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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci pro-
fesjonalistów na studiach o profilu praktycznym. Na 12 
kierunkach i 20 specjalnościach przygotowujemy wysoko 
wykwalifikowane kadry, sprawnie funkcjonujące na rynku 
pracy. Świadczą o tym sukcesy naszych absolwentów, zaufa-
nie, jakim rokrocznie obdarzają nas maturzyści, jak również 
bardzo dobra opinia o nyskiej Uczelni wśród pracodawców. 
Kształcimy zawodowców, stwarzając im podczas studiów wa-
runki dla wszechstronnego rozwoju – działalności naukowej  
i społecznej, zdobywania doświadczenia zawodowego oraz 
aktywności kulturalnej i sportowej.

dr inż. Przemysław Malinowski, 
prof. PWSZ w Nysie

Rektor

Uczelniane budynki, sale wykładowe i laboratoria wy-
posażone są w najwyższej klasy aparaturę i sprzęt kom-
puterowy. PWSZ w Nysie dysponuje własną siecią świa-
tłowodową. Uczelnia we wszystkich swoich budynkach 
udostępnia bezpłatny, szybki dostęp do internetu. Dzięki temu, 
studenci z łