
TURYSTYKA I REKREACJA  - dlaczego warto studiować na 

tym kierunku? 

 
 

TURYSTYKA I REKREACJA  Dla kogo? 

Jeżeli lubisz ruch, aktywność fizyczna jest Twoją naturą, a praca z ludźmi jest Twoim 

żywiołem, a ponadto pociągają Cię podróże bliskie i dalekie to TURYSTYKA I REKREACJA 

na AWF Katowice jest kierunkiem, który pozwoli Ci rozwinąć te pasje.  

Jeżeli dodatkowo widzisz siebie w przyszłości jako osobę, która profesjonalnie pomaga 

innym realizować rekreacyjnie aktywność fizyczną lub podróże to Turystyka i rekreacja na 

AWF Katowice jest kierunkiem, który pozwoli spełnić te marzenia. 

 

TURYSTYKA I REKREACJA  Co ma do zaoferowania? 

W ramach studiów pierwszego stopnia student ma do wyboru studiowanie na jednej z dwóch 

specjalności: 

Pierwsza specjalność – PILOT WYCIECZEK – daje perspektywę zdobycia gruntownej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających prowadzenie i organizację 

imprez turystycznych w kraju i za granicą.  

Druga specjalność – REKREACJA RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ 

pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych koniecznych 

do pracy z ludźmi w zakresie organizacji, prowadzenia i promowania aktywnego wypoczynku 

w czasie wolnym. Student poznaje także różne metody, techniki i narzędzia rekreacji ruchowej, 

które w obecnym świecie pomagają ludziom borykającym się z problemami wynikającymi 

ze współczesnego stresogennego trybu życia. 
Student kierunku turystyka i rekreacja na AWF Katowice uzyskuje wiele  przydatnych w 

późniejszym życiu zawodowym umiejętności praktycznych, dodatkowych uprawnień oraz 

certyfikatów. Są to między innymi: 

- legitymacja instruktora dowolnej, wybranej przez Ciebie rekreacji ruchowej (w ramach 

obowiązkowych zajęć możesz otrzymać aż 3 takie uprawnienia) 

- certyfikat językowy TELC Tourism B1/B2, ….).  

W ramach obowiązkowych praktyk studenckich Student będzie mógł uczyć się zawodu w 

wysokiej jakości hotelach (kierunek współpracuje ze znanym Hotelem Arłamów**** w 

Bieszczadach), wyjeżdżać za granicę (Erasmus +), poznawać tajniki pracy w organizacjach 

turystycznych (np. Śląska Organizacja Turystyczna), muzeach, ale też klubach fitness i 

ośrodkach sportu i rekreacji.  

Kierunek turystyka i rekreacja jest kierunkiem o profilu praktycznym, a ćwiczenia i wykłady 

prowadzone są m.in. przez wykładowców posiadających doświadczenie zawodowe w turystyce 



lub rekreacji lub współpracujących z branżą turystyczną lub rekreacyjną (np. Biuro Podróży 

Almatur, firma turystyczna Andargo, Szkoła Zdrowia, Freestyle Park, …).  

Warto podkreślić, że znaczna część zajęć z planu studiów odbywa się w sposób aktywny, w 

ramach jedno- lub kilkudniowych wyjazdów.  
Student realizuje naukę języków obcych: angielskiego oraz, do wyboru hiszpańskiego lub 

niemieckiego. 

Zależnie od powyższego przygotowania praktycznego Student otrzyma solidną porcję 

wiedzy z nauk ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych oraz nauk o zdrowiu. 

Aktualne plany studiów dla kierunku turystyka i rekreacja znajdują się na stronie AWF 

Katowice pod linkiem:  

https://wf.awf.katowice.pl/sprawy-studenckie/plany-studiow-i-efekty-ksztalcenia  

 

TURYSTYKA I REKREACJA  A co po ukończeniu studiów? 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do: 

- organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, 

przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; 

- nawiązywania kontaktów i komunikowania się w dwóch językach obcych; 

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

- pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i 

rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, 

administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, 

muzeach.  

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja: 

- umie planować, organizować i prowadzić imprezy turystyczne i zajęcia rekreacyjne 

stosownie do potrzeb uczestników, zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia, poziomem wiedzy, 

zainteresowaniami oraz możliwościami finansowymi, 

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form rekreacyjnej 

aktywności fizycznej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku i różnym 

stanie zdrowia, 

- umie przygotować biznesplan oraz analizę wykonalności przedsięwzięcia z zakresu 

turystyki i rekreacji dla własnej działalności gospodarczej lub działalności organizacji, 

- posiada zdolność kierowania zespołem realizującym cele społeczne związane z organizacją 

turystyki i rekreacji w różnych grupach społecznych 

- jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja 

oraz na pozostałych kierunkach II stopnia na katowickiej AWF (i nie tylko…). 

 

Polub nasz profil na Facebooku  

https://www.facebook.com/Turystyka-i-Rekreacja-AWF-Katowice-100890585215326/ 

 

https://wf.awf.katowice.pl/sprawy-studenckie/plany-studiow-i-efekty-ksztalcenia
https://www.facebook.com/Turystyka-i-Rekreacja-AWF-Katowice-100890585215326/

