
niem o nicograniczonym popycie. Globalny rozwój turystyki w dużej mierze
potwierdzał te poglądy. checia wkrótce zauważono, że na poziomie rcgional
nym teoria ta nic z;lwsze się sprawdza

lborctyków turystyki zawsze: interesował problem jak pntńwnywać olsza
ry(i kraje) a różna,m poziomie rozwoju społeczn(}.gospodarczego i różnym PQ
ziemie rozwoju turystyki. Zgodnie z założeniami tez o równou adze guspodar
czci, teoretyk turysta'ki wpmwadńli pojęcie równowagi pomiędzy regionami ikra
jaki, przypisując turystyce rolę czynnika wtórncj redystrybucji dochod\t nato
nowego z obszarów lepiej rozwiniętych gospodarczo, do obszarów rozwiniętych
gorzej. Wiąże się z tym ważny nurt badań na turystyka, jakim były zapadnie
nia związane z wpływem turystyki na kształtowanie się bilansu płatniczego
Zagadnienia te konccntrowały uwagę większości teoretyków tuq'styki w caĘ
łym okresie międzyxvajennym(między innymi: L Vocrla. F. Zalana, R- Junta,
M. Byschla. M- Kraussa, W. Zollingera, ł'. Bratscha. B. Stringora)

W okresie miedzi'wojennym pojawia się jednak coraz więcej prac. w któ
rych zwracano uwagę na niedostatek dorobku teoretycznego badali nad tury
etyką oraz protendujących do sformułowania ogólnej teorii turystyki. zjawiska
które -- jak pisac B, Vukonic -- .,...:jest coraz bardziej obecne w życiu człowie
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ka, a które wciąż nie ma dostatecznie udokumentowanej własnej padbudowy
teoretycznej" [41, $- 27]. Wśród badaczy reprezentujących ten nurt w teorii
turystyki Autor wymienia przede wszystkim: we Włoszech --A. N(ariotti(któ
ry pierwsząpracę poddającą kllrtyczncj analizie stan badań na turystykąopu
blikowŃ już w 1923 roku). w Niemczech -- C, E. Schmidta, R. Glucksmanna
W. Morgenrotha i A. Bosmana, we Fb'uncji -- Ch. side, E. Chaix, a w Anglii
-- F. W. Oglivie iA. J. Nowela

Wielu z wymienionych autorów kontynuowała badania llo TJ wojnie świata
wej, stąd dosyć trudno -- @ względu na przyjęte na wstępie stanowisko -- Ecie
cytować czy głoszone przez nich poglądy zaklflsyfikować do klasycznych, tezy
też do współczesnych teorii turystyki. Z całą pewnością można się jednak zgo.
dzie z B. Vukonicem, że whyłek okresu nazwanego przez Vukonica ,.okresem
klasycznej teorii turystyki", cwhuje wyraźne ożywienie oraz ,,powiew" non'ych
myśLI i poglądów na temat podstaw'owD'ch funkcji i diarakteiystycznych cech
turystyki

:lb właśnie wtedy po raz pierwszy wysunięty został interesuj:łl:y problem
ekonomiczny; jakim było osiąganie wyższych ccn za te same towary i te same
usługi w miejscowościach turystycznych niż w ,.nieturystycznych"- Na zaba
dnienie tojako pierwszy zwr(;cił uwagę M. 'l\wisi, w pracy opublikowanej w 1940
roku. która w rclz6zerzQnej wersji w koieji\yn) wydaniu zu]) tulowanym ..Teo
ria oeconomica del tourismo c della rcndita turistica" stała $ię jedn:\ 2 runda
mentalnych prac z zakresu teorii turystyki

Ksiązka M. lłoisi. podobnie zl'esztą jak wiele pr:lc. które dały podstawy
teoretyczne współczcsnoj okonomice mrystyki oraz wyznaczyły kierunki ba
dań na kilkadziesiąt lat, została opublikowana n' czasie drugiej wojny św'lato
waj, w niezależnej wówczas Szwajcarii. Tam też w 1942 roku z08tała o])ubliku
wang palca Waltera Hunzikcl'a i Kurta Krapfa ,,Grunclriss der Allgemeine
Frcmdenverkehrslehre", która była punkhm zwrotnym w tw,orzeniu teorii tu
rystyki. Jei oryginalność i zasadnicza wartość polegały na tym, że autorzy
bardziej niż w jakiejko]wic]( innej wcześniejszej pracy uwazali, jak n'ńątkowo
silne są związki turystyki z otoczeniem gospodarczym. społecznym i kultura
wym(np. handlem, kulturą, religią) oraz polityką ogólną i spaleczną. Dopiero
po jcj opublikowaniu pojawiły się inne prace potwierdzające wcześniejsze tez)
ekonomistów o tym, że konsumpcja turystyczna oddziałuje na dużą liczbę róż
norodnych gałęzi i sektorów gospodarki. Poglądy te znajdują odzwierciedlenie
m.in. n' kolejnych pracach W. Hunzikera i K. IGapfa

W 1943 roku w znakomitej pracy ,,System i główne problemy nauki n ttuy.
style" W. Hunziker sformułował klasycznąi akceptowanąprzez większość eko
nomistów do dzisiaj, definicję turystyki mówiącą o tym. że stanotm ona'
zespół stosunków i zjawisk wynikdących z lJodr6ży i pobytu osób przyjazd

Placa ta zostala przetłutnawonu tnkżc najezXk palBki i Qpubjiknwana w 1963 roku [89]
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nych, Q ije nie następuje w związku z tym osiedlenie się i podjęcie pracy za-
robkowej"]9]. a także określił ogólny zakres i zadania nauki o turystyce
Natomiast K, Krapr w pracy ,,Od empirii (}o teorii ruchu turystycznego"]]]]
dokonał oceny dotychczasowego dorobku troi'etycznego oraz wskazał pod'ze
bQ wyodrębnienia nowej dziedziny badań oraz sformułowania ogólnej teorii
tur) styki. Praca ta została dosyć sz) bko przetłumaczona najęzyk polski i opu
blikowana w 1957 roku, w pierwszym polskim czasopiśmie naukowym, jakim
był ,,Ruch Tuirystyczny". wydawany przez Szkołę Główną Planowania i Sta
tystyki w Warszawie

Obaj klas) cy teorii turystyki, wspólnie bądź pojedynczo, napisali kilkadzic
Blat prac naukowych, z których równie wysoko jak opisane dotychczas, należy
ocenić publikacje dotycząęc: wyjaśniania wpŁ}'wu tu)'styki na bilans płatniczy.
Ur dyskusji na tcn temat szczególnie intcrcsuj:FC s:\ poglądy K. Krapfa, któż-y
zajmował się głównie aspektami ckonumiczriymi I'ozwoju tut'styki. W wielu
autorów u) właśnie jemu prze'pisujc} najoryginalniejsze założenia w teorii tury
tymi dotyczące cech ekonojnicznych turystyki. teorii konsumpcji turystycznej,

czy tcż ukłizania gospodarczych konsekwencji konsumpcji turystycaiej. W. Hun
ziker zajmował $ię przede wszystkim \twarunkowaniami raz\boju kurs'stl'ki, jej
ewolucją oraz przemianami jakie dokonyxxały się zarówno w obrębie tura'styki
samej(np. problemem turystyki socjalnej), jak i jej wpływem na imie dziedziny
życia społecznego i gospadm'czego.

Specyfik dawnych krajów socjalistycznvt:h

\N dalszej części pracy Autor zwraca uwagę na fakt, że po drugiej u annie
światowej kierunki badań ai'az posla.dy Inorctycznc na rozwój turystyki ina
czek rozna'icały $ię w krajach socjalistycznym:h oraz krajach kapitalistycznych

Teoria socjalist) cena. oparta na założeniach K. )marksa. przeciwstawiła się
poglądom J. ht. lŚeynesa i calej ekonomii btużuazHnej. Zarzucała klasykom
głównie ta. że nie wykazu'wali oni otłiektywtlych pt'awidłowości n' rozwoju sto
sunków społecznych, w ty-m zwłaszcza decydującej I'oji poziomu rozwoju pro
aukcji materialnej. Marksistow'ska teoria tłumaczy rozwój jako efekt procesów
dialektycznych, polegających na powstac.aniu i zanikaniu sprzeczności. któ-
rych pierwotnym. stale powtarzające-m się bodźcem jest wzajemne odtlziaływa
nie człowieka i otaczającego go śn'lata materialnego !por. 15. s. 4&--701. We.
dłtlK koncepcji blarksa stan sił wytwórczych jest glównądeterjninantąrozwoju
i kształtu stosunków społclczno ekonomicznych. Do pojęcia cykliclznego rozwo
ju w kapitalizmie K. )marks wprowadził teorię kryzysu, jako immanentną ce
chę systemu kapitalistycznego. Jedltocześnie przeciwstawił mu teorię o spo'
łącznie planowanej kontroli procesu produkcji i skierowania go ku potrzebom
społecznym, Ta. oparta na zasadzie stabilnego rozwoju, teoria przerodziła się
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z czasem w teorię socjali$tycalej industriatizacji oraz teorię szybszego rozwoju
sektora pierwszego(środki produkcji) od sektor'a drugiego (środki knnsump
cji). W takiej postaci st.ata się podstawon'ą zasadą rozwoju produlicji material
nej w gospodarce socjalistycznej

W konsekwencji takiego ptldejścia. n'e wszystkich krajach byłego bloku
socjalistycznego nie tylko nio proferavano i'ozwoju sfery usług. ale I'ów-nici
nio doccniano jej znaczenia i roli jakąwinna pełnić w skali całej gospodarki
Większość ekonomistów z tzw. dawnych krajów socjalistycznych(in. in,: A.
Kornak, R. Pcretiatkowicz, O. Ragalewski. J. KI uczyła, a]. Gołembski. ,J
Kasper. J. Czwegledi, J. Vajda, J. Fluch, R. Aroch. Af. I'alaccek. A. (}uergu
iew. A. Gadau) podchtldziła do swych rozważań o turystyce z pazycji])onie
sennych założeń teoretycznych ekonomii klasycznej oraz haj'ksistowskich
teorii gospodarczego i społecznego rozwoju. Charaktci'etyczne jest to,
bez szczególnego zasadzania się nu mai'ksiatowskich założeniach rozwoju
w większości popierali oni rozwój turystyki zagranicznej. co stało w zas:idei
czej sprzeczności z polityką z:imkniętego rynku. Stanowisko to nie bai'dzo
podobało się ówczcsnytn politykom. któż'zy podnosili kwestię zagrożenia ja
kie niesie ze sobą popieranie rozwoju turystyki zagranicznej(np.penetrncja
szpicgowska, serwilizm l(I'ajow ej ludności itp.). Dotyczy to zwłaszcza daw-
nclgo Związku RadzicclciuKO, ale także krajów, które stały się urŁodoksyjnv.
mi spadkobiercami teorii marksistowskiej (np. NRD. Albania. Kuba. Chi
nyj. Choć może się to wydawać niepl'awdopodobne. w niektórych krajach
przez kilkadziesiąt lat. polityka miała decydujący wpływ na rozwój nauki.
w tym także teorii turystyki

Szerzej wątek ten Autor rozważa przy analizie działalności naukowej i do-
rol)ku choc wackich teoretyków kurs-styki. Twierdzi przy tym, że oprócz wyżu
wania na czoło argumentów i])oglądóu jakie do teoretycznego dorobku z za
kregu turystyki n'niosła keyn{3sows](a teoria ekanolniczna. musieli oni w sw},ch
poglądach uwzględniać podstawowe kanony tmrii mmksistowskiey. krów ...,. umuż-
liwily autorom przetrwanie w społeczno politycznym i gospodarczym środowi
sku socjalistyczna -- samorządowynt' j41, $. 471

W większości chorwackich pt'ac z tego okresu myśl tool etyczna ukicrunko
waha była na konsumpcję turystyczną. zgodnie z popularną wósvczas tezą
mówiącą.o tym, że t\ul'styka ,,... jest kategorią konsumpcji, z zasady nie stwo
rzającąntjwych n'artości, jedynie w pierwszym rzędzie dającą możliwoś(} skok
sumowania wartości stworzonych) przez inne dziedziny" j41, s- 4BI. Pogląd taki
reprezentował także znany n' Polsce z publikacji(m. in. w ,.Problemach T\iry.
styki') S. Markowic, który -- według B. Vukonica -- w swych licznych ])ra
cech, zwła8zczn w książce napisanej wsl)ólnie z żoną ,,Ekonomiki turystyki
(1972) dał teoretyczne podstawy prawie wszystkim chorwackim pracom zwie
danym z ekonomicznymi problemami turystyki
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B. Vukonic podkreśla dużą. rolę, jaką w rozwoju teorii turystyki w Chorwa.
cji odegrał D. A]ficr. który głosił potrzebę wielowymiarowej analizy rozwoju
turystyki, w tym zwłaszcza konieczność uwzględniania pl'oblemów ekologicz
nych w analizach daEI'cz:Łcych r€3żnycł} aspektów turystyki {np. przy zagospo
daiowaniu wybrzeżnAdriab,ku>. W tlpiniiAutora, barów\o S. Ala'kawie,jaki D. Algier
wnieśli szczególnie duży wkład w dorobek teoretyczny dotycz:Fy tura'etycz-
nych aspektów planau ania pi'zestrzennego. Vukonic pisze, że ,.... upił\ljąc wprl
wadzić także współczesne teorie z zachodnich sl'stemów ekonomiczna'ch i gospo-
darki rynkową, bardzo często sięgali oni do obca'ch wzolón, teorctyczllych(...)
Dotyczy to nie tylko metodologii, którą przDmowali w swoich badaniach. ale

słlmcgo procesu planowania, & szczególnie treści p]anów. które ])vłr poły si]
nym wpływ'em otoczenia społeczno-pojitycznegu"]41. s. 49]

B. Vukonić uą'aża, żc w chorwackiej m)-śli teoretycznej, wcześniej niż w bi
nych daxvnych krajach sot:j:llistycznych, doscrzegano falę rynku w kształCowa

u glnpodwld tulysqczną. Już w prac:ach cytowanych auhn5w(D.AUun i S- blat
kowica) znajdujcm) chat'akteryscS'kę stosunków podaży i popytu w' turystyce.
Zwłaszcza w późniejszych pracach tego ostatniego znaleźć ]nażna stwicrdzc
nia, że praktyka turyśt) uzna przyswoila sobie cwhy I'nkowe. co nierzadko
było poza konteksLem stanow,isk marksiston'skich, Na podstaw-ową rolę q'nku
jako czynnika wyznaczająceBO stosunki h:Łndlowe w tur) etyce w- swych licz
nych pracach, zwłaszcza w ostatnim okl'osie, zw'scali ŁŁwagę m. in. 1. Fzanjevic.
A. Kobasic. A. granic. .T. Senecic. B. Vukonic i S. Weber'

W swojej książce B. Vukonic wyi'aża poglad. żc choc'walką myśl teoretycz
l\a znttcznic zubożl-ła mała liczba polemik naukowych. Jednej z przyczyn tego
stanu rzecz) upatruje on w tnonapolu państwa na teoretyczną(i każdą inną)
prawdę, co powodowało, że polemiki najczęściej dotyczyły stanoxMsk i pogl:L-
clów reprezentowanych przez autotóu, z innych systemów polit]'cznych i gosc)o
clarczl'ch. Dlug:Ł przyczyną bylo bardzo wąskie gl'ono naukowców. którzy zaj
mou ali $ię badaniem t\uystyki oraz fakt, że.wszyscy w zasadzie dobrze się
znali, często spotykali. a nan'ct pracowali w. tych samych miejscach.

Zdaniem B. Vukclnica swoistą monotonii w tym względzie nawszał wima
inic ivan Antunac, który swoimi czystymi rQzprawnmi oraz oryginalnym iny
śleniem usiłował rozbić sjcastniało (! rodzimych(chorwackich) test'etykótw {u
r) styki. Bardzo orl'ginalne poglądy tego autora dotyczyły problcmóxN dcnlnicji
Lury8tyki, natury przedsiębiorstwa turystycznego czy nicktóD'ch powszechnie
akceptowanych poglądów \N. Hunzikera: Najciekawsaąi najbardziej wartościową
polemikil 1. Antunaca była krył) ka teorii mnożnika turystycznego TI. G. Cle
incnca( publikowana także w l olsce choć w jęz. angielskim w ..Problemach
TuD'styki'). Antunac poddał generalnej krytyce większość założeń calej kon
ccpqi teoretycznej oraz rzetelność wyników badań i obliczeń Clementa. Stwier.
dzie on, że praktyczne zastoson anie metody uraz możliwości obliczania wydaj
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Rości multyplikatywnej na pod8tawic dodatkowego popytu napotykają na sze
reg ograniczeń. Ze stanowiskiem Antunaca zgadza się A. Dulcic. który prze
prowadził analizy metodą Clementa w mniejszym:h turystycznym;h jednostkach
przestrzennych

l odsumowując poglądyoraz dorllbek noretyków chorwitckich B. Vukonic zwró
ca uwagę, że v ostatnim akmsic pajflwia $ię coraz wiWej prac. które analizuj:L
turystykę w szerszym kontekście, z pudttu widzenia społeczno-kulturowych skuli
ków jej rozwoJU. ChanlkcerysŁyczne przy tym jest to. że imJpierw problemami ta.
kimi zajmowali się ekonomiści (l. Antunac, T. Hitrec, bl. Dragicevic), a dopiero
)statnio zajmują $ię tym także socjologowie. Świadczyć o tym może choćby książka
B. Jakie ,,birizam tl smlokulttuolskaj peresektivi'. wydana -- podobnie jak książ.
ka B. Vukońm -- przez Ekonomiki Faku]tet Zagreb w ] 994 roku

Współczesne teorie rozwoju turystyki

Pisząc o współczesnych teoriach rozwoju twystyki B.Vukonic miał na myśli
h koncepcje teoretyczlle rozwoju tuu'soki. które pojawiły się i zostały opubliko
Nade po ll wojnie światowej, w Qm zwłaszcza po 1950 roku, kiedy to -- jego
zdaniem -- ,,.., turystyka ja](o fenomen oraz zjawisko naukoxvo.tool'et},czuc zy-
kału prawo ubywuteluLwu na ulPS arie całego świata"l41, $. ZOI. Autor zuuwŁŁZu.

że w pierwszym okresie po wojnie zamów'no prłiktycy. jak i teoretycy ekonomii
zajmowali się przede wszystkim sankcją gospodarcziŁ i odbudowąuszkodznnych
lub całkowicie zniszczonych sektor(iw gospodarczych, wobec czego problemy tco
rii rozwoju turystyki -- z małymi w)j:ttkami -- zeszły na dalszy plan

Współczesne teorie próbujące w)laśnić genezę i rozwój turystyki poj;kwity się
w naukowej literaturze turystycznej dopiero na przełomie lat szeHdziesiątych i sie-
demdziesiątych. Jako punkt MDścia analiz rozwoj\l turystyki pasłużyb teore
tyczne rozwilżania W. W. Rostawa]30] nad Ogólnym rozwojem gospcłdarczym
oraz ewolucją konisumpcji. B. Vukonic pi'zycacza kilka prac teoretycznych mają
cych na celu charakterystykę poszczególnych faz rozwoju turystyki, międzyinny
mi: J. hl. Thurot 1381. który wjrlńżnił trzy fną' rozwoJU tuWstyki oraz J. b{. Mies.
seta [22], który wyodrębnił i scharakteryzował pięć Ihz jej rozwoju

W późniejszym okresie opublikowano jeszcze wiele prac na ten temat. l)o
najciekawszych zaliczyć należy poglądy R. W. Butlera]3] oraz E- Gormsena
[7]. którzy wyróżnił po sześć faz rozwojowych turystyki oraz interesującą kon
cepclę IJ. Schjemke i R. Stewinga [32]. którzy w jednej ze swych prac utożsa.
misją poszczególne etapy rozwoju turystyki z pięcioma falami rozwojowymi
WI. R08towa. Według nich poczitwszy od pierwszej fazy tzw- ..społeczeństwa
tradycyjnego", kicdyjedynie elita miała możliwość podróżowania, a skończyw
szy na fazie tzw. ,.wielkiej konsumpcji mamwej", następował stały proces u-łą-
czenia się da konsumpcji turystycznej coraz to nowych grup społecznych
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Uzupełniaj ąc poglądy zawarte w książce B. Vukonicza można dodać, żc
w polskiej literatulrzc turystycznej najczęściej wyróżni:Ł się trzy ziisadnicze etapy
w rozwoju tur) styki. Punktem tóryjścia mializ jest ewolucja konsumpcji, w któ-
ej zazwyczaj wyodrębnia się cztery zasadnicze studia jej rozu-oju: f'azę itnścio,

wn, substytucHnil jakościowąi kreatywne. Wydaje się. że dlłl rozu oju tur)-6ty
ki zasadnicze znaczenie maja trzy ostatnie fazy. W trzcciin stadium(faza sub
styńucyjna) -- oprócz zastępowania konsumowanych dotąd dóbr i usług do
skonalszymi substytutnmi -- następuje wzbogacenie dotychczasowych potrzeb
o potrzeby nowe. wśród których pojawiają się potrzeby tur) stycznc. Etap ten
-- uważany za pierwszą fazę rozwoju turystyki -- kończy okres tzw. tuH'stl'ki
k[as uprzywi]ejowanych, trwający do połclwy X]X wieku. Kolejna faza rozwoju
konsumpcji (jakościowa), w kt(;rej ma miejsce przechodzenie do WD'tszych farm
spożycia, liŁczy się okl'cscm umasowicnia turystyki. Trwa ona od drugiej pola
wy X[X wieku do wybuchu dnlgiej wojny światowej i oc]pow-lada drugiemu
etatowi i'ozwoju turystyki. Ostatnie stadium rozwoju konsumpcji(faza h'ea
tylna), cechujące się przechodzeniem od biernej do aktywnej konsumpcji. od.
powiada trzeciemu etatowi w rozwo8tt turystyki - turystyce współczcsnej* tj
okresowi od zakończenia drugiej wc$ny światowej do tej pory.

Raza'ażania na tcn temat wada także uzupełnić o poglądy Joseph:i Bt M.
van Doorna. 'llwitlrdzi on. żc ewolucji turysta'ki nie można rozpatrywać poza ktln
tekstem różnych studiów rozwoju cjsiłlgniętcgo przez poszczególne ki'aje. Inacz4
rozwija aię bowiem turystyka w krajach rozwiniętych. a inaczej w kl'ajach u ni
skini poziomie mzwaju społeczno.gcłspodarczcgo. /\utor twierdzi. że ..... badania
nad turystyka, są zawieszone w próżni jeśli nie uwzględniają stadióxa t'ozwaiu
badanych krajów. Co więcej -- badania porównawcze powinny ta](żc uwzglę
dziać studia rozwoju tun'sWlti" [40}. Zasadniczo wyróżnia on trzy studia raza'oju
turystyki. Pierwsze stadium h ,,odkrycie". kiedy to nowe tei'eny są adkrywanc
przez globtroterów. Stadium drugie to ,,lokalny odzew i inicjatyw'a", gdzie zaopa
trzenie pmhodzi glównio z zasobów lokalna ch. a decyzje dotyczące turystyki podaj
mowane są przez władze lokalne. \N trzecim stadium -- którym jut ,.instytucja.
nalizacla" -- kontrola decyz)jna i rozwój turystyki są wyjmos'ane spod gestii
społeczności lokalnej i przejinowane są przez władzę rt?gionalną lub palistwową
[40, s. 5]. J. W. M. van Doorn łączy padanąprzez siebie t)-po]ogię etapósw rozwoju
turystyki z typologią turystów E. Cohena twierdzitc, in globtroterz}, należą wv
łącznie do pierwszego stadium, podróżnicy-badacze oraz część indywidualnej
turystyki masowej do stadium drugiego. podczas gdy zorganizwana turystyka
masowa należy wyłącznie do stadium trzeciego.

Po tych uzupcłnioniach wracamy do poglądów B.Vukonica- W dalszej cze
ści swej ksii$ki Autor zwraca uwagę na faltt. że duże znaczenie dla Łeol-ii roz-
walu tur) styki miały prace tych autorów. którzy swój punkt wyjścia do analiz
lokowali poza sferą turystyki. lch dorobek zalicza do tzw. nurtu dyfuzyjnego
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badań nad rozwajcm turystyki. Do nurtu tego zalicza między innymi W. Christal
lena i S. C. Plaga. T, L }Tillsa. J. LundBrena. T. Hoivika. T. TTeiberga. y\r. Hus
bandsa i S. Brittona. Większość z nich za główne krytcńum poznawcze un\awa
la ptzestmeń, a znaczna część ich prac dotyczy rozwoju turystyki w krajach
mzwijdących się.

Autor twiudzi, że na podstaw'ie znłożeti teoretycznych zawartych w pra
Bach reprezentantów tego nurtu badań, liczni późniejsi teoretycy turystyki
tworzyli nowe prace. wnosząc oryginalne i świllże spojrzenie na rozwój tury
styki. a zwłaszcza starali się w nich odpowiedzieć na pyUlnie -- na ile turystyka
może przysłużyć się ogólnemu rozwojowi gospodarczemu?

Keynesowski ,,bieg olrrężny" dotyczący aktywności ekonomicznej w grjspo-
darl:e rynkowej -- u' odniesieniu do czterech cenbalnj'ch instytucji, tj.: prod\i
centtlw, r) nku, butytucji f\nansawych i gospodarstw domowych -- paslużd t.co
rctykom turystyki do określenia ,,bioUi ojcrężnega w strukturze turysta'ki'. Jed
nak zasadniczo nlc uwzględniał on specynlki turystyki. A hlrystyka jast. niowilt
oliwie spccJ'ficzną llziedziną dla zastosowania teorii i'ozwoju, głównie ze n'zglę
du na zasadniczo różne interes) i cole, jakie przyświulają krajom emisji i kra
jom ret:epyi ruchu t\trystycznego

B. Vukonic zwraca un agę na bardzo istotny fakt. jakim był coraz większy
wplyw posLęllu wiedzy ekonomicznej na rozwój ,,teoretycznej myśli o LurysLy
ce" E4i. s, 31] Jednym z ważniejsza'ch nurtów badań ną nnalizl- współzależnoici
różnych rynków i sektorów gospodarki oraz współznleżności cen i prutlukcji
różnych dóbr i usługE3tj- .Już prace amerykańskiego ekonomisty V. Leontief'n
-- który pierwszy sformułował zasady analizy międzysektoi'owej gospodm'ki
narodowej, stosując l)rzy tym orl'ginalny sllosób matematyczny progi'umow:m-
ia linearncgo(1941). pozwoliły stworzyć tnożliwości projektowania t'ozwoju

turystyki n' sposób dotąd niedostępny inna'mi metodami. Badania współzależ-
ności oddziaływania i'óżnych gałęzi gospodarki na zasadzie ,,input -- output"i
potwierdziły wcześniejsze poglądy teoretyków tuwstyki. że zjiiwisko to spl'zHa
rozwojowi innych sektorów gospodarki

