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Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Waszych rąk niniejszą pu-
blikację będącą swoistą wizytówką Publicznych 
Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Obecnie 
jest ich 36 i są najmłodszymi uczelniami publicz-
nymi (najstarsze z nich w tym roku obchodzić 
będą dopiero 14-lecie swojego istnienia), które 
nie tylko zdobyły już sobie trwałe miejsce w sys-
temie polskiego szkolnictwa wyższego, ale udo-
wodniły, że działalność edukacyjną na poziomie 
studiów pierwszego stopnia można prowadzić 
na poziomie nie gorszym niż w renomowanych 
uczelniach akademickich kraju i zagranicy.

Publiczne Wyższe Szkoły Zawodowe, zwane 
w skrócie PWSZ-tkami zostały utworzone przez 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej jako odpowiedź 
na starania samorządów miast oddalonych 
w większości od ośrodków akademickich jako istotny czynnik rozwoju kulturo-
wego i intelektualnego lokalnych społeczności. Ostatnie kilka czy kilkanaście lat 
ich funkcjonowania w pełni potwierdziły słuszność tego założenia, a dynamicz-
nie rozwijające się PWSZ-tki stały się prawdziwymi miasto- i kulturotwórczymi 
ośrodkami przyczyniającymi się w istotny sposób do rozwoju społeczno-ekono-
micznego i gospodarczego regionów. Jednak najważniejszą misją tych uczelni było 
i nadal pozostaje umożliwienie wyższego wykształcenia młodzieży, która z róż-
nych względów nie może podjąć studiów w ośrodkach akademickich. Wpisuje się 
ona w praktyczną działalność na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju 
kraju i stanowi ważny wkład w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 
w wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej ze środowisk o różnym statusie 
materialnym i społecznym poprzez stworzenie równego dostępu do wyższego 
wykształcenia. 

Zgodnie z założeniami Rządu Rzeczpospolitej oraz wdrażanym Procesem Bo-
lońskim PWSZ-tki prowadzą kształcenie pierwszego stopnia wydając absolwen-
tom dyplomy licencjata lub inżyniera, mają charakter regionalny, zachowują wła-
sną autonomię przy jednoczesnym współdziałaniu z uczelniami akademickimi 
poprzez zawieranie umów o współpracy czy umów patronackich umożliwiających 
swoim absolwentom studia drugiego stopnia – magisterskie, a następnie również 
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trzeciego stopnia – doktoranckie w uczelniach akademickich. Taki system kształ-
cenia dobrze osadzony w realiach Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej i ukierun-
kowany na zdobywanie przez studentów zdefiniowanych, praktycznych umiejęt-
ności zawodowych pozwala na elastyczne dopasowywanie kierunków kształcenia 
do potrzeb rynków pracy. Dlatego też absolwenci PWSZ-tek nie są osobami po-
szukującymi zatrudnienia, ale są cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców 
specjalistami.

Dotychczasowy dorobek publicznych wyższych szkół zawodowych, będący wy-
nikiem dużej dynamiki rozwoju zarówno w zakresie bazy materialnej, jak i kie-
runków kształcenia umożliwił im zajęcie ugruntowanej pozycji w polskim syste-
mie szkolnictwa wyższego. Obecnie w PWSZ-tkach kształci się około stu tysięcy 
studentów na ponad pięćdziesięciu kierunkach. Uczelnie oferują bardzo dobre 
warunki kształcenia, pomoc materialną w postaci miejsc w domach studenta i sty-
pendiów, możliwość rozwoju zainteresowań naukowych, kulturalnych czy sporto-
wych. Bliższe informacje o istniejących obecnie Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych w Polsce znajdziecie Państwo w niniejszej publikacji. Zachęcam do 
zapoznania się z przedstawioną tu ofertą edukacyjną zapraszając jednocześnie 
do podjęcia studiów w tych nowoczesnych, ciągle dynamicznie rozwijających się 
uczelniach.

Prof. Andrzej Kolasa

Przewodniczący Konferencji Rektorów
Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce
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Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) 
jest zrzeszeniem osób fizycznych, rektorów reprezentujących pol-
skie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mającym na celu 
współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w śro-
dowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą. 

Cele:
Celem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest: 

inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych przez rektorów 
– członków,
podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa za-
wodowego,
reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowi-
sku szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz.

Dla osiągnięcia powyższych celów Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawo-
dowych (KRePSZ): 

podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicznego 
szkolnictwa zawodowego, 
zajmuje stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego 
szkolnictwa zawodowego, 
współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademic-
kie, 
współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi,
podejmuje działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia,
podejmuje działania sprzyjające poprawie finansowania publicznych wyższych 
szkół zawodowych, 
stwarza rektorom - członkom platformę wymiany informacyjnej,
wspiera współpracę członków z organizacjami samorządu studenckiego,
wspiera współpracę członków z partnerami zagranicznymi.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
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1.

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Studia magisterskie:
ekonomia – specjalności: ekonomia 
menedżerska, mezoekonomia
turystyka i rekreacja – specjalności: 
turystyka aktywna i sport dla wszyst-
kich, zarządzanie przedsiębiorstwem 
turystycznym
zdrowie publiczne

Studia inżynierskie:
budownictwo – specjalności: budownictwo ogólne, ekobudownictwo
informatyka – specjalności: inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe, in-
żynieria komputerowa, technologie internetowe i grafika komputerowa, infor-
matyka w e-biznesie

Studia licencjackie: 
bezpieczeństwo narodowe – specjalności: zarządzanie kryzysowe, bezpie-
czeństwo zdrowotne
ekonomia
finanse i rachunkowość – specjalności: finanse przedsiębiorstw, informatyka 
w finansach
filologia – specjalności: język angielski, język rosyjski
pedagogika – specjalności: wychowanie przedszkolne, resocjalizacja i profilak-
tyka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, poradnictwo zawodowe
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne – specjalności: zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządza-
nie i promocja zdrowia w odnowie biologicznej
socjologia – specjalności: komunikacja społeczna i media, socjologia gospodar-
ki i Internetu
turystyka i rekreacja – specjalności: hotelarstwo, turystyka i rekreacja zdro-
wotna, obsługa ruchu turystycznego
zarządzanie – specjalności: eurobiznes, obsługa graniczna, zarządzanie inno-
wacjami

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97
Rektorat  – tel.: +48/83 344 99 00, fax: +48/83 344 99 50
Kancelaria  – tel.: +48/83 342 60 14, fax: +48/83 344 45 90
Rekrutacja  – tel.: +48/83 344 99 30
www.pswbp.pl
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Studia podyplomowe:
kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne, kierunki informatyczne, kierunki 
związane z rolnictwem, kierunki związane ze zdrowiem.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II powstała w 2000 roku i od 
tego czasu intensywnie się rozwija. W roku akademickim 2011/2012 kształci na 
13 kierunkach i 30 specjalnościach blisko 3500 studentów, w tym 164 studentów 
– obcokrajowców z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. W swojej ofercie posia-
da także studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. Na uczelni aktywnie działają 
organizacje studenckie, takie jak: Samorząd Studencki, Akademicki Związek Spor-
towy z drużyną piłki nożnej kobiet uczestniczącą w rozgrywkach Ekstraligi, liczne 
koła naukowe oraz teatr. Wydawane jest czasopismo uczelniane Bialski Przegląd 
Akademicki. Państwowa Szkoła Wyższa otwarta jest na różne formy kształcenia. 
Przy uczelni funkcjonuje Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 

Misją Uczelni jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, 
inicjowanie badań naukowych, działanie na rzecz rozwoju miasta i regionu. Dą-
żymy do stałego rozwoju – rozbudowujemy infrastrukturę Uczelni, aby zapewnić 
naszym studentom nowoczesną bazę dydaktyczną oraz pomoce naukowe najwyż-
szej jakości, a tym samym stworzyć studentom jak najlepsze warunki do rozwija-
nia zainteresowań i dać im wiedzę niezbędną do umiejętnego kierowania swoją 
przyszłością. Zapewniamy dostęp do Telecentrum i bezprzewodowego Internetu 
oraz dobrze wyposażonej Biblioteki. 

Od nowego roku akademickiego do użytku oddany zostanie nowoczesny bu-
dynek, w którym znajdzie się Dom Akademicki oraz Centrum Badań nad Innowa-
cjami, gdzie prowadzone będą badania naukowe w zakresie zdrowia, technologii 
informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej. W najbliższych planach mamy 
także wzbogacenie oferty kształcenia o 3 nowe kierunki: Fizjoterapia, Mechanika 
i Budowa Maszyn oraz Gospodarka Przestrzenna.
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2.

Studia stacjonarne i niestacjonarne  
(3,5-letnie inżynierskie)

mechanika i budowa maszyn – specjalności: inżynieria lotnicza (pilotaż samo-
lotowy, pilotaż śmigłowcowy), technologia maszyn, informatyka w systemach 
produkcyjnych, projektowanie mechatroniczne, mechanika lotnicza, inżynieria 
lotnicza, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, mechanizacja 
górnictwa
elektrotechnika – specjalności: automatyzacja i elektryfikacja kopalń, odna-
wialne źródła energii, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
budownictwo – specjalność: budownictwo ogólne
rolnictwo – specjalności: agrobiznes, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, to-
waroznawstwo produktów i surowców rolniczych, mechanizacja rolnictwa

Studia stacjonarne i niestacjonarne  
(3-letnie licencjackie)

filologia polska – specjalności: arteterapia z przygotowaniem pedagogicznym, 
nauczycielska z historią, kształcenie logopedyczne z przygotowaniem peda-
gogicznym, komunikacja społeczna i dziennikarstwo, edukacja polonistyczna 
z przygotowaniem pedagogicznym
filologia – specjalności: filologia angielska (amerykanistyka), filologia angielska 
z przygotowaniem pedagogicznym, filologia germańska z przygotowaniem pe-
dagogicznym, filologia słowiańska (język rosyjski i ukraiński od podstaw) – wspól-
notowy ruch graniczny i administracja celna
stosunki międzynarodowe – specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi 
ruchu granicznego, międzynarodowy wymiar integracji europejskiej, międzyna-
rodowy wymiar administracji i samorządu
historia – specjalności: samorządowość i współpraca transgraniczna, archiwi-
styka i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska z językiem polskim
matematyka – specjalności: informatyczna – administrowanie sieciowymi sys-
temami komputerowymi, matematyka ekonomiczna, zastosowanie matematyki 
i informatyki w logistyce
pedagogika – specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z języ-
kiem angielskim, pedagogika medialna z technologią informacyjną

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
tel./fax: +48/82 565 88 94
* rektorat@pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – to prężnie rozwijająca się 
Uczelnia regionu nadbużańskiego. Inspiracją do powstania Uczelni była potrzeba 
wzmocnienia potencjału naukowego w regionie, umożliwienie podjęcia studiów 
na atrakcyjnych kierunkach ambitnej i zdolnej młodzieży z Polski Wschodniej oraz 
odbudowanie potencjału w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Dzięki realizowanym inwestycjom PWSZ w Chełmie dysponuje m.in. nowocze-
snym obiektem Instytutu Matematyki i Informatyki, laboratorium fonetycznym, 
pracowniami komputerowymi, w tym aulą komputerową na 64 stanowiska, la-
boratoriami technicznymi oraz własnym lądowiskiem. Uczelnia posiada również 
Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej, znajdujące się niedaleko 
Chełma – jest to znakomite miejsce do organizacji konferencji i odpoczynku.

Kolejne inwestycje, będące obiektem szczególnych starań i wysiłków władz 
PWSZ w Chełmie, to: Centrum Studiów Inżynierskich (inwestycja zostanie oddana 
do użytku w lipcu b.r.) oraz planowana budowa akademika.
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3.

Studia I stopnia – inżynierskie
mechanika i budowa maszyn
inżynieria środowiska
informatyka
rolnictwo
elektronika i telekomunikacja

Studia I stopnia – licencjackie
ekonomia
pielęgniarstwo
kulturoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Ciechanowie

06-400 Ciechanów ul. Narutowicza 9
tel. +48/23 672 20 50 
rekrutacja – tel. +48/23 672 62 00
www.pwszciechanow.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie funkcjonuje od jedena-
stu lat prowadząc studia stacjonarne i niestacjonarne. 

Głównym celem Uczelni jest solidne przygotowanie absolwentów, inżynierów 
i licencjatów na kierunkach technicznych (mechanika i budowa maszyn, inżynie-
ria środowiska, informatyka, rolnictwo) kierunku medycznym – pielęgniarstwie, 
oraz ekonomi, dziennikarstwie i kulturoznawstwie do pracy zawodowej.

Absolwenci mają również możliwość dalszego studiowana na uczelniach aka-
demickich m.in. takich jak: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski.
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Trafność doboru kierunków jest zgodna z potrzebami rynku pracy na którym 
nasi absolwenci znajdują zatrudnienie. 

Oferujemy również inne ciekawe formy kształcenia, do których należą różnego 
typu kursy studia podyplomowe, oraz Studium Pedagogiczne którego zadaniem 
jest nadawanie uprawnień pedagogicznych zainteresowanym osobom. 

Zajęcia odbywają się w przestronnych salach wykładowych, nowoczesnych 
i dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach.

Uczelnia zapewnia również pomoc materialną dla studentów w postaci atrak-
cyjnego systemu stypendialnego. Studentom z innych miast studiującym na naszej 
Uczelni proponujemy zakwaterowanie w Domu Studenta. 

Studenci mają możliwość 
rozwijania zainteresowań 
w kołach naukowych, spor-
towych a uczelniane koło 
turystyczne prowadzi ak-
tywną działalność w sek-
cjach: kajakowej, rowero-
wej i wędkarskiej. 

