
Nastawiamy się na wykształ-
cenie studenta orientującego 
się: jak działają instytucje, 
administracja na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; 
posługującego się językami, 
rozumiejącego zjawiska za-
chodzące w świecie; który 
jest w stanie wejść na taki 
poziom profesjonalizmu in-
frastruktury społecznej, że 
będzie mógł być klientem 
„Lifelong Learning” i budo-
wać swoje kompetencje we-
dług indywidualnej ścieżki. 
Chodzi o jego generalne 
kompetencje, by wejść we 
wspomnianą wcześniej infra-
strukturę. Pracodawcy wer-
balizują podobną potrzebę. 
Pracownik musi dziś umieć 
pytać, chcieć się rozwijać, 
zaangażować, umieć coś do-
łożyć. Poszerzenie formuły 
wykonywania zawodu to jest 
właśnie punkt wyjścia dla do-
brego kształcenia praktyczne-
go. Upraktycznienie otwiera 
nam ścieżkę do zbliżenia się 
do realiów funkcjonowania 
przedsiębiorstw, instytucji, 
które student ma szansę za-
obserwować na dwa sposoby 
– w praktykach albo korzy-
stając z wiedzy praktyków 
zaangażowanych w proces 
dydaktyczny w naszej uczelni.
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jemy plany zajęć tak, aby była 
możliwość łączenia pracy za-
wodowej i studiów. To atrakcyj-
na propozycja dla wszystkich, 
którzy chcą poszerzyć swoje 
kompetencje lub zmienić wy-
konywany zawód. Absolwenci 
otrzymają dyplom licencjata 
lub inżyniera, uzyskując wy-
kształcenie wyższe pierwszego 
stopnia.
 Kandydatom oferujemy wy-
bór spośród dziesięciu kierun-
ków studiów: Architektura, 
Automatyka i Robotyka, Edu-
kacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych, Pedagogi-
ka, Bezpieczeństwo Państwa, 
Filologia (angielska, germań-
ska, czeska, a także języki obce 
od postaw: angielski i niemiec-
ki), Administracja, Wycho-
wanie Fizyczne, Turystyka i 
Rekreacja, Pielęgniarstwo.
 Programy i plany studiów są 
modyfikowane pod kątem po-
trzeb rynku pracy. Przewidują 
zajęcia laboratoryjne, warsz-
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Oferta PWSZ
w Raciborzu:

Kierunki inżynierskie – po 
ukończeniu otrzymasz tytuł 
inżyniera lub inżyniera ar-
chitekta i możliwość podję-
cia magisterskich studiów 
uzupełniających:
 architektura
 automatyka i robotyka
 zarządzanie i inżynieria 

produkcji*

Kierunki licencjackie – po 
ukończeniu otrzymasz tytuł 
licencjata i możliwość pod-
jęcia magisterskich studiów 
uzupełniających:
 filologia (angielska, ger-

mańska i czeska)
 języki obce od podstaw 

(angielski, niemiecki)
 pedagogika
 wychowanie fizyczne
 turystyka i rekreacja
 edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych
 bezpieczeństwo państwa 

(specjalności bezpieczeń-
stwo społeczno-ekono-
miczne, bezpieczeństwo 
polityczno-militarne, bez-
pieczeństwo publiczne)
 administracja (specjal-

ności: administracja pu-
bliczna, administracja 
gospodarcza)
 pielęgniarstwo

*po zatwierdzeniu przez mi-
nisterstwo nauki i szkolnic-
twa wyższego

 Wybór miasta i Uczelni, 
w których spędzi się wiele 
lat, jest jednym z najtrud-
niejszych w naszym życiu. 
Przed podjęciem decyzji 
warto przemyśleć plusy i 
minusy wszelkich rozwią-
zań. Na korzyść raciborskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej przemawia bli-
skość miejsca zamieszkania, 
dogodny dojazd i bogata, 
wciąż rozwijana oferta kie-
runków kształcenia, przygo-
towana pod potrzeby rynku 
pracy.
 Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Raciborzu to no-
woczesna uczelnia z atrakcyj-
nymi kierunkami. Zapraszamy 
nie tylko tegorocznych ma-
turzystów. Oferujemy studia 
stacjonarne (bezpłatne) oraz 
niestacjonarne. Dostosowu-

tatowe, obozy sportowe, kie-
runkowe praktyki zawodowe i 
zajęcia praktyczne. Dzięki temu 
wiedza teoretyczna zostaje 
wzbogacona o umiejętności i 
kompetencje praktyczne, bo to 
właśnie one są dziś szczególnie 
poszukiwane i cenione.
 PWSZ w Raciborzu uczest-
niczy również w Programie 
Erasmus+, który umożliwia (i 
dofinansowuje) wyjazdy stu-
dentów na zagraniczne studia 

i praktyki. W ramach programu 
studenci mogą studiować m.in. 
w wielu różnych krajach Unii 
Europejskiej, a także w Albanii 
oraz w Bośni i Hercegowinie.
 Raciborska Uczelnia jest 
przyjazna osobom niepełno-
sprawnym, dba o techniczne 
udogodnienia, a także stosuje 
technologie, ułatwiające do-
tarcie do wszelkiej informacji. 
Pełnomocnik Rektora do spraw 
Osób Niepełnosprawnych i jego 

asystenci zapewniają pomoc w 
codziennym życiu studenckim.
 Kampus uczelni składa się z 
kompleksu budynków dydak-
tycznych, w których znajdują 
się dobrze wyposażone sale, 
pracownie komputerowe i 
techniczne. Oprócz tego, stu-
denci korzystają z pływalni, sal 
gimnastycznych oraz stadionu.
 Na terenie Uczelni funkcjo-
nuje również doskonale wy-
posażona biblioteka naukowa, 
czytelnie, Ośrodek Informacji 
Naukowej i nowoczesne bazy 
danych.
 Dla studiujących daleko od 
miejsca zamieszkania do dys-
pozycji jest Dom Studenta, z 
komfortowo urządzonymi po-
kojami jedno-, dwu- i trzyoso-
bowymi.
 Ukończenie studiów w do-
brej uczelni to inwestycja na 
całe życie. Wybór odpowied-
niej ścieżki kariery zawodowej 
daje możliwość zdobycia cieka-
wego i pasjonującego zawodu.

 Jak się rekrutować? Wybierz 
najlepszy dla siebie kierunek 
studiów. Szczegółowe infor-
macje o każdym z nich znaj-
dziesz na www.pwszrac.pl. 
Zarejestruj się w Systemie In-
ternetowej Rekrutacji (link do 
rejestracji znajduje się na stro-
nie internetowej Uczelni w za-
kładce REKRUTACJA). Warto 
zwrócić uwagę, że na kierun-
ku Architektura obowiązuje 
(oprócz rankingu świadectw 
dojrzałości) egzamin z uzdol-
nień plastycznych. Po otrzy-
maniu informacji o przyjęciu 
na studia należy zgłosić się 
z kompletem wymaganych 
dokumentów do Punktu Re-
krutacji w terminie zgodnym 
z harmonogramem podanym 
na stronie PWSZ w Raciborzu.

Zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółowymi informacjami 

na temat oferty i warunków 
studiów na stronie internetowej 

uczelni: www.pwszrac.pl
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