
Dy na mi ka roz wo ju tu ry sty ki, tren dy i mo da na wy jaz -
dy tu ry stycz ne w róż ne miej sca w kra ju i za gra ni cą spo wo -
do wa ły po wsta wa nie i roz wój biur po dró ży przed kła da ją -
cych róż no rod ne ofer ty od po czyn ku let nie go. Co raz więk -
sza kon ku ren cja kła dzie na cisk na bar dziej wy myśl ne, in -
no wa cyj ne pro gra my róż no rod nych wy jaz dów tu ry stycz -
nych. Prze ści ga nie się z róż no rod no ścią ofert nie za wsze
sta je się współ mier ne ze sprze da żą i po zy ska niem od bior -
ców. Biu ra po dró ży czę sto po mi ja ją ca łą rze szę stu den tów,
ja ko po ten cjal nych od bior ców usług tu ry stycz nych (Rusz -
kow ska J. 2006). W do bie roz wo ju ryn ku edu ka cyj ne go
ma my do czy nie nia z du żą ilo ścią stu den tów, ja ko „spe cy -
ficz nych” od bior ców tu ry sty ki. Pro blem ja ką ofer tę tu ry -
stycz ną zgod ną z pre fe ren cja mi tej gru py od bior ców przed -
sta wiać i pro mo wać wśród stu den tów ma ją or ga ni za to rzy
biur po dró ży, jak i ge sto rzy ba zy noc le go wej oraz sa me
uczel nie, szcze gól nie te - kształ cą ce w kie run kach Tu ry sty -
ka i Re kre acja oraz Wy cho wa nie Fi zycz ne. Za tem, ce lem
ni niej szych ba dań jest okre śle nie pod staw ogól ne go pro fi lu
pre fe ren cji tu ry stycz nych stu den tów WSW FiT w Su pra ślu
w okre sie wio sen no - let nim. 

Do roz wią za nia pro ble mu uję te go w for mie hi po te zy
ogól nej za kła da ją cej, iż ogól ny pro fil pre fe ren cji tu ry stycz -
nych w okre sie wio sen no - let nim po zwo li na pra wi dło we
kon stru owa nie ofert tu ry stycz nych przez biu ra po dró ży jak
i pla no wa nie obo zów let nich pro gra mo wych na w/w kie -
run kach stu diów. Do roz wią za nia pro ble mu ja ko na rzę dzie
ba daw cze za sto so wa no kwe stio na riusz an kie ty, na pod sta -
wie któ re go opra co wa no ogól ne pre fe ren cje tu ry stycz ne
stu den tów WSW FiT. Ba da ni mo gli wy brać tyl ko jed ną od -
po wiedź w py ta niach do ty czą cych: ilo ści wy jaz dów tu ry -
stycz nych w ostat nim ro ku, dłu go ści wy jaz du, chę ci
uczest nic twa w wy pra wach tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej
i moż no ści fi nan so wej od no śnie opła ty za wy jazd. W po zo -
sta łych py ta niach ba da ni mo gli ozna czyć do 3 naj bliż szych
so bie pre fe ro wa nych skła do wych wy po czyn ku wio sen no -
let nie go.   

Cha�rak�te�ry�sty�ka�ba�da�nych
Obiek ta mi ba dań by li stu den ci WSW FiT w Su pra ślu.

Ba da nia mi an kie to wy mi ob ję to gru pę 104 osób, z cze go
36,54% sta no wi ły ko bie ty, na to miast męż czyź ni - 63,46%.
W ba da niach bra li udział stu den ci dwóch kie run ków stu -
diów dzien nych i za ocz nych. Stu den ci III ro ku Tu ry sty ki
i Re kre acji sta no wi li 20,02%. Stu den ci I i III ro ku stu diów
I stop nia i I, II ro ku stu diów II stop nia na kie run ku Wy cho -
wa nie Fi zycz ne - sta no wi li 79,8%. 

Miej sce za miesz ka nia: Naj wię cej wśród nich za miesz -
ku je mia sta po wy żej 101 tys. miesz kań ców (46,15%). Mia -

sta od 51 do 100 tys. miesz kań ców za miesz ku je 15,38%
stu den tów, na to miast mia sta mniej sze - do 50 tys. miesz -
kań ców za miesz ku je 29,80% ba da nych. Naj mniej osób
spo śród ba da nych za miesz ku je wieś (8,65%).

Po nad po ło wa (54,81%) stu den tów WSW FiT w Su pra -
ślu wska za ła, iż w ostat nim ro ku 2-3 ra zy wy je cha ła na od -
po czy nek. Wśród ba da nych 17,31% w ostat nim ro ku 1 raz
ko rzy sta ła z wy po czyn ku. Stu den ci, któ rzy wzię li udział
w wy po czyn ku od 4 do 5 ra zy sta no wi li 14,42% ba da nych,
na to miast stu den ci wy po czy wa ją cy po wy żej 5 ra zy w ostat -
nim ro ku sta no wi li naj mniej szy od se tek ba da nych -
13,46%.

1.�Miej�sce�wy�po�czyn�ku�let�nie�go�w�kra�ju
Spo śród ba da nych stu den tów 4,0% wska zu je,

iż na wy po czy nek let ni z re gu ły nie wy jeż dża. Po zo sta li
(96,0%) wy jeż dża ją cy na urlop let ni wska zu ją, iż naj chęt -
niej wy bie ra wy po czy nek nad je zio rem (70,0%). Praw do -
po dob nie miej sce wy bo ru mo że wy ni kać nie tyl ko z pięk na
kra jo bra zu je zior, ale tak że z bli skie go ich po ło że nia, lub
niż szej ce ny po by tu przy wy bo rze miej sca nad je zio rem
z nie peł ną in fra struk tu rą tu ry stycz ną. Po ło wa ba da nych
tak że za atrak cyj ne uwa ża spę dza nie urlo pu nad Mo rzem
Bał tyc kim (50,0%). Urlop let ni w gó rach pre fe ru je nie co
po wy żej 1/4 ba da nych (28,0%). Na to miast urlop nad rze ką
wy bie ra 16,0% stu den tów. W du żych aglo me ra cjach chęt -
nie spę dza urlop 11,0% pod da nych ba da niu. Miej sca in ne,
nie wska za ne w an kie cie, a jed no cze śnie trud ne do okre śle -
nia przez stu den tów wy bra ło 4,0% ba da nych.  

2.�Miej�sce�wy�po�czyn�ku�let�nie�go�za�gra�ni�cą�
Spo śród ba da nych 26,92% przy zna je, iż za gra ni cę na

urlop nie wy jeż dża. Po zo sta li, wy jeż dża ją cy za gra ni cę sta -
no wią 73,08% ba da nych stu den tów. Wska zu ją oni, iż naj -
bar dziej atrak cyj nym miej scem jest spę dze nie urlo pu nad
mo rzem (40,79%). Moż li we, iż wy bór ten zwią za ny jest
z prze ko na niem o za sta niu do brej po go dy nad mo rza mi po -
łu dnio wej Eu ro py. Po za tym, ce na urlo pu nad Mo rzem Bał -
tyc kim w ostat nim cza sie po rów ny wal na jest z ce ną wy po -
czyn ku nad bar dziej cie pły mi mo rza mi,  co jed no cze śnie
sta no wi do dat ko wy atut wy bo ru mórz po łu dnio wych. Stu -
den ci tak że chęt nie wy bie ra ją wy jazd w gó ry (34,21%).
Wy po czy nek w du żych za gra nicz nych aglo me ra cjach wy -
bie ra 23,68% stu den tów. Do ce lo we miej sce wy po czyn ku
nad rze ką wy bie ra 14,47% ża ków, na to miast nad je zio rem
11,84% pod da nych ba da niu. Po rów nu jąc wy bór miej sca
wy po czyn ku nad je zio rem w kra ju (70%) i za gra ni cą
(11,84%), moż na za uwa żyć znacz ną roz pię tość w wy bo rze
te go miej sca do ce lo we go. Nie wie lu (2,63%) wśród stu den -
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tów okre śli ło, iż po dró żu jąc za gra ni cę wy bie ra in ne miej -
sce, niż wska za ne w kwe stio na riu szu an kie ty, jed nak nie
do okre śla te go miej sca (Ryc. 1).