Zapraszamy !!!
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4.

Kierunki studiów 
administracja (studnia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: admini-
stracja samorządowa i finanse publiczne, administracja bezpieczeństwa pu-
blicznego
ekonomia (studnia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: ekonomika tu-
rystyki, ekonomika menedżerska, przedsiębiorczość gospodarcza
pedagogika (studnia stacjonarne) – specjalność: edukacja wczesnoszkolna, 
filologia polska (studnia stacjonarne) – specjalności: filologia polska – nauczy-
cielska, filologia polska – filologiczna obsługa biznesu
filologia (studnia stacjonarne) – specjalności: filologia angielska – nauczyciel-
ska, filologia germańska – nauczycielska, filologia germańska – translatoryka
informatyka (studnia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: administra-
cja systemów i sieci komputerowych, projektowanie baz danych i oprogramo-
wanie użytkowe, grafika i multimedia
budownictwo (studnia stacjonarne i niestacjonarne)
mechanika i budowa maszyn (studnia stacjonarne) – specjalności: technolo-
gia i eksploatacja maszyn, elektromechanika samochodowa
ochrona środowiska (studnia stacjonarne) – specjalność: inżynieria ekologicz-
na

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax +48/55 239 88 50, +48/55 239 88 52
* pwsz@pwsz.elblag.pl
www.pwsz.elblag.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią młodą, a zarazem 
jedną z najstarszych i największych spośród 36. publicznych uczelni zawodowych, 
powołanych w Polsce w ostatnich latach. Bazę dydaktyczną Uczelni stanowią czte-
ry nowocześnie wyposażone budynki. W roku 2012 otwarto 12 nowych laborato-
riów monitoringu i ochrony środowiska, elektrotechnicznych, technologiczno-eks-
ploatacyjnych, 9 nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym 
duża sala audytoryjna na 300 osób. Mieszcząca się w dwóch budynkach Biblioteka 
posiada najnowsze, dostosowane do potrzeb dydaktycznych, pozycje naukowe. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedyną Elbląską Uczelnią umożliwiają-
cą swoim studentom bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu (w progra-
mie EduROAM) we wszystkich jej budynkach. Funkcjonujący w Uczelni Uniwer-
sytecki System Obsługi Studiów USOS ma na celu zapewnienie studentom PWSZ 
stałego kontaktu z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elblągu oddaje do dyspozycji dla ponad 
300. studentów oraz gości dwa nowoczesne Domy Studenckie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat „Uczelnia 
Liderów” w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych. Uczelnia znala-
zła się również w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2012 – firm, które 
w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.
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�.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Głogowie została 
założona w 2004 roku. Stano-
wi ważny element środowiska 
edukacyjnego i kulturalnego 
miasta oraz północnej części 
województwa dolnośląskiego. 
Uczelnia dysponuje dwoma za-
bytkowymi budynkami, o łącz-
nej powierzchni ponad 8.000 
metrów kwadratowych, zbudo-
wanymi na przełomie XIX i XX w. 
oraz jednym obiektem wzniesionym w latach 70. XX w. Budynki Uczelni usytuowa-
ne są w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. 

W uczelni funkcjonują trzy instytuty: Ekonomiczny, Politechniczny i Humani-
styczny. Uczelnia proponuje studia stacjonarne i niestacjonarne: trzyletnie, koń-
czące się uzyskaniem tytułu licencjata oraz, trwające 3,5 roku, studia inżynierskie. 
Po ich ukończeniu studenci mają możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich 
uzupełniających studiach magisterskich. 

Kierunki studiów
ekonomia – specjalności: menedżer w administracji publicznej, rachunkowość,  
przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe
automatyka i robotyka – specjalności: wizualizacja procesów przemysłowych,  
komputerowe systemy sterowania, robotyka i mechatronika
metalurgia – specjalności: przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, inżynie-
ria procesów ekstrakcyjnych metali nieżelaznych, zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji
pedagogika – specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuń-
czo-wychowawcza, edukacja przedszkolna, arteterapia w pedagogice
kulturoznawstwo – specjalności: turystyka kulturowa, teatr w animacji kultu-
ry, dziennikarstwo
grafika – specjalność: projektowanie graficzne 

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5 
tel. +48/76 835 35 66
* kontakt@pwsz.glogow.pl 
www.pwsz.glogow.pl
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Studenci i pracownicy uczelni mają do dyspozycji: nowoczesną, skomputeryzo-
waną bibliotekę, sale dydaktyczne, w tym sale ćwiczeniowe wyposażone w sprzęt 
audiowizualny oraz 4 aule wykładowe, mogące pomieścić łącznie 564 słuchaczy, 
wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz nagłaśniający, 7 pracowni komputero-
wych, pracownie malarstwa, rysunku, fotografii i grafiki, oraz salę rekreacyjną. Dla 
potrzeb Instytutu Politechnicznego funkcjonują laboratoria: elektroniki, elektro-
techniki, chemii, fizyki oraz pracownie specjalistyczne metalurgii i metaloznaw-
stwa. Budynki są przystosowane dla potrzeb studentów niepełnosprawnych. 

Każdego roku przyznawane są stypendia naukowe, mieszkaniowe, na wyżywie-
nie, za wyniki sportowe oraz dla studentów niepełnosprawnych. W ramach pro-
gramu ERASMUS, na stypendia zagraniczne, wyjeżdża kilkudziesięciu studentów 
i pracowników uczelni. Studenci spoza Głogowa mogą wynająć pokoje z bogatej 
oferty mieszkańców, a jednocześnie mogą skorzystać z licznych lokali gastrono-
micznych, które znajdują w najbliższej okolicy uczelni. 
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6.

Studia licencjackie I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
pielęgniarstwo (stacjonarne i niestacjonarne pomostowe) 

Studia inżynierskie I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
elektronika i telekomunikacja – specjalność: systemy i sieci teleinformatyczne
informatyka – specjalności: systemy informatyczne, mikroprocesorowe syste-
my automatyki, mikrokontrolery i układy mechatroniczne
ochrona środowiska – specjalności: ekotechnologia, biotechnologia środowi-
ska, technologie chemiczne w ochronie środowiska
transport – specjalności: infrastruktura transportu lądowego, logistyka i tech-
nologia transportu
zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: systemy zarządzania i mar-
ketingu, inżynieria ergonomii i środowiska pracy

Studia podyplomowe
zarządzanie w ochronie środowiska

Najważniejszym celem Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie jest so-
lidne kształcenie na poziomie I stopnia (li-
cencjata i inżyniera) umożliwiające podjęcie 
pracy zawodowej oraz kontynuację nauki na 
studiach magisterskich w uczelniach akade-
mickich na terenie całego kraju. Dzięki za-
wodowemu profilowi Uczelni studenci reali-
zują zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych 

•

•
•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 38
tel.: +48/61 424 29 42, fax: +48/61 424 29 42 w. 333
www.pwsz-gniezno.edu.pl
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laboratoriach. Odbywając praktyki w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, 
zdobywają przygotowanie zawodowe, które w obecnych czasach stanowi nieoce-
niony atut na rynku pracy.

PWSZ w Gnieźnie kształci inżynierów, którzy znajdą zatrudnienie w branżach 
szczególnie rozwojowych w ostatnich latach w Polsce i w Europie. 

Liczne kontakty zagraniczne PWSZ w Gnieźnie (oferta semestralnej wymiany 
studenckiej w ramach programu Erasmus oraz praktyk zagranicznych) pozwalają 
studentom nawiązać kontakty, które często owocują znalezieniem interesującego 
miejsca pracy. 

Studenci mogą wyjeżdżać do Copenhagen University College of Engineering 
w Danii, Alytus College na Litwie, Fontys University of Applied Sciences, Eindho-
ven w Holandii oraz do Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel w Niemczech 
Uczelnia również oferuje studentom ochrony środowiska praktyki w Archipelagos 
– Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Ikaria w Grecji.

Uczelnia współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Hu-
maniu (Ukraina). 

Uczelnia oferuje pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypen-
dium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlep-
szych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium mini-
stra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogi.
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7.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim to uczelnia, 
która zapewnia komfortowe warunki studiowania w profesjonalnie wyposażo-
nych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych salach wykładowych, 
laboratoriach i nowoczesnej bibliotece oraz oferuje studentom miejsce w zmoder-
nizowanym akademiku. 

PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim kształci na 41 specjalnościach w ramach 
12 kierunków. Uczelnia wspiera innowacje oraz współpracę nauki i biznesu, zna-
cząco wpływając na rozwój naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy woj. lu-
buskiego. 

PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim jest placówką otwartą, przyjmującą studen-
tów z kraju i zagranicy, współpracującą z uczelniami m.in. z Niemiec, Włoch, Au-
strii, Francja, Węgry, Portugalii, Litwy, Ukrainy i Cypru. Specjalną ofertę edukacyj-
ną kieruje do osób dorosłych i specjalistów, którzy chcą pogłębiać wiedzę podczas 
kursów i studiów podyplomowych odpowiadających na potrzeby regionalnego 
rynku pracy.

Kierunki studiów:
administracja (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
filologia angielska; niemiecka; niemiecka z włoskim; włoska z niemieckim (stu-
dia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 
filologia polska (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
filologia polska (studia II stopnia – uzupełniające 2-letnie, stacjonarne i nie-
stacjonarne)
pedagogika (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
kulturoznawstwo (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
turystyka i rekreacja (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
informatyka (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25
tel./fax: +48/95 721 60 22, tel.: +48/95 721 60 23
* rektor@pwsz.pl
www.pwsz.pl
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mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne i nie-
stacjonarne)
zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
finanse i rachunkowość (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
ekonomia (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
W Uczelni działa Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych. 
Uczelnia posiada 11-piętrowy Dom Studenta. W Domu Studenta mogą miesz-

kać 504 osoby w 205 pokojach.

•

•
•
•
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8.

Państwowa Wyższa Szkoła Tech-
niczno-Ekonomiczna im. ks. Broni-
sława Markiewicza w Jarosławiu jest 
nowoczesną Uczelnią, kształcącą spe-
cjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem 
lokalnego rynku pracy. Studenci mają 
możliwość studiowania na 18 kierun-
kach studiów I stopnia (licencjackich 
i inżynierskich), zarówno w trybie sta-
cjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kierunki studiów
pielęgniarstwo
kosmetologia
zdrowie publiczne
geodezja i kartografia
elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy elektroniczne, systemy 
telekomunikacyjne
informatyka – specjalności: grafika komputerowa i multimedia, systemy i sieci 
komputerowe, inżynieria oprogramowania
budownictwo
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja – specjalności: animacja w turystyce i rekreacji, dziedzic-
two kulturowe, gospodarka turystyczna i hotelarstwo
europeistyka – specjalności: administracja europejska, obsługa ruchu granicznego
pedagogika
filologia angielska – specjalności: tłumaczeniowa, nauczycielska
filologia germańska – specjalności: tłumaczeniowa, nauczycielska
zarządzanie – specjalności: zarządzanie firmą, zarządzanie nieruchomościami, 
zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością
finanse i rachunkowość – specjalności: rachunkowość i audyt wewnętrzny, fi-
nanse przedsiębiorstw i controlling, bankowość i ubezpieczenia
bezpieczeństwo wewnętrzne
wychowanie fizyczne – specjalność: gimnastyka korekcyjna
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna 
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16
tel.: +48/16 624 46 20, +48/16 624 46 40
fax: +48/16 624 46 50
* pwste@pwste.edu.pl
www.pwste.edu.pl
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Ponadto do dyspozycji studentów jest nowoczesna, multimedialna biblioteka, 
świetnie wyposażone laboratoria i pracownie, staże i praktyki zagranicą, akade-
miki, hala sportowa, siłownia, boiska i korty tenisowe – wszystko w pięknie poło-
żonym kampusie Uczelni. Dla studentów, którzy osiągną wysokie wyniki w nauce, 
czekają stypendia Rektora dla najlepszych studentów. Osoby w trudnej sytuacji 
materialnej mogą liczyć na stypendium socjalne.
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9.

Studia I stopnia
dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna (studnia stacjonarne i niestacjo-
narne) – specjalności: public relations, 
rzecznictwo prasowe
filologia (studnia stacjonarne) – spe-
cjalności: filologia angielska (specja-
lizacje: nauczycielska, translatoryka), 
filologia germańska (od podstaw)
pedagogika (studnia stacjonarne i nie-
stacjonarne) – specjalności: pedagogika 
opiekuńcza i resocjalizacyjna (specja-
lizacje: animacja kultury, terapia kom-
pensacyjna), pedagogika wczesnosz-
kolna i przedszkolna
fizjoterapia (studnia stacjonarne i nie-
stacjonarne)
pielęgniarstwo (studnia stacjonarne)
pielęgniartswo tzw. „Pomostowe”
wychowanie fizyczne (studnia stacjonarne i niestacjonarne)
edukacja techniczno-informatyczna (studnia stacjonarne i niestacjonarne)
inżynieria bezpieczeństwa (studnia stacjonarne i niestacjonarne)
zarządzanie i inżynieria produkcji (studnia stacjonarne i niestacjonarne)

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze powstała 1 lipca 1998 
roku wśród pierwszych ośmiu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych powo-
łanych przez Prezesa Rady Ministrów. Uczelnia oferuje bogate programy naucza-
nia, wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową, dobrze wyposażone la-
boratoria oraz kształcenie w pięknym i przyjaznym otoczeniu. 

Szkoła posiada własny Akademik umożliwiając studentom miejsce zamieszka-
nia w pobliżu Uczelni. Zapewnia różnorodną pomoc materialną, w tym oferuje na-
stępującą gamę stypendiów: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa  
w Jeleniej Górze

58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
Rektorat – tel.: +48/75 64 53 300
Wydział Humanistyczny
– tel.: +48/75 64 53 303, -304, -308
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
– tel.: +48/75 64 53 330, -332, -335, -337
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Uczelnia umożliwia kształcenie także osobom niepełnosprawnym, oferując im 
wyjątkową pomoc w edukacji i rehabilitacji zdrowotnej.

Uczelnia posiada Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej z pełnym wyposa-
żeniem w sprzęt multimedialny i dostępem do Internetu dla każdego studenta. 

W Bibliotece znajduje się czytelnia, posiadająca monitor Braille’a dla osób nie-
widomych oraz powiększalnik elektroniczny dla osób słabowidzących.

Uczelnia wspiera Samorząd Studencki i działalność kulturalną (Juwenalia), re-
kreacyjną, turystyczną i sportową, w tym Akademicki Związek Sportowy, dający 
szansę uprawiania wielu dyscyplin sportowych (sport wyczynowy i masowy). Przy 
każdym wydziale KPSW działają Studenckie Koła Naukowe. Uczelnia intensyfikuje 
wymianę międzynarodową wykładowców i studentów, korzystając z uprawnień 
nadanych przez Kartę Programu Erasmus. W trakcie roku akademickiego oraz 
w czasie wakacji studenci mogą wyjeżdżać na pobyty zagraniczne: międzynarodo-
we konferencje, seminaria, spotkania młodzieży i obozy. W ramach Akademickie-
go Centrum Koordynacyjnego (ACC) w Euroregionie NYSA (ERN) studenci KPSW 
co roku biorą udział w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół 
Wyższych ERN.



26

10.

Istniejąca od 13 lat Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kali-
szu to najlepsza profesjonalna uczelnia 
w Polsce. Potwierdzają to wyniki sied-
miu rankingów szkół wyższych, w któ-
rych kaliska PWSZ zajęła pierwsze 
miejsce: Perspektyw i Rzeczpospolitej 
w latach 2011, 2010, 2009, 2008, 2007; 
Polska The Times w roku 2008; New-
sweeka Polska w roku 2005.

Kluczem do sukcesu uczelni i jej 
absolwentów jest jakość kształcenia 
i komfort studiowania. Głęboko przeko-
nani o wadze tych czynników, im pod-
porządkowujemy wszystkie nasze dzia-
łania, dbając w tym szczególnie o dobro 
naszych studentów. Kształcimy dla po-
trzeb dynamicznego rozwoju gospodar-
ki i społeczeństwa opartego na wiedzy, 
w poczuciu odpowiedzialności za budo-
wanie akademickiego Kalisza. Zaufało 
nam w tym już ponad 15 tysięcy osób.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4
tel. +48/62 76 79 520
* rekrutacja@pwsz.kalisz.pl
www.pwsz.kalisz.pl
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Kierunki studiów

Wydział Zarządzania
zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: ad-
ministracja i gospodarka samorządowa, biznes i marketing międzynarodowy, fi-
nanse przedsiębiorstw i controlling, finanse publiczne i polityka fiskalna, gospo-
darowanie nieruchomościami, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, 
zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie biznesem, zarządzanie działalno-
ścią socjalną, zarządzanie kulturą, zarządzanie logistyką, zarządzanie mediami, 
zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją, zarządzanie w instytucjach samo-
rządowych
bezpieczeństwo wewnętrzne* (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Medyczny
kosmetologia (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
pielęgniarstwo (studia I stopnia, stacjonarne)
pielęgniarstwo (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
pielęgniarstwo (studia pomostowe, niestacjonarne)
położnictwo (studia I stopnia, stacjonarne)
położnictwo (studia pomostowe, niestacjonarne)
ratownictwo medyczne (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
zdrowie publiczne* (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Politechniczny
budownictwo (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) – specjalność: 
energooszczędne budownictwo
elektrotechnika (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: 
automatyka i metrologia, elektroenergetyka, odnawialne źródła energii
informatyka (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
inżynieria środowiska (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) – spe-
cjalności: inżynieria ochrony środowiska, wentylacja i klimatyzacja
inżynieria środowiska (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) – spe-
cjalność: powietrze, woda i ścieki
mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 
– specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, technologia maszyn
mechanika i budowa maszyn* (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) 
– specjalność: systemy pomiarowe i zarządzanie jakością

Wydział Rehabilitacji i Sportu
fizjoterapia (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
wychowanie fizyczne (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
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11.

PWSZ w Koninie powstała w 1998 r. Uczelnia prowadzi stacjonarne i niesta-
cjonarne studia licencjackie i inżynierskie. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni 
uprawniają do legitymowania 
się wykształceniem wyższym 
pierwszego stopnia oraz stano-
wią podstawę do podjęcia stu-
diów magisterskich. Na trzech 
wydziałach można studiować 
na 13 kierunkach i 40 specjal-
nościach.

Kierunki studiów

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia  
(studia stacjonarne i niestacjonarne): 

fizjoterapia
turystyka i rekreacja – specjalności: menedżer turystyki i rekreacji, obsługa 
ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa, turystyka uzdrowiskowa
wychowanie fizyczne – specjalności: wychowanie fizyczne z gimnastyką korek-
cyjną, wychowanie fizyczne z turystyką szkolną, wychowanie fizyczne ze specja-
lizacją instruktorską

Wydział Społeczno-Techniczny  
(studia stacjonarne i niestacjonarne, poza specjalnościami na filologii 
germańskiej, gdzie prowadzone są tylko studia stacjonarne):

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – specjalność: edukacja 
muzyczna szkolna
filologia – specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia an-
gielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem 
biznesu, filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, fi-
lologia germańska z przedsiębiorczością i językiem biznesu, filologia germańska 
z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – specjalności: komunikacja i in-
formacja medialna z językiem angielskim, nauczycielska
mechanika i budowa maszyn – specjalności: automatyzacja urządzeń, kon-
strukcja i technologia maszyn, maszyny i urządzenia energetyczne, przygotowa-
nie i organizacja produkcji

•
•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Koninie

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1
tel.: +48/63 249 72 00, fax: +48/63 249 72 01
Biuro Rekrutacji – tel.: +48/63 249 72 37
www.pwsz.konin.edu.pl
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pedagogika – specjalności: edukacja wcze-
snoszkolna z edukacją biblioteczną, edukacja 
wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną, edu-
kacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, 
edukacja wczesnoszkolna z terapią pedago-
giczną
politologia – specjalności: administracja sa-
morządowa, bezpieczeństwo społeczności lo-
kalnych, dziennikarstwo, marketing polityczny, 
współpraca europejska
praca socjalna – specjalności: asystent rodzi-
ny, menedżer pomocy społecznej, praca socjal-
na z resocjalizacją, praca socjalna w pomocy 
społecznej
zarządzanie – specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, komuni-
kacja marketingowa, zarządzanie finansami samorządu terytorialnego, zarzą-
dzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie logistyką, zarządzanie 
przedsiębiorstwami, zarządzanie publiczne

Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku  
(studia stacjonarne i niestacjonarne): 

budownictwo
inżynieria środowiska

Na świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną Uczelni składają się zespoły obiek-
tów przy ulicy Przyjaźni 1, ul. ks. J. Popiełuszki 4 i ul. kard. S. Wyszyńskiego 3C 
w Koninie oraz przy ul. Milewskiego 8 w Turku. Sale laboratoryjne, ćwiczeniowe 
i wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt nagłaśniający, projektory itd. 
W nowoczesnym Centrum Wykładowo-Dydaktycznym znajduje się aula na 700 
miejsc, z możliwością organizowania w niej koncertów, przedstawień i projekcji 
filmowych. Nowoczesna i zinformatyzowana biblioteka posiada specjalne udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych (odpowiednie stanowisko komputerowe, 
oprogramowanie itd.). Cała uczelnia objęta jest siecią Wi-Fi. Do dyspozycji studen-
tów są dwa nowocześnie wyposażone akademiki z pokojami z dostępem do Inter-
netu oraz bufety i stołówka studencka. Uczelnia posiada w ofercie także szereg 
studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

•

•

•

•

•
•
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12.

Studia I stopnia (licencjackie) – stacjonarne 
Kierunki studiów:

filologia – specjalności: filologia angielska, filologia francuska, filologia germań-
ska, język angielski w biznesie i turystyce, język francuski w biznesie i turystyce, 
język niemiecki w biznesie i turystyce
filologia polska – specjalności (od II roku studiów): edytorstwo, komunikacja 
medialna, filologia polska z bibliotekarstwem i informacją naukową
pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności:  pedagogika wcze-
snoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna i język angielski, pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza z elementami resocjalizacji
pielęgniarstwo
wychowanie fizyczne – specjalności: wychowanie fizyczne z językiem angiel-
skim, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, odnowa biologiczna, organizacja 
turystyki i rekreacji

•

•

•

•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Koszalinie

75-582 Koszalin, ul. Leśna 1
tel.: +48/94 342 67 66, fax: +48/94 341 65 86
* pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie rozpoczęła działalność 
1 października 2009 roku, jest uczelnią państwową, prowadzącą studia stacjo-
narne I stopnia w systemie dziennym. Baza materialna uczelni to nowoczesny 
budynek dydaktyczny, sala gimnastyczna, dwa budynki tworzące Dom Studenta 
i obiekty gospodarcze. 

Studentom PWSZ zagwarantowane jest miejsce w Domu Studenta, który  poło-
żony  przy uczelni, zapewnia komfortowe warunki mieszkania i spędzania wolne-
go czasu. 

Biblioteka Główna PWSZ Koszalinie  jest nowoczesną jednostką ogólnouczel-
nianą pełniąca funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. 
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13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Krośnie

PWSZ w Krośnie kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 
na następujących kierunkach i specjalnościach:

Studia inżynierskie:
budownictwo
energetyka
informatyka
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
rolnictwo
towaroznawstwo

Studia licencjackie:
filologia – specjalności: dwuję-
zykowe studia dla tłumaczy, filo-
logia angielska, filologia germań-
ska, język i kultura Rosji
filologia polska
pedagogika
pielęgniarstwo
turystyka i rekreacja
wychowanie fizyczne

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

38-400 Krosno, Rynek 1
tel. +48/13 437 55 00
* pwsz@pwsz.krosno.pl
www.pwsz.krosno.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie jest jedyną państwową uczel-
nią w mieście kształcącą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Uczelnia oferuje:
studia inżynierskie i licencjackie na 13 kierunkach i 30 specjalnościach;
kształcenie w trzech nowoczesnych kampusach wyposażonych w najnowszy 
sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny;
nowoczesną, multimedialną bibliotekę naukową;
studia podyplomowe, kursy instruktorskie, kursy językowe i egzaminy w We-
wnętrznym Ośrodku Egzaminacyjnym British Council;
doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym z renomowanych uczelni Kra-
kowa, Lublina, Rzeszowa;
najbogatszą ofertę wyjazdów na stypendia zagraniczne w uczelniach europej-
skich i w Stanach Zjednoczonych;
dobrze wyposażony akademik dla studentów spoza Krosna;
pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego 
zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz 
zapomogi losowe;
możliwość działania w Studenckich Kołach Naukowych i w Klubie Uczelnianym 
AZS;
możliwość udziału w wystawach, konferencjach, imprezach studenckich i spo-
tkaniach ze znanymi ludźmi.

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – świat wiedzy przed Tobą!
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14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Witelona w Legnicy

Studia licencjackie
administracja – profil kształce-
nia: praktyczny
bezpieczeństwo wewnętrzne 
– profil kształcenia: praktyczny
ekonomia – moduły kształcenia: 
analiza ekonomiczna, rachunko-
wość i audyt wewnętrzny
filologia – specjalności: filologia angielska, filologia angielska z językiem fran-
cuskim w ramach specjalizacji nauczycielskiej, filologia germańska, filologia 
germańska z językiem francuskim w ramach specjalizacji nauczycielskiej
pedagogika – moduły kształcenia: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przed-
szkolne, pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia, resocjalizacja i pomoc post-
penitencjarna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
pielęgniarstwo (studia stacjonarne, studia pomostowe)
ratownictwo medyczne
turystyka i rekreacja – moduły kształcenia: organizacja turystyki i rekreacji, 
turystyka i hotelarstwo
zarządzanie – moduły kształcenia: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządza-
nie finansami i controlling, zarządzanie zasobami ludzkimi
zdrowie publiczne*

Studia inżynierskie
informatyka – moduły kształcenia: systemy i sieci komputerowe, grafika kom-
puterowa, systemy multimedialne i internetowe
ochrona środowiska – profil kształcenia: praktyczny
zarządzanie i inżynieria produkcji – moduły kształcenia: sterowanie syste-
mami przemysłowymi, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy

Studia magisterskie
administracja* – profil kształcenia: praktyczny
pedagogika – moduły kształcenia: edukacja dorosłych, edukacja wczesnoszkol-
na i wychowanie przedszkolne, ogólnopedagogiczna
zarządzanie i inżynieria produkcji – moduły kształcenia: energetyka źródeł od-
nawialnych, technologie informatyczne w inżynierii produkcji, bezpieczeństwo

* Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego na ich uruchomienie.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5 A
tel. +48/76 723 21 50, -51, fax +48/76 723 29 00
* pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
www.pwsz.legnica.edu.pl
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Uruchomienie modułów kształcenia 
uwarunkowane jest odpowiednią liczbą 
kandydatów.

W 1998 roku powstała w Legnicy pierw-
sza samodzielna, państwowa wyższa uczel-
nia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa im. Witelona w Legnicy w ciągu kilku 
lat stała się największą uczelnią tego typu 
wPolsce. Uczelnia rozwinęła się z nikomu 
nieznanej placówki w samodzielną szkołę 
wyższą, oddziaływującą na miasto i region. 

Baza materialna
Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią bu-
dynki zlokalizowane w kompleksie usytuowanym 
między ulicami Hutników i Sejmową, o powierzch-
ni ponad 5 hektarów. Na terenie tym znajdują się 
cztery obiekty – trzy budynki dydaktyczne (5A, 5C 
i 5E) oraz jeden przeznaczony do adaptacji na budynek dydaktyczny (5B). Na terenie budynku 
i całego kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy można ko-
rzystać z darmowego Internetu, dzięki punktom bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

Budynek 5A (9 275 m2) – mieści 7 sal wykładowych, 6 sal językowych, 23 sale ćwiczenio-
we i 5 pracowni komputerowych. W budynku 5A znajduje się rektorat, kancelaria, sekreta-
riaty Wydziału Administracji, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Medycznego i Wydzia-
łu Politologii, biura dziekanów wydziałów oraz pomieszczenia administracyjne. Studenci 
mogą skorzystać tutaj z kawiarni, siłowni, Fitness Clubu, punktu sprzedaży i szatni

Budynek 5C (blisko 10 000 m2) został oddany do użytku po rewitalizacji w 2005 roku. 
Znajdują się w nim, między innymi, 4 sale wykładowe, 2 laboratoria informatyczne, 4 sale 
językowe i 49 sal ćwiczeniowych. Ponadto, w budynku znajdują się specjalistyczne laborato-
ria: chemiczne, fizyczne i materiałoznawstwa. Są tu także sekretariaty Wydziału Pedagogiki, 
Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki, biura dziekanów wydziałów, 
oraz pomieszczenia administracyjne i studio nagrań. W budynku tymczasową siedzibę ma 
Biblioteka Uczelniana oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Tutaj także znajduje się 
kawiarnia studencka. 

Sale wielofunkcyjne 5E (1 900 m2) – znajdujące się tu cztery sale wykładowe mogące 
pomieścić łącznie blisko 1 000 osób. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu na Dolnym 
Śląsku i prawdopodobnie w Polsce, a niektóre zastosowane w nim rozwiązania techniczne 
są unikatem na skalę europejską. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację; 
w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale w jedną, która mieści około 750 słucha-
czy lub dużą salę podzielić na trzy mniejsze, oddzielone od pozostałych dźwiękoszczelnymi 
ścianami, w pełni niezależne sale. 

Akademik przy ul. Mickiewicza 10 (4 500 m2) dla 161 studentów. Ten jedyny w Legni-
cy Akademik dysponuje umeblowanymi i dostosowanymi do potrzeb studentów pokojami  
1-, 2-, 3- i 4-osobowymi. Każdy pokój posiada łącze telefoniczne, internetowe oraz telewi-
zyjne, a kuchnie wyposażone są w lodówki oraz kuchenki elektryczne. Akademik posiada 
jadalnie, wspólne pokoje do nauki, palarnie oraz pralnie. W akademiku znajduje się też klub 
studencki, w którym organizowane są cyklicznie koncerty Witelon Music Night. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 
kształci blisko 3 tys. studentów na studiach inżynierskich i licencjackich na 10 kie-
runkach i w ponad trzydziestu specjalnościach studiów. Prowadzone są również 
studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. 

Kierunki studiów

Studia licencjackie: 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
ekonomia
pedagogika
turystyka i rekreacja
wychowanie fizyczne
pielęgniarstwo
fizjoterapia (w przygotowaniu)

Studia inżynierskie: 
informatyka
mechanika i budowa maszyn
elektrotechnika
rolnictwo
Uczelnia zapewnia najwyższą jakość warunków nauki i pracy. Dysponuje no-

woczesnymi salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do 
Internetu oraz laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę 
badawczą. Uczelnia oferuje darmowy, bezprzewodowy dostęp do sieci „internet” 
dla studentów we wszystkich jej budynkach.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5
tel.: +48/65 529 60 60, fax: +48/65 529 60 76
www.pwsz.edu.pl
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Niedawno oddano do użytku aulę 
wielofunkcyjną z zespołem sal wykła-
dowych. Ten nowoczesny obiekt speł-
nia nie tylko funkcję dydaktyczną. 
Znajdująca się na terenie obiektu sala 
widowiskowa wyposażona w najwyż-
szej klasy sprzęt audio-wizualny oraz 
liczącą ponad 660 miejsc widownię, 
pozwala na organizowanie w obiek-
cie wydarzeń o charakterze społecz-
no-kulturalnym (koncerty, spektakle, 
konferencje).

Biblioteka Uczelniana mieści się w nowoczesnym, trzykondygnacyjnym gma-
chu o powierzchni użytkowej 2100 m2. Zbiory biblioteki obejmują ponad 38 tys. 
jedn. inw. Największą część zbiorów stanowią książki, ale biblioteka gromadzi 
również dokumenty dźwiękowe, kartograficzne, elektroniczne, ikonografię, filmy, 
nuty oraz prace dyplomowe studentów. Do dyspozycji czytelników jest ok. 100 
miejsc w czytelniach, w tym 28 stanowisk komputerowych. Biblioteka wyposa-
żona jest również w najnowocześniejsze urządzenia multimedialne oraz posiada 
salę audiowizualną, co umożliwia organizację narad, wystaw i prelekcji.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiada 
własny akademik znajdujący się w pobliżu Uczelni. W Domu Studenckim do dys-
pozycji studentów jest 70 pokoi dwu- i trzyosobowych na czterech kondygnacjach 
zapewniających zakwaterowanie 200 studentom. Pokoje wyposażone są w pod-
stawowy sprzęt, a na każdym piętrze znajdują się łazienki, pralnie, pokoje cichej 
nauki oraz aneksy kuchenne z pełnym profesjonalnym wyposażeniem. Ponadto 
akademik posiada świetlicę, w której studenci mają możliwość organizowania 
imprez kulturalnych oraz spędzania wolnego czasu. We wszystkich pokojach jest 
dostęp do sieci „internet” i do telewizyjnej anteny satelitarnej.

Przy akademiku znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną na-
wierzchnią, wyposażone w ławeczki i sztuczne oświetlenie. Dla gości udostępnia-
ny jest parking znajdujący się przy akademiku.

Wszystkie obiekty uczelniane przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.



38

16.

Kierunki studiów:

Studia I stopnia
technologia żywności i żywienie człowieka 
– specjalności: technologia żywności; gastrono-
mia; inżynieria żywności i organizacja produkcji 
informatyka – specjalności: systemy oprogra-
mowania, grafika komputerowa i techniki mul-
timedialne
automatyka i robotyka– specjalność: automa-
tyzacja procesów
administracja – specjalność: administracja sa-
morządowa
zarządzanie – specjalności: zarządzanie małym 
i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie roz-
wojem lokalnym, zarządzanie finansami w orga-
nizacjach, zarządzanie projektami
praca socjalna
filologia – specjalność: filologia angielska z technologią informacyjną
kosmetologia
dietetyka
pielęgniarstwo
wychowanie fizyczne – specjalności: instruktorska i trenerska, wychowanie 
fizyczne i zdrowotne

Studia II stopnia
pielęgniarstwo
zarządzanie (w organizacji, zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW)

PWSIiP w Łomży to nowoczesna uczelnia z doskonałą bazą naukowo-dydak-
tyczną, zbudowaną także dzięki środkom z UE i BP. Na studentów czekają sale 
dydaktyczne i laboratoria unikatowe w skali kraju. Jako jedyna w regionie, uczel-
nia realizuje studia na kierunkach: wychowanie fizyczne, technologia żywności 
i żywienie człowieka. Uczelnia posiada Dom Studenta, aktualnie modernizowany 
i rozbudowywany w najwyższych standardach. 

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki  
i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14 
sekretariat – tel.: +48/86 215 59 53
dziekanat – tel.: +48/86 215 66 02
rekrutacja – tel.: +48/86 216 82 72
www.pwsip.edu.pl



39

PWSIiP w Łomży jest bardzo aktywnym środowiskiem promującym naukę na 
wszystkich jej poziomach. Organizuje cykle wykładów otwartych, adresowanych 
do studentów, uczniów i środowisk społecznych. Jest także gospodarzem konfe-
rencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. PWSIiP w Łomży jest li-
derem w wykorzystywaniu środków unijnych nie tylko na projekty „miękkie”, ale 
także na zadania infrastrukturalne. W ramach kierunków zamawianych studenci 
otrzymują wysokie stypendia oraz korzystają z systemu płatnych staży. Bardzo 
wysoki odsetek absolwentów znajduje pracę zgodną z wykształceniem zaraz po 
studiach. Uczelnia prowadzi bardzo aktywną współpracę zagraniczną m.in. w ra-
mach programu LLP-Erasmus – zawartych zostało blisko 40 umów partnerskich 
z uczelniami UE i Turcji. Studenci i pracownicy wyjeżdżający za granicę otrzymują 
wysokie stypendia. Uczelnia szczególną wagę przywiązuje do praktyk zawodo-
wych, także zagranicznych. Studenci zagraniczni posiadający Kartę Polaka mogą 
liczyć na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i ułatwienia w dojazdach do swo-
ich domów. Uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Niezwykle istotną rolę w życiu uczelni odgrywa Samorząd Studentów, który jest 
rzeczywistym partnerem władz uczelni. Sztandarowym działaniem samorządu są 
Juwenalia gromadzące na swoich imprezach tysiące mieszkańców miasta i regionu. 

Uczelnia bardzo ściśle współpracuje z samorządami lokalnymi i biznesem, co 
przejawia się w dostosowaniu oferty kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy. 
Współpracując w sferze naukowo-dydaktycznej z wiodącymi uczelniami w kraju 
(m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Wychowa-
nia Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwer-
sytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka) zapewnia studentom naj-
wyższą jakość kształcenia i możliwość kontynuacji studiów na wyższym poziomie. 

Uczelnia, w ramach realizowanych kierunków, posiada wymagane akredytacje 
PKA. 

Studenci PWSIiP w Łomży korzystają z pełnej oferty stypendialnej, dodatko-
wo funkcjonuje rektorski fundusz stypendialny. Uczelnia, w rankingach najważ-
niejszych dla środowiska akademickiego, zajmuje wysokie pozycje. Posiada także 
cenne certyfikaty jakości. PWSIiP w Łomży jest uczelnią przyjazną studentom. 
Wyróżnia się podmiotowym traktowaniem każdego studenta i bliskimi relacjami 
pomiędzy studentami i nauczycielami akademickimi. Misją uczelni jest zawołanie: 
Kształcimy praktyków!.
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17.

Kierunki studiów:

Studia I stopnia (licencjackie), 
stacjonarne i niestacjonarne

ekonomia – specjalności: admi-
nistracja i finanse sektora pu-
blicznego, finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw, fundusze i pro-
jekty unii europejskiej, turystyka 
i rekreacja
filologia (tylko stacjonarne) – specjalności nauczycielskie: język angielski z ję-
zykiem rosyjskim, język niemiecki z językiem angielskim, język rosyjski z języ-
kiem angielskim; specjalności translatorskie: język angielski (translatoryka), 
język niemiecki (translatoryka), język rosyjski (translatoryka)
pedagogika – specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczania 
początkowe z językiem angielskim, nauczanie początkowe z językiem niemiec-
kim, wychowanie przedszkolne z językiem angielskim, praca kulturalno-oświa-
towa, pedagogika resocjalizacyjna
matematyka – specjalności: edukacja matematyczno-informatyczna, edukacja 
matematyczno-przyrodnicza
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – specjalności: edukacja 
plastyczna z informatyką, sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu
wychowanie fizyczne – specjalności: wychowanie fizyczne z odnową biologicz-
ną i gimnastyką korekcyjną, wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i spe-
cjalizacją instruktorską, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i specja-
lizacją instruktorską
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne

Studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: inżynieria mechaniczna; 
ekoenergetyka; inżynieria produkcji żywości
informatyka – specjalność: informatyka stosowana
mechatronika – specjalności: mechatronika pojazdów samochodowych, me-
chatronika stosowana

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1
tel.: +48/18 547 56 02, -03, +48/18 443 45 45
fax: +48/18 443 46 08
www.pwsz-ns.edu.pl
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Studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: technologie produkcji i eks-
ploatacja systemów technicznych, ekonomika i organizacja produkcji i usług

Przyszli studenci z pewnością będą mogli liczyć na:
doskonale przygotowaną kadrę wykładowców, 
bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, aule, pracownie, laboratoria, sale 
ćwiczeniowe, itd.,
nowoczesne obiekty sportowe do-
stępne dla wszystkich studentów, 
naukę języków obcych,
rozwój zainteresowań w kołach na-
ukowych,
udział w konferencjach naukowych 
oraz szkoleniach,
stypendia za wyniki naukowe,
stypendia socjalne, 
skomputeryzowaną bibliotekę, 
rozwój sportowy w Akademickim 
Związku Sportowym,
zakwaterowanie w wyremontowa-
nym akademiku, 
możliwość wyjazdów zagranicznych 
w ramach LLP Erasmus, 
praktyki zawodowe w dużym wymia-
rze godzin.

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
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18.

Kierunki studiów:
Architektura i urbanistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – in-
żynierskie)
Filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – inży-
nierskie)
Ochrona środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia pomo-
stowe)
Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Rekreacja i turystyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Informacje o rekrutacji:
Dział Nauczania i Spraw Studenckich: tel.: +48/18 261 07 02, 
+48/18 261 07 12, fax: +48/18 26 10 708, * dn@ppwsz.edu.pl

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powsta-
ła w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek 
samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.  W trosce 
o wysoki poziom kształcenia, wszechstronny rozwój Uczelni oraz przyszłość jej 
absolwentów Podhalańska Wyższa podpisała porozumienia o współpracy także 

•

•
•

•
•
•

•
•

Podhalańska Państwowa Wyższa  
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
tel. +48/18 261 07 00
* ppwsz@ppwsz.edu.pl
www.ppwsz.edu.pl
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z innymi renomowanymi uczelniami krakowskimi. Są wśród nich: Uniwersytet 
Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Fry-
cza-Modrzewskiego, Uniwersytet Rolniczy.

W październiku 2001 uczelnia rozpoczynała swoją działalność oferując cztery 
kierunki kształcenia- licencjaty: filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo, tury-
styka i rekreacja. 

W ciągu dekady wzbogaciła się kolejno o architekturę i urbanistykę, ratownic-
two medyczne, ochronę środowiska, inżynierię środowiska oraz pielęgniarstwo 
studia II stopnia magisterskie. Powołanie każdego kolejnego kierunku kształcenia 
jest zawsze związane z potrzebami regionu i jego specyfiką.

W grudniu 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej Podhalańska Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmusa, upoważ-
niającą studentów PPWSZ do korzystania zarówno z oferty edukacyjnych uczelni 
państw UE, jak i do możliwości odbywania praktyk zawodowych za granicą.

Studenci PPWSZ mają szerokie pole działania. Rozwijają swe pasje w licznych 
uczelnianych kołach naukowych. Aktywnie działa Duszpasterstwo Akademickie, 
corocznie włączając się w organizację Dni Jana Pawła II. Samorząd studencki co 
roku w maju organizuje Podhalańskie Juwenalia - święto młodości i radości. Na 
terenie uczelni działają Uczelniany Klub Sportowy RECREO, Klub Uczelniany Spor-
tów Zimowych KUSZ, Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale”.
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19.

Kierunki studiów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne – studia I stopnia
architektura i urbanistyka – specjalność: konserwacja i ochrona zabytków
finanse i rachunkowość
informatyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
filologia – specjalności: filologia angielska, język biznesu angielski, filologia ger-
mańska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dietetyka
kosmetologia
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne
jazz i muzyka estradowa
bezpieczeństwo wewnętrzne
renowacja zabytków*
technologia chemiczna*
położnictwo*
opieka geriatryczna*

* w przygotowaniu

Uczelnia oferuje bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) oraz płatne studia 
niestacjonarne (zaoczne). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub in-
żyniera w zależności od kierunku. Młoda i dynamicznie rozwijająca się Uczelnia 
powstała w 2001 roku.

Jej atuty to: 12 Instytutów, 16 kierunków studiów, 9 budynków dydaktycznych, 
2 hale sportowe, akademik, nowoczesna Biblioteka, e-Dziekanat, laboratoria i pra-
cownie: metronomii, informatyczne, kosmetyczne, dietetyczne i chemiczne wypo-
sażone w najnowszej generacji sprzęt i aparaturę. Dzięki połączeniu siecią świa-
tłowodową z Wi-Fi – uczelnia oferuje bezpłatny dostęp do Internetu dla każdego. 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Nysie

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7
tel.: +48/77 448 47 00
fax: +48/77 438 29 89
* rekrutacja@pwsz.nysa.pl
www.pwsz.nysa.pl
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Oferta pozadydaktyczna: 20 kół studenckich, około 20 sekcji AZS (akademic-
ki związek sportowy), bogata oferta stypendialna, programy międzynarodowe 
z udziałem zagranicznych studentów, liczne szkolenia, warsztaty, kursy językowe 
oraz płatne praktyki zawodowe – to tylko niektóre możliwości rozwoju jakie daje 
swoim studentom i absolwentom PWSZ w Nysie.
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20.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu jest jedyną w Polsce 
wyższą uczelnią zawodową o profilu wyłącznie medycznym i jedyną uczelnią me-
dyczną na Opolszczyźnie. 

Uczelnia została utworzona 1 maja 2003 r. na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 64, poz. 593). Jest jedyną państwową 
medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i pierwszą uczelnią medyczną na 
Opolszczyźnie. Zapewnia edukację kadry medycznej według najnowszych stan-
dardów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne 
na kierunkach:

pielęgniarstwo
położnictwo
fizjoterapia
zdrowie publiczne 
kosmetologia 

•
•
•
•
•

Państwowa Medyczna Wyższa  
Szkoła Zawodowa w Opolu

ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel.: +48/77 44 10 882, fax: +48/77 44 23 525
* rektorat@wsm.opole.pl
www.wsm.opole.pl
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Uczelnia dysponuje obiektem, w którym mieszczą się: Rektorat, Sala Wykłado-
wa na 250 miejsc, Biblioteka wraz z czytelnią i Centrum Internetowym. W bibliote-
ce studenci znajdą bogaty księgozbiór aktualnych podręczników (stale poszerzany 
o nowe pozycje wydawnicze) oraz bogatą wideotekę filmów dydaktycznych.

Oprócz tego do dyspozycji Uczelni pozostaje 6 sal seminaryjnych, 15 pracow-
ni dydaktycznych i fantomowych, stołówka, gdzie istnieje możliwość wykupienia 
całodziennego wyżywienia za bardzo przystępne kwoty, sala gimnastyczna oraz 
Dom Studenta na 200 miejsc. Uczelnia posiada nowoczesną pracownię kompute-
rową z dostępem do Internetu. 

Zakończyła się budowa Sali audytoryjnej mogącej pomieścić 560 miejsc, najno-
wocześniejszy sprzęt audiowizualny, możliwość podziału sali na dwie z osobnymi 
rzutnikami i nagłośnieniem – to pierwszy etap budowanego przez Państwową Me-
dyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu kompleksu.

Staramy się, żeby zamontowany sprzęt audiowizualny był jednym z najnow-
szych na rynku. Nowa aula, nie służy wyłącznie celom naukowym, ale również jest 
miejscem, w którym młodzi ludzie z naszej Uczelni chwalą się swoim talentem.
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21.

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne  
na kierunkach: 

filologia – specjalności: filologia 
angielska, filologia germańska, 
filologia rosyjska
pedagogika – specjalności: pe-
dagogika opiekuńcza z terapią 
pedagogiczną, zintegrowana 
edukacja wczesnoszkolna z ję-
zykiem angielskim, pedagogika 
rodziny z mediacjami
pielęgniarstwo: 3-letnie sta-
cjonarne studia stacjonarne, 
dwusemestralne niestacjonarne 
studia licencjackie tzw. „pomo-
stowe” (ścieżka A, B, C) – dofi-
nansowane z Unii Europejskiej
politologia – specjalności: me-
dia i komunikowanie między-
narodowe, polityka bezpieczeń-
stwa, pamięć o Zagładzie i prawa 
człowieka, polityka międzynaro-
dowa i europejska
wychowanie fizyczne – specjal-
ność: gimnastyka korekcyjna
zarządzanie – specjalności: 
zarządzanie administracją pu-
bliczną, zarządzanie finansami, 
zarządzanie w turystyce, zarzą-
dzanie w turystyce 
studium pedagogiczne 

•

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8
tel.: +48/33 843 06 91, +48/33 843 06 87
fax: +48/33 843 05 30
* sekretariat@pwsz-oswiecim.edu.pl
www.pwsz-oswiecim.edu.pl
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Uczelnia powstała w roku 2005. Działa pod patronatem Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Nowoczesny kampus Uczelni tworzą dwa okazałe budynki: Collegium 
Primum oraz Collegium sub Horologio. Uczelnia dysponuje klimatyzowaną aulą 
na 300 osób z kabinami do tłumaczeń symultanicznych oraz salami wykładowymi 
na 100, 50, 45, 30 i 20 osób. Wszystkie wyposażone są w nowoczesny sprzęt mul-
timedialny. W PWSZ działa, licząca blisko 27 tys. książek, biblioteka z katalogiem 
on-line, czytelnia multimedialna i czytelnia prasy, a także punkt kserograficzny 
i bufet studencki. 

PWSZ Oświęcim oferuje: małe grupy wykładowe, umożliwiające bezpośredni 
kontakt z prowadzącym; atrakcyjne stypendia oraz studia zagraniczne w ramach 
programu ERASMUS oraz wykwalifikowaną kadrę naukową, którą stanowią pra-
cownicy Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Pedagogicznego w Krakowie oraz Ślą-
skiego.

Położenie kampusu uczelni na obrzeżach miasta gwarantuje spokój i odpowied-
nie warunki do nauki. Do dyspozycji studentów zmotoryzowanych jest obszerny 
parking przed budynkiem uczelni. Nasi studenci mogą również liczyć na dogodny 
dojazd środkami transportu publicznego do pobliskich miast: Krakowa, Katowic 
i Bielska-Białej.
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22.

Studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia

Instytut Ekonomiczny 
Studia licencjackie I stopnia na 
kierunkach:

ekonomia – specjalności: in-
formatyka w biznesie i admi-
nistracji, inwestycje i nierucho-
mości, turystyka i hotelarstwo, 
rachunkowość i skarbowość, 
zarządzanie małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami

Instytut Humanistyczny 
Studia licencjackie I stopnia na kierunkach:

politologia – specjalności: edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii, bezpie-
czeństwo i zarządzanie kryzysowe, samorząd terytorialny i administracja lokal-
na, administracja europejska
praca socjalna
filologia – specjalności: filologia angielska i wiedza o społeczeństwie, lingwi-
styka stosowana

Instytut Ochrony Zdrowia
Studia licencjackie I stopnia na kierunkach:

fizjoterapia
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
kosmetologia*

* kierunek uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Instytut Politechniczny 
Studia inżynierskie I stopnia na kierunkach:

budownictwo – specjalności: budownictwo energooszczędne, konstrukcje bu-
dowlane i inżynierskie
mechanika i budowa maszyn – specjalności: metody komputerowe w projek-
towaniu maszyn, pojazdy i maszyny robocze, inżynieria produkcji

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Stanisława Staszica w Pile

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
tel.: +48/67 352 26 00, fax: +48/67 352 26 09
* info@pwsz.pila.pl
www.pwsz.pila.pl
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elektrotechnika – specjalności: informatyka przemysłowa, odnawialne źródła 
energii, systemy automatyki i elektroniki, sterowanie układów mechatronicz-
nych
transport – specjalności: transport drogowy, logistyka transportu 

Istniejąca od 2000 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława 
Staszica w Pile prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, na kierun-
kach medycznych, technicznych, ekonomicznych oraz humanistycznych, które od-
powiadają na dynamiczne przemiany rynku pracy. Uczelnia od początku funkcjo-
nowania kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, zapewnionego przez 
doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz na rozbudowę kampusu, gdzie realizuje się 
zawodowy – czyli praktyczny wymiar kształcenia. 

Dzięki realizowanym inwestycjom PWSZ w Pile dysponuje 12 budynkami dy-
daktycznymi, w których znajduje się m.in.: 50 sal wykładowych i seminaryjnych, 
9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych, 43 la-
boratoria specjalistyczne dla kierunków medycznych i technicznych, Centrum 
Zaawansowanych Technologii 
Elektroniczno-Informatycznych, 
Centrum Sieciowo-Komputero-
we, nowoczesna hala sportowa 
oraz kompleks boisk sporto-
wo-rekreacyjnych, jak również 
nowoczesna aula Auditorium 
Maximum. 

•

•
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23.

Studia stacjonarne  
i niestacjonarne I stopnia  
na kierunkach: 

ekonomia – specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, ekonomia 
integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej, zarządzanie i marketing 
w agrobiznesie, handel zagraniczny, ekonomika i organizacja turystyki, finanse 
publiczne i administracja, ekonomika rolnictwa 
matematyka – specjalności: matematyka z informatyką, matematyka bankowa 
i ubezpieczeniowa, matematyka w ekonomii
informatyka – specjalności: programowanie i bazy danych, grafika komputero-
wa i projektowanie gier, sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne
filologia – specjalności: filologia angielska, filologia angielska z technologią in-
formacyjną, filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, 
filologia germańska, filologia germańska z technologią informacyjną, filologia 
germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, filologia germań-
ska z językiem hiszpańskim, filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem 
angielskim/niemieckim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim, filologia ro-
syjska z technologią informacyjną, filologia rosyjska z wiedzą o społeczeństwie 
i edukacją europejską, filologia romańska, filologia hiszpańska 
pedagogika – specjalności: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/
niemieckim, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, edu-
kacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, edukacja wczesnoszkolna z pla-
styką/muzyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z muzyką/plastyką, pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią, pedagogika osób starszych, 
pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
pielęgniarstwo 
Uczelnia oferuje również studia pomostowe dla pielęgniarek pracujących.

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Płocku

09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2
tel.: +48/24 366 54 20, +48/24 366 54 03
www.pwszplock.pl
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PWSZ w Płocku ma w ofercie także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, 
ekonomii i filologii, a także kursy matematyczno-informatyczne oraz językowe. 

Uczelnia ma przyznaną Kartę Uczelni Erasmus typu STANDARD, która upraw-
nia do prowadzenia wymiany studentów oraz pracowników uczelni. Władze PWSZ 
w Płocku wspierają aktywność kulturalną, sportową i rekreacyjną, czego dowo-
dem jest odnoszący międzynarodowe sukcesy Chór Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej Vox Juventutis oraz wysoko notowana, żeńska drużyna piłki ręcznej 
AZS PWSZ Jutrzenka Płock.

Studenci mogą ubiegać się 
o stypendia socjalne, specjal-
ne dla osób niepełnospraw-
nych, a także stypendia rekto-
ra dla najlepszych studentów 
oraz nagrody za najlepszą 
pracę licencjacką. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Płocku ma roz-
budowaną bazę dydaktyczną 
i Dom Studenta o wysokim 
standardzie.
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24.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschod-
nioeuropejska w Przemyślu kształci 
studentów na bezpłatnych 3-letnich 
studiach licencjackich i 3,5-letnich stu-
diach inżynierskich w trybie stacjonar-
nym i niestacjonarnym na następują-
cych kierunkach i specjalnościach:

architektura wnętrz – specjalności: 
projektowanie architektury wnętrz, 
projektowanie architektury wnętrz 
sakralnych, projektowanie wnętrz 
ogrodowych i krajobrazu
filologia angielska – specjalności: nauczycielska, translatorska
filologia polska – specjalności: nauczycielska, dziennikarska
historia – specjalności: nauczycielska, turystyka międzynarodowa
inżynieria środowiska
lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) – specjalności: translatorska, 
nauczycielska
mechanika i budowa maszyn – specjalności: komputerowo wspomagane pro-
jektowanie, komputerowo wspomagane wytwarzanie (kierunek uruchamiany)
mechatronika
politologia – specjalności: administracja regionalna, bezpieczeństwo publicz-
ne
socjologia – specjalności: asystent rodziny, profilaktyka społeczna i resocjaliza-
cja, socjologia gospodarki i rynku pracy, socjologia pogranicza ze specjalizacją 
celną, komunikacja multimedialna i public relations
stosunki międzynarodowe – specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, 
integracja europejska, studia strategiczne
technologia żywienia (kierunek uruchamiany)

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, powołana do życia w 2001 r. 
jako PWSZ, w 2006 r. przekształcona w PWSW, realizuje swoją misję w specy-
ficznym środowisku miasta i regionu, funkcjonującego od stuleci na pograniczu 
Europy Zachodniej i Wschodniej. Przyjęta strategia działania ukierunkowuje na-
sze wysiłki na współpracę międzynarodową, prowadzoną ponad obecną granicą 
i upowszechnianie wartości w obu strefach kulturowych. W rezultacie rozwija-

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Tymona Terleckiego 6
tel.: +48/16 73 55 100, fax: +48/16 73 55 101
* rektorat@pwsw.pl
www.pwsw.eu
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my bliskie kontakty naukowe i dydaktyczne z 11 uczelniami ukraińskimi, a także 
uczelniami rumuńskimi, mołdawskimi, słowackimi, a niezależnie też austriacki-
mi i północnoamerykańskimi. Obecnie w PWSW kształci się ok. 10% studentów 
cudzoziemców, głównie z Ukrainy, a program wymiany studenckiej w ramach 
Erasmusa objął nawet Turcję, skąd 3 uniwersytety przysyłają do nas swoich słu-
chaczy. Uczelnia zajmuje wysoką lokatę w ocenie środowiskowej, potwierdzoną 
4 miejscem w aktualnym rankingu wyższych szkół zawodowych czasopisma Per-
spektywy. Dobre wyniki w nauczaniu zawdzięczamy doświadczonej kadrze akade-
mickiej, w tym 10 profesorom zwyczajnym, 23 nadzwyczajnym, 49 doktorom oraz 
licznej grupie wykładowców, instruktorów i lektorów, którzy mają szansę rozwi-
jać badania i swój talent w systematycznie rozbudowywanej bazie dydaktycznej. 

Kompleks naukowo-dydaktyczny i kulturalny PWSW tworzy wydzielony kam-
pus, ulokowany w przemyskiej dzielnicy Bakończyce. Jego ośrodek stanowi zabyt-
kowy Pałac Lubomirskich, będący główną siedzibą uczelni, wokół którego roz-
mieszczone są inne budynki akademickie: Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie, 
Biblioteka Uczelniana, rozbudowane ostatnio o nowoczesne Kolegium Techniczne 
i Dom Studenta. Do dyspozycji studentów jest nie tylko 200 wygodnych miejsc 
noclegowych, ale też obiekty kulturalne, reprezentacyjna aula na 250 miejsc, z naj-
wyższej klasy nagłośnieniem oraz bezprzewodowym sprzętem do tłumaczeń sy-
multanicznych, oraz klub studencki „Enigma”.

Perspektywa kariery studenckiej. Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukoń-
czenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź 
inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stop-
nia (magisterskich) na wybranej przez siebie uczelni. W ramach programu stu-
diów młodzież PWSW wyjeżdża na staże zagraniczne, dzięki udziałowi uczelni 
w programie międzynarodowej wymiany Erasmus oraz na praktyki pedagogiczne 
do wybranego kraju UE w ramach Asystentury Comeniusa. Studenci PWSW jako 
jedyni na Podkarpaciu i jedni z nielicznych w kraju dostają niepowtarzalną szansę 
udziału w prestiżowym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy.
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2�.

Studia licencjackie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
europeistyka – specjalności: europejskie stosunki gospodarcze, europejskie 
stosunki społeczno-polityczne
wychowanie fizyczne – specjalności: wychowanie fizyczne w szkole, odnowa 
biologiczna, instruktorsko-trenerska
pedagogika – specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, geragogika, edukacja 
elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy, terapia psychopedagogicz-
na, edukacja medialna
socjologia – specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie i przy-
wództwo w jednostkach administracji publicznej, media i komunikacja społecz-
na, zarządzanie finansami w organizacji, pracownik administracji samorządo-
wej 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – specjalności: kreacja 
plastyczna z grafiką użytkową, obraz cyfrowy i fotograficzny, techniki malarskie 
i projektowanie witrażu, aranżacja wnętrz, arteterapia
matematyka – specjalności: matematyka w finansach i ekonomii, matematyka 
w informatyce, matematyka nauczycielska z dodatkową specjalnością (do wy-
boru kształcenie wczesnoszkolne, j. angielski, j. niemiecki, terapia psychopeda-
gogiczna)
filologia – specjalności: filologia angielska nauczycielska, filologia angielska 
translatorska, filologia germańska nauczycielska, filologia germańska transla-
torska, filologia słowiańska – profil czeski, filologia słowiańska – profil rosyjski. 

•

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55
tel.: +48/32 415 50 20
rekrutacja: +48/32 418 23 18
www.pwsz.raciborz.edu.pl
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Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
automatyka i robotyka – specjalności: automatyka przemysłowa, sterowniki 
logiczne
architektura i urbanistyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu to solidna i stabilna uczel-
nia państwowa współpracująca z wieloma dużymi ośrodkami akademickimi. Ofe-
rujemy bezpłatne stacjonarne studia licencjackie i inżynierskie, a także studia 
niestacjonarne, podyplomowe oraz kursy. Dysponujemy własnymi, dobrze wy-
posażonymi obiektami sportowymi (kryta pływalnia, stadion, sale gimnastyczne) 
i socjalnymi (akademiki, stołówka, klub studencki).

Przy uczelni działa Klub AZS – z 10 sekcjami sportowo-rekreacyjnymi. Człon-
kowie klubu godnie i z sukcesami reprezentują Uczelnię na zawodach o zasięgu 
regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. 

Osobom posiadającym wysoką średnią ocen lub szczególne osiągnięcia nauko-
we, artystyczne lub sportowe, Uczelnia oferuje stypendium rektora. Osoby o ni-
skich dochodach mogą ubiegać się o stypendium socjalne, a zamieszkując w domu 
studenta lub na stancji także o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

•

•
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26.

Uczelnia prowadzi studia I stopnia  
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: 

Studia licencjackie (3 lata):
filologia – specjalności: anglistyka z językiem niemiecki, anglistyka z wiedzą 
o kulturze anglosaskiej, anglistyka ze specjalnością tłumaczeniową 
kosmetologia – specjalności: kosmetologia estetyczna, zarządzanie salonem 
kosmetycznym
administracja – specjalności: administracja samorządowa, administracja pu-
bliczno-gospodarcza, wspólnotowe prawo administracyjne Unii Europejskiej

Studia inżynierskie (3,5 roku)
ogrodnictwo – specjalności: produkcja ogrodnicza, kształtowanie terenów zie-
leni
mechatronika – specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, komputerowe 
wspomaganie konstrukcji maszyn
edukacja techniczno-informatyczna – specjalności: nauczanie techniki, na-
uczanie informatyki 

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a
tel./fax: +48/15 644 60 06, +48/15 644 60 76
www.pwsz.sandomierz.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu powołana została w 2007 
roku, jest jedyną państwową wyższą szkoła zawodową w województwie święto-
krzyskim, w mieście o wielkich walorach historycznych i architektonicznych.
Baza dydaktyczna:

sale wykładowe 
sale ćwiczeniowe i sale laboratoryjne
pracownia komputerowo-językowa z systemem do nauki języków obcych oraz 
systemem wspomagania projektowania inżynierskiego w 3D,
biblioteka,
ogólnodostępna kserokopiarka.
bezpłatny parking,
barek studencki, 
Wszystkie sale są przystosowane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem środ-

ków audiowizualnych. Do dyspozycji są projektory multimedialne i rzutniki pisma, 
zaś sale wykładowe posiadają dodatkowo aparaturę nagłaśniającą. Pomieszczenia 
dydaktyczne umożliwiają równoczesne prowadzenie zajęć dla 400 osób.

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w bursach lub internatach na terenie mia-
sta.

•
•
•

•
•
•
•
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27.

Kierunki i specjalności studiów licencjackich i inżynierskich
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (licencjackie, studia sta-
cjonarne) – specjalność: edukacja muzyczna 
Filologia polska (licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalno-
ści: dziennikarsto i komunikacja medialna, reklama i public relations, współpra-
ca europejska 
Kulturoznawstwo (licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjal-
ności: kultura krajów karpackich, menadżer i animator kultury
Mechanika i budowa maszyn (inżynierskie, studia stacjonarne i niestacjonar-
ne) – specjalność: informatyka stosowana w technice
Mechatronika (inżynierskie, studia stacjonarne i niestacjonarne)
Pedagogika (licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
i edukacja przedszkolna 
Pielęgniarstwo (licencjackie, studia stacjonarne i studia pomostowe niestacjo-
narne)
Praca socjalna (licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalno-
ści: praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną, praca socjalna z re-
socjalizacją 
Ratownictwo medyczne (licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne)
Rolnictwo (inżynierskie, studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: 
agroekologia i produkty regionalne, logistyka w agrobiznesie, inżynieria pro-
dukcji rolniczej i leśnej, planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu.

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Jana Grodka w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21
tel.: +48/13 46 55 954, fax: +48/13 46 55 959
* studia@pwsz-sanok.edu.pl
www.pwsz-sanok.edu.pl
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Studenci PWSZ w Sanoku mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia 
(magisterskich) w uczelniach patronackich (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersy-
tet Rzeszowski, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Rzeszowska), a także w innych 
uczelniach w Polsce.

Zajęcia odbywają się w 6 budynkach obejmujących:
6 sal wykładowych, w tym 2 tzw. aule wyposażone w projektory, rzutniki i sprzęt 
nagłaśniający,
23 sale ćwiczeniowe,
atelier i galerię,
pracownie muzyczne, studio muzyczne,
pracownię botaniczną i fizjologii roślin, gleboznawstwa i chemii rolnej oraz pra-
cownię zoologiczną i fizjologii zwierząt,
pracownie umiejętności pielęgniarskich, biochemii i mikrobiologii, anatomii i fi-
zjologii, 
laboratorium fizyczne i materiałoznawstwa, elektroniki i elektrotechniki, auto-
matyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych, programowania obra-
biarek sterowanych numerycznie, konstrukcji maszyn i systemów CAX, syste-
mów informatycznych,
kilka pracowni komputerowych, w tym z oprogramowaniem typu CAD.

 
Dlaczego studia w Sanoku? Uczelnia w Sanoku istnieje już 11 lat. Jej atuty to nie 

tylko geograficznie i kulturowo ciekawe położenie u podnóża Bieszczad, ale wyso-
ko wykwalifikowana kadra akademicka, bardzo dobrze wyposażone w aparaturę 
naukowo-badawczą zaplecze dydaktyczne i indywidualna troska o każdego stu-
denta. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że studia w mniejszych ośrodkach 
akademickich są znacznie tańsze a życzliwa atmosfera czyni życie studenckie, 
w kolebce różnych kultur materialnych i etnicznych, o wiele bogatszym i bardziej 
urokliwym.
Więcej informacji na: www.pwsz-sanok.edu.pl/international/strona-uk/

•

•
•
•
•

•

•

•
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28.

Studia I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
ogrodnictwo (studia inżynierskie) – specjalności: kształtowanie terenów ziele-
ni, produkcja ogrodnicza
kosmetologia – specjalności: kosmetologia i organizacja usług kosmetycznych, 
kosmetologia i technologia kosmetyków
dietetyka – specjalności: dietetyka z promocją zdrowia, technologia żywności, 
technika żywienia
informatyka (studia inżynierskie) – specjalności: sieci i systemy komputerowe, 
bazy danych, grafika komputerowa i multimedia

Wydział Ekonomii i Administracji
ekonomia – specjalności: kierowanie małą i średnią firmą, finanse przedsię-
biorstw i finanse publiczne, informatyka w biznesie
finanse i rachunkowość – specjalności: inwestycje kapitałowe i rynek nieru-
chomości, rachunkowość i podatki
bezpieczeństwo wewnętrzne – specjalności: zarządzanie kryzysowe i bezpie-
czeństwo publiczne, służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

•

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64 C
tel.: +48/46 834 40 00
fax: +48/46 834 40 08
* dziekanat@pwsz.skierniewice.pl
www.pwsz.skierniewice.pl
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Wydział Socjologii i Filologii
socjologia – specjalności: aktywizacja i rozwój wspólnot samorządowych, me-
dia i komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi
praca socjalna – specjalności: praca socjalna w środowisku rodziny, praca so-
cjalne z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, aktywizacja środo-
wisk lokalnych, profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach to uczelnia państwo-
wa, kształcąca 1100 studentów, przygotowująca do uzyskania dyplomu licencja-
ta i inżyniera, prowadząca studia I stopnia stacjonarne (studia bezpłatne) oraz 
niestacjonarne (studia płatne). Po ukończeniu studiów, studenci PWSZ z powo-
dzeniem mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia – magisterskich, a na-
stępnie na studiach III stopnia – doktoranckich. Uczelnia posiada bardzo dobrą 
kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach naukowych, przyjazną studentom. 
PWSZ w Skierniewicach podpisała umowy patronackie z Uniwersytetem Łódzkim 
i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgodnie z którymi ab-
solwenci mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim w wymienionych 
Uczelniach. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach dysponuje obecnie 
trzema obiektami dydaktycznymi: 

Dwom budynkami dydaktycznymi stanowiącymi główną siedzibę Uczelni przy 
ul. Batorego 64 C
Budynkiem dydaktycznym przy ul. Lelewela 16 zlokalizowanym przy dworcu 
PKP

•

•

•

•
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29.

Kierunki studiów i specjalności prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjo-
narne (bezpłatne) i niestacjonarne (płatne)

administracja (licencjackie) – specjalności: administracja samorządowa, admi-
nistracja służb społecznych, administracja wymiaru sprawiedliwości, gospoda-
rowanie nieruchomościami, rachunkowość i gospodarka budżetowa, gospodar-
ka publiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze
ogrodnictwo (inżynierskie) – specjalności: kształtowanie terenów zieleni, wi-
niarstwo
technologia żywności i żywienie człowieka (inżynierskie) – specjalności: 
technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym, żywienie człowieka
turystyka i rekreacja (licencjackie) – specjalności: gospodarka turystyczna, 
hotelarstwo, turystyka i organizacja wypoczynku
energetyka (inżynierskie) – specjalności: energetyka górnictwa nafty i gazu, 
energetyka odnawialna i przemysłowa
ochrona dóbr kultury (licencjackie) – specjalności: muzealnictwo, zabytko-
znawstwo
Studia podyplomowe: Energooszczędność i audyt energetyczny obiektów bu-

dowlanych, Podyplomowe studium administracji publicznej, Studia podyplomowe 
turystyki wiejskiej i agroturystyki, Studium turystyki i rekreacji dla nauczycieli, 
Studium podyplomowe gospodarowanie nieruchomościami (zarządzanie i ob-
rót).

•

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Sulechowie

66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
tel.: +48/68 352 83 00
tel./fax: +48/68 352 83 03
www.pwsz.sulechow.pl
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Podstawowym celem PWSZ w Sulechowie jest kształcenie na kierunkach dedy-
kowanych specyfiką lokalnego rynku pracy. Dlatego uczelnia nieustannie rozwija 
swoją bazę badawczo-dydaktyczną na potrzeby przemysłu. Wśród innowacyjnych 
obiektów, które wchodzą w skład uczelni należy wymienić unikalne na skalę kra-
ju i Europy Centrum Energetyki Odnawialnej, w którym są skupione wszystkie 
źródła energii alternatywnej. Obiekt został stworzony w celu opracowywania 
nowych technologii energetycznych, ale jest też wsparciem dla firm związanych 
z tą branżą. Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu badań z zakresu 
pozyskiwania energii odnawialnej z różnych źródeł. Oprócz tego studenci mają 
możliwość praktycznego zdobywania wiedzy w nowoczesnych laboratoriach m.in. 
elektrotechniki, metrologii elektrycznej, czy techniki cyfrowej. W końcowej fazie 
realizacji jest też Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kal-
sku, który będzie wspierał sektory: rolny, ogrodnictwa i szkółkarstwa, a także 
przetwórstwa spożywczego. Uczelnia posiada też laboratorium technologii spo-
żywczych, chemii i biochemii z pracownią kultur In vitro. 

PWSZ w Sulechowie ma również własną bibliotekę, z bogatym księgozbiorem, 
który jest na bieżąco uzupełniany. Studenci mają stworzone komfortowe warun-
ki do rozwijania swoich zainteresowań sportowych, ponieważ uczelnia posiada 
własny ośrodek jeździecki ze stajnią, krytą halą jeździecką, wybieg oraz hipodrom 
z piaszczystą ujeżdżalnią. Dodatkowo PWSZ w Sulechowie ma również własne 
korty tenisowe i boiska wielofunkcyjne. 

Do dyspozycji studentów są także nowoczesne akademiki z 220 miejscami 
w pokojach dwuosobowych z aneksami kuchennymi i łazienkami w każdym seg-
mencie. W pokojach jest sieć telewizyjna i internetowa. W domach studenta są 
specjalnie przygotowane sale komputerowe, telewizyjne oraz siłownia i sala fit-
ness. Akademiki dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ozdobą su-
lechowskiej Uczelni jest również Ogród dydaktyczny, założony przez studentów, 
w którym znajduje się kolekcja roślin z różnych stref klimatycznych. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie w minionym roku została 
wyróżniona trzema prestiżowymi tytułami „Lubuski Eurolider”, „Gepard Biznesu 
2010” oraz „Uczelnia Liderów”.
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30.

Studia inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
architektura i urbanistyka
budownictwo – specjalności: budownictwo drogowe, budownictwo ekolo-
giczne i energooszczędne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo 
ogólne
rolnictwo – specjalności: agronomia, agroturystyka
transport – specjalności: eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych, 
transport wewnątrzzakładowy
zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: przetwórstwo rolno-spo-
żywcze, zarządzanie środowiskiem

Studia licencjackie pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie 
ekonomia
filologia angielsko-rosyjska
pedagogika – specjalności: nauczanie zintegrowane z wychowaniem przed-
szkolnym, pedagogika osób starszych
bezpieczeństwo wewnętrzne
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
kosmetologia

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. prof. Edwarda F. Szczepanika  
w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10
tel.: +48/87 56 28 432
fax: +48/87 56 28 455
www.pwsz.suwalki.pl
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PWSZ w Suwałkach dysponuje 34 salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, wśród 
których znajduje się multimedialna aula na 310 osób oraz 5 pracowni komputero-
wych, a także dodatkowo 10 sal laboratoryjnych, które mogą pomieścić jednocze-
śnie około 3000 studentów.

Sale dydaktyczne zostały wyposażone w nowe meble, tablice i sprzęt multime-
dialny oraz wszystkie niezbędne pomoce naukowe. 

Uczelnia posiada również bibliotekę, której zbiory dostosowane są do potrzeb 
dydaktycznych uczelni i ściśle związane z kierunkami kształcenia. Biblioteka pra-
cuje w zautomatyzowanym systemie, który pozwala na katalogowanie wszystkich 
materiałów bibliotecznych oraz obsługę kartotek bibliograficznych i zagadnienio-
wych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach posiada Akademickie 
Biuro Karier, które zajmuje się promocją i aktywizacją zawodową absolwentów 
i studentów. Biuro współpracuje m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiato-
wym Urzędem Pracy, organizacjami pracodawców, firmami. Prowadzi także bazę 
danych studentów i absolwentów szukających pracy, jak również bazę ofert pracy, 
staży czy praktyk.

Dom Studenta przy ul. Szkolnej 2 w Suwałkach oferuje miejsca noclegowe, o wy-
sokim standardzie. Mieszkańcy do dyspozycji mają dwu lub trzy osobowe pokoje 
z łazienką na dwa pokoje. Dostępna jest również kuchnia ze stołówką. Studenci 
mają również do dyspozycji darmowe łącze internetowe.

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów uruchomiła na tere-
nie placówki kompleks dydaktyczno-sportowy, w skład którego wchodzą: sala do 
aerobiku, siłownia, sauna, jacuzzi i solarium. W ramach zajęć z wychowania fizycz-
nego istnieje możliwość korzystania z sali do aerobiku i z siłowni. PWSZ w Suwał-
kach to nie tylko nauka, ale również relaks i wypoczynek.
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31.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
na kierunkach:

europeistyka – specjalności: rozwój lokalny i regionalny, społeczeństwo kultu-
ry Europy, prawo i rynek europejski
pedagogika – specjalności: pedagogika zdrowia z profilaktyką społeczną, reso-
cjalizacja, pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
pedagogika specjalna – specjalności: oligofrenopedagogika i terapia pedago-
giczna, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i terapia pedagogiczna
polityka społeczna – specjalności: ubezpieczenia, rynek pracy, polityka rodzin-
na
socjologia – specjalności: socjologia społeczności lokalnych i samorządu tery-
torialnego, media i komunikacja społeczna, socjologia problemów społecznych, 
socjologia bezpieczeństwa publicznego, animacja społeczno – kulturalna, socjo-
logia współczesnej Europy
turystyka i rekreacja
zarządzanie – specjalności: administrowanie firmą, przedsiębiorczość i zarzą-
dzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji, zarządza-
nie w turystyce, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

•

•

•

•

•

•
•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. prof. Stanisława Tarnowskiego  
w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50
tel.: +48/15 822 90 15, +48/15 822 90 23
fax: +48/15 823 57 88
www.pwsz.tarnobrzeg.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 
w Tarnobrzegu dysponuje nowym obiektem dydaktycznym. Zajęcia realizowane 
są w komfortowych salach dydaktycznych oraz aulach wyposażonych w nowo-
czesny sprzęt audiowizualny i klimatyzację. Wdrożony jest zintegrowany system 
zarządzania Uczelnią, dzięki któremu studenci mogą korzystać z wirtualnego dzie-
kanatu i wirtualnej kwestury, konta e-mail, biblioteki on-line, kiosków informacyj-
nych oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. Uczelnia posiada nowoczesną 
pracownię komputerową wyposażoną w system audiowizualny. Dysponuje także 
bogatym księgozbiorem, systematycznie uzupełnianym, obejmującym najnowsze 
pozycje zgodne z kierunkami kształcenia. W zbiorach biblioteki znajdują się licz-
ne czasopisma krajowe i zagraniczne skatalogowane w systemie komputerowym. 
Do dyspozycji studentów pozostaje nowoczesna i dobrze wyposażona czytelnia. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tar-
nobrzegu aspiruje do bycia Uczelnią przyjazną osobom niepełnosprawnym, czego 
wyrazem są udogodnienia architektoniczne takie jak: windy, miejsca parkingowe, 
podjazd przy wejściu do budynku, rampa likwidująca różnice poziomu kondygna-
cji, aule z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych na wózkach jak 
i te ułatwiające naukę – między innymi zestawy komputerowe dla osób niewido-
mych i słabo widzących.

W murach naszej Uczelni studenci mogą spędzać czas wolny w klubokawiarni 
oraz na siłowni. Ponadto mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań na-
ukowych, kulturalnych i sportowych, w których wspierają ich organizacje studenc-
kie tj.: Samorząd Studencki, Akademicki Związek Sportowy, Koło Naukowe Mło-
dych Przedsiębiorców, Studenckie Koło Wolontariatu „Volontarius”, Koło Młodych 
Socjologów, Psychologiczne Koło Naukowe „SEM”, Studenckie Koło Turystyczne. 
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32.

Studia stacjonarne/niestacjonarne  
I stopnia

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny 
Administracja (studia I stopnia, licencjackie) 
– specjalności: administracja publiczna, admi-
nistracja międzynarodowa i unijna z językiem 
francuskim
Ekonomia (studia I stopnia, licencjackie) – specjalności: agroekonomia, finanse 
przedsiębiorstw

Instytut Humanistyczny 
Filologia Polska (studia I i II stopnia) 
Filologia (studia I stopnia, licencjackie) – specjalności: filologia angielska, filo-
logia germańska, filologia romańska

Instytut Ochrony Zdrowia
Fizjoterapia (studia I stopnia, licencjackie)
Pielęgniarstwo (studia I stopnia, licencjackie)
Wychowanie fizyczne (studia I stopnia, licencjackie) – specjalność główna: wy-
chowanie fizyczne, specjalności dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, edukacja 
zdrowotna

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy 
Matematyka (studia I stopnia, licencjackie) – specjalności: matematyka z infor-
matyką (studia nauczycielskie), matematyka finansowa (studia nienauczyciel-
skie)
Chemia (studia I stopnia, licencjackie) – specjalność: chemia stosowana
Ochrona Środowiska (studia I stopnia, licencjackie) 

Instytut Politechniczny 
Elektronika i telekomunikacja (studia I stopnia, inżynierskie) 
Elektrotechnika (studia I stopnia, inżynierskie) 
Informatyka (studia I stopnia, inżynierskie) – specjalność: informatyka stoso-
wana
Inżynieria materiałowa (studia I stopnia, inżynierskie) – specjalność: techno-
logia materiałów

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8
tel.: +48/14 6316 500, fax: +48/14 6316 600
* pwsz@pwsztar.edu.pl
www.pwsztar.edu.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – najstarsza w Polsce pu-
bliczna wyższa szkoła zawodowa – od lat plasuje się w ścisłej czołówce uczelni 
w swojej kategorii. Oferujemy swoim przyszłym studentom kształcenie na 14 kie-
runkach. Różnorodność oferty pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Programy 
studiów pierwszego stopnia przygotowują absolwentów nie tylko do prowadze-
nia samodzielnej działalności zawodowej i dalszego samokształcenia, lecz także 
do podjęcia studiów drugiego stopnia w uczelniach akademickich. Od trzech lat 
w PWSZ w Tarnowie można podejmować studia drugiego stopnia na kierunku fi-
lologia polska.

