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Wykładowca Uczelniany Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w
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Doświadczony pedagog, przedstawiciel branży związanej z działalnością
socjalno - turystyczną, założyciel Polsko - Ukraińskiej Izby Turystycznej. Były
m.in. dyrektor hoteli w Warszawie, były kierownik oddziału turystyki i
wypoczynku w m.st. Warszawy, czy Wiceprezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej
Polskiej.
Prywatnie wielki fan pracy z młodzieżą jak i turystyki caravaningowej.
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"Jestem
przekonany, że
zatrudniamy
bardzo dobrych,
doświadczonych
wykładowców z
tytułami
naukowymi, ale
Jak ocenia Pan obecny system edukacji
w kierunku hotelarstwa w Polsce i
samej rekrutacji na studia?
O żadnym systemie nie możemy
mówić, bo tu niestety nie ma żadnego
systemu. Każda uczelnia na swój sposób
stara się, aby rekrutacja wypadła bardzo
dobrze. Jedni robią to lepiej, drudzy
nieco gorzej. Przede wszystkim każda
rekrutacja
kosztuje
bardzo
dużo
pieniędzy, bo rzecz w tym, że
ogłoszenia, bilbordy, informacje w
środkach masowego przekazu czy nawet
na targach i nie tylko - to bardzo
kosztowna sprawa. Niestety wielu
uczelni nie stać na to, żeby się
reklamować w miejscach dostępnie
publicznych. Oczywiście na rynku
mamy dużą konkurencję i związku z
tym każda rekrutacja odbywa się w taki
sposób, że uczelnie starają się o nowych
studentów w różny sposób poprzez
różnego rodzaju działania na przykład
przez swoją atrakcyjność i szeroką
ofertę studiów. I tak jak u nas np. mamy
na
naszej
uczelni
specjalizację:
„manager hotelarstwa i gastronomii” i w
związku z tym jest prowadzony
specjalny program tej specjalizacji,
gdzie nasi studenci mają praktyki w
najlepszych warszawskich hotelach, do
tej pory oferowaliśmy semestralne
praktyki, obecnie będą to roczne,
dlatego, że naturalnym staję się fakt, że
należy więcej przebywać w hotelu.
Studenci oczekują praktycznej nauki
zawodu.
Student
musi
zdobywać
praktykę zawodową już na studiach, a
nie gdy skończy edukację i dopiero
poznaje szlif hotelarski. To może być

już nieco późno. Nieco z innej strony,
jednakże nadal stosunkowo blisko, to
nasz kierunek turystyczny. Chcę
powiedzieć jasno i wyraźnie, że
wszystkie obecnie uczelnie łącznie z
naszą mają poważne problemy z
naborem na pierwszy rok na turystykę,
co jest skutkiem pandemii, która
pokazała, że branża turystyczna jest
jedną z czołowych branż, która
naprawdę przegrała i w związku z tym
nie mamy wielu chętnych na pierwszy
rok studiów.
Czy uczelnie w Polsce są odpowiednio
przygotowane do tego, aby szkolić
młodych hotelarzy?
Mam nadzieję, że uczelnie o profilu
turystycznym,
hotelarskim
czy
gastronomicznym są przygotowane do
tej roli, jednakże wolałbym chyba
nieco bardziej skupić się na swojej
uczelni, bo jestem przekonany, że
zatrudniamy
bardzo
dobrych,
doświadczonych
wykładowców
z
tytułami naukowymi, ale również
zatrudniamy
branżystów.
Wykładowców - praktyków, którzy
każdego dnia mają do czynienia z
działalnością
obsługi
ruchu
turystycznego i w związku z tym
kreują bardzo dobre zajęcia, wykłady ćwiczenia i oferują różnego rodzaju
wartościowe pogadanki, które nie są
wyłącznie podparte teorią, ale również
pokazują sporą dawkę informacji o
branżowym życiu codziennym. Nie
każda uczelnia może mieć takie
możliwości dlatego też uważam, że my

