Szanowni Uczniowie Słowaka!
Nową ofertę dla osób zainteresowanych geografią, aktywnymi formami poznawania świata i turystyką, która
staje się w świecie i Polsce coraz lepszym źródłem osiągania dochodów, stworzył Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, naleŜący do najlepszych w Polsce. Od października 2006 roku studenci będą
mogli studiować nową specjalizację – geo-ekoturystkę. Na specjalizacji, jedynej tego typu na uczelniach
państwowych, będzie się kształcić studentów, którzy w przyszłości będą organizować komercyjne wyjazdy krajowe
i zagraniczne, w tym wyprawy jaskiniowe i w wysokie góry, czyli takie, które zaczynają wypierać klasyczne formy
wypoczynku.
Kandydaci powinni cechować się nie tylko dobrym zdrowiem, ale przede wszystkim znajomością geografii i
języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego. Część zajęć, prowadzonych przez wybitnych specjalistów,
takich chociaŜby jak prof. dr hab. Wieczesław Andrejczuk – światowej sławy krasolog – kierownik Zakładu GeoEkoturystyki, czy teŜ wielokrotny zdobywca Mt. Everestu – Ryszard Pawłowski, będzie się odbywać w terenie. W
trakcie studiów prowadzone będą zajęcia między innymi z turystyki wysokogórskiej, speleologicznej, polarnej,
mineralogii, klimatologii, projektowania tras wycieczkowych oraz szeregu przedmiotów związanych z ekonomią i
marketingiem w turystyce. Wykłady akademickie będą bogato ilustrowane fotograficznie, tak by studenci mogli
poznawać i analizować wyprawy organizowane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Absolwenci specjalizacji
zostaną wykształceni w sposób kompleksowy z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego, tak by
mogli wypełniać niszę w działalności gospodarczej związanej z turystyką.
Dla uczniów Słowaka zainteresowanych studiami geograficznymi, Uniwersytet Śląski, który w 2006 roku objął
dydaktyczny patronat nad naszym Liceum, a na wniosek JM Rektora powstał w 2007 roku Akademicki Zespół Szkół
Ogólnokształcących, stwarza, po uprzednim uzgodnieniu moŜliwość uczestnictwa w wykładach dla studentów.
Szkoła nasza od lat cieszy się w Polsce opinią jednej z najlepiej przygotowujących młodych geografów.
Wyniki olimpiad i matur plasują nas w ścisłej krajowej czołówce. Dobre przygotowanie geograficzne i językowe,
tradycje wypraw geograficznych, rajdów, wyjazdów turystycznych i Ŝeglarskich rejsów Słowaka, kontakty z
placówkami dyplomatycznymi a takŜe imprezy popularyzujące podróŜe i niekonwencjonalne formy uprawiania
turystyki i przede wszystkim moŜliwość wyboru geografii jako przedmiotu profilowego (rozszerzenia) stwarzają
moŜliwość zdobycia pasjonującej i atrakcyjnej finansowo pracy w „przemyśle turystycznym”.
Wszystkim zainteresowanym polecamy udział w specjalizacjach geograficznym.
Geografowie i globtroterzy