Na wzrost znaczenia v projcjttowaniu rclzwoju gosp(}darczegc} b:lrdzo duży
wpVw miała ,,teoria inultiplikntora konsmnpcji turystyczt\ej",(nazyu ana tak
że "teorią. mnożnika turysta,cznego")i sformułowana przez H C. C]cmcnta t4]
Teoria ta -- podobnie jak teoria mnożnika zagranicznego -- będąc bardzo
uproszczonym obrazem xwielce złożonej rzeczywistości gospodarczej, \vywoflzi $ię
z opracowanej przez J. Keynesa i jego następców (R. Kahna. F. ]letzlera
A. Nurksc, 1{. Kurihara) tzw. teorii mnożnil(a inwestycyjnego. Badania prze
prowadzone przez H. C. C]einent'a w krajach Wschodniej Azji i Pacyfi](u po
zwoliłv mu na zbudowanie modelu obiegu wydatków turystycznych oraz n vli.
czenie, że l USD wydany przez ttirystę zagranicznego, w ciągu jednego roku
wywołuje aktywność ekonomiczną w odwiedzanym kraju równą 3,27 USD. Zja
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wąsko to element nazwał ,,mur.iplier effect" -- efektem tnnożnikow)-m. Stwier-
dził jednocześnie, że pieniądz w'puszczony do obiegu gospodarczego wykonuje
v nim 13--14 cykli okrężnych(transakcji). oraz że w trakcie tego krążenia
następuje tzw. wyciek(leak:ige) pieniędzy. który jest związany z imponcm
inwestycjami. oszczędzaniem itp

Teoria ta wywołała żywą reakcję teoretyków turystyki na calym śn'lecie
Cześć z nich poddała ją ostrej krytyce. zarzucając Clementowi i jego naśjadow.
com złą intciTretację mnożnika Keynesa oraz to, że nie wzięli pod uwagę spę'
yniki tet'enu badań(m. in. K- Levitt i 1. Culati. J. Bryden. bl. ł'aber, 1, Anty

nac). Przez innych teoria ta została zaakceptowane lub przyjęta z peu'nl'mi
modlaikacjami(m. in. M. Zinder, lvt. Pecet's, F. blitchel), znajdując st.ałe milej
sce w teorii rozu-oju tuU'styki

Teoria mnożnika €uvl'etycznego Clementa znalazła wiele praktyczna'ch za
stosow:iń. Przy opracoxaD'wdniu sŁudiuin rozwoju turystyki we wschodnich Kai'a
ibach wykor'zyskał ją.miedzi' inna mi ht. Zinder l4żl. Rezultaty jego badań. z jednej
stron) zafasc} Dawały liczne mnłŁ! wyspiarskie kraje regionu i przysporzy'ły mu
kole.jnycb zamówień na podntlne projekty. z drugio} zaś spowodowały ostrą kry-
tykę i zat'buty ze strony niektórych ekonomistów. a także sprliwakowały kolej
ne badania prowadzone w różnych krajach(m. in. przez A.. jesse, R. Bnretje.
P. Deierta. B. Archera)

Współczesna ekonomiczna teoria rozwoju, pod wpływem pniktycznych pll
trzej wielu krajów słabo rozwiniętych gospodarczo. wykształciła caly nurt ba
duń. za pomocą ]ctórych próbaw-ano ł'ozwiązać problemy wynikające z b;irdzo
szybkiego rozwoju gospodmczcgo. w tym zwłaszcza z niekontrolowancgo roz
w oju turystyki, l)otychc:zasow e teorie ekonomiczne nic zawsze znajdowały zn
tasowanie w gospodarkach krajów słabiej rozwiniętych. co wobec powojemle

gQ ,,boomu turystycznego" roddłn wiele problemów nattuy gospodarczej i spo
łecznei. S) turcja taka spowodowała wzrost znaczenia badań w krajach słabo
rozwiniętych gospodarczo, które znakomicie uzupcłnity dorobek teorii turysty
ki. Zasadniczo treści tego t},pu rozpraw dotyczyły tworzenia rezerw dewiza
wych, jako wyrazu siły władz poszczególnych krajów rozwijają\cych slę, wydac
ków budżetowych, ruchów injlacHnych związanych z rozwojem turystyki oraz
kosztów tego rozwoju. Oczywiście problemy te stawiane były w teorii t'ozwoiu
turystyki bez względu na część świata i aktualny poziom rozwoju turystyczne
go poszczególnych krajów. Jednak największe znaczenie ten nurt badań miał
dla krajów słabo rozwiniętycjl gospodarczo, które pragnęły zaktywizować sn ój
rozwój poprzez tuwstykę

Pod wpływem ogólnych założeń zakładających, że turystyka jest tym sekta
rcln gospodarki. który 8zczogólnie mocno aktywizuje mało wykoi'zystywan).
naturalny potencjał krajów słaba rozwiniętych. powszechnie uważano ją za
szansę rozwoju tych krajów. Teoretycy rozwoju gospodarczego twierdzili, że
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nie mogą8ię one spodziewać svzrostu gospodarczego bez korzystania z istnieja-
cych światowych daśn'iadczeń i importu nowoczesnych tclchnołagii. co odra
wiadało ówczesnym staraniom krajów rozwiniętych. b) możliwie najbardziej
penetrować rynki dla swoich produktów-

Wkrótce jednak okazało się, że turystyka równie dobrze jak koral'ści -- może
przynosić także dotldiwe straty (i to nie tylko gospodarcze); może także niszltzyć
środos isko, dezintegrować struktury społeczne. demoralizować młodzież itp
W istocie możliwości destrukcńnc mzwoju tui'styki sa prawie tak samo duże
jak korzyści, które może ona przyn08ić. B. Vukonic pisze. że ,,... teoria rozu'oju
przyniosła krajom rozu,ijej:twym się iluzję. która rozwiała 8ię dopiero w latach
)siemdziesiątych" [41, s. 36]i T\ zchn jec]nak zauważyć -- a nie pisze o t},m Autor
książki -- że na temat niejttórych ekonomicznych i społecznych skutków' tury.
jęki w krajach roze'ijających się pisał jtlż w 1970 mku C. Inbeau]14]

Wielkim echem w środowisku tetlretł-ków turystyki odl)iły się także dw'ie
inne prace: Georga Yaunga ,,Tbrystlrka: błogosławieństwo czy mieszczą cien"
[43] oraz Emanue]a De Kadra ..]brystyka -- Paszport do rozwoju?']5]. Wśz)
stkitł te ]csiELżki ukazały niedoceniany i mało speneLroway abszai' badali mld
turystyka.

Niekontrolowane' t'ozwój tura'styki szczególnie ostrej kryte-ce pocltlawilnx'
jwt w publilLucjach autorów reprezentującyclŁ kraje rozxMjające się. .Jaka prze'
kład niech posłużą poglądy E. Ilona z Rlalezji, która pisac; że w wielu krajach
turystyka przemieniła narody rolników i rybaków w coś w I'odzaju służqcycl)
oraz żc turystyka jesc tylko subtelnicjsz% ale groźniejsza f'ormą ich eksploata
cji i zdominowania [81

NTa rozwój turystyki. a także na proces badania tego zjawiska bardzo istot
ny wpływ ma postęp techniczny. We współczesnym świecie jest on przy'spieszy
ny i osiąga nie znane wcześniej rozmiary. Jeśli nic adaptuje się non'wczesnych
metod, technik i środków działania, zmienia się istotnie możliwośt} ksztalton'a
nia wewnętrznych i zewnętrznych stosunków gospodal'czech, & to z ktllei pro
wadzi do .,rozwojon'ego zasmju"lpar. 41. s. 361.

