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SZANOWNI PAŃSTWO
Wybór Uczelni Wyższej należy do jednych z najtrudniejszych decyzji w życiu i musi 
być on świadomy i przemyślany. Ważnym jest, aby wybór ten szedł w parze z pasją  
i zainteresowaniami, wówczas sukces w przyszłości jest niemal gwarantowany. 

Absolwenci naszej Uczelni w ogromnej większości odnajdują się w szeregu zawodów 
związanych z turystyką,  hotelarstwem oraz w sektorze publicznym. Są to touroperatorzy, 
managerowie, tłumacze, pracownicy agencji rządowych, specjaliści PR. Ich sukces 
zawodowy jest naszą satysfakcją. Świadczy on bowiem o tym, że swoje zainteresowania 
i talent, dzięki wiedzy zdobytej w naszej Uczelni, przełożyli na zdobycie ciekawej i 
atrakcyjnej pracy. 

Naszą misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także danie młodym ludziom 
szansy efektywnego rozwoju własnej osobowości. Czynimy starania, by być Uczelnią 
otwartą, dostępną pod względem ekonomiczno-finansowym, nastawioną na dobre 
kształcenie. Pragniemy być „oknem na świat” dla wielu zdolnych młodych ludzi, którzy 
nie zawsze mają możliwość kontynuacji nauki między innymi ze względów finansowych. 
Takiej młodzieży pragniemy zapewnić komfortowe warunki nauki, pomoc socjalną oraz 
wesprzeć jej starania w zdobyciu dobrej pracy po ukończeniu studiów dzięki prężnie 
działającemu Biuru Karier. 

Aby te zamierzenia stały się możliwe, proponujemy naszym studentom bogaty wachlarz 
zajęć - m.in. w ramach kół naukowych i kulturalnych czy też licznym płatnym praktykom 
zagranicznym, które w całości zapewnia i organizuje Uczelnia. 

Życzymy Państwu, by Państwa wybory były trafne i aby niosły z sobą satysfakcję i liczne 
sukcesy. 

mgr Jadwiga Barbara Moroz
Kanclerz - Założyciel 
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SŁOWO WSTĘPNE
Nasza Uczelnia od wielu lat rozwija się w kierunku kreacji rzeczywistości turystycznej, 
organizacji ruchu turystycznego, hotelarstwa, poprawy jakości usług turystycznych. 
Zwiększyliśmy bezpośredni kontakt studentów z praktyką branży turystycznej między innymi 
poprzez współpracę z czołowymi organizacjami branżowymi, biurami podróży, organizację 
praktyk w najlepszych obiektach hotelowych w Warszawie takim jak Mariott, Sheraton, Westin, 
Bristol, Raddisson Blu, Gromada, Holiday Inn – potwierdzone certyfikatami, poświadczającymi 
zdobytą wiedzę oraz uprawnienia do pracy w hotelu. Był to ważny krok, gdyż naszą misją 
jest przede wszystkim wszechstronne przygotowanie absolwenta do zawodu, a jego arkana 
powinien poznawać od samego początku kształcenia na uczelni wyższej.

Prowadzimy studia I i II stopnia w zakresie turystyki – proponujemy cały cykl kształcenia 
od matury do magisterium.  Jesteśmy też szkołą języków obcych – w tym także pod kątem 
bogatego praktycznego zastosowania języka, również biznesowego, np. w dziedzinie 
translatoryki, z uwzględnieniem kursów przygotowawczych do egzaminu na tłumacza 
przysięgłego. 

dr Włodzimierz Banasik
Rektor  

Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
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O UCZELNI
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest Uczelnią utworzoną na mocy 
decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. WSTiJO proponuje naukę na 
czterech kierunkach studiów, w tym licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym  
i niestacjonarnym. Należymy do grona wiodących uczelni działających na rynku turystyki, 
nauki języków obcych oraz specjalistów w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

WSTiJO jest Uczelnią nowoczesną i dynamiczną, stawiającą sobie za cel kształcenie na 
najwyższym poziomie kadry dla szeroko rozumianego sektora biznesu turystycznego.  
W tym celu stawiamy na naukę języków obcych, gdyż ich dobra znajomość jest warunkiem 
niezbędnym w pracy na europejskim rynku. WSTiJO podpisała umowę ze szwajcarskim 
Accueil Language Centre, na mocy której wydaje ogólnoeuropejskie branżowe 
certyfikaty językowe ACCUEIL - Foreign Language Competence for the Hospitality and 
Tourism Industrie. Uczelnia zapewnia przygotowanie do egzaminu w ramach programu 
nauczania. 

WSTiJO kładzie duży nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego studenci mają  
eszerokie spektrum możliwości wymiany międzynarodowej i atrakcyjnych staży 
zawodowych w całej Europie dzięki programom Erasmus+ oraz projektom 
współfinansowanym ze środków UE.

W WSTiJO wykładowcami są uznani naukowcy i teoretycy, których publikacje są cenione w 
świecie nauki. Wiedzę praktyczną przekazują studentom specjaliści z zakresu zarządzania, 
hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i osobowość dzięki kołom naukowym. 
Przyjazna atmosfera panująca w WSTiJO, doskonałe warunki studiowania oraz 
indywidualne podejście do studenta sprzyjają zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu 
przyjaźni. 