3.�Dłu�gość�wy�jaz�dów�let�nich
Po nad po ło wa ba da nych stu den tów (52,88%) wy jeż -

dża ją cych suk ce syw nie lub spo ra dycz nie na wy po czy nek
za rów no kra jo wy jak i za gra nicz ny pre fe ru je wy jaz dy dwu
ty go dnio we. Wy jazd oscy lu ją cy w gra ni cach dwóch ty go -
dni po zwa la na przy sto so wa nie tu ry sty do kli ma tu wa ka -
cyj ne go, po zna nie wie lu no wych i cie ka wych miejsc, a tak -
że peł ną re ge ne ra cję sił do wzmo żo ne go wy sił ku po po wro -
cie z urlo pu. Urlop trzy ty go dnio wy pre fe ru je 18,27%, na -
to miast trwa ją cy pół to ra ty go dnia wy bie ra 17,31% ba da -
nych stu den tów. Praw do po dob nie dłuż szy od po czy nek let -
ni wy bie ra ny jest z uwa gi na 3 mie sięcz ne wa ka cje wy ni -
ka ją ce z pro gra mów stu diów. Jed no ty go dnio wy wy jazd
pre fe ru je 8,65% ba da nych, na to miast wy jaz dy kil ku dnio we
wy bie ra tyl ko 2,88% ża ków (Ryc. 2). Moż li wym jest,
iż oso by pra cu ją ce, chęt niej wy bie ra ją urlo py krót sze, ale
częst sze z uwa gi na obo wiąz ki za wo do we, na to miast stu -
den ci dys po nu ją cy więk szą ilo ścią cza su wol ne go pod czas
wa ka cji chęt niej bio rą pod uwa gę po dróż trwa ją cą 2 i po -
nad 2 ty go dnie. Być mo że po za koń cze niu stu diów czas
wy po czyn ku ba da nych stu den tów bę dzie się zmniej szał

z uwa gi na obo wiąz ki ro dzin ne lub pra cę za wo do wą czę sto
ogra ni cza ją cą w pew nym stop niu wy jaz dy tu ry stycz ne. 

4.�For�my�wy�jaz�dów�tu�ry�stycz�nych
Stu den ci naj chęt niej ko rzy sta ją z wy jaz dów sta cjo nar -

nych (51,92%). Więk szość (94,44%) wska zu je, iż słu żą one
do peł nej re ge ne ra cji sił, moż li wo ści cał ko wi te go od po -
czyn ku od na uki bądź roz po czę tej nie daw no pra cy za rob -
ko wej. Za ska ku ją ce jest jed nak, iż 37,44% ba da nych stu -
den tów kie run ków stu diów kształ tu ją cych przy szłą ka drę
za wo do wą do ob słu gi tu ry stów, bądź ka drę pe da go gicz ną
w za kre sie wy cho wa nia fi zycz ne go, a tak że ob słu gi ko lo nii
i obo zów mło dzie żo wych itp., okre śla, iż ce lem wy jaz dów
sta cjo nar nych jest tak że wy po czy nek bier ny, nie po łą czo ny
z żad ną for mą na ci sku, a ra czej ukie run ko wa ny na cał ko wi -
tą swo bo dę dzia ła nia, a wła ści wie bez czyn ność. Z jed nej
stro ny mo że to jed no cze śnie ozna czać, iż pre fe ro wa ne wy -
jaz dy nie do star czą stu den to wi no wych umie jęt no ści prze -
no szo nych na pra cę za wo do wą, a kształ to wa nych przez tu -
ry sty kę. Z dru giej zaś stro ny, mo że za ist nieć sy tu acja,
iż w per spek ty wie gros stu den tów nie chęt nie bę dzie wy bie -
ra ło pra cę w wy uczo nym za wo dzie cho ciaż by z uwa gi na
brak prak tycz nych kom pe ten cji - wie dzy, umie jęt no ści
i do świad cze nia kształ to wa nych w wa run kach na tu ral nych
po przez wy jaz dy tu ry stycz ne.

Wy ciecz ki ob jaz do we cie szą się wśród stu den tów nie co
mniej szym za in te re so wa niem. Pre fe ru je je 39,42% stu den -
tów ukie run ko wa nych na róż ne ce le wy jaz dów. Naj chęt niej
pre fe ru ją je stu den ci, któ rzy chęt nie i z pa sją po zna ją - od -
kry wa ją no we miej sca (80,49%). Po nad po ło wa (51,22%)
wy bie ra ta ką for mę wy po czyn ku tak że z uwa gi na po zna -
wa nie no wych lu dzi (na cji, na ro do wo ści). Gros stu den tów
(41,46%) ukie run ko wa nych jest na zdo by wa nie wie dzy o
kul tu rach i za byt kach w od wie dza nych miej scach. Ta ki sam
od se tek ba da nych (41,46%) wy bie ra wy ciecz ki ob jaz do we
z uwa gi na kształ to wa nie wła snych umie jęt no ści. Naj mniej
osób wy bie ra ją cych te go ty pu wy jaz dy, ja ko cel sta wia so -
bie po sze rze nie wie dzy zdo by tej pod czas ca łe go cy klu na -
ucza nia w szko le i na stu diach. Sta no wią oni 26,83%.

Stu den ci ja ko naj mniej atrak cyj ne uzna ją wy ciecz ki
sta cjo nar no - ob jaz do we. Wy bie ra je 27,88% ba da nych,
z cze go 89,65% wska zu je, iż ce lem te go ro dza ju wy jaz dów
jest od po czy nek z jed no cze snym po zna wa niem no wych
miejsc. Na to miast 31,03% ba da nych wy jaz dy ta kie od bie ra
ja ko mi łe spę dza nie cza su, bez po śpie chu, oraz z uwa gi na
"nie prze ła do wa ny" pro gram, któ ry czę sto de pry mu je tu ry -
stów chcą cych ko rzy stać z urlo pu po znaw czo i wy po czyn -
ko wo.

5.�Pre�fe�ro�wa�ne�środ�ki�trans�por�tu
Stu den ci naj chęt niej wy bie ra ją się w po dróż sa mo cho -

dem (71,15%). Ja ko atrak cyj ny śro dek trans por tu uzna ją
sa mo lot (27,88%). W wy jaz dach wio sen no - let nich czę sto
wy bie ra ją tak że ro wer (26,92%), ja ko śro dek trans por tu
słu żą cy do do jaz du na miej sce urlo pu, lub ja ko trans port
słu żą cy do prze miesz cza nia się na miej scu wy po czyn ku.
Po ciąg pre fe ru je 25,96% stu den tów. Mniej atrak cyj nym
środ kiem trans por tu w se zo nie wio sen no - let nim oka zu je

Ryc. 1. Preferowane miejsce wypoczynku studentów
WSWFiT w kraju i za granicą (wiosna - lato) 
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się au to kar. Ten śro dek trans por tu w ce lu do jaz du lub prze -
miesz cza nia się w cza sie urlo pu wy bie ra pra wie co 10 stu -
dent (9,62%). In ne środ ki trans por tu, nie okre ślo ne przez
stu den tów wy bie ra 3,85%, trud no jed nak do mnie my wać ja -
kie go ro dza ju są to moż li wo ści prze miesz cza nia się
(Ryc. 3).

6.�Uczest�nic�two�w�wy�pra�wach�tu�ry�sty�ki�kwa�li�fi�ko�wa�nej
Tu ry sty ka kwa li fi ko wa na wy ma ga do dat ko we go przy -

go to wa nia do wy pra wy, za rów no przy go to wa nia fi zycz ne -
go jak i psy chicz ne go. Współ cze śnie tu ry ści w róż nym
wie ku pre fe ru ją ak tyw ne spę dza nie cza su wol ne go (Bor -
kow ski K. 2006). W przy szło ści tu ry sty ka ak tyw na bę dzie
wio dą cą wśród ca łe go spo łe czeń stwa (www.dot.org.pl
z dnia 12.04.2008).

Tak że w przy pad ku ba da nych stu den tów 59,6% chęt nie
uczest ni czy w wy pra wach, bądź obo zach tu ry sty ki kwa li fi -
ko wa nej, po zo sta li ba da ni (40,4%) nie chęt nie bio rą w niej
udział mi mo do brej kon dy cji fi zycz nej. 

Wśród ba da nych chęt nie bio rą cych udział w tu ry sty ce
kwa li fi ko wa nej, naj więk szą po pu lar no ścią cie szą się wy -
pra wy ka ja ko we - wy bie ra je 59,68%. Praw do po dob nie
wy bór ten wią że się z bli sko ścią i do stęp no ścią do cie ka wie
me an dru ją cych rzek, je zior, in te re su ją cych ka na łów, atrak -
cyj no ścią szla ków ka ja ko wych, bądź za szcze pie niem ta -
kich wy praw dzię ki obo zom stu denc kim pro gra mo wym.
Po dob nie, cho ciaż nie co mniej szą po pu lar no ścią cie szą się
wy pra wy ro we ro we (53,22%). Na wy pra wy pie sze gór skie
chęt nie wy bie ra się 37,10% stu den tów pod da nych ba da niu.
Wy pra wy pie sze ni zin ne cie szą się mniej szą po pu lar no ścią
- wy bie ra je 24,19% stu den tów. Ra cjo nal nym jest, iż wy -
pra wy pie sze ni zin ne dla miesz kań ców ni zin są mniej
atrak cyj ne. Wy pra wy że glar skie, po dob nie jak wy ciecz ki
pie sze ni zin ne chęt nie wy bie ra 24,19% stu den tów. Praw do -
po dob nie umie jęt no ści że glar skie są trud niej sze do opa no -
wa nia, po za tym sta no wią droż szą for mą spę dza nia cza su
wol ne go. Im pre zy tu ry stycz ne mo to ro wod ne chęt nie wy -
bie ra 11,29% stu den tów; pod wod ne wią żą ce się ze zna ko -
mi tym sta nem zdro wia, od wa gą, a tak że za so ba mi fi nan so -
wy mi wy bie ra 4,84% ba da nych. Tyl ko 1,61% stu den tów
uczest ni czy w wy pra wach spa le olo gicz nych (Ryc. 4).

Praw do po dob nie tak zni ko my od se tek wy bo ru spa le olo gii
zwią za ny jest z fak tem, iż wo je wódz two pod la skie nie po -
sia da wa lo rów przy rod ni czych umoż li wia ją cych te go ro -
dza ju wy pra wy.

7.�Mo�ty�wy�wy�praw�tu�ry�sty�ki�kwa�li�fi�ko�wa�nej
Naj wię cej pod da nych ba da niu stu den tów (62,90%) ko -

rzy sta z wy praw tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej, po nie waż roz -
wi ja swo ją syl wet kę, dba o cia ło i do bre sa mo po czu cie. 

Od cza sów sta ro żyt nej Gre cji przy wią zy wa no ogrom ną
wa gę do dba ło ści o wła sne cia ło. Za dba ne cia ło, mą drość,
szyb kość i wie le in nych umie jęt no ści po zwa la ły spro stać
wy mo gom ry wa li za cji (Zdeb ska H. 2005). Obec nie, w do -
bie szyb kie go prze pły wu in for ma cji i cią głych zmian
w pra cy za wo do wej wy gląd ze wnętrz ny sta no wi o ła twiej -
szej moż no ści zna le zie nia in trat nej pra cy. Po gląd, iż ład ne -
mu w sen sie bar dziej dba ją ce mu o syl wet kę i sa mo po czu -
cie le piej wie dzie się w ży ciu za wo do wym jak i oso bi stym
ist nie je od wie lu po ko leń. Sa mo po czu cie oso by zaj mu ją cej
się do wol ną dys cy pli ną spor to wą, na wet tyl ko dla sa mej
przy jem no ści jest znacz nie lep sze od oso by bier nie wy po -
czy wa ją cej. 

Po ło wa ba da nych stu den tów (50,00%) dzię ki wy pra -
wom tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej kształ tu je swo je umie jęt no -
ści po przez trud ne oko licz no ści na tra sie. Wy pra wy ta kie
czę sto od by wa ją się w róż nych wa run kach po go do wych, co
for mu łu je róż no rod ne umie jęt no ści czło wie ka po zwa la ją ce
w póź niej szym czasie na ła twiej sze ra dze nie z trud no ścia -
mi dnia co dzien ne go. Pod czas ta kich wy praw roz wi ja nych
jest mno gość kom pe ten cji, a wśród nich moż na wska zać na
od po wie dzial ność lub cho ciaż by od wa gę ży cio wą. Po dob -
ny od se tek stu den tów (48,39%) ko rzy sta z tych wy praw
z uwa gi na chęć prze ży cia nie za po mnia nej przy go dy. Pod -
czas nie co dzien nych uwa run ko wań i sy tu acji wy dzie la się
ad re na li na „na pę dza ją ca” do dzia ła nia, tzw. stres po zy tyw -
ny (Lie ber mann D. 2003). Nie któ rzy (37,10%) wy bie ra ją
ta ką for mę wy po czyn ku, aby na uczyć się wie lu tech nicz -
nych umie jęt no ści, ty pu roz sta wia nie na mio tu, trzy ma nie
wio seł, ko rzy sta nie ze sprzę tu wod ne go itp. Część mło dych
lu dzi (33,87%) chęt nie wy bie ra ta ką for mę wy po czyn ku