\X' połowie lat siedemdziesiątych w teorii turystyki pojac iły się różnorodne
metody ejonometryczne, w) kal'z},stan'ane w prognozowania popytu turystyce
nego. Szczególnie często stosowano modele grawitacyjne oraz wielou arianto
we modele regresyjne, zwłaszcza w planowaniu rozwoju iniejscoxvctści i reala
nów turystycnlych oraz w' oprttcowywnniu st)'ategii działalności firm tura,stycz
nych. Lata osiemclziesiąŁe to okres ekspansji i poszukiwań przez kraje rozwi
dęte gospodmczo nowych rynków oraz kształtawnnia świadomości krajów roz.
wijajĄcych się, które coraz biirdzioj dostrzegają swój ojbro'mi potencjał tuW.
etyczny. W takiej sl'tuacjijcilku znanych teoretyków(m. in. D. Pierce. K.(}
Debbagc i K. H. Din) pokusiło się o gcneralnąrewizję teorii dotyczących rozwo
ju turlrstyki i ruchu turystycznego
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Najciekaxxsze są poglądy Douglasa Pierce'a [zel. Zwrócił on uwagę na nie
logiczność dotychc:masowych wywodów teoretycznych. które nie brały pad uwa
gę specy6lki oraz poziomu rozwoju słabiej rozxmniętych -- a niłwet zacofanych
-- gospodarczo krajów. \Vskazl'wał przy tym na powita\y'anie izolow'anl'ch od
reszty otoczenia turystycznych centrów w krajach trzeciego świata. których
w żaden sposób nie da się włączyć w dotychczasowa mechanizmy teoretycy
nl'ch schematów rozwoju turystyki. To między innymi dzieki niemu współ
ześni teoretl'cy tur) styki coraz bardziej skłaniają się ku poglądom m(3wią-

cym o tym. że rozwój turystyki nie ma jednego wymiaru(zwłaszcza gospodar
czego). lecz że nie tylko istnieją, nle wręcz dec) dają o jego przyszłości różne
wymiary tego rozwoju. Pclgląd} takie są zgodne z teclrią rRZ rozwoju gaspo
darczego tnós,iącą o tym, że społeczeństw c} podlega ewolucji także n' scnsif:
gospodarczym, oraz że e\v'olucja ta niesie ze sobą także socjalne, spotcc:znl}
kulturowe i polityczne konsekwencje. a sektor gospodarcza' nie musi być ko-
niecznie dominując)

Poxvstaj:łce teorie zawsze znajdują się pod znacznym wpływem aktualn) ch
zdarzeń. wynikających z cz)'nników endogennych oddziałujQcych na sfc:rC.ryn
kawą. W okresie rellesji gos])odarczcj lat osiemdziesiątych zjawiskiem. lttórc
musiało zostać uw zględnioile w pl'acach dtltycziłcych rozwoju turystyki był
wmclst cen towarów i usług związany z kryzysem naftowym. Dlatego też w te
zach zachodnich teoretyków' rozwoju goslTodarczego zawierał się pogląd o n'-
raźnoj przewadze krajów. które osiągnęły już znaczny poziom rozwoju. Odnosi
ło Bię to także do tura-etyki. In,wiad) krl'zra znacznie mocniej był odczuwnl-.y
\N. krajach. któż'e stały dopiero na progu powolnego roz\x'oju

Istotny'm przcdmioŁunl badań tool'ctykóu turystyki była kwestia pratekcjo
nizmu państwowego, zwłaszcza w między'narodow ych stosunkach gospodar
czech. PI'zykladem moze b) ć al(t deregulacyjny J. Cai'tera, który stal $ię przy
czj'ną dyskusji nnd problemami znrjtWanl'mi z liberalizacja handlu międzyna
rodowego. Wydaje się jednak, że kn'cstie te dużo większe znaczenie miały dla
praktycznej działalności, niż dla ttlorii tur) styki

Zarówno dla praktyki, jak i dla Leci'ii tury6tylci zasadnicze znaczenie mia-
ło opublikowanie w 1971 i'oku książki Josta l<rippenctorf'a ,,Alarkcting ct To.
urisme' it al- Niezwykle inicresujiący jest pt'zy tym fakt, że bardzo szybki
rozwój teorii marketingu oriiz jego zastosowanie w praktyce. tak budza zimie
miły zasada działania nie tylko pojcdync:zych przedsiębiorstw(n' skali mikrn+
ekonomicznej), ale miały również ogromny wpływ na kształtowanie stosuj
ków wnkowych w sferze całej gospodarki, w więc i w skali makraekononiicz
nej. Jodnfł z podstawowych wartości prac Krippcndarfa stanowi pogląd o tylu,
że najgorszym z możliwa'ch skutków r{)znoju turystyki może być tzw- mona-
kultura turystyczna. Jego zdaniem, w ośrodkach turystycznych należ) dążyć
do gospodarki wielogałęziowej, tzn. w takim samym stopniu )ak tura'styka
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rozwijać także rałnictwo. leśnictwo, rzemiosła i rękodzieło, dn)bny pmciuysl OI'az
całą.sferę usług pozatulystycznychi::3 arketing. który w samym ccntruln zainłe,
rysowania lokuje z jednej strony konsumenta. z di'ugiej znś produkt. który za
spokaja jego potrzeby, już na samym początku musiał postawić -- niezwykle
istotny dla całej polityki rozwojowej -- problem, jakim była rola wznrcowega
produktu turystycznego n' kształtowaniu stosunków podaży i popytu ]ia rl't\ku
turystycznym

Dlatego Łeż dużą rolę v kształtowaniu się poglądów i\a temat rozu,oju tury-
styki odegrała teoria produktu turystycznego. którą wprowadzi]i do ]itcratui}
naukowej Victor T. G, Middjcton i S. Medlik]20], n później i'ozwinęlł inni aut.o
rzy. Zdaniem B. Vukonicn stanowi ona istotny punkt zwrotny w poglądach na
temat rozwojowi'ch aspektów rynku turystycznego. w tym zwłaszcza zależna
ści między podażą a popytem turystycznym. Teoria t:t zakłada , że turystyka to
zbiór rozmaitych aktywności i uwarunkowań, który swój pełni' rynkowy sens
uzyskuje dopiero poprzez ich syntezę. Wychodziło z założenia, że atrakcyjność
twystyczna l przestrzeń, to nierozłączne części s]dadowe produ](tu tw} st}.cz
nego, musimy doj ć do wniosku, że jego rozmit?szczenie xw przestrzeni. n' gl lm
cic rzeczy kształtuje sam produkt

Nie może zatem dziwić fakt. że problemy przeutrzennc n obszmach ]'el:e])cli
ruchutuiystycaneBU Dody sięwilżnym aspektem rozważał Lu)mtycznycb. Już w ltt/9
mku G. Draki wprowadził do terminologii turystycmej pojęcie ,,sfer ocldziaływ:xnio
turystycznego"t9, s. t8S1--20żl, a na przykładzie badań przeprowadzanych na wy.
spin Hali, opracował ,.model przestmcnny" rozwalu tuiystl'ki w krajach rozMJalą'
yt:h $ię. Zasadnicze jego założenia zostały później zgeneralizawanc w cdościowe]

teorii przcstTzennego rozwoju tura'etyki w krajach mzmlaJących sięE41, s. 4SI
Istotnym jcj elementem jmt teoria dysjJenji turysq'cznej, która pozwoliła na

określenie modelu turystycznej dystxybudi regiomżjnd opierającej się na zaloze.
niu, że odlegość obszarów emisji ruchu tuW8ty'calego jest jednym z główna ch
czynników ograniczających rozwój turystyczny regionów recepcńnych. Ukarano
to zmówno na przykładzie krajów wyspiamkich (od wyspy głównej. z lotniskiem
-- do pozostałych wysp) jak i krajów kontynentalnych (od stolic lub obszaŃw
przygranicznych -- do obszarów wewnętrznych), Opierając się na poglądach teo
retyków zajmujiŁcych się koncepcją wiclofazowego systemu Ulbanistyczno-trans
portowego (w tym międqr innymi hl- D- Meyera i E. J. blillcra). wielu teorcts-ków
turystyki starało się wypracować pewne modele możliwe do za8toso ,ania w puk
tyle turystyŁ:znaj [211. Najciekasvszc prace na ten temat napisali: R. R. Prudue. L
D. Gutske, Y. Shcfti, )l. Ben-Akiva, S- R. l.erman oraz A{.; Kotka. Interdyscypli
name podejście w badaniach nad turystykąprzedstawicieli różnych dyscyplin
i nurtów badawczych doprowadziło do określenia tzw. cykli ąuinwych obszaitiw
recepcji turystyczną oraz teorii saturacji (przeciqżonych możliwości) przcstt ceni
turystycznych
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Integralność przestrzeni i zawartej w niej treści turystycznej oraz opisane
wyżej problemy związane z funkcjonowamem miejscowości l regionow tury
stj'cznych stały siQ podstawą teorii planowania turyst)-l:zjego. Wyniki badań
vykazałb że obszary recepcji ruchu turyst) cznego znajdują się -- w geogra
licznym i fizyclzn)-m sensie -- \N n'ielu rozmaitych sytuacjach(uwarunkowa-
niach), co spam'od(}walo takie ukieininkclxvanie rozwoju planowania przestl'zen
nego w turystyce, które pozwaŁałoby każdorazowo wkamponować daną sy-
tuację w uniwersalne modele

W] chodząc z tego założenia )]. Brud.Body i ]'. kawsonLIG] przctn'orzyli po
glądy teorety-cene w konjwctne paramctD' i propozyc)c dla budownictwa tury'
stycancgn i zan-arii jc w metodzie planowania gintttgrowanego zwanej EIASOLP
(Ihoduct Analisys Scquence For Outdmr Leisure Planlling). blctod:l Ła zakłada.
że planowanie w turystyce musi być zintegiun,ane z politykąpaństwa. wszystki
ini inni'mi rodzajami planow,ania rozwoju społcczn(}.gospodarczego (transportu-
zatrudnienia, edukacji,])olityki społecznej itp-), oooczenicm gw)graliczuym, struk
tur:Łprzeinysłu tur) stD'czncgo itiD- Zintegrowane planoxvanic rrlzwuju tttrl'stycz
nego wal'unjcuje harmanijn}, międzyse](torowy, zgodny zc środowiskiem nat
rolnym i interesami ludllości miejscowej rozwój turystyld

Duży wpływ na teorit} rozwoju tuD'styki miały pogl:\dy socjologów. a nie
których ilutorach i pracach wspominano już w tym opracuwatuu. pisząc o ne
Elatyu nych skutkach rozwoju tul'ystyki. B, Vukonic uważa, żo ich poglądy za
sadniczo q'ywoazą się z tool'ii przyczyn zinicnności Talkot Pal'sond [2S]. opartej

n dychotomii: racjonalizm:tiaóyejn. cf] w efekcie nic jest nic:zym innym. salt
anatomia stosunków społeczeństw o różny'm poziomie rozwoju sptiłeczno-po
spodarczego. W odniesieniu do tui'styki -- gdzie caęato bardzo wyi'aźliie za
znaczaja się różnice v poziomie rozwoju gospodarczego. różnice kultur'owe, so
cjalne. światopoglądowe itd. -- ozllnczalo to filozoficzny pi'zcłom 'A- ogólnej teo
rii tuirl'styki [41. $. 4ż]

l,ata dzien-ięćdziesiąte przyniosły w teorii turystyki jeden nowy kierunek
-- tzw. sektor fal'mamo-nieformalnej dychotomii. Zwolennicy tej tecłrii iowa
dzą, że nie chodzi o żadną nową teorię. lecz o stanowisko, które wyklucza u-szy
utkie dot) chczasowe rozważania teoretyczne. Podstawowe zakażenia tego nur
tu opierają się na przeciwstawienia cech charakterystyczn) ch .,fonnalltego

liefortnalncga" sektor'a tura,styki. M .IOFpermann' usystcm:itl'zowd ekstra
marne bieguna obu sektorów. nrlalizujĄC c:echa charakterystyczne(kapital. tctch.
nnlogia, organizacja. własność, ceny wyposażenie, jakość. reklama. krcd$. ob.
rót. kadry. pomoc rządu, zależność od kapitału zagranicznego) w odniesieniu
do każdego z sektorów-

Oppermann )[.. ]bl&ri#mu#fnA]ałaj$1a: EineJ4nal)wedel ral/mllchen Si cMŁtlrcn nn inierna
tfonakB lbiŁi'i8tćn trop c ur r r beBondgFBi'14c;is chŁigungclar trliti#icklun#Bfhcore ic#ien J ahlenia
ilh, cyt. za l4i . R- 441
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Podsumowując analizę teorii turystycznych należy stwierdzić. że o ilc
w początkowym ol(rcsie dominowała .,szkoła curopejskaT', głównie niemiecko.
języczna grupa naukowców skupiona wokół W. Hunzikera i K. Krapfa, o tyle
w ostatnim okresie najwięksi) wpływ na teorię turystyki mają ptŁblikacje
w języku angielskim, w tym zwłaszl:za prace teoretyków amerykańskich i ka
nadHskich. Ekspanąa amerykańskiej myśli teoretycznej oznacza nie tylko prze
łom w prioDtetach badaxvczych, ale także n' metodologii badań, która w du
żyin stopniu z(ostała dostosowana do Standardów panujących pu drugiej stronie
Atlantyku

I'róbując określić główne kierunki zainhrcsowań współczesna'ch teorety-
ków turystyki należy stwierdzić, że koncentrowaly się one na złlRadnieniach
która można zaliczyć do trzech zasadniczych nurtów: ekonomicznego, plam
etyczno-przestrzennego i socjologicznego. Rozprawy o globalnych problemach
turystyki, z wyraźnym akcentem ekonomicznym, były prezentowane mię(]z)
innymi przez takich autor'ów jnk: D. Lundberg, B. Ritchic. R. ]Vlclntosh. C. Co
eldner, C. Gcłc, R. Mili, czy C. Van Domen. Wśl'ód pi'ac dotyczących problemu
byki marketingu w turystyce n'mienia należy tych autorów-, którzy wypc}
wpadali się w kategoriach makroekonomicznych, bądź też analizowali awiąz
ki zachodzące między Ceną markccinUt a teoriami rozwoju turystyki. Oprócz
WDpuminanych już S. !Hedlika i Y. T. G. htiddletona, można du nich ziljiczlrĆA
Morrisona. C. Hollt)way. i R. Reiljy. Wśród auttłrów najciekawsza'ch prac pla
nistyczno-przestrzennych wymienić nal eży: C- A. Cuda. C. Kaisera, 'f. Wara
1). MacCannella, 1 . Bosselmana, J. Brydena. Natomiast wśród smjologón, zaj
mających się turystyka, B.Vukonic wyt)tienialg. Cohena. J. J&frari. V. Smi
tha. E. de Kadra. G. Younga, L. Turnera, J. Acha, P. Pei rce'a. Wydaje się, żc
do ]iBty tej należy dopisać przynajmniej: M. Bnyera. D. Nasza. J. B. Allocka
G. Dana oraz K. IJrzecławskiego

Pisząc o dcłrabku teoretycznym ostatnich lat B. Vukonic stwierdza. że btlz
wą$picnia największy wpływ na współczesną teorię turystyki. szczególnie teo-
rię rozwoju tego zjawiska, miał cytowanyjuż szwajcarski ekonotnista .Jclst Klip
pendorf. 'b właśnie on pierwszy. pod wpływem ukierunkon'onych rynkowa
założeń teorii ekonomicznej. zwl'ócił uwagę na potrzebę innego -- scrategicz
nego podejścia do rozwoju turystyki. Sformułował i uzasadnił tezę o negatyw
nych aspektach rozwoju tuD,st},ki. tezę o turystyce, jako ,,pożcraczu Datur)-
oraz wskazał na potrzebę ,,odkD'cia l\owych traktów dla podróżującej ludzka.
Ści' [41, s. 43]

Autor uważa. że dużą stratą. dla środowiska teoretyków turystyki było ańi
ęjalne wycofanie $ię Krippendorlb ze ,,świata turystyki" i skupienie $ię na pro
blematyce ochrony środowiska. Wydaje Bię. że jest to swego rodzaju przesłanlo
Krippendorfa, kcóiy wyznawać zasadę. że aktywność gospodarcza w turystyce
znaczy wiele więcej, niż staranne zabiegi o coraz większy wmost i rozwój, po
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nicważ -- jak pisał PH.Schmitt -- .,... prawdziwie przyznawać prawa człowic
kowi oznacm także przyznawać prawa przyrodzie" l33, s. 731. Nie zawsze do.
cicha do nas(branży turystycznej) opinia Wernera Kampłena, który twierdził,
żo kapitał male być wiele razy utracony. a następnie odzyskany i pomnożony
-- natomiast podstawowy surowiec przemysłu turystycznego jakim jest środa
nisko, raz utractlny -- jestjuż bardzo tmdny do odzyskania (a jeśli już. to jest
to proces tak długi i tak drogi. że prawie nierealny). \AVdaje się więc, że okolo
gia i etyka w działalności gospodarczej będąwyznaczać najważniejsze kierunki
badań oraz stanowić główne wyzwanie stojące przed tcoretykami rozwoju tu
ry$tyki

Theory of Tourism -- History and Development
Reflection on the Book by B. Vukonic ,,Turisam ususret buducnosti

Form mana years the academics dealing with Łheory of tourism have been
discussing łhe role of the science in cxplatning basic problemu of mcPdern hu
pism. It ia sald, that understanding mechanisms and rules organising tourism
is very impoitant.

Analysis of literature on t{)urism proces that there are hardly tiny mate
rials concoiving the aria in a complex way and aiming in summing up the
results of research on touri$m.