Zapraszamy!!!
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BAZA DYDAKTYCZNA
WSTiJO mieści się we własnym przestronnym gmachu 
położonym na styku Centrum, Ochoty i Woli, w doskonałej 
lokalizacji blisko Dworca Zachodniego, co daje możliwość 
szybkiego dotarcia do uczelni zarówno studentom  
z Warszawy jak i z miejscowości ościennych. W budynku 
studenci mają możliwość łączenia się z Internetem z własnych 
komputerów dzięki technologii WI-FI.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzibie 
uczelni przy al. Prymasa Tysiąclecia 38 A. 

BIBLIOTEKA NAUKOWA
Biblioteka i czytelnia WSTiJO zawiera wszystkie niezbędne 
do nauki podręczniki, zeszyty naukowe, skrypty, materiały 
w formie płyt CD i DVD oraz licznie prenumerowaną prasę 
ogólnopolską i specjalistyczną. Zbiory biblioteczne WSTiJO 
liczą obecnie ponad 7,5 tysiąca woluminów. W Bibliotece 
znajdują się też komputery do dyspozycji studentów. 

STOŁÓWKA STUDENCKA
Do dyspozycji studentów oddany jest punkt małej 
gastronomii na ok. 50 osób, w której studenci mogą zjeść 
smaczne i zdrowe potrawy w przystępnych cenach.

SALA FITNESS
WSTiJO posiada własną salę Fitness z pełnym węzłem 
sanitarnym oraz siłownię. W części rekreacyjnej studenci 
mogą też korzystać ze stołu do gry w ping-ponga. 

BIAŁY PAŁAC PALCZEW
Ośrodek NAUKOWO - konferencyjny WSTiJO

Nasza Uczelnia jest patronem obiektu naukowo-
konferencyjnego w miejscowości Palczew, położonej  
ok. 60 km od Warszawy w kierunku Radomia. 

Jest to piękny zabytkowy pałacyk znajdujący się  
w pięciohektarowym parku w Dolinie Pilicy ok. 1 km od rzeki. 

To miejsce, w którym studenci WSTiJO mogą odbywać 
praktyki i szkolenia zawodowe pod okiem zawodowych 
kucharzy i managerów. 

W Białym Pałacu Palczew znajduje się profesjonalnie 
wyposażone zaplecze kuchenno-gastronomiczne, sale 
konferencyjne i restauracyjne. Obiekt posiada 16 pokoi oraz 
kameralną Strefę SPA.

Ponadto w Pawilonie Parkowym znajduje się zaplecze 
gastronomiczne i konferencyjne, w którym studenci mogą 
zdobywać szlify kucharsko-kelnerskie ucząc się obsługi 
dużych imprez typu wesela, bankiety czy konferencje.  
W zależności od specjalności studenci poznają tu praktyczne 
aspekty zawodów – kucharza, kelnera, kierownika Sali czy 
managera hotelu i restauracji. Mają możliwość zapoznania 
się od kuchni z profesjonalną obsługą gości hotelowych, 
poznania systemów rezerwacyjnych w turystyce oraz 
zarządzania nimi. Ponadto poznają zasady działania Strefy 
SPA i odnowy biologicznej – najszybciej rozwijającej się 
gałęzi turystyki. 
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KIERUNKI STUDIÓW
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 
proponuje studentom nauczanie na następujących 
kierunkach studiów:

TURYSTYKA I REKREACJA 
studia pierwszego stopnia (licencjackie) ze specjalnościami:

•	 Manager	w	Hotelarstwie	i	Gastronomii	(tryb stacjonarny)
•	 Hotelarstwo	i	Gastronomia	(tryb niestacjonarny)
•	 Organizacja	Usług	Turystycznych
•	 Turystyka	w	Samorządach	Terytorialnych

TURYSTYKA I REKREACJA 
studia drugiego stopnia (magisterskie) ze specjalnościami:

•	 Turystyka	Zdrowotna	-	Odnowa	Biologiczna
•	 Zarządzanie	w	Hotelarstwie	i	Gastronomii
•	 Turystyka	Międzynarodowa
•	 Gospodarka	Turystyczna	w	Regionie

STUDY IN ENGLISH
Leisure and Tourism/Turystyka i Rekreacja

studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) 
prowadzone w języku angielskim

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie)  
ze specjalnościami:

•	 Język	Angielski	w	Biznesie
•	 Translatoryka	Ogólna
•	 Translatoryka:	 tłumaczenia	w	hotelarstwie	 i	biznesie	

turystycznym

FILOLOGIA HISZPAŃSKA
studia pierwszego stopnia (licencjackie) ze specjalnościami:

•	 Język	Hiszpański	w	Biznesie
•	 Translatoryka	Ogólna

STUDIA PODYPLOMOWE 
•	 Turystyka,	Hotelarstwo	i	Gastronomia	dla	nauczycieli	
•	 Poradnictwo	żywieniowe	i	dietetyczne
•	 Dla	tłumaczy	przysiegłych

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA 
CUDZOZIEMCÓW
•	 Intensywne	trzy	miesięczne
•	 Roczne	(dwu	semestralne)

J ę z y k 
a n g i e l s k i  i 

hiszpański to początek 
każdej dalekiej podróży. 

Językiem angielskim posługuje 
się 1755 milionów ludzi, a 
hiszpańskim 386 milionów ludzi. 
Język angielski jest oficjalnym 

językiem w Unii Europejskiej, 
a jęz yk hiszpański to 

prawie cała Ameryka 
P o ł u d n i o w a
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TURYSTYKA I REKREACJA 
Kierunek Turystyka i Rekreacja daje studentowi rozległą 
wiedzę z zakresu branży turystycznej pozwalając zrozumieć 
mechanizmy nią rządzące. Student, w zależności od wybranej 
specjalności, zapoznaje się ze specyfiką organizacji biura 
turystycznego, planowania i kalkulacji imprez turystycznych  
i kulturowych, aspektami psychologii społecznej, 
charakterem pracy w hotelarstwie, instytucjach typu wellness 
i spa, turystyce międzynarodowej, małej i dużej gastronomii. 
Absolwent posiada umiejętność kierowania zespołem 
ludzkim oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Na kierunku obowiązuje 12 tygodni praktyk zawodowych, 
organizowanych przez Uczelnię w ośrodku Naukowo-
Konferencyjnym „Biały Pałac Palczew” jak również w 
instytucjach turystycznych w kraju i za granicą m.in.  
w Hiszpani, Grecji, Francji, Niemczech, Włoszech, USA.  
Na kierunku obowiązuje nauka jednego języka obcego: 
języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania 
oraz fakultatywnie od postaw języka: włoskiego, 
hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego 
i chińskiego. Studenci mają możliwość odbycia części 
studiów w partnerskich uczelniach za granicą w ramach 
ogólnoeuropejskiego programu Erasmus. 

Absolwent znajduje zatrudnienie w biurach i agencjach 
turystycznych, na stanowiskach managerskich i operacyjnych, 
może prowadzić własną działalność turystyczną, hotelarską  
i gastronomiczną. 

TRYB 
•	 Stacjonarny
•	 Niestacjonarny

TOK

•	 Studia	3-letnie	licencjackie
•	 Studia	2-letnie	magisterskie

 
OPŁATY 
TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE

Wpisowe studia I stopnia 200 zł 200 zł

Wpisowe studia II stopnia 300 zł 
(dla absolwentów WSTiJO 0 zł)

300 zł
(dla absolwentów WSTiJO 0 zł)

Czesne opłata roczna 4.300 zł 3.900 zł

Opłata semestralna 2 x 2.200 zł 2 x 2.000 zł

Opłata miesięczna - 10 rat 10 x 450 zł 10 x 410 zł

Opłata miesięczna - 12 rat 12 x 390 zł 12 x 360 zł
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STUDY IN ENGLISH
The Higher School of Tourism and Foreign Languages in 
Warsaw (WSTiJO) offers the undergraduate and graduate 
programmes in a full time.

LEISURE AND TOURISM 
at undergraduate level offers degree pathways in the following areas: 

•	 Management	of	Hospitality	and	Catering
•	 Tourism	in	local	government	
•	 Travel	Industry	Services

at graduate level offers degree pathways in the following areas:

•	 Health	Tourism	and	Wellness
•	 Management	of	Hospitality	and	Catering	
•	 International	Tourism
•	 Tourism	Economy	in	the	Region

Students acquire strong practical and theoretical knowledge in the following specific 
areas:
•	 financial	 and	 legal	 aspects	 of	 doing	 business	 in	 tourism	

sector	 in	 view	 of	 administrative	 and	 legal	 regulations	 in	
force	in	Poland	and	the	EU

•	 marketing	 planning	 in	 a	 tourism	 enterprise,	 designing	
and	creating	new	products,	optimising	 sales	 channels	 for	
tourism	products

•	 negotiating	techniques	–	types	and	styles	of	negotiation
•	 coordinating	efforts	of	hospitality	and	catering	businesses
•	 strong	 recognition	 of	 cultural	 and	 social	 factor	 while	

anticipating	growing	demand	for	tourism.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 
oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, w języku 
angielskim w trybie stacjonarnym.

TURYSTYKA I REKREACJA 
na studiach pierwszego stopnia oferuje następujące specjalności:

•	 Menager	w	Hotelarstwie	i	Gastronomii	
•	 Turystyka	w	Samorządach	Terytorialnych
•	 Organizacja	Usług	Turystycznych

na studiach drugiego stopnia oferuje następujące specjalności:

•	 Turystyka	Zdrowotna	–	Odnowa	Biologiczna	
•	 Zarządzanie	w	Hotelarstwie	i	Gastronomii
•	 Turystyka	Międzynarodowa
•	 Gospodarka	Turystyczna	w	Regionie

Studenci zdobywają szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie takich 
obszarów jak: 
•	 p rawno - f inansowe	 aspek t y 	 funkcjonowania	

przedsiębiorstwa	 turystycznego	 w	 świetle	 przepisów	
prawno-administracyjnych	Polski	i	Unii	Europejskiej	

•	 planowanie	działań	marketingowych	w	przedsiębiorstwie	
turystycznym	,	kreowanie	nowych	produktów	turystycznych,	
doskonalenie	kanałów	sprzedaży	ofert	turystycznych	

•	 techniki	negocjacyjne	–	rodzaje	i	style	negocjacji	
•	 koordynowanie	działań	w	przedsiębiorstwach	hotelarskich		

i	gastronomicznych	
•	 dogłębna	 znajomość	 aspektów	 kulturowo-społecznych		

w	 świetle	 antycypowania	 wzrastających	 potrzeb	
turystycznych	

JOINS US! ENHANCE YOUR OPPORTUNITIES IN THE EU 
LABOUR MARKET – STUDY TOURISM IN ENGLISH IN AN  
INTERNATIONAL STUDENT ATMOSPHERE!

