
Turystyczno-sportowe  

Jeśli jesteś osobą aktywną, uwielbiasz sport, ruch, przestrzeń, podróże, nie możesz usiedzieć w miej-

scu, potrzebujesz nowych wyzwań i znajomości, to studia turystyczne bądź studia sportowe są ide-

alną propozycją kształcenia dla Ciebie. 

Na studia sportowe decydują się zarówno osoby, które kochają sport, jak i te, które planują swoją 

przyszłość nieco obok aktywności fizycznej, na przykład w dziennikarstwie sportowym. Studia spor-

towe łączą aktywność ruchową z praktycznym poznawaniem świata. Studenci kierunków sportowych 

często wyjeżdżają na obozy kondycyjne i zgrupowania, co daje doskonałą okazję do poznawania kul-

tury i historii innych państw czy kontynentów. Studia sportowe pozwalają dbać o kondycję fizyczną, 

kształtują charakter, uczą zasad racjonalnego odżywiania, zdrowego stylu życia, uodparniają na stres, 

doskonalą zarówno ciało, jak i umysł. Nawyki sportowe wyniesione z lat studiów procentują za-

zwyczaj całe życie. Absolwenci studiów sportowych to osoby wytrwałe, potrafiące ciężko pracować, 

wysoko stawiające sobie poprzeczkę, gotowe do poświęceń dla osiągnięcia celu. 

Wielu absolwentów AWF-ów osiąga sukcesy i robi karierę w sporcie. Reprezentują Polskę na arenie 

międzynarodowej, dostarczając nam wzruszeń i emocji. Inni wiążą swoją przyszłość zawodową ze sz-

kolnictwem i wychowywaniem młodych pokoleń dla sportu. Pracują w instytucjach sportowych. Są 

trenerami, nauczycielami wychowania fizycznego, instruktorami aerobiku, fitness, ćwiczeń siłowych, 

nauczycielami tańca, menadżerami sportu, organizatorami imprez sportowych. 

Studia turystyczne to doskonała propozycja dla osób, które interesują się geografią oraz wykazują za-

miłowanie do podróży, poznawania świata i ludzi. Studia te dają wiedzę z zakresu kultury, śro-

dowiska, ekonomii, prawa oraz przedmiotów praktycznych. Podczas zajęć studenci uczą się przygoto-

wywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, zasad komunikowania się 

oraz wykorzystania nowoczesnych środków przetwarzania i przekazu informacji. Prócz tradycyjnych 

zajęć dydaktycznych odbywają się obozy oraz zajęcia terenowe. Duzy nacisk kładzie się na naukę 

języków obcych, czasem języka migowego. 

Po ukończeniu studiów turystycznych absolwenci najczęściej pracują w charakterze: pilota wycieczek, 

przewodnika turystycznego, organizatora wyjazdów czy pracownika biura podróży. Zatrudnienie znaj-

dują w hotelach, restauracjach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych czy gospo-

darstwach agroturystycznych. Zdarza się, że współpracują z wydawnictwami publikującymi przewod-

niki turystyczne, bądź w administracji rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turysty-

ki i rekreacji 

 

Kierunki sportowe i turystyczne to: 

 gospodarka turystyczna 

 krajoznawstwo i turystyka historyczna 

 sport 

 turystyka i rekreacja 

 turystyka historyczna 

 wychowanie fizyczne 

 