W październiku 2012 roku rozpoczniemy piętnasty rok akademicki w histo-
rii naszej Uczelni. PWSZ stała się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego 
Tarnowa. Najlepiej mówią fakty: od powstania aż do obecnej chwili mury Uczelni 
opuściło ponad 12 tysięcy absolwentów. 

W Uczelni studiuje dzisiaj prawie 4,5 tysiąca studentów, z których ponad 3 ty-
siące kształci się na studiach stacjonarnych. Zajęcia odbywają się wyłączenie we 
własnych salach wykładowych, seminaryjnych i laboratoriach w kampusie poło-
żonym w centrum miasta. 

W październiku 2012 r. zostanie oddany do użytku najnowszy obiekt: kompleks 
sportowo-dydaktyczny z halą sportową, salą gimnastyczną, pływalnią i pawilonem 
dydaktycznym Instytutu Ochrony Zdrowia

Ponadto PWSZ w Tarnowie ma własny akademik, prężnie działający Samorząd 
Studencki, akademicki klub sportowy, liczne studenckie koła naukowe.

W strategii Uczelni kontynuowane są działania zmierzające do zwiększenia 
liczby kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.
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33.

Kierunki studiów:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

studia inżynierskie 
architektura krajobrazu 
bezpieczeństwo i higiena pracy 
gospodarka przestrzenna
logistyka

studia licencjackie
administracja – specjalności: administracja finansów publicznych, administra-
cja europejska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia (tylko studia stacjonarne) – specjalności: filologia angielska (specjali-
zacja nauczycielska), filologia niemiecka (specjalizacja nauczycielska), filologia 
hiszpańska, filologia rosyjska 
kosmetologia 
pedagogika – specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 
resocjalizacyjna, terapia pedagogiczna, wychowanie przedszkolne 
turystyka i rekreacja – specjalności: animacja czasu wolnego i rekreacji, geotu-
rystyka, hotelarstwo, obsługa turystyczna imprez sportowych, przewodnictwo 
i pilotaż, turystyka historyczna i archeologiczna, turystyka zdrowotna 

Studia II stopnia
administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: administra-
cja publiczna, administracja bezpieczeństwa, administracja i zarządzanie oświa-
tą, administracja w turystyce, logistyka w administracji

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
tel.: +48/74 641 92 00, +48/74 641 92 01
fax: +48/74 641 92 02
* pwsz@pwsz.com.pl
www.pwsz.com.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu:
największa Uczelnia państwowa w regionie
istniejemy od 1999 roku
ponad 7 000 absolwentów 
szeroka oferta dydaktyczna (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
atrakcyjne akredytowane kierunki studiów, interesujące specjalności
wewnętrzny system jakości kształcenia, gwarantujący wysoki poziom naucza-
nia
członek instytucjonalny prestiżowych organizacji skupiających uczelnie akade-
mickie
wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa
własna, nowoczesna baza dydaktyczna 
bogate zbiory biblioteczne 
możliwość realizacji części studiów za granicą w ramach programu Erasmus
praktyki studenckie w kraju i zagranicą
współpraca z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi
Biuro Karier
studenckie koła naukowe
studenckie media: TV Zamkowa, „Humanistyczna Jazda”
uczelnia przyjazna sportowcom

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej. Studia w naszej 
uczelni zapewniają profesjonalne wykształcenie i wymierne korzyści, dając zara-
zem pełnię satysfakcji i radość ze studiowania!

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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34.

Studia licencjackie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
finanse i rachunkowość – specjalności: finanse i rachunkowość przedsię-
biorstw, bankowość, menedżer administracji, rachunkowość menedżerska, e-fi-
nanse, finanse i rachunkowość małych firm, podatki i finanse przedsiębiorstw
wychowanie fizyczne – specjalności: trenerska, nauczycielska z dodatkową 
specjalnością gimnastyka korekcyjna, ochrona osób i mienia
filologia – specjalności: język angielski z przygotowaniem pedagogicznym (spe-
cjalizacja: teoria i praktyka tłumaczenia), język niemiecki z przygotowaniem pe-
dagogicznym (specjalizacja: teoria i praktyka tłumaczenia)
pedagogika* – specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, peda-
gogika specjalna, andragogika – pedagogika dorosłych

* planowane uruchomienie w roku akademickim 2012/2013 po otrzymaniu zgody z MNiSW

Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: technologie internetowe 
w zarządzaniu, logistyka przemysłowa, programowanie obrabiarek i urządzeń 
technologicznych, inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest państwową uczelnią wyż-
szą. Oferujemy bezpłatne stacjonarne studia licencjackie i inżynierskie, a także 
studia niestacjonarne i podyplomowe. Dysponujemy własnymi, nowocześnie wy-
posażonymi w środki multimedialne salami dydaktycznymi, dobrze wyposażony-
mi laboratoriami oraz halą sportową. Na obszarze należącym do Uczelni zlokali-

•

•

•

•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50
tel.: +48/67 250 01 87
rekrutacja – tel.: +48/67 259 91 62
* rektorat@pwsz.eu
www.pwsz.eu
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zowany jest nowo powstały kompleks boisk „Moje Boiska Orlik 2012”. W procesie 
dydaktycznym korzystamy również z obiektów innych podmiotów np. Ośrod-
ka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Nasza Uczelnia ma podpisaną umowę 
o współpracy z „Bursą studencką PWSZ w Wałczu”, w której studenci mieszkający 
poza Wałczem mają możliwość wynajęcia pokoju. 

Przy uczelni działa Klub AZS, Centrum Wolontariatu Sportowego, Biuro Karier, 
Samorząd Studencki oraz Studenckie Koła Naukowe.

Osobom posiadającym wysoką średnią ocen lub szczególne osiągnięcia nauko-
we, artystyczne lub sportowe, Uczelnia oferuje stypendium rektora. Osoby o ni-
skich dochodach mogą ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę.
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3�.

Kierunki studiów:
filologia (studia stacjonarne) – specjalności: filologia angielska, filologia ger-
mańska
zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: zarządza-
nie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie małym i średnim 
przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie mar-
ketingowe, zarządzanie w turystyce i agrobiznesie, zarządzanie inwestycjami 
i nieruchomościami 
administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne) Lex dla każdego studenta 
administracji – specjalności: administracja samorządowa, administracja bezpie-
czeństwa publicznego, administracja skarbowa, administracja publiczna
informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: systemy in-
formatyczne i bazy danych, grafika komputerowa i aplikacje internetowe, sieci 
komputerowe i telekomunikacja
pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności: edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym, edukacja wcze-
snoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/niemieckim, edukacja obron-
na i bezpieczeństwo publiczne, edukacja medialna, pedagogika rewalidacyjna 
z wczesnym wspomaganiem rozwoju, animacja kultury z arteterapią, poradnic-
two zawodowe i doradztwo personalne, pedagogika resocjalizacyjna z elemen-
tami profilaktyki i opieki

Nauka na studiach stacjonarnych jest bezpłatna. 

•

•
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•

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
tel. +48/54 231 60 80
www.pwsz.wloclawek.pl
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Kadra Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku to wybitni 
w swoich dziedzinach naukowcy, osoby znane ze swoich osiągnięć naukowych 
w Polsce i na świecie. 

Zajęcia i wykłady prowadzą zapraszani goście oraz wykładowcy z renomowa-
nych uczelni, m.in. z UŁ, UMK i Politechniki Łódzkiej.

Obiekty PWSZ we Włocławku odzwierciedlają misję uczelni, w której tradycja 
przeplata się z nowoczesnością. Z jednej strony przepięknie odrestaurowany kla-
sycystyczny budynek starostwa wzniesiony w I połowie XIX w. i zlokalizowany 
w samym sercu Włocławka. Z drugiej strony uczelnia posiada nowoczesne i archi-
tektonicznie interesujące budynki, które na stałe wpisały się we włocławski kra-
jobraz, tj. budynek dydaktyczny położony blisko centrum Włocławka i otoczony 
terenem leśnym. Baza dydaktyczna jest podłączona do szerokopasmowej sieci in-
formatycznej, przystosowana dla studentów niepełnosprawnych oraz wyposażo-
na w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne. 

Biblioteka uczelniana, zrzeszona w prestiżowym Konsorcjum Bibliotek Nauko-
wych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posiada księgozbiór zawierający 
około 33 tys. woluminów. Biblioteka udostępnia on-line naukowe bazy danych, 
katalogi i elektroniczne konto czytelnika.

Dom studenta z zapleczem sportowym, złożonym z sali gimnastycznej, nowo-
czesnej siłowni, dwóch sal fitness i sauny, oferuje bezpłatny dostęp do bezprzewo-
dowego Internetu.

Uczelnia obecnie współpracuje z 30 uczelniami partnerskimi w Europie. Pro-
gram Erasmus już siódmy rok z rzędu otwiera studentom drogę do karier mię-
dzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne między innymi do Francji, 
Portugalii, Hiszpanii, na Łotwę i Majorkę.

Włocławska PWSZ, wspomagana zaangażowaniem i pracą licznych specjalistów, 
skutecznie pozyskała na własny rozwój z funduszy europejskich blisko 10 mln zł. 
Aktualnie uczelnia pracuje nad projektem wzmocnienia potencjału dydaktyczne-
go uczelni, w tym informatyzacji i rozwoju kadry.

PWSZ we Włocławku, odpowiadając na potrzeby regionalnego rynku, czynnie 
współpracuje z przedsiębiorcami i realizuje projekty unijne, tj. „PWSZ we Wło-
cławku – wiedza i zawód w zasięgu ręki.” Między innymi za realizację tego pro-
jektu i za współpracę z przedsiębiorcami  uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” 
w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu 
Europejskiego.

Uczelnia została również odznaczona 
przez Sejmik Województwa Kujawsko-Po-
morskiego „Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

PWSZ we Włocławku realizując projekt 
unijny pt.„Dobra praktyka najlepszym na-
uczycielem”, umożliwia studentom kształ-
tować ścieżki kariery i rozwijać umiejętno-
ści praktyczne.
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36.

Studia I stopnia – stacjonarne, niestacjonarne
filologia angielska – specjalności: translatorska, nauczycielska, język angielski 
w biznesie i turystyce
filologia rosyjska – specjalności: język rosyjski w biznesie i turystyce, nauczy-
cielska
filologia polska – specjalności: żurnalistyka, animacja kultury, nauczycielska
politologia – specjalności: administracja publiczna, dziennikarstwo, integracja 
europejska i polityka regionalna, samorząd terytorialny i polityka lokalna, pu-
blic relations, marketing polityczny, polityka bezpieczeństwa i reagowanie kry-
zysowe, pomoc społeczna
matematyka – specjalności: matematyka z informatyka, matematyka finanso-
wa i ubezpieczeniowa
turystyka i rekreacja – specjalności: obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wy-
cieczek), hotelarstwo, turystyka aktywna, kinezygerontoprofilaktyka
mechanika i budowa maszyn – specjalności: pojazdy samochodowe, odna-
wialne źródła energii, maszyny przemysłu drzewnego, obrabiarki sterowane 
numerycznie, eksploatacja samolotów i śmigłowców

•

•

•
•

•

•

•

22-400 Zamość, ul. Akademicka 8
tel.: +48/84 638 34 44, +48/638 35 55
fax: +48/84 638 35 00
* rektorat@pwszzamosc.pl
www.pwszzamosc.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
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Z największą satysfakcją dowiaduję się, że 
ta uczelnia potrafi przekraczać granice kultur, 
języków, religii a także granice państwowe […] 
Życzę Wam, żeby ta zdolność trwała jak naj-
dłużej i żeby owocowała zdolnością sięgania 
jak najdalej myślą, ambicjami i wiedzą. […] – 
te słowa Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski skierował do studentów i gości podczas 
inauguracji roku akademickiego 2011/2012 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Szymona Szymonowica w Zamościu. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 
została utworzona w 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie.
PWSZ w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stop-
nia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych. Uczelnia 
przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny 
(ul. Hrubieszowska 24), Instytut Przyrodniczo-Techniczny oraz Instytut Matema-
tyki i Technologii Innowacyjnych (ul. Zamoyskiego 64). W 2007 r. uczelnia odkupi-
ła od miasta budynek, który przeznaczono na Dom Studenta (ul. Sienkiewicza 10), 
a w 2010 r. PWSZ pozyskała kolejny budynek w obrębie Starego Miasta, w którym 
obecnie mieści się Centrum Badań i Transferu Technologii (ul. Pereca 2). Rektorat 
PWSZ w Zamościu mieści się w budynku byłej Akademii Zamojskiej przy ul. Aka-
demickiej 8 w Zamościu. 

Ważną inwestycją uczelni, zakończoną we wrześniu 2011 r. była rozbudowa 
budynku Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych oraz Instytutu Przy-
rodniczo-Technicznego. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez uczelnię 
środków unijnych. Wykonano rozległe zmiany w układzie funkcjonalnym budyn-
ku. Zaadoptowane pomieszczenia wyposażono w specjalistyczne urządzenia ba-
dawcze, sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie, w wyniku czego 
powstały nowoczesne laboratoria.

W 2011 r. Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Zamo-
ściu przy ul. Zamoyskiego 64 zdobył III miejsce w międzynarodowym konkursie 
Kryształowa Cegła, w kategorii Obiek-
ty Oświatowe. Kryształowa Cegła to 
konkurs na najlepszą inwestycję bu-
dowlaną po obu stronach wschodniej 
granicy Unii Europejskiej. Statuetka 
Kryształowej Cegły jest najbardziej 
prestiżowym trofeum dla autorów 
najlepszych inwestycji. Otrzymanie 
Kryształowej Cegły jest najwyższą re-
komendacją, a udział w konkursie jest 
najlepszą liczącą się referencją.
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Notatki:


