WSTiE oferuje kształcenie na poziomie wyższych studiów
I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia
podyplomowe oraz certyfikowane kursy i szkolenia.

Rekreacja ruchowa
Zarządzanie markowym produktem turystycznym
Menedżer SPA i Wellness
Hotelarstwo i gastronomia

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to silne centrum akademickie
o zasięgu międzynarodowym, przyciągające studentów z całej
Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez
najlepszą kadrę oraz praktyków biznesu.
Siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem,
w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowocześnie
wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe.
Wykłady – w ramach elitarnych programów nauczania – odbywają się
zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studenci cenią sobie
kameralną atmosferę uczelni, innowacyjne metody nauczania oraz
szerokie możliwości zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej,
ale i praktycznej.

Zarządzanie eventami
Menedżer turystyki
Kreacja innowacyjnych produktów turystycznych

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii skutecznie wykorzystuje
fundusze unijne, realizując szereg przedsięwzięć i projektów
edukacyjnych. Uczelnia współpracuje z biznesem i samorządami
lokalnymi, co przekłada się na możliwości odbywania przez
studentów atrakcyjnych praktyk i staży zawodowych oraz generuje
liczne oferty pracy.
WSTiE realizuje innowacyjną formę studiowania w programie
Study&Work, który daje studentom możliwość rozpoczęcia pracy
już w trakcie trwania studiów.

• współpraca z uczelniami zagranicznymi:
- Uniwersytet Antioch (USA)
- Uniwersytet Central Lancashire w Preston (Wielka Brytania)
- Uniwersytet Complutense w Madrycie (Hiszpania)
- Uniwersytet w Palermo (Włochy)
- Uniwersytet w Göteborgu (Szwecja)
- Uniwersytet w Debreczynie (Węgry)
• udział w programie Erasmus+ rozwijającym współpracę
między uczelniami z różnych krajów Europy oraz wspierającym
międzynarodową wymianę studentów

Elektronika komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Systemy baz danych
• Technologie multimedialne i grafika komputerowa

• programy wymiany dla studentów i pracowników
naukowych z
instytucjami
i
przedsiębiorstwami
zagranicznymi (Niemcy, Anglia, Włochy, Irlandia, Francja,
Grecja, Turcja, Cypr i in.)
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii już od kilku lat zajmuje
pierwsze miejsce w rankingu najlepszych turystycznych uczelni
w Polsce. Jest niekwestionowanym liderem w kategorii szkół
oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe.

E-biznes i media społecznościowe
Dziennikarstwo i media społecznościowe

W 2013 roku uczelnia uzyskała wysokie oceny Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, otrzymując akredytację Wydziału Turystyki
i Rekreacji. W 2015 roku akredytację na nowych, bardziej
wymagających zasadach uzyskał Wydział Informatyki.
Uczelnia
jest laureatem
Nagrody Jakości Nauczania
Sapere Auso. WSTiE wyróżniono za wybitne osiągnięcia
w zakresie kształcenia i wychowania młodych pokoleń.

