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Turystyka i rekreacja oraz fitness to dynamicz-
nie rozwijające się sektory rynku. Corocznie Pol-
skę odwiedza około 17 mln osób, a przychody 
z branży szacowane są na blisko 120 mld zł. Polski 
rynek fitness jest jednym z najszybciej rosnących 
w Europie – przychody klubów zbliżają się aktual-
nie do 4 mld zł. Rośnie popyt na usługi związane 
z szeroko pojętą rekreacją. Dzięki temu studia na 
kierunku turystyka i rekreacja to dziś inwestycja 
w przyszłość. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa, o ogromnych tradycjach w kształceniu w za-
kresie wychowania fizycznego, poszerza swoją 
ofertę, dostosowując ją do wymogów rynku. Stu-
dia na nowym kierunku pozwolą zdobyć nie tylko 
wiedzę, ale i nabyć pożądane dziś kompetencje, 
między innymi w zakresie przedsiębiorczości. 

Studiowaniu turystyki i rekreacji w Raciborzu 
sprzyja doskonałe położenie miasta i jego dzie-
dzictwo. Racibórz to historyczna stolica Górnego 
Śląska, pełna zabytków i atrakcji przyrodniczych. 
W ostatnich latach dynamicznie rozwinął się tu 
sektor hotelarski i gastronomiczny, zapewniający 
odpowiednie zaplecze do organizowania praktyk. 
Bliskość Czech pozwala podejrzeć doświadcze-
nia naszych południowych sąsiadów. Rozwinięta 
współpraca międzynarodowa w PWSZ Racibórz 
daje okazję do szerszego spojrzenia na turystykę 
i rekreację w całej Europie. 

Uczelnia stawia sobie za cel przygotowanie stu-
dentów do funkcjonowania w branży jako cenio-
nego specjalisty pracownika lub kreatywnego 
przedsiębiorcy potrafiącego znaleźć niszę rynko-
wą i skutecznie zarządzać swoją działalnością. Sil-
ny akcent kładziony będzie na języki obce, a także 
pozaprogramowe formy wsparcia edukacyjnego 
poprzez dodatkowe kursy i szkolenia wzmacnia-
jące pozycję absolwenta na konkurencyjnym ryn-
ku pracy.

STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE I STOPNIA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU: Studia mają 
charakter interdyscyplinarny, umożliwiający 
zaznajomienie się z problematyką funkcjono-
wania na rynku usług turystycznych i rekre-
acyjnych. Podstawowym ich celem studiów 
jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji, które 
pozwolą na funkcjonowanie w problematyce 
aktywności przestrzennej (turystyka) i fizycz-
nej człowieka (rekreacja ruchowa). Realizowane 
przedmioty obejmują nauki podstawowe (m.in. 
psychologia, zarządzanie), nauki kierunkowe 
(m.in. podstawy turystyki, podstawy rekreacji) 
oraz przedmioty związane z aktywnością fizycz-
ną (m.in. terenowe formy aktywności, Nowo-
czesne Formy Rekreacji Ruchowej).

PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTA: Absol-
went to specjalista o szerokiej wiedzy i prak-
tycznych umiejętnościach, przygotowany do 
podejmowania działalności w zakresie turystyki 
i rekreacji dla różnych grup odbiorców, w tym 
do prowadzenia samodzielnej działalności go-
spodarczej w dziedzinie turystyki rekreacji. Ab-
solwenci znajdują zatrudnienie w biurach po-
dróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych 
i rekreacyjnych, szeroko pojętym sektorze usług 
branży fitness, a także w organizacjach społecz-
nych oraz administracji na stanowiskach zwią-
zanych z turystyką i rekreacją. 

STAWIAMY NA PRAKTYCZNE METODY KSZTAŁCENIA

WSPÓŁPRACUJEMY Z HOTELAMI, RESTAURACJAMI I KLUBAMI FITNESS
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Racibórz to historyczna stolica Gór-
nego Śląska, często odwiedzana 
przez turystów, z licznymi unikal-
nymi obiektami (zamek, muzeum), 
które są naszą bazą w procesie 
kształcenia.

Ogromne doświadczenie kształce-
nia w Instytucie Kultury Fizycznej 
pozwala budować kompetencje 
studentów niezbędne w sektorze 
usług związanych z rekreacją, fit-
ness i dbałością o zdrowie.
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Uczymy się pracować w gru-
pie, wspólnie podejmować wy-
zwania i osiągać założone cele. 
Szanujemy indywidualności, two-
rząc w ten sposób doskonałe śro-
dowisko studentów i wykładow-
ców. Kadra stawia na nieustanne 
podnoszenie swoich kwalifikacji, 
dzięki czemu buduje relacje uczeń 
– mistrz.