OPŁATY/CHARGES AND FEES
Wpisowe/Registration	fee:		150	€		(opłata	jednorazowa	w	euro)
Czesne/Tuition:		1.950	€		(opłata	roczna	w	euro)
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znajomość języka. Natomiast specjalność Translatoryka 
przygotuje Cię do wykonywania tłumaczeń tekstów jak 
również tłumaczeń symultanicznych, niezbędnych w czasie 
międzynarodowych kongresów czy w pracy w strukturach 
Unii Europejskiej. 

Na kierunku obowiązuje dwanaście tygodni praktyk 
zawodowych, które zapewnia uczelniane Biuro Karier.  
Pr ak t y k i  o dby wają  s ię  w p laców k ach o 
charakterze odpowiadającym  danej specjalności   
tj. w    przedstawicielstwach firm międzynarodowych, 
wydawnictwach, mediach, placówkach dyplomatycznych, 
instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami  
nauczania, biurach podróży, hotelach etc.

TRYB 

•	 Stacjonarny
•	 Niestacjonarny

TOK

Studia 3-letnie licencjackie z możliwością kontynuacji na 
2-letnich uzupełniających studiach magisterskich  

FILOLOGIA ANGIELSKA
Dlaczego Anglistyka cieszy się tak dużą popularnością wśród 
studentów na całym świecie? Gdyż jest to podstawowy język 
w komunikacji międzynarodowej na każdym kontynencie. 
Jest to pierwszy i najważniejszy język biznesu w XXI w.  
W związku z tym, jeśli chcesz mieć pewność znalezienia 
dobrej pracy po ukończeniu studiów, studiuj Anglistykę w 
WSTiJO. 

Dlaczego WSTiJO? Ponieważ jesteśmy uczelnią stricte 
językową. Nasza kadra to specjaliści najwyższej klasy w swojej 
dziedzinie. Znają perfekcyjnie arkana języka, są autorami 
licznych publikacji, z których uczą się studenci w całej Polsce. 

Co jest istotne na wszelkich studiach filologicznych, to 
doskonała znajomość języka w mowie i piśmie. To podstawa 
sprawnej komunikacji we współczesnym świecie. Język 
jest żywą wciąż rozwijającą się tkanką, dlatego w WSTiJO 
nie zapominamy o nauczaniu języka żywego, również 
potocznego, słownictwa związanego z informatyką i nowymi 
technologiami. 

WSTiJO gwarantuje, że po ukończeniu studiów język angielski 
nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic. 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI 

•	 Język	Angielski	w	Biznesie
•	 Translatoryka	Ogólna
•	 Translatoryka:	 tłumaczenia	w	hotelarstwie	 i	biznesie	

turystycznym

To specjalności skrojone dla potrzeb dzisiejszego świata. 
Jako uczelnia staramy się tak przygotować naszych 
absolwentów, aby tuż po ukończeniu studiów płynnie 
weszli na rynek pracy. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na 
praktyczne nauczanie języka branżowego. Język angielski 
w Turystyce czy Język Angielski w Biznesie da Ci możliwość 
pracy w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach 
operacyjnych i managerskich, gdzie wymagana jest biegła 

 
OPŁATY (STUDIA I i II)

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE

Wpisowe studia I stopnia 200 zł 200 zł

Wpisowe studia II stopnia 300 zł 300 zł

Czesne opłata roczna 4.900 zł 4.450 zł

Opłata semestralna 2 x 2.550 zł 2 x 2.350 zł

Opłata miesięczna - 10 rat 10 x 530 zł 10 x 490 zł

Opłata miesięczna - 12 rat 12 x 460 zł 12 x 420 zł
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FILOLOGIA HISZPAŃSKA
Hiszpański to oficjalny język w 21 krajach położonych na  
4 kontynentach  - Europie, Ameryce Północnej i  Południowej,  
Afryce, trzeci po angielskim i chińskim język na świecie pod 
względem liczby osób posługującym się nim jako ojczystym, 
drugi język internetu.

Są to powody, dla których warto uczyć się języka Picassa  
i Almodóvara, bowiem w dzisiejszym świecie jego znajomość 
poszerzy szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy m.in.  
w placówkach kulturalnych, izbach handlowych,  a także  
w dziennikarstwie. 

Absolwent posiądzie biegłą znajomość języka w mowie 
i piśmie. Będzie znał zarówno język wysoki – literacki jak 
również codzienny. 

Studenci filologii zdobędą ponadto wiedzę z dziedziny 
literatury, historii, geografii z elementami turystyki  
a także kultury (sztuki, architektury, muzyki, filmu) krajów 
hiszpańskiego obszaru językowego.

Kandydaci nie muszą mówić po hiszpańsku. Naukę 
rozpoczynamy od poziomu podstawowego. Ponieważ 
będzie ona dość intensywna, również mile widziane są osoby 
posiadające już pewną znajomość tego języka.

W programie są również zajęcia z dziennikarstwa, języka 
biznesowego, literaturoznawstwa, językoznawstwa  
i nowoczesnych technik informacyjnych.

Aby zwiększyć  szanse swoich studentów na rynku pracy 
WSTiJO umożliwia naukę  drugiego języka do wyboru: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub włoskiego.

Wykładowcami na naszej uczelni są uznani iberyści oraz 
native speakerzy z krajów hiszpańskojęzycznych. 

Studenci mają możliwość wyjazdu na jeden semestr lub jeden 
rok studiów lub na praktykę w ramach programu Erasmus 
na uniwersytet w Granadzie lub Gironie. Jest to wyjątkowa 
szansa na poznanie języka i kultury kraju oraz zdobycia 
pierwszych doświadczeń zawodowych. 

Dołącz do  40 milionów osób uczących się hiszpańskiego na 
całym świecie!

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI

•	 Język	Hiszpański	w	Biznesie
•	 Translatoryka

TRYB
•	 Stacjonarny
•	 Niestacjonarny

TOK

Studia 3-letnie licencjackie z możliwością kontynuacji na 
2-letnich uzupełniających studiach magisterskich  

 
OPŁATY 
FILOLOGIA HISZPAŃSKA STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE

Wpisowe 200 zł 200 zł

Czesne - opłata roczna 4.900 zl 4.450 zł

Opłata semestralna 2 x 2.550 zł 2 x 2.350 zł

Opłata miesięczna - 10 rat 10 x 530 zł 10 x 490 zł

Opłata miesięczna - 12 rat 12 x 460 zł 12 x 420 zł
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OPŁATY 

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia te skierowane są do osób, które ukończyły studia 
wyższe.

WSTiJO proponuje Studia Podyplomowe na następujących 
specjalizacjach:

TURYSTYKA,	HOTELARSTWO	I	GASTRONOMIA	
DLA	NAUCZYCIELI	

TRYB 

•	 Niestacjonarny	(3	semestry)

ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH  

•	 360	godzin

OPŁATY

•	 4500	zł	lub	2	x	2250	zł

PORADNICTWO	ŻYWIENIOWE	I	DIETETYCZNE		

TRYB
•	 Niestacjonarny	(3	semestry)

ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

•	 360	godzin

OPŁATY

•	 4500	zł	lub	2	x	2.250	zł

DLA	TŁUMACZY	PRZYSIĘGŁYCH	

TRYB
•	 Niestacjonarny	(2	semestry)

ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

•	 220	godzin

OPŁATY

•	 5600	zł	lub	2	x	2.850	zł

DLA	TŁUMACZY	PRZYSIĘGŁYCH	

Studia dla osób, które posiadają biegłą znajomość języka 
obcego (poziom C2), w tym dla obcokrajowców, biegle 
posługujących się, obok języka obcego, językiem polskim.

ZAKRES KSZTAŁCENIA
zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (grupa 
wieczorowa, od godz. 17.00) 2 razy w tygodniu lub 
weekendowym (grupa weekendowa) 8 weekendów  
w semestrze.

CEL KSZTAŁCENIA
przygotowanie do państwowego egzaminu ustnego  
i pisemnego na tłumacza przysięgłego, przygotowanie do 
wykonywania zawodu tłumacza, nabycie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu prawa (w tym prawa UE i spoza UE), 
działalności gospodarczej, przygotowanie słuchaczy do 
profesjonalnego przekładu ustnego i pisemnego różnych 
tekstów użytkowych. profesjonalnego przekładu ustnego  
i pisemnego różnych tekstów użytkowych.
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ERASMUS+  
I WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest 
beneficjentem programu Erasmus od ponad 7 lat. Udział w 
programie pozwala na rozwój uczelni w ramach współpracy 
międzynarodowej z uczelniami oraz wymianą dobrych 
praktyk.

We WSTiJO zostały podjęte odpowiednie kroki w celu 
zwiększenia świadomości studentów na temat możliwości 
i perspektyw, jakie daje udział w programie Erasmus+.  
Na terenie uczelni organizowane są spotkania informacyjne, 
a wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej uczelni w zakładce Erasmus+.

Nasi studenci oraz pracownicy mają możliwość wyjazdu 
do uczelni partnerskimi oraz przedsiębiorstw w różnych 
miejscach Europy. Współpracujemy z Uniwersytetami 
w Granadzie (Hiszpania), Gironie (Hiszpania), Zadarze 
(Chorwacja), Debreczynie (Węgry), Nikozji (Cypr). Dodatkowo 
uczelnia współpracuje z organizatorami praktyk – Jobtrust, 
Animafest, Blue Lagoon Group, Dom Kultury Polskiej na 
Litwie, H-Top Hotels & Resorts Group w Hiszpanii. Dzięki 
owocnej współpracy ze wszystkimi partnerami, każdego 
roku realizowane jest 20 wyjazdów w ramach programu 
Erasmus+. Łącznie wyjechało już ponad 200 osób z naszej 
uczelni. Studenci WSTiJO są bardzo dobrze oceniani oraz 
otrzymują pochlebne recenzje.

Do naszej Uczelni regularnie przyjeżdżają studenci z innych 
krajów na wymianę w ramach programu Erasmus+. 

OPINIE STUDENTÓW O PRAKTYKACH

W ramach praktyk odbyłam 3-miesięczny wyjazd na Słowację. Miałam szansę zobaczyć jak 
wygląda praca w hotelu, a co ważniejsze poznać sposób zarządzania tak dużym obiektem, jego 
zasobem i personelem, by hotel dalej funkcjonował i przynosił zyski. Bezproblemowy przebieg 
stażu spowodował, że nie chciałabym zmieniać niczego w programie stażu. Tydzień przewidywał 
również wiele dni wolnych, co pozwoliło mi na zwiedzenie Słowacji, od strony mi nieznanej, od 
strony osoby tam mieszkającej i pracującej. Niezwykle ważna była znajomość języków, które 
wreszcie mogłam doszkolić, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, które wymagały ode mnie 
profesjonalizmu i powodowały stres. 

Staż był dobrą inwestycją na przyszłość, podczas trwania programu nauczyłam się więcej niż się 
spodziewałam. Czułam się otoczona opieką i uwagą, bym mogła wynieść ze stażu jak najlepsze 
doświadczenie i miłe wspomnienia. Staż umożliwił mi zdobycie nowych i rozwinięcie starych 
umiejętności, przez co stał się instrumentem mojej aktywizacji zawodowej. Było to narzędzie 
skuteczne, pomocne w poszukiwaniu pracy w przyszłości.  

Natalia Ojrzyńska

W tym roku miałam możliwość pojechać na staż na Cypr i co można powiedzieć -BYŁO SUPER! 
Otrzymałam wspaniałe doświadczenie w pracy w hotelu oraz oczywiście z dziećmi (pełniłam 
m.in. funkcję animatorki). Dzięki temu razem z grupą uczestniczyłam w fantastycznych 
wycieczkach turystycznych i zajęciach sportowych – Water Park, Bowling, oczywiście plaża, 
polsko-angielskie karaoke i inne. Dziękuje WSTIJO za praktyki, moc pozytywnych emocji, oraz 
wspaniałe doświadczenie w swoim zawodzie.

Yanina Otchenash-Makhevska

Jestem bardzo zadowolona ze stażu w hotelu Gromada Centrum, w czasie którego miałam 
szansę zdobycia bogatego zakresu wiedzy w zakresie obsługi gościa hotelowego, pracy z 
klientem, wyposażenia i funkcjonowania obiektu hotelowego oraz pracy inspektora służby 
pięter. Pozwoli mi to z większą pewnością podchodzić do poszukiwania pracy w hotelarstwie.

Justyna Niedźwiadek

Staż w biurze podróży, dzięki bardzo obszernemu i profesjonalnemu programowi, oraz skupieniu 
na praktycznej nauce pozwolił mi na bardzo dokładne poznanie zawodu, zwłaszcza w zakresie 
znajomości destynacji sprzedażowych, etapów tworzenia produktu turystycznego, znajomości 
systemów rezerwacyjnych i technik obsługi klienta. Polecam !

Liliana Gołaszewska

Staż w Wilnie był bardzo interesującym doświadczeniem. Dzięki niemu zdobyłam rzetelną 
wiedzę dotyczącą pracy w hotelarstwie, mogłam tez samodzielnie wziąć udział w praktycznych 
działaniach w realnych sytuacjach – rozmowa z gościem, przygotowywanie oferty, współpraca 
przy organizacji wydarzenia kulturalnego. Jest to praktyka, której nic nie zastąpi. Dzięki pobytowi 
i pracy za granicą poprawiła się również moja pewność siebie, asertywność i umiejętności 
komunikacyjne.

Agata Kamińska
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PROJEKTY WSTIJO WSPÓŁFINANSOWANE 
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WSTiJO posiada bogate doświadczenie w realizacji 
programów współfinansowanych z funduszy UE, 
skierowanych do studentów naszej Uczelni, wspierających 
rozwój kluczowych umiejętności potrzebnym kandydatom 
do pracy w turystyce. W ramach projektów Uczelnia realizuje 
zajęcia edukacyjne, rozwojowe, praktyczne kursy – np. pilota 
wycieczek i przewodnika miejskiego, oraz przede wszystkim 
staże zawodowe w najlepszych obiektach hotelarskich  
i biurach podróży zarówno w kraju, jak i za granicą – np. na 
Cyprze, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, na Słowacji i na 
Litwie.

O poziomie realizowanych projektów może świadczyć 
fakt, iż wielu absolwentów staży otrzymuje propozycję 
pracy bezpośrednio po zakończeniu praktyk, a certyfikaty 
przyznawane przez Uczelnię oraz instytucje partnerskie są 
bardzo dobrze widziane przez pracodawców. 

NASZE	PROJEKTY	TO	MIĘDZY	INNYMI

NAUKA DLA PRAKTYKI – PRAKTYKA DLA NAUKI. PROGRAM 
ROZWOJOWY WSTIJO
Projekt realizowany w roku akademickim 2014-2015. 
Udział wzięło 108 uczestników – studentów WSTiJO.  
Zrealizowano:

•	 Zajęcia	 dydaktyczne	 z	 zakresu:	 Animacji	 Działań		
w	 Turystyce,	 Organizacji	 Usług	 Turystycznych,	
Badania	Jakości	Usług	Turystycznych	oraz	Zarządzania	
Przedsiębiorstwem	Turystycznym.

•	 Zajęcia	praktyczne:	certyfikowane	szkolenia	językowe	
Accueil,	 certyfikowane	 szkolenia	 Pilot	 Wycieczek,	
certyfikowane	szkolenia	Przewodnik	Miejski.

•	 Staże	krajowe	i	zagraniczne.

 
 

CZAS NA STAŻ
Projekt realizowany w latach 2016 – 2017, zakładający 
realizację wysokiej jakości zajęć stażowych dla studentów  
II roku kierunku TiR WSTiJO. W ramach dwóch edycji projektu 
zrealizowano w sumie 70 trzymiesięcznych wyjazdów 
stażowych (35 staży krajowych oraz 35 staży zagranicznych).

STUDIUJESZ – STAŻUJESZ
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019, zakładający 
realizację wysokiej jakości zajęć stażowych dla studentów  
II roku kierunku Turystyka i Rekreacja WSTiJO. W każdej 
edycji zaplanowano realizację 24 trzymiesięcznych staży 
krajowych i zagranicznych (w sumie 20 staży krajowych i 28 
zagranicznych).

NASI PARTNERZY

•	 MV	 Educational	 Services	 And	 Study	 Consulting	 LTD	
(Cypr)

•	 Valana	Hotel	(Cypr)
•	 H-Top	Hotels	&	Resorts	Group	(Hiszpania)
•	 Job	Trust	(Grecja)
•	 Blue	Lagoon	Group	(Grecja)
•	 Association	Weimar	Plus	(Francja)
•	 Dom	polski	–	hotel	Pan	Tadeusz	(Litwa)
•	 Sieć	hotelowa	Gromada	(Polska)
•	 Sieć	hotelowa	Satoria	(Polska)
•	 Sofitel	Victoria	Warszawa	(Polska)
•	 Hotel	Marriott	Centrum	(Polska)
•	 Biały	Pałac	Palczew	(Polska)
•	 Warszawska	Izba	Turystyki	(Polska)
•	 Biuro	Podróży	ORION	(Polska)
•	 Biuro	Podróży	Sprachcaffe	(Polska)
•	 Biuro	Podróży	Fatra	(Polska)

oraz inne, renomowane instytucje rynku turystycznego.
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WYDAWNICTWA WSTIJO
WSTiJO wydaje cykliczne wydawnictwa, których celem jest 
przyczynianie się do pogłębiania wiedzy naukowej z dziedziny 
turystyki. Pozycje wydawane w postaci monografii, skryptów, 
Zeszytów Naukowych itp., powstające przy współpracy 
pracowników naukowych WSTiJO stanowią doskonałe źródła 
wiedzy dla studentów pragnących zrozumieć mechanizmy 
rządzące mikro i makro-turystyką.

WSTiJO przy współpracy filologów i native speakerów 
wydaje również multikulturowe podręczniki do nauki 
języków obcych będące odpowiedzią na aktualne potrzeby 
europejskiego rynku.

ZESZYTY NAUKOWE I MONOGRAFIE WSTIJO

•	 Turystyka	i	Rekreacja	(cykl	zeszytów	naukowych)
•	 Tourism	In	Poland
•	 Dynamika	Przemian	Rynku	Turystycznego
•	 Trendy	Żywnościowe	w	Turystyce
•	 Podróże	 i	 Turystyka	 w	 Perspektywie	 Społecznej	

Filozoficznej	i	Pedagogicznej	(T1	i	T2)
•	 Wielokulturowość	w	Turystyce
•	 Kultura	i	przyroda	w	turystyce	górskiej
•	 Przestrzeń	turystyki	kulturowej

Całość	naszych	zbiorów	dostępna	na	
www.wydawnictwa.wstijo.edu.pl

ORGANIZACJE STUDENCKIE 
W WSTiJO działają liczne Koła Naukowe, m.in. Koło 
Geograficzne Continents, Koło Hotelarstwa, Kuchnie Świata 
oraz koła zainteresowań m.in. „Fotka” i „Podróżnik”.

KOŁO NAUKOWE CONTINENTS
Koło organizuje wyprawy turystyczno-naukowe oraz 
bierze czynny udział w przedsięwzięciach mających na 
celu zapoznanie się z dorobkiem kulturalno-turystycznym 
Polski i świata. W 2011 r. Koło CONTINENTS zorganizowało 
m.in. wyprawę wysokogórską w Góry Betyckie w Hiszpanii,  
a w 2010 r. wyprawę w najpotężniejszy masyw Alp - Monte 
Rosa.

SAMORZĄD STUDENCKI
Samorząd jest organem pośredniczącym między studentami 
a władzami Uczelni, jest obierany cyklicznie w wyborach 
studenckich. Samorząd angażuje się w liczne akcje o 
charakterze naukowym, kulturalnym i charytatywnym, 
organizuje otrzęsiny studenckie.

Wśród działań Samorządu należy również wymienić 
prowadzenie Kroniki Uczelni oraz organizowanie 
Koła Kulturowego, którego zadaniem jest rozwijanie  
zainteresowań kulturow ych studentów poprzez  
uczęszczanie na spektakle teatralne, filmowe, wystawy, 
performance itd. przy pomocy finansowej Uczelni.
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POMOC MATERIALNA
WSTiJO oferuje studentom bogaty system pomocy 
materialnej przyznawanym ze środków Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz własnych. 