Author is tryńng n review and evaluate different theories concerning thc
development of tourism and thc thcories explaining the essence ol I'henome
non of the 20th century.
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DONIESIENIA

POZNAŃSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIAW ZAWODACH TURYS'LICZNYCH

l HOTELARSKICH

Ryszard Gałecłi +

W Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalizacja w zakresie ekonomiki
turystyki prowadzona jest od ponad 30 1at. Są to studia magisterskie, je(hojite,
aktualnie prowadzone na Wydziale Ekonomii. Spc©alizmcja wpmwadzana jest po
cząwSzy od 111 roku studiów. łt coi uczcie przHmujc +ię na nią 15---30 studentów

Począwszyod 1992 roku wpoznańskiej Akademii Ekonomicznej, obok studińw-
magistenkich w zakresie turystyki. prowadzone $ą studia mwodowc w zakresie
hotelarstwa. a od !994 mku w zakresie turystyki {nbsługi ruchu turystycznego)

Biorąc pod uwagę wskazówki i podpowiedzi gości z krajów Europy Zncho
dniem, kierownictwo Uczelni postanowiło utworzyć wewnąUz istniej:Wych struk
Lur(na Wydziale Ekonomii iw oparciu o Katedrę Turystyki) wyodrębnianą
jednostkę dydaktyczne pod nazwą najpierw Wyższa Szkoła llatelarska, a póż'
niej Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Inic:itywa ta została zgłtlszona do
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które nie wyraziło sprzeciwu. trakcujiŁC
projekt jako eksperyment- Ostatecznie po dwóch latach przygotowań, studio-
waniu zagranicznych planów i programów nauczania oraz krótkich stanach
zagranicznych zainaugurowano zostały pierwsze w Polsce wyższe zawodowe
studia botelarskie. a po udanym starcie, również turystyczne

Studia trwają 6 semestrów i kończą się dyplomem licendata ekonomii w za
krasie hotelarstwa lub turystyki. lch cechą charakterystyczną jest zbliżony
udział czasu zajęć ściśle zawodowych i ogólnych (właściwych dla kierunku eko

Katedra lbty9VkiAE. Poznań, ul. Niepodległości l
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nokia) oraz, co najważniejsze, niespotykanie wywki udzia! lektclratów 3 jęzp
ków obcych, a także praktyk zawodowych odbywanychw czasie wakadi iw trakcie
roku akademickiego oraz zajeć t.ercnowych w kraju i za granicą. Spośród
przedmiotów zawodowych, dla których zostały opracowane programy doscoso
n,ane do specjalności. należy wymienić następujące: poprawne obyczaje zawo-
dowe, polityka personalna z wybranymi elementami prawa prac, obsługa tury
slow. organizacja żywienia eksploatacja hotelu, syshmy rezej'wacyjne, geogra
fia turystyczna, socjologia wypoczynku, korespondencja, kontrola jakości żyw
noga, towaroznawstwa. wypclsażcnia hotelu

Od początku wprowadzenia studiów zaxvadou-ych są one niezwyltjc popu
ładne wśród kandydatów na studia ckonomicztle. zarówno stacjonarny, jak i za
ocznc, mimo że postępowanie kwalifikacyjne jest identyczne jak na studia
magisterskie. W pierwszym roku rekrutacji było 4 kandydatów na jedno miej
sce(przyjmowaliśmy 30 osób), a w następnych 6--7 kandytlittów na l miejsce
przy przHmowanych 60 studentach(po 30 na każdą spodalność). Ze względu
jednak na duże obciążenia zajęciami i wysokie wymagania(w tym języki obce)
sprawność studiów jest raczej niska. W ubiegłym roku opuszczali szkołę piecu
si absolwenci-hotelarze. Byłt} ich jedynie 18. W następnych latach tzw. ..adpild"
będzie wynosił 40--50%, & na studiach znacznych okolo 80%. Ambicją ol)ieku
nów szkoly jest jcanuk utrzymanie wysolŁiego poziomu l(ształceuia i wy])uszcza
nie specjalistów bardzo doba'ze przygotowanych do zawodu. Dotychczasowe do
świadczenia wskazuj% że część absolwentów kontynuuje studia magisterskie
w trybie zaocznym, a nieliczni. za indywidualną zgodzi dziekana. na studiach
stacjonarnych. Absolwenci, którzy podjęli pracę znn'odow'ą(na ogół wcześniej
uzgodniona w czasie praktyki) obzj'mali bardzo wysokie oceny cłd sxnrych prze-
łożonych, w tym także(:t może głównie) zc względu na dobrą znajomość języ
ków obcych

Na zakończenie naszych reneksji warta zwrócić uwagę n& jeszcze jeden
niepmewidziany aspekt wyodrębnienia jednostki dydaktyczno. Występowanie
pod nazwą Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa umożliwiło, a co najmniej
ułatvriło. uczestnictwo w programie TEb]PIJS wraz z uczelniami z; Łotwy Be]
gii, Hiszpanii, Portugalii. Niemiec, Wielkiej Brył.ami i Grecji. Z tego tytułu
wsze'scy pracownicy IGatedry Ihrystyki(i kilku innych współpracujących ka.
teda) uczestniczyli u, 3 dwutygodniowych seminariach w Brukseli na temat
dydaktyki turysta-cznej i hatclmskiej, !5 studentów odbyło roczne studia w Bel
gii. Hiszpanii i Portugalii. Ponadto Uczelnia otrzymała pełne w) porażenie la
moratorium komputerowego (ll komputerów, 2 drukarki, kserokopiarkę, tele.
fax, telewizor. magnetowid. 2 programy hotelowe), ponad ] 50 woluminów za
granicznej. najnovsze8, specjalistycznej literatury oraz środki na opłacenie kil
kunastu wykładowców zagranicznych sprowadzonych na wykłady do Pozna.

Jednocześnie Szkoła otrzymuje corocznie niemałe środki ze źródeł krajo
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wych na zakup spec)alistycznych wydawnictw, w tym prenumerata czasopism
oraz na wydawanie prac: pracom'ników Uczelni o problematyce turystycznej
i hotelarskicj

Jak wynika z przedstan'ionego przeglądu, inicjatywę powołania przyuczel-
nianej. wyodrębnionei zawodowej jednostki dydaktycznej można uznać za uda
rŁą, a jeśli dalsi absolwenci będąnadal tak pozytywnie oceniani, jak dotycht:za-
sowi, to będzie to dla IJczelni macierzystej i jej kierownictwa również źródłem
zasłużonej satysfakcji.

IYaining for Tourism and Hotele Based
on Poznań Schools Experiences

In the Poznań University af Economics, bcside the fnr a long time existing
master studies in economics of tourinn,there has bccn sct up a College of Tou
pism and [lotel blanagemcnt. Ths are professional studies with Łwo specia]i
mies: tourism and hotel management, realizeci on the ground of a special cun'i
culum and an extend naining- The previous exlleri(}nces are Eight welt and the
gnlduates final easily employment.
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RECENZJE

®KO)TURYSTYKA ZIELONYM RYNKIEM PRACY

.anna Nozoahows&a +

Praca Jalantlr Kamieniecjcicj stanowi przyczynek do wdrażania zasad eko
rozwodu w Polsce. Jedną z podstawowych idei pracy jest ukazanie komyści
społecznych i ekonomicznych sn?ynikajiwych z pmekologicznej resŁruktuD'nacji
sfery gospodarki turystycznej. \Wybór tei dziedziny gospodaw)wania jest celowy
i zasadny. prze'mda bowiem stanowi dhl ogromnej większości wyjazdów tury.
etycznych podstawowy walor. Jednym z zilsadniczych warunków turystyki
wypoczynkoxxej jest c zyste, nicskażone środowisko ilattualnc. .Jednakże i tury
styk , jako Bral a działań sospnant'cz) ch. powod"je deglrndację Środowiska nn

turalnego, już to poprzez zachod'ania samych turystów. stąd tcż proekologicz
ny charakter mają tylko szczególne formy turystyki, zwane ekoturystyką

Autorka tak opisuje to zjawisko: ,.'E'urystykę o nastawieniu pra-środowa
skowym. dbając o prawidłoą' kontakt człowieka z przyrodą. turystykę argani-
zowanqi uprawianąprzez zainteresowanych zachowaniem nattualnego kraje
bram w jak najlepszym stanie -- niejaltn dla odróżnienia od negatywnych ptak
tyk -- nazywa się ekotulystl'ką'(s. 10). Przytacza również definicję sformdo
wadą przez R. C- Heavy'aa: ..Ekoturystykę można zdeOmiować opisowe jaka
uprawianie wybranych form turysty'ki związanej ściśle z wl'korzystywaniem
wybranego szczególnego elementu z przyrodniczych zasobów czy walorów tu
rystycznych" (s. ll)

Kamieniecka próbuje również zdeflniclwać turystykę proekolagiczną... ,,tcr
menem najszerszym w odniesieniu do turystyki organizowanej i upnawlanq w zgo'
dzie z zasadami ekorozwoju jest tuirystyka proekologiczna, tzn. uznajiWa prix

rnstrtut lbry$tjki JXXVF. Kraków. A]. Jana Pawła 1] 78
Jest to praca J. Kamienieckiej, która ukazała gię nakładem Instytutu na Rzecz Ekowzwoju.