Ryc. 3.  Wybierany środek transportu przez studentów
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z uwa gi na moż li we eks tre mal ne sy tu acje mo gą ce wy da -
rzyć się na tra sie. Ist nie je gros osób (27,42%) pra gną cych
na uczyć się współ żyć z ró wie śni ka mi w róż no rod nych wa -
run kach, nie któ rzy na to miast chcą po znać wy bra ny te ren
w bar dzo wą skim za kre sie lub bar dzo szcze gó ło wo
(16,13%). Nie wiel ka część ba da nych stu den tów (14,52%)
okre śla wy jaz dy tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej ja ko wy pra wy
nie dro gie, a 6,45% nie po tra fi wska zać, dla cze go skłon na
jest wy brać ta ką for mę wy po czyn ku (Ryc. 5). 

8.� Moż�li�wo�ści� fi�nan�so�we� stu�den�tów� w� od�nie�sie�niu� do
urlo�pu�wio�sen�no�-�let�nie�go.

Wśród ba da nych stu den tów na jed no ra zo wą wy pra wę
kwo tę w wy so ko ści do 150 zło tych mo że prze zna czyć
9,09%. Do 300 zło tych mo że wy dać 18,18% ba da nych.
Jed no ra zo wo na wy jazd tu ry stycz ny kwo tę w wy so ko ści od
300 do 500 zło tych mo że prze zna czyć 22,22%. Naj wię cej
wśród nich (31,31%) mo że prze zna czyć na wy jazd kwo tę
prze wyż sza ją cą 500 zło tych, na to miast na wy pra wę sta no -
wią cą koszt po wy żej 1000 zło tych mo że po zwo lić 19,19%
ba da nych. Wśród pod da nych ba da niu stu den tów 4,81% nie
po tra fi wska zać, ja ki mi środ ka mi fi nan so wy mi dys po nu je
na jed no ra zo wy wy jazd. Moż na do mnie my wać, iż są to
oso by o znacz nie mniej usta bi li zo wa nej sy tu acji ma te rial -
nej, któ re na dzień dzi siej szy mo gą dys po no wać go tów ką,
na to miast nie ma ją pew no ści ja ka mo że być ich sy tu acja fi -
nan so wa w nie da le kiej przy szło ści. Dla te go też praw do po -
dob nie mo gą mieć trud ność w spre cy zo wa niu moż no ści fi -
nan so wej od no śnie wy jaz dów tu ry stycz nych.

Pod su mo wu jąc wy ni ki ba dań moż na na kre ślić ogól ny
pro fil pre fe ren cji tu ry stycz nych stu den ta WSW FiT w Su -
pra ślu w okre sie wio sen no - let nim. 

Pro�fil� pre�fe�ren�cji� stu�den�ta� WSW�FiT� w� Su�pra�ślu
w�okre�sie�wio�sen�no�-�let�nim

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań moż na stwier -
dzić, iż stu den ci WSW FiT w Su pra ślu wy jeż dża li w więk -
szo ści dwa - do trzech ra zy w ostat nim ro ku. Pre fe ru ją na -
stę pu ją ce skła do we wy po czyn ku wio sen no - let nie go
(Ryc. 6):

1. W kra ju naj chęt niej wy bie ra ją urlop nad je zio rem
(70,00%), acz kol wiek urlop nad mo rzem jest dla nich tak -
że bar dzo atrak cyj ny (50,00%). 
2. Za gra ni cą naj chęt niej pre fe ru ją wy po czy nek nad mo -
rzem (40,79%) i w gó rach (34,21%). Na le ży pod kre ślić,
iż nie co po nad 1/4 ba da nych stu den tów nie wy jeż dża za
gra ni cę na urlop (26,92%). 
3. Po nad po ło wa ba da nych oscy lu je w wy jaz dach dwu ty go -
dnio wych (52,88%), cho ciaż wy jaz dy dłuż sze, na wet trzy -
ty go dnio we pre fe ru je 18,27%.
4. Stu den ci naj chęt niej ko rzy sta ją z wy jaz dów sta cjo nar -
nych (51,92%), z uwa gi na peł ną re ge ne ra cję sił i moż li -
wość cał ko wi te go od po czyn ku. Chęt nie bio rą tak że udział
w im pre zach ob jaz do wych (39,42%), głów nie z uwa gi na
moż ność od kry wa nia i po zna wa nia no wych miejsc. 
5. Pra wie 3/4 stu den tów pre fe ru je sa mo chód ja ko pod sta -
wo wy śro dek trans por tu (71,15%). W przy pad ku ko rzy sta -
nia z wy jaz dów za gra nicz nych chęt nie ko rzy sta ją z sa mo -
lo tu ja ko pod sta wo we go środ ka trans por tu (27,88%).
6. Więk szość ba da nych (59,6%) z przy jem no ścią ko rzy sta
z wy praw tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej. Spo śród ko rzy sta ją -
cych z im prez tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej, naj chęt niej wy bie -
ra ne są im pre zy ka ja ko we (59,68%) i ro we ro we (53,22%). 
7. Głów ny mi mo ty wa mi im prez tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej
jest przede wszyst kim dba nie o wła sną syl wet kę, cia ło i sa -
mo po czu cie (62,90%). Ko lej nym czyn ni kiem wy bo ru ta -
kiej for my spę dza nia cza su jest kształ to wa nie róż no rod -
nych umie jęt no ści (od wa ga, od po wie dzial ność itp.) po -
przez trud ne i nie co dzien ne wa run ki na tra sie (50,00%).
8. Na jed no ra zo wy wy jazd wio sen no - let ni naj wię cej stu -
den tów mo że prze zna czyć kwo tę nie co po wy żej 500 zło -
tych (31,31%), oraz kwo tę oscy lu ją cą w gra ni cach od 300
do 500 zło tych (22,22%). 

Po wy żej przed sta wio ny pro fil mo że sta no wić pod sta wy
do for mu ło wa nia ofert tu ry stycz nych pro po no wa nych
przez biu ra po dró ży, a tak że wska zać kie ru nek sa tys fak cjo -
nu ją cych obie stro ny pro po zy cji pro gra mo wo or ga ni zo wa -
nych wy jaz dów w trak cie ro ku aka de mic kie go w uczel ni.

Za tem, przy go to wu jąc ofer tę tu ry stycz ną dla stu den tów
WSW FiT w Su pra ślu na le ży zwró cić uwa gę, iż bliż sze są

Ryc. 5. Motywy wypraw turystyki kwalifikowanej wg
badanych studentów WSWFiT w Supraślu
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 6. Ogólny profil preferencji turystycznych studentów
WSWFiT w sezonie wiosenno - letnim 
Źródło: opracowanie własne
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im wy jaz dy kra jo we niż za gra nicz ne. Chęt nie wy bio rą się
na wy po czy nek nad je zio ro lub nad mo rze, na wy jazd oscy -
lu ją cy w gra ni cach +-dwa ty go dnie. Naj chęt niej wy bio rą
im pre zę sta cjo nar ną z moż li wo ścią prze miesz cza nia się -
ob jaz do wych wy cie czek lub wy praw. Z przy jem no ścią uda -
dzą się na spływ ka ja ko wy i wy ciecz ki ro we ro we. W szcze -
gó ło wym pro gra mie na le ży kłaść na cisk na po pra wę kon -
dy cji stu den tów, dba ło ści o cia ło i sa mo po czu cie. Na le ży
stwo rzyć wa run ki do ra dze nia so bie z trud no ścia mi
w zmien nych nie co dzien nych oko licz no ściach. Tra sa wy -
praw po win na prze bie gać na uroz ma ico nych cie ka wych te -
re nach. Stu den ci pre fe ru ją do jazd wła sny, co w przy pad ku
or ga ni za cji wy jaz dów gru po wych mo że uła twić pro gra mo -
wa nie po by tu. Jed no cze śnie na le ży zwró cić uwa gę na koszt
wy jaz du, któ ry po wi nien oscy lo wać +-500 zło tych na jed -
ne go uczest ni ka. 
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