
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 in-
frastrukturę. Pracodawcy 
werbalizują podobną po-
trzebę. Pracownik musi dziś 
umieć pytać, chcieć się rozwi-
jać, zaangażować, umieć coś 
do–łożyć. Poszerzenie for-
muły wykonywania zawodu 
to jest właśnie punkt wyjścia 
dla dobrego kształcenia prak-
tycznego. Upraktycznienie 
otwiera nam ścieżkę do zbli-
żenia się do realiów funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, 
instytucji, które student ma 
szansę za–obserwować na 
dwa sposoby – w praktykach 
albo korzy–stając z wiedzy 
praktyków zaangażowanych 
w proces dydaktyczny w na-
szej uczelni. 
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narne. Dostosowujemy plany 
zajęć tak, aby była możliwość 
łączenia pracy zawodowej i 
studiów. To atrakcyjna propo-
zycja dla wszystkich, którzy 
chcą poszerzyć swoje kom-
petencje lub zmienić wyko-
nywany zawód. Absolwenci 
otrzymają dyplom magistra 
licencjata lub inżyniera. Kan-
dydatom oferujemy wybór 
spośród dwunastu kierunków 
studiów: magisterskich – Pe-
dagogika przedszkolna i wcze-
snoszkolna (studia jednolite) 
NOWOŚĆ, inżynierskich –Ar-
chitektura, Automatyka i Robo-
tyka, Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji NOWOŚĆ, licencjac-
kich:  Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych, 
Pedagogika, Bezpieczeństwo 
Państwa, Filologia (angielska, 
germańska, czeska, a także ję-
zyki obce od postaw: angielski i 
niemiecki), Administracja, Wy-
chowanie Fizyczne, Turystyka 
i Rekreacja, Pielęgniarstwo. 
Programy i plany studiów są 
modyfikowane pod kątem po-
trzeb rynku pracy. Przewidują 
zajęcia laboratoryjne, warsz-
tatowe, obozy sportowe, kie-
runkowe praktyki zawodowe i 
zajęcia praktyczne. Dzięki temu 
wiedza teoretyczna zostaje 
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Oferta PWSZ
w Raciborzu:

Studia magisterskie: po 
ukończeniu otrzymasz ty-
tuł magistra
 Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna (studia 
jednolite) NOWOŚĆ 

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 NOWOŚĆ
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 edu-

kacja artystyczna w za-
kresie sztuk plastycznych

 bezpieczeństwo państwa 
(specjalności bezpieczeń-
stwo społeczno–ekono-
miczne, bezpieczeństwo 
polityczno–militarne, 
bezpieczeństwo publicz-
ne) 

 administracja (specjal-
ności: administracja pu-
bliczna, administracja 
gospodarcza)

  pielęgniarstwo

 Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Raciborzu to 
nowoczesna uczelnia, która 
oferuje studia magisterskie, 
inżynierskie oraz licencjac-
kie. Atrakcyjne kierunki na-
uczania oraz zwiększony 
nacisk na współpracę z biz-
nesem i ważnymi instytu-
cjami, sprawiają, że PWSZ 
w Raciborzu staje się waż-
nym miejscem kształcącym 
przyszłych pracowników w 
regionie oraz  pozwalającym 
zdobyć nowe umiejętności 
wszystkim tym, którzy pra-
gną podnieść swoje kwalifi-
kacje.  

Oferta PWSZ w 
Raciborzu: 
Oferujemy studia stacjonarne 
(bezpłatne) oraz niestacjo-

wzbogacona o umiejętności i 
kompetencje praktyczne, bo to 
właśnie one są dziś szczególnie 
poszukiwane i cenione. PWSZ 
w Raciborzu uczestniczy rów-
nież w Programie Erasmus+, 
który umożliwia (i dofinanso-
wuje) wyjazdy studentów na 

zagraniczne studia i praktyki. 
W ramach programu studenci 
mogą studiować m.in. w wielu 
różnych krajach Unii Europej-
skiej, a także w Albanii oraz 
w Bośni i Hercegowinie. Raci-
borska Uczelnia jest przyjazna 
osobom niepełno–sprawnym, 

dba o techniczne udogodnie-
nia, a także stosuje technolo-
gie, ułatwiające do–tarcie do 
wszelkiej informacji. Pełno-
mocnik Rektora do spraw Osób 
Niepełnosprawnych i jego asy-
stenci zapewniają pomoc w co-
dziennym 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 funkcjonu-
je również doskonale wypo-
sażona biblioteka naukowa, 
czytelnie, Ośrodek Informacji 
Naukowej i nowoczesne bazy 
danych. Dla studiujących dale-
ko od miejsca zamieszkania do 
dyspozycji jest Dom Studenta, 
z komfortowo urządzonymi po-
kojami jedno–, dwu– i trzyoso-
bowymi. Ukończenie studiów 
w dobrej 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. Szczegó-
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STUDIA + PRAKTYKA? TO MOŻLIWE! 

Studia magisterskie, inżynierskie 
i licencjackie bliżej niż myślisz!

łowe informacje o każdym z 
nich znajdziesz na stronie in-
ternetowej 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 do-
kumentów do Punktu Rekru-
tacji w terminie zgodnym z 
harmonogramem podanym 
na stronie PWSZ w Raciborzu. 

Zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółowymi informacja-
mi na temat oferty i warunków 
studiów na stronie internetowej 
uczelni: www.pwszrac.pl