również
zatrudniamy
branżystów.
Wykładowców praktyków,
którzy każdego
dnia mają do
czynienia z
działalnością
obsługi ruchu
turystycznego i
w związku z tym
kreują bardzo
dobre zajęcia,
wykłady ćwiczenia"
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"Staramy się
uatrakcyjniać
zajęcia mając na
uwadze, że
właśnie edukacja
poza szkołą - w
zakładach pracy w
miejscach do tego
oddelegowanych
radzimy sobie na rynku naprawdę
dobrze. Kierunek hotelarski jest dobrze
postrzegany
przez
maturzystów,
jednakże są problemy na przykład z
zainteresowaniem
kierunkami
turystycznymi.
Staramy
się
uatrakcyjniać zajęcia mając na uwadze,
że właśnie edukacja poza szkołą - w
zakładach pracy w miejscach do tego
oddelegowanych spełnia oczekiwania
zarówno studentów jak i przyszłych
pracodawców. Studentom tym samym
zapewniamy możliwość rozwoju i
przyglądania się temu jak to wszystko
funkcjonuje a zwłaszcza kontaktów z
pracownikami w miejscu ich pracy.
Bardzo cenię sobie praktykę i dlatego
bardzo często zabiegam o to, aby było
jej w codziennym toku nauki jak
najwięcej.
Czy uważa Pan, że warto studiować
kierunki hotelarskie? Czego możemy
nauczyć się właśnie na tym kierunku?
Jak studia mogą przygotować nas do
zawodu?
Oczywiście, że tak. Nie ma innej
możliwości. Sam kiedyś przez wiele lat
kierowałem
hotelami,
campingami
pensjonatami w kraju a także zakładami
zbiorowego
zakwaterowania
na
budowach zagranicznych. Nie ma
również wątpliwości, że hotelarz to
piękny zawód, ale na pewno nie dla
wszystkich. Dlatego też staramy się w
naszej Uczelni pokazać studentom
poprzez praktyki zawodowe w hotelach
jak wygląda sprawa samej, codziennej

obsługi gości w hotelarstwie. Nie
każdy student przychodzący do szkoły
ma wiedzę o możliwościach tej pracy,
warunkach w hotelach w Polsce czy na
świecie. Naszą rolą jest pokazywanie
studentom
z
czym
wiąże
się
wykonywanie tego zawodu i ważne
jest, żeby sami studenci zobaczyli czy
w przyszłości będą pracowali w tej
branży. Istotne jest to, aby dobrze się
czuli w zawodzie, bo jest to branża
różna od innych. Oczywiście, jest
wyjątkowa- spotykamy się z ludźmi i
obcujemy każdego dnia z drugą osobą,
a nie wszyscy mentalnie się do tego
nadajemy. W związku z tym podczas
gdy nasza młodzież przechodzi przez
roczne praktyki w renomowanych
hotelach, to zobaczy, że jej miejsce jest
właśnie w tym zawodzie. Szkoła
oferuje praktykę i teorię to jest bardzo
dobre połączenie i taka forma na
pewno będzie utrzymana przez długie
lata. Wierzę, że to co robimy jest na
pewno bardzo potrzebne i zapewniam,
że absolwenci kończący nasz kierunek
wkrótce
będą
mogli
zastąpić
wysłużoną,
doświadczoną
kadrę
pracowniczą
hotelarzy
i
gastronomików.
Czego obecnie studenci poszukują w
hotelarstwie?
Obecnie trudno stwierdzić czego
poszukują młodzi studenci. Co nadal
jest dla mnie zaskoczeniem, a mam
doświadczenie życiowe, zawodowe i
edukacyjne już naprawdę długie,