Współczesne realia wskazują na 
konieczność kształtowania kom-
petencji w zakresie przedsiębior-
czości. PWSZ w Raciborzu silnie 
akcentuje kształcenie w zakresie 
zarządzania i prowadzenia własne-
go biznesu.
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Za pomoc w realizacji sesji zdjęciowej dziękujemy: Starostwu Powiatowemu w Raciborzu, OSiR Racibórz, Hotelowi Racibor, 
Zajazdowi Biskupiemu, BrooklynGym Racibórz, Zamkowi Piastowskiemu oraz Muzeum w Raciborzu



Racibórz – idealna przestrzeń do życia
Racibórz zapewnia nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, ale 
także wyjątkową przestrzeń do życia. Historyczne centrum, pełne 
XIX-wiecznych kamienic, nowoczesne, zadbane osiedla i tonące 
w zieleni dzielnice – wybór własnej małej przestrzeni jest tu ogrom-
ny, a wynajęcie mieszkania nie stanowi żadnego problemu. Co wię-
cej, koszty studiowania są tu znacznie niższe niż w dużych ośrodkach 
akademickich, a jakość kształcenia i możliwości rozwoju zawodo-
wego porównywalne. Przestrzeń dla ludzi aktywnych wzbogacają 
liczne skwery i parki, atrakcyjnie zlokalizowane ścieżki rowerowe, 
trasy do biegania, urządzenia do street workoutu, siłownie pod 
chmurką, boiska typu orlik. Dla bardziej wymagających dostępna 
jest druga co do wielkości polska hala lekkoatletyczna, park wod-
ny H2Ostróg, dwie kryte pływalnie (Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Mistrzostwa Sportowego, PWSZ), przystań nad Odrą, a tak-
że świetnie wyposażone kluby fitness i siłownie.



Naszą markę budują absolwenci
Marką uczelni są jej absolwenci, a wśród nich znajdujemy dziesiątki wybitnych postaci. Są wśród nich słyn-
na polska judoczka i olimpijka Beata Maksymow, polski medalista olimpijski w biathlonie Tomasz Siko-
ra, jedna z najlepszych triathlonistek na świecie Ewa Bugdoł czy znakomity siatkarz plażowy, medalista 
mistrzostw Europy Mariusz Prudel, a także znakomita pływaczka Agnieszka Ostrowska. Poza postaciami 
znanymi z mediów PWSZ może się poszczycić wieloma absolwentami osiągającymi sukcesy w innych dzie-
dzinach. Jednym z nich jest Damian Kurzydym – absolwent kierunku automatyka i robotyka w PWSZ w Ra-
ciborzu, który otrzymał wyróżnienie w Konkursie ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową. Rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się 28 listopada 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. – Osobiście mogę 
polecić każdemu, kto chce wybrać się na studia na kierunek automatyka i robotyka na PWSZ w Raciborzu. 
Uczelnia posiada doskonałe zaplecze wiedzy i doświadczenia. Pozwoliła mi pogłębić swoją wiedzę i roz-
winąć umiejętności inżynierskie, dzięki którym byłem doskonale przygotowany na studia magisterskie. 
Wszyscy moi koledzy, z którymi kończyłem studia, 
nie mieli problemu ze znalezieniem pracy, co w dzi-
siejszych czasach jest szczególnie ważne – mówi ab-
solwent raciborskiej uczelni.

Nie tylko nauką student żyje
Kulturalne ambicje studentów i młodego pokolenia ra-
ciborzan zaspokajają liczne raciborskie kluby – Przysta-
nek Kulturalny Koniec Świata, Piwnica Raciborska, After 
Dark Brooklyn, Magic Krzyżanowice. Nie ma tygodnia, by 
w Raciborzu nie pojawił się znany artysta. Wokół uczel-
ni, Młodzieżowego Domu Kultury (tu pierwsze wokalne 
kroki stawiała Ania Wyszkoni) czy Raciborskiego Centrum 
Kultury skupia się bogata oferta amatorskiego ruchu ar-
tystycznego. Godzina drogi dzieli Racibórz od Katowic, 
Cieszyna i Opola, czeskiej Opawy i Ostrawy. Miasto ma 
dogodne połączenia drogowe, autobusowe (w tym da-
lekobieżne do Wrocławia czy Krakowa) oraz kolejowe 
(w tym do czeskiego Bohumina). 
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Wychowanie fizyczne – kształcimy najlepszych

Podczas studiów student może uzyskać
atrakcyjne uprawnienia zawodowe:
• instruktorsko- trenerskie,
• trenera personalnego,
• kinezygerantoterapii,
• odnowy biologicznej,
• wychowania fizycznego w szkole z pedagogiką 

resocjalizacyjną lub gimnastyką korekcyjno- 
kompensacyjną.

Studia pozwalają na podjęcie pracy w szkołach, klubach sportowych, 
klubach fitness, stowarzyszeniach i organizacjach kultury fizycznej 
oraz dają możliwość samozatrudnienia. Absolwenci mają możliwość 
podjęcia dalszych studiów magisterskich (II stopnia) na dowolnie wy-
branej uczelni krajowej lub zagranicznej. Podczas studiów student 
może kształcić się jednocześnie na dwóch wybranych specjalnościach 
i uzyskać dodatkowe atrakcyjne uprawnienia zawodowe.
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Nasze Juwenalia i bale