Warszawa !995. z. 6.
R. G, H8aly. Ecommir Cbn$ideralions in Azature Orieated 7nur&m.
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rytet praw przyrody nad gospodarczą działalnością człowieka przy jedntlcze
snem dążeniu do pełnego w},korzystania zasobów pmyrodnicz) ch zgodnie z ich
naturalnymi predyspozycjami i bez zachwiania funkcji ekologicznlnh środowi
ska' {3. ll)

W dwóch pierwszych wyszczególnionych powyżej sfarmułowaniacll ekotu
ry$tNki została określona jedynie strona popytowa. Dla zaspokdenia potrzeb
tej farmy ruchu turystycznego musi istnieć również strona podażowa, której
B06tda pag#rięcona z kolei ostatnia z przytoczonych definicji. Zresńą w pracy
Autorka niejednokrotnie podnosi problem odpowiedniego zagospoduowania.
zgodnego z wymogami ekologii. Uważam za dl'skuiyjnb mało realny bawicm.
priatytet praw przyrody nad gospodarczą dBidalnością człowieka. Wydaje $ię,
że charakter.proekologiczny będzie miała działalność gospodarcza o najmniej
czym (z możliwych) negatywnym wpływie na środawisjta. Również Autorka
jest zgodna z takim stanowiskiem, pisze bowiem o turystyce jako dziedzinie
wlnoce interdyscyplinarnej. stwuzaj:racej ,,szerokie pole obserwacji i imaliz
lch przedmiotem sąuwarunkovania mkol'ozwaU u, a wśród nich szczególnie szaf\
so i bariery realizadi procesu harmonijncgo współistnienia człowieka i otacza
jącej go przyrody. z pełnym, ale zarazem racjonalnym wykorz) stywaniem za.
soków naturalnych niezbędnych dc} zaspokojenia potrzeb obecnego i przyszłych
pQltc>leń" (B. 14)- '1tidhc, oddające obie pck&y; jest sfoitnułowanie: ..Prowadza.
ne tu rozważania traktują ekotwystykę jako wybraną formę rekremji, kleru
nek gaspodartlwania zasobami środku iBka i sferę specyficznych stoaunkńw,
spdecznych określonych ptoekologicznymi z:isadami i celami postępowania
(s- 20). Dcńmicja ta została uzupełniona o ,,ekologiczne" aspekty Bpołnznc. nie-
zmiernie istotne l ważnt} z ptmktu widzenia socjologicznego

Wybierając -- jak to już zostało stn,ierdzone na początku -- turystyczną
działalność gospodarcząjako pole wdrażania zasad i działań proekologiczn) ch.
Autorka za cel opracowania przyjmuje ,,...próbę określenia wpływu rozwt)ju
ekoturystyki na przekształcenia mentalnościowe, ekonomiczne, prawne i in
gWmcjonalne. pozwalające na proekolagiczną restruktuiyzację zatrudńeniu
zwłaszcza na poziomie lokalnym OI'az w odniesieniu do wielkości i struktniy
rynku pracy regionów tuU'styczn},ch o wybitnych walorach przyrorlnicz},ch"
(s. 16). Z tego też względu w opracowaniu znalazły miejsce rozważania dot)
czące warunków rozwoju ekoturystyki w obszaru(:h cluonion)ch. Na tych serc
nach można zaobserwować konflikty wynikające z rozwoju gospodarki tuby.
etycznej oraz wymagań ochrony środowiska i zasad ekorozwoju. Konieczne $ą
tu kompromisy prawne, organizacyjne i ekonomiczne

Autorka traktując ckoturystykę jako stymulator rozwoju stara się ukazać
w pracy możliwość prz50aznych środowisku sposobów gospodarowania. wyka.
rzysŁania walorów naturalnych bez szkody dja zachowania ich funkdi okolo
licznych, również i na obszarach chronionych. ,,Szeroko rozumiany ekorozwój
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nie oznacza gospodarki $tatyczne}, powrotu do wopqi zdrowych mzwaju<. uzna
cza an mlościawąrestmktuq rację gospodarki w taki sposób, aby osiągnąć eko
nomiczn) dostatek. w tym pełne zatrudnienie, z jednoczesnym ograntczeŃem
negatywnego wpływu na naturalne zasoby i okosystemy'($. 29) Niewątpliwie
bardzo trudne jego osiągnięcie takiej struktur gospodmki. Musi to być realizo-
wane poprzez wle etapowe; zróżnicowane indywidualnie dlu każdego regionu,
Emmy. wst

Autorka stara $ię również na przykładach zagranicznych i omawiając moż
litości ktajowo przedstawić nowe miejsca pracy związane z ekalogieznym kie
runkiem rozwoju turystyki. Stwierdza jednak, że .,l)udno mówić o konieczna
Ei wdrażania zasad ekorozwoju v okresie panującego kr) zl'$u na rynku pracy-

Ekorozwój jako proces wymaga czasu i wielu dodiiŁkowl'ch wysiłków ukittrur
kowanl'ch na zmiany sposobów gospodarowania i postaw społecznych człowie
ka. Ludzie dotknięci bezrobociem lub stojący wobec takiego zagrożenia postu
k\lją źl'ódeł dachadńw dla siebie i swojej rodziny, nie dbając o to czy charakter
zajęcia zarobkowego sprzHa ochronie środowiska przyrodniczego"(s- $1)

Pogarsza sytuadę fakt. że ,,ksztaltowaniein zielonego rynku praGI' nil(t nie
jestjeszcze daatatwznie zaintcresowaw" ($. 55). Nicwątphwie maAutorka t'ade
stwierdzajiŁc: ,.Instyt.racje odpowiedziethte za kształhwanie zasobów siły Toba
czci, kształciwe kadry dla gospodarki narodowejt nie mają ani wyspecjali.:!va
nego. ani zakładanego na przyszłość pmnilu działalności proekologicznd", ..Wgz)
tkie więc resorty, urzędy centralne i regionalne prowadzące politykę spułecz

nĄ i gonpadarczB na różnych szczeblach. powinny stać $ię, w miarę wdrażania
zasad ekorozu aju. fakt)-cznymi uczestnikami procesu kształtowiinia uwarun
kowań sprzyjających powstawaniu proekologicznej struktury rl'nku pracy
w skali państwa i jego poszczególnych regionów"(s: 55)

W szczególności prackologiczną restruktuq'rację rynku pracy w turystyce
możnia zrealizować poprzez rozu'ój ekoturystyki. funkcjonowanie obszarów caro
nionvcb -- w watunknch w'spółdziałaniil gmin. ,.Ekoturl'styka jest bowiem ści
śle związana z działalnością prowadzanąbezpośrednio w terenie przede wszy
stkim przez jego inicszkańców":.. ,,W tym przypadku niezwykle cenne jest od
dalnne i samodzielne;-- w skali lokalnej -- budowanie zal-ów-no nowych ofert
tuirystycznych. jak i poszerzanie U'nku pracy zapewniającego realizację propo
nowanl'ah w regionie usług'(s, 61, 63)- W tym przypadku niezbędna jest jed.
nak do tego fachowa kadra. ,.W przypadku ekotur3'styki fachowość oznacza
również porównywalny z H iedzą.i )}kulturą ekologiczną'( turystów poziom $wia
domości ekologicznej jcj organizatorów i świadczących usługi. W praktyk cią
gle jeszcze kształcenie kadr turystycznych pozostale poda gferq. pawszmbnej
edukacji ekologicznej społeczeństwa"... ,,?ozostaje problem; jak zmienić pro

amy i system nauczania, by zapewnić przygotowanie zasobów siły roboczej
dla tuwałyki proekologicznej?"(s. 80. 83). Wydaje się, zn to pytanie Autorki
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winna zwtać razBmrzone i dotyczyć systemu nauczania całego społeczeństwa
już ad najmłodszych lat dla kształtowania w świadomości społecznej ważności
ochrony środowiska naturalnego

W pracyAutorka nie rozstrzyga wszystkich problemów związanych z eko-
tulyBtyką i 8iolonym rynkiem pncy ipozosławia wiele pytań otwartych. Hale
zy przyznać, że $ą to generalnie pytania trudne.

PodwmowującAutorka stwiwdza: .,]Ckorozwój jest procesem wyrażająclm
się proekologicznymi pmekształceniami poszczególnych działów gos])odaiiki.
tworzaEiiem 8ię ich nowych form. które re8pektuJq wymogi ochrony środowiska

tuiąE ią bie tylko jako formę rekreacji, ale jako Btymulator rozwoju'... ,,Z pew
nakiąistnieje potrzeba stworzenia warunków do rozwoju tego nowego kierun
ku turjrńyki(przez.promowanie nowych form rekreacji) i zmiany charakteru
(ekalagizE©ę) dotychczasowych kierunków praktyki gaspadarki turystycznej
(odejście ad sztampowych ofert i szkodliwych dla środowiska inwestycjij' ..
Pozlrskanie społeczeństwa dla tej koncepcji tnusi uwzględniać argumenty eko

notniczne. Wśród nich naistotnicjszym jest jak dotychczas -- możliwość znali
niemu prEny l uzyskania z niej odpowiednich dochndóvp"... ,,Należy rozpatiy
wać wspólne działania dla ekotuuyBtyki i turystyki widskiej - choćby ze Magię
du na te same tereny otwarte. w których się ana realizuje, Ekotwystyka, ila
wet razem z agroturystyka. to na razie wąski zakres alerty usługowej i dzialal
nośei goapodanwj na tle szeroko rozwiniętego na świecie przemysłu tura,stircz-
nega' ($. 86, 88, 93. 95). ' ' '

Recenzowana praca jast pubbkaqą bardzo potrzebną na rynku wydawni.
czym. Będąc opracowaniem o charakterze teoratyczno-praktycznym. pozwala
na uświadomienie istoty i znaczenia ekoturystyki, a jednocześnie pokazuje re-
alne możliwości realizaqi idei ekologicznego działania w sfeme gospodarki tu
rystycznej. Ze względu na fakt słabej świadomości spolecznej w tej dziedzinie.
wszelkie działania w tym zakresie są niezmiemie cenne i ważne
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