spełnia
oczekiwania
zarówno
studentów jak i
przyszłych
pracodawców.
Studentom tym
samym
zapewniamy
możliwość rozwoju
i przyglądania się
temu jak to
wszystko
funkcjonuje a
zwłaszcza
kontaktów z
pracownikami w
miejscu ich pracy"
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jednakże część osób, które przychodzą na
studia są zupełnie bez pomysłu na siebie i
tak do końca nie wiedzą po co studiują.
Niemniej jednak w czasie studiów
licencjackich ich świadomość się zmienia.
Dochodzi do tego, kiedy obcują z
wykładowcami
czy
instruktorami
praktycznej nauki zawodu lub kiedy
poznają tajniki działalności hotelarskiej.
Myślę, że pierwszym ważnym krokiem
jest to, kiedy studenci rozpoczynają swoje
zajęcia w obiektach i kiedy po raz
pierwszy sami obsługują gości. Muszą oni
się wykazać nie tylko podstawową
wiedzą, ale też już swoim indywidualnym
podejściem. Bardzo się cieszę, że
większość studentów radzi sobie u nas z
językami obcymi, co na pewno pomaga w
kontaktach z gośćmi hotelowymi. Myślę,
że kolejną i to chyba jedną z
najważniejszych kwestii jest to, że
studiowanie hotelarstwa da podstawę do
prawdziwej pracy zawodowej. To pomysł
na bardzo długie lata, co uważam za
bardzo słuszne. Dodatkowo, bardzo się
cieszę z tego jak nasi studenci radzą sobie
świetnie w obiektach, jak poważnie
traktują
praktyki
zawodowe
czego
dowodem jest bardzo dobra frekwencja
na
tych
zajęciach,
wysoka
ocena
przełożonych co skutkuje propozycją
pracy w hotelach, w których odbywają
swój staż. Oczywiście, nie każdy student
podejmuje pracę w danym obiekcie,
jednakże bardzo miło jest, że tak liczne
grono
młodych
ludzi
otrzymuje
propozycją zatrudnienia. Nasz program
menedżerski realizujemy od siedmiu lat i
myślę, że mamy się czym już chwalić.

"Nie
przespaliśmy
bardzo trudnego
okresu pandemii,
pracowaliśmy z
kierownictwem
obiektów
hotelowych,
zespołem
interesariuszy
zewnętrznych
rozważając
poszczególne
warianty
edukacji w tych
trudnych
czasach"

Mamy absolwentów, którzy już są
dyrektorami, zajmują kierownicze
stanowiska w hotelach w kraju i poza
nim. Jestem przekonany, że każdego
roku
będzie
przybywać
wiele
talentów, które będą wkrótce rozwijać
tę branżę.
Program WSTiJO – czym uczelnia
przyciąga
młodych
do
siebie?
Dlaczego właśnie wybrać tę szkołę?
Na pewno jesteśmy otwarci na
współpracę z młodzieżą - to bez
dwóch
zdań.
Nasza
kadra
wykładowców jest naprawdę bardzo
dobrze przygotowana do edukacji
nowych adeptów szeroko rozumianej
turystyki. Nie przespaliśmy bardzo
trudnego
okresu
pandemii,
pracowaliśmy
z
kierownictwem
obiektów
hotelowych,
zespołem
interesariuszy
zewnętrznych
rozważając poszczególne warianty
edukacji w tych trudnych czasach. To
naprawdę sporo nam dało i bardzo
pomogło w kontynuacji zajęć zarówno
teoretycznych jak i praktycznych. Od
7 lat prowadzimy menadżerskie studia
hotelarsko - gastronomiczne. Jest to
nasz program autorski polegającym na
tym, że na trzecim roku stacjonarnych
studiów menadżerskich odbywają się
dwusemestralne
praktyki
w
renomowanych
warszawskich
hotelach, gdzie mamy podpisane
umowy z 15 hotelami i tam właśnie
nasi studenci odbywają praktyki,
przechodząc oczywiście przez
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wszystkie działy w obiekcie, zdobywając tam praktykę
zawodową a wiedzę teoretyczną, którą uzyskali na uczelni
wykorzystując właśnie podczas codziennej obsługi gości
hotelowych. Jestem przekonany, że jest to bardzo
atrakcyjny kierunek, atrakcyjna specjalizacja i z roku na
rok mamy coraz więcej chętnych. Uczelnia również
realizuje program nauczania we własnym, pięknym hotelu
historycznym w Palczewie. Mamy również bardzo silną
specjalizację tj. filologia angielska, gdzie ten kierunek o
szerokim zasięgu cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
W tym roku również jako uczelnia otworzyliśmy kierunek
nauczycielski. W związku z tym studenci, którzy będą u
nas studiowali mają możliwość pracy z młodzieżą w
różnych obiektach edukacyjnych, zarówno w szkołach
podstawowych jak i w szkołach średnich. Rozpoczynając
nowy rok akademicki dla studentów pierwszego roku
zazwyczaj robimy ciekawe imprezy integracyjne.
Organizujemy to oczywiście przy udziale hoteli, przy
współudziale biur podróży, szczególnie Warszawskiej Izby
Turystyki, Związku Pracodawców Turystyki "Leviatan",
Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i PolskoUkraińskiej Izby Turystyki, których to organizacji
Uczelnia jest członkiem w związku z tym nasi studenci
mają możliwość otrzymania dobrej edukacji, a mianowicie
możliwość poznania zawodu, który miejmy nadzieję
kiedyś będą wykonywali. Nasz program to również studia
podyplomowe
dla
czynnych
nauczycieli
szkół
ponadpodstawowych, którzy uzupełniają swoją wiedzę z
zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Mamy
również szeroką ofertę studiów podyplomowych, jeśli
chodzi o administrację publiczną, turystyczną. Nasza
Uczelnia jest otwarta na działalność turystyczną i nie tylko.
W naszej szkole odbywa się szereg spotkań, konferencji,
zebrań, gdzie jesteśmy organizatorami prelegentami lub
jurorami w różnych konkursach. Poza tym Uczelnia ma
wyjątkowo dobre położenie, bo lokalizacja przy dworcu
Warszawa Zachodnia zapewnia doskonałe połączenie
komunikacyjne dla każdego studenta.

Jaka jest proporcja praktyki i teorii w Państwa programie
kształcenia młodych hotelarzy? Jakie kompetencje
zyskuje młody hotelarz po ukończeniu studiów?
Zdecydowanie muszę powiedzieć, że proporcje są
zachowane, jeżeli chodzi o praktykę i teorię. W związku z
tym to naturalne, że zyskuje młody człowiek, który jest z
nami na te kilka lat i po ukończeniu studiów jest gotowy
do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Doświadczenie i
kompetencje, które nabędzie, bądź nabywa podczas
studiów na pewno daje nam poczucie, że nie musimy się
za niego wstydzić, bo jest tak przygotowany do zawodu, że
wystarczy niedługi okres, szybki onboarding, gdzie młody
człowiek pozna wymagania, obowiązki pracodawcy i
stanie do pracy bez potrzeby dodatkowego, długotrwałego
szkolenia od podstaw w danym miejscu pracy. Uważam,
że nowy pracodawca pozyska pracownika naprawdę
dobrze wyedukowanego, a szczególnie teraz, kiedy od
nowego roku akademickiego 2021- 2022 zaczynaliśmy rok
z praktykami zawodowymi – rocznymi, 2 semestry (5- 6
na studiach licencjackich), gdzie właśnie będą to zajęcia
praktyczne w hotelach i gastronomii.
Według Pana informacji, jaki procent wykładowców
uczelnianych w Polsce to również praktycy pracujący w
branży hotelarskiej?
Niestety, nie powiem dokładnie jaki jest procent jednak
często to się wszystko zmienia i wierzę, że na lepsze.
Chciałbym wspomnieć o rankingu szkół wyższych, który
prowadzi
miesięcznik
branżowy
„Wiadomości
Turystyczne” - jest to ogólnopolski konkurs na najlepszą
uczelnię niepaństwową, a zarazem turystyczną w Polsce.
Nieskromnie powiem, że kilkukrotnie byliśmy laureatami
tego konkursu, któy prowadzony jest już od paru lat.
Muszę powiedzieć, że obserwuję z roku na rok lepszą
sytuację, jeśli chodzi o proporcje praktyki do teorii.
Zauważam, że inne uczelnie zaczęły podchodzić do tego
bardzo solidnie i to co było jeszcze 5 lat temu, w obecnym
momencie się diametralnie zmieniło. Nawet w okresie
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spowodowanym
ostrą
pandemią,
która
bardzo
pokrzyżowała nam plany, jednak próbowaliśmy z różnym
skutkiem realizować zajęcia praktyczne w hotelach. W tym
bardzo pomagały nam znakomicie przygotowane i
doświadczone załogi poszczególnych hoteli, a kiedy nie
było możliwości pracy w obiektach to bardzo intensywnie
działaliśmy nie w hotelach, ale wspólnie z hotelarzami online, dzięki czemu studenci nie stracili aż tak wiele choć
muszę powiedzieć, że to była bardzo trudna sytuacja dla
studentów i dla całej branży hotelarskiej. Chciałbym
podziękować wszystkim pracownikom hoteli, z którymi
współpracowaliśmy w tych trudnych i wyjątkowych
czasach, którzy bardzo chętnie pomagali nam, chętnie
dzielili się ze studentami swoją wiedzą, co szczególnie
młodzież doceniła.
Zainteresowanie studentów edukacją w kierunku
hotelarskim. Czy odczuwa Pan różnice sprzed pandemii a
obecnie?
Pandemia nas wszystkich zaskoczyła i właściwie z dnia na
dzień zmuszeni byliśmy przeorganizować organizację roku
akademickiego przechodząc na dotychczas niestosowane
formy edukacji. Jeśli chodzi nie tylko o sprawy
komunikacji, bo jednak zajęcia on-line pozwalały na
realizację programu nauczania, ale kontakt z żywym
człowiekiem jest zupełnie inny na przykład wykładowca student, student – wykładowca, to też bardzo ważna
sprawa.
Zainteresowanie
studentów
w
kierunku
hotelarskim jest w obecnym momencie niewielkie. Wiele
osób odeszło od hotelarstwa, zmieniło się nastawienie
młodych Polaków. Tysiące osób zdążyło się przebranżowić,
zmieniło swoje zawody i miejsca pracy, zmieniło swoje
życie i za tym również idzie edukacja. Staliśmy się jako
branża turystyczna bardziej nieufni, znowu mamy
następny nawrót fali pandemii, nie wiemy co będzie dalej i
w związku z tym zainteresowanie pracą generalnie w
turystyce jest marne.
Hotelarstwo w Polsce i na świecie się zmienia. Reaguje na
obowiązujące normy, dostosuje się do trendów.

Jak jest z edukacją? Czy programy sprzed 5 lat były inne
niż obecnie?
Zdecydowanie były inne, co więcej, w naszej uczelni
powołany
przez
Rektora
prężnie
działa
zespół
interesariuszy zewnętrznych, który liczy ponad 20 osób.
Są to osoby związane z hotelarstwem, gastronomią,
turystyką czy na przykład autorzy przewodników branży
turystycznej oraz w wyżej wymienionym zespole mamy
osoby pracujące w administracji terenowej związanej z
turystyką i co jakiś czas poddajemy pod dyskusję
programy, które od czasu do czasu modernizujemy. W
szczególności modernizujemy te o profilu praktycznym, a
więc przede wszystkim w porozumieniu z zakładami
pracy. Będąc już przy tym temacie chciałbym powiedzieć,
dlaczego zrodził się w ogóle pomysł wprowadzenia
nowego kierunku menadżer hotelarstwa i gastronomii.
Zrobiliśmy przed 8 laty badania na temat sylwetki
absolwenta Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w
Warszawie,
zarówno,
jeśli
chodzi
o
stanowiska
kierownicze jak i liniowe. Sam osobiście wykonałem te
badania, więc przebadaliśmy bardzo dużą liczbę osób
między innymi hotelarzy, gastronomów, działaczy, ale
także i właścicieli biur turystycznych. Z badań wynikało,
że branża potrzebuje właśnie dobrze wyedukowanych
zarówno
teoretycznie
a
zwłaszcza
praktycznie
absolwentów
szkół
wyższych
takich
naprawdę
pełnowartościowych
pracowników.
Zatrudniamy
branżystów, którzy są na co dzień związanymi z hotelami,
co więcej studenci bardzo sobie to cenią, więc tym
bardziej doceniamy i cieszymy się, że mamy fachowców praktyków, którzy przekazują praktyczną naukę zawodu
naszym studentom przez to ćwiczenia są niesamowicie
interesujące.
Jakie warunki
wykładowcą?

