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DO STUDENTÓW KREATYWNYCH… do kogo jest 
skierowana oferta 
tej specjalności ??? 

Źródło: www.crazyguides.com/pl/ 



DO STUDENTÓW  LUBIĄCYCH 

PRACĘ POWYŻEJ 75% NORMY … 

Do kogo jest 
skierowana oferta 
tej specjalności ??? 

fot. W. Warcholik 



DO PRZYSZŁYCH PRZEWODNIKÓW  
GÓRSKICH , MIEJSKICH, PILOTÓW WYCIECZEK … 

do kogo jest 
skierowana oferta 
tej specjalności ??? 

… LUB AKTUALNYCH, KTÓRZY CHCĄ NABYĆ LUB 

PODNIEŚĆ POZIOM WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI  

fot. W. Warcholik 



DO PRZYSZŁYCH I AKTUALNYCH 
REZYDENTÓW I ANIMATORÓW 
bla bla bla … 

-współpracujących  
z przewodnikami i pilotami wycieczek 

do kogo jest 
skierowana oferta 
tej specjalności ??? 

fot. W. Warcholik 



do osób które chcą …  

 

- żyć „na walizkach”, 

- rozwiązywać problemy i kryzysy w imieniu firmy i klientów, 

- dawać sobie radę z trudnymi klientami, 

- być na wezwanie przez 24 godziny, 

- mieć dobro klienta na pierwszym miejscu potem swoje... 

do kogo jest 
skierowana oferta 
tej specjalności ??? 

fot. W. Warcholik 



Przewodnicy i piloci, spośród wszystkich osób biorących udział w ruchu turystycznym mają 

największe możliwości oddziaływania na turystów !! 

 

                                                                           ze wzajemnością … 

 

  CO W NAGRODĘ ZA TEN WYSIŁEK ???  

 

fot. W. Warcholik 



Istnieją oczywiście zawody w których więcej zwiedzisz …   chyba …  

fot. Anna Michalik 



Pilotem wycieczek i przewodnikiem miejskim lub terenowym może być osoba, 
która: 
 

-ukończyła 18 lat, 
- nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku  
z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 
- posiada wykształcenie średnie. 
  

     NA CO CZEKAMY? 
 
 
Czego nam brakuje a otrzymamy na na specjalności „pilotaż i przewodnictwo” ? 
- wiedza i umiejętności, 
- kontakty. 
 

Preferencyjny status w przypadku umowy zlecenia (przeważająca w branży)  
(student do 26 roku życia) 
 



http://przewodnicypokrakowie.pl/ 



NA SPECJALNOŚCI „PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO 

KLUCZEM DO EFEKTYWNEGO STUDIOWANIA SĄ ZAJĘCIA W TERENIE 

 

fot. W. Warcholik 



DOTYCZY TO TAKŻE ZALICZEŃ…. 

fot. W. Warcholik 



 

W przeciwieństwie do kursów, szkoleń itp. oferowanych na rynku … 

 

zajęcia w ramach PiP odbywają się z AUTORAMI PRZEWODNIKÓW, MONOGRAFII,   

a nie z osobami które nauczają z tych publikacji.  

 

fot. M. Gut 



KURSY 

W RAMACH SPECJALNOŚCI 







   METODYKA PILOTAŻU I PRZEWODNICTWA 

SEMESTR 3: 

-15h wykładu 

-15h ćwiczeń 

SEMESTR 4: 

-15h ćwiczeń 

SEMESTR 5: 

- 15h ćwiczeń 

Przykładowe informacje/zdjęcia z zajęć: 

fot. W.Warcholik 



Źródło: www.geoasysta.pl 

strona www kursu: 



Grupa zamknięta fb 

kursu MPIP 



Źródło: www.geoasysta.pl 

Zajęcia mają charakter otwarty: 



JEDYNYM   
ZESPOŁEM OGRANICZEŃ W  KWESTII  PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ  SĄ: 

 

- Państwa finanse (do których dopasowujemy tematy w terenie), 

- Państwa napięty „grafik”, 

- Państwa „lenistwo”. 



DOBRYM   
pomysłem w przypadku wątpliwości w wyborze specjalności jest rozmowa  

ze studentami którzy ją ukończyli (slajdy użyte w prezentacji = zdjęcia z zajęć): 



fot. W. Warcholik 



fot. W. Warcholik 



fot. W. Warcholik 



fot. W. Warcholik 



fot. W. Warcholik 



fot. W. Warcholik 



fot. W. Warcholik 



Dziękujemy za uwagę 
 

dr Paweł Kroh 
dr Witold Warcholik 