W ramach pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o:
•	 stypendia	socjalne
•	 stypendia	naukowe
•	 stypendia	dla	osób	niepełnosprawnych
•	 zapomogi

Wszystkie typy pomocy materialnej przysługują zarówno 
studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

BIURO KARIER
Biuro Karier WSTiJO należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur 
Karier. Głównym zadaniem Biura jest udzielania studentom 
i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy 
w zakresie wchodzenia na rynek pracy. W tym celu Biuro 
organizuje spotkania, w czasie których studenci uzyskują 
pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, pisaniu 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się do odbycia 
rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro Karier WSTiJO mając 
ugruntowaną pozycję wśród pracodawców systematycznie 
otrzymuje oferty pracy adresowane do swoich studentów  
i absolwentów.

PRAKTYKI STUDENCKIE
Zgodnie z procesem kształcenia w WSTiJO studentów 
obowiązuje odbycie praktyk zawodowych. Biuro Karier 
zapewnia wszystkim studentom odbycie praktyk  
w renomowanych firmach i instytucjach związanych  
z kierunkiem studiów studenta oraz z jego osobistymi 
aspiracjami. Studenci mają możliwość odbycia praktyk 
zarówno w kraju jak i w instytucjach partnerskich za granicą 
(m.in. Grecja, Hiszpania, Dania, Węgry, Francja) dzięki ścisłej 
współpracy, jaką WSTiJO prowadzi w krajach EU oraz  
programowi Erasmus. 

www.wstijo.edu.pl



DODATKOWO NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

•	 dyplom	 ukończenia	 studiów	 I	 stopnia	 wraz	 z	
suplementem	 (oryginał lub odpis oraz tłumaczenie przysięgłe w 
przypadku cudzoziemców)

OPŁATY
Wpisowe oraz pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie w kasie 
Uczelni lub na konto Wyższej Szkoły Turystyki i Języków 
Obcych w Warszawie

Nr 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
lub
Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587

Konto dla cudzoziemców (Euro)

SWIFT BIG BPL PWXXX  
Nr 12 1160 2202 0000 0001 8718 1876

ULGI W OPŁATACH 

•	 W	przypadku	 jednoczesnego	pobierania	 nauki	 przez	
małżeństwo	 studenckie	 bądź	 rodzeństwo,	 każdy	
ze	 studentów	 otrzymuje	 ulgę	 w	 opłacie	 czesnego		
w	wysokości	10	%.

•	 W	przypadku	wyboru	drugiej	 specjalności	 tylko	 25%	
czesnego

ZASADY REKRUTACJI
Starając się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Turystyki 
i Języków Obcych w Warszawie należy złożyć wymienione 
poniżej dokumenty w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą 
pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji. 
Przyjęcia odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń  
a przypisanie do odpowiednich grup językowych na 
podstawie punktów otrzymanych z języka obcego na 
świadectwie maturalnym.

WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH 
DOKUMENTÓW 
(ogół dokumentów na studia I i II stopnia)

•	 kwestionariusz	osobowy	(do pobrania na wstijo.edu.pl)
•	 kserokopia	dowodu	osobistego	lub	innego	dokumentu	

potwierdzającego	tożsamość	kandydata
•	 4	fotografie	zgodne	z	wymaganiami	obowiązującymi	

przy	wydawaniu	dowodów	osobistych
•	 podpisana	umowa	o	studiowanie	(do pobrania na wstijo.edu.pl) 
•	 potwierdzenie	wymaganych	opłat
•	 cudzoziemcy	 dokumentują	 dodatkowo	 swoje		

ubezpieczenie,	 	 dostarczają	 zaświadczenie		
o	ukończeniu	kursu	języka	polskiego,

•	 cudzoziemcy,	którzy	nie	posiadają	znajomości	języka	
polskiego	uczą	się	na	I	roku	studiów	języka	polskiego	
jako	języka	drugiego

DODATKOWO NA STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

•	 świadectwo	dojrzałości
•	 świadectwo	ukończenia	szkoły	średniej	(tłumaczenie	

przysięgłe	w	przypadku	cudzoziemców)
•	 kopia	paszportu	w	przypadku	cudzoziemca	

REKRUTACJA INTERNETOWA
INTERNETOWY REJESTR  KANDYDATÓW

WWW.WSTIJO.WARSZAWA.PL
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AUTOBUSY:
136, 154, 167,178, 184, 186

Al. Prymasa Tysiąclecia 38 A
01-242 Warszawa

Tel./fax: (022) 624 95 60

www.wstijo.edu.pl
rekrutacja@wstijo.edu.pl
Tel.: (022) 624 95 58

SIEDZIBA WSTiJO

INFORMACJE I ZAPISY
od	15	marca	do	30	października

W siedzibie Uczelni 
pon. - pt.: 10.00 - 18.00

sob.: 8.00 - 14.00
       

Rekrutacja Internetowa
rekrutacja@wstijo.edu.pl
www.wstijo.edu.pl

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE
szczegółowe	informacje	na

www.wstijo.edu.pl

facebook.com/ 
wstijowarszawa

twitter.com/ 
wstijo