musimy

spełnić,

aby

móc

zostać

Musimy posiadać kierunkowe wykształcenie, co najmniej
stopień magistra z danej dziedziny i doświadczenie w
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branży, Przede wszystkim należy mieć
cierpliwość, wartość dużej empatii w
swoim postępowaniu. Co ważne, należy
lubić młodzież. Zdecydowanie, jest to
sprawa również ambicji życiowych,
między innymi takich, że możemy swoją
wiedzę
przekazywać
młodemu
pokoleniu, które kiedyś nas zastąpi. To
jest bardzo ważna sprawa, trzeba lubić
młodzież, jeżeli z tą młodzieżą się
współpracuje, na przykład od niedawna
jestem również opiekunem Samorządu
Studenckiego, na pewno praca nie jest
łatwa, ale to jest bardzo ciekawe
doświadczenie.
Studenci
są
bardzo
obiektywni w swoich wypowiedziach,
szanujemy się wzajemnie. Przychodzą do
naszego Senatu, mówią o swoich
bolączkach, mówią też o sprawach
pozytywnych i taka właśnie współpraca
jest bardzo ważna dla mnie. Jeżeli
studenci odczuwają naszą empatię, nasze
zrozumienie, naszą pomoc w tym
zakresie, gdzie oczekują tej pomocy to też
jest klucz do sukcesu. W ubiegłym roku
wyznaczyliśmy opiekunów roczników i
to zdało egzamin, w tym roku zrobimy to
samo, bo nasi studenci mają nie tylko
swojego starostę ale mają też osobę do
której bez zbędnych krępacji mogą się
zwrócić we wszystkich sprawach, czasami
nie
wypada
bezpośrednio
do
poszczególnych wykładowców, czy nawet
do kierownictwa uczelni ale przez
swojego opiekuna można się zwrócić i
gdy my wiemy więcej o nich, o ich
bolączkach, o ich troskach mamy dużo
więcej
do
zaoferowania,
wspólnie
jesteśmy bardziej wartościowi dla siebie.

"Nasza uczelnia to
nie tylko programy
wymiany, ale
przede wszystkim
współpraca
międzynarodowa,
dzięki naszej
uczelni studenci
mają możliwości,
aby spełnienia
swoich oczekiwań w
realizacji
wybranego zawodu"

Co poradziłby Pan osobom, które
planują pracować w hotelarstwie?
Przede wszystkim poradziłbym, aby
śmiało i gremialnie przyszli do nas do
naszej Uczelni. Jeżeli interesuje ich
hotelarstwo, to tu na pewno mogą
poznać tajniki zawodu, ale również
sami się sprawdzą czy akurat ten
zawód będzie im przydatny, czy będą
w nim czuć się komfortowo. Na
pewno to co ważne to to, że
hotelarstwo to spotkania z ciekawymi
ludźmi, wartościowa i pełna pasji
praca. Hotelarstwo, to praca w każdym
miejscu,
gdzie
tylko
sobie
wymarzymy. Nasza szkoła to nie tylko
programy
wymiany,
ale
przede
wszystkim
współpraca
międzynarodowa,
dzięki
naszej
uczelni studenci mają możliwości, aby
spełnienia
swoich
oczekiwań
w
realizacji wybranego zawodu.

Droga Młodzieży,
zapraszam wszystkich chętnych do
studiowania
w
Wyższej
Szkole
Turystyki i Języków Obcych w
Warszawie, gdzie będziecie mile
widziani realizując atrakcyjne studia,
atrakcyjne kierunki i specjalizacje,
Jestem przekonany, że nasza Uczelnia
spełni wasze oczekiwania.
Do zobaczenia!
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