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TURYSTYKA
I REKREACJA

BEZPŁATNE STUDIA

Mocne akcenty na kształcenie językowe, 
biznesowe oraz w obszarze komunikacji 
medialnej wypełniają program kształcenia 
na kierunku Turystyka i Rekreacja  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Raciborzu. Dzięki temu studia otworzą drogę do 
kariery w sektorach turystycznym, biznesowym  

i medialnym oraz w administracji.

angielski niemiecki

czeski hiszpański

hotelarstwo

komunikacja społeczna

obsługa ruchu turystycznego

turystyka uzdrowiskowa

animacja czasu wolnego kuchnie świata, dietetyka

prawo i ekonomia

social media

marketing

odnowa psychosomatyczna

personal branding w turystyce

turystyka uzdrowiskowa

geografia świata przewodnik i pilot wycieczek 



JĘZYK 
ANGIELSKI

TO BĘDZIESZ  STUDIOWAĆ
Hi! ¡Hola! - języki obce

Stawiamy na języki obce! Angielski, 
niemiecki, a jeśli zechcesz hiszpański i czeski. 
Rozszerzony program a w nim kładziemy 
nacisk na umiejętność posługiwaniem się 
językiem obcym przede wszystkim w mowie  
i komunikacji z klientem 

BIZNES
Biznes - bądź swoim szefem!  

Chcesz wiedzieć jak prowadzić własny 
biznes, albo na jakie kwestie zwrócić uwagę  
w trakcie pracy? Na naszym kierunku poznasz 
niezbędną biznesową wiedzę: nauczysz się  
tworzenia i prowadzenia firmy; konstruowania 
biznesplanów, pozyskiwania kapitału, metod 
zarządzania i relacji z klientem.

Nowoczesna komunikacja
Czy Facebook i Instagram mają coś wspólnego 
z turystyką, rekreacją i biznesem? Oczywiście! 
Poznaj z nami tajniki komunikacji społecznej 
obejmujące tworzenie i wykorzystywanie kanałów 
informowania, w tym social media, konstruowania 
atrakcyjnych reklam oraz dobrych przekazów. 
Wykorzystuj dostępne aplikacje, naucz się pracować 
na zdobytych danych i twórz kreatywne zdjęcia 
i filmy, które przyniosą sukces w przyszłości!

JĘZYK 
NIEMIECKI

ŚWIAT

Wiedza o  świecie
 Uzyskaj  z nami  wiedzę o świecie współczesnym 
i jego historii,  poznaj obszary kulturowe 
współczesnego świata, dowiedz się więcej 
o potencjale turystycznym naszego kraju  
i  świata,   posmakuj kuchni regionu i świata, 
zaplanuj kulinarne wyprawy. 

MARKETING



SPORT Fun&Fit - czas na wypoczynek
Nowoczesne formy wypoczynku i spędzania czasu? Tylko  
u nas masz możliwość wyjazdów i  sprawdzenia na  sobie 
co ci się najbardziej podoba, aby zarazić tym innych. 
Kajakarstwo, wspinaczka górska, joga,  tai chi, pilates, 
trening personalny, Body art, Aqua aerobic, Medical fitness, 
trening funkcjonalny, zajęcia terenowe, piesze wędrówki 
po górach, taneczne formy rekreacji, a wszystko okraszone 
nauką masażu i zabiegów spa& wellnes.  Dowiesz się także 
więcej o  zdrowym żywieniu, ekologi i żywności funkcjonalnej.  

EKOLOGIA

HOTELEZostań obieżyświatem
Bez względu na to, czy będziesz pracować  
w pięciogwiazdkowym hotelu, albo w małym 
pensjonacie poznasz światowe standardy 
obsługi gości. Pokażemy Ci również różne 
kultury i zwyczaje, nawet te z najodleglejszych 
zakątków globu. Spróbujesz oryginalnej kuchni 
i poznasz ciekawych podróżników!

KULTURA

ZOSTAŃ NASZYM STUDENTEM 
ZAPISY ONLINE NA STRONIE
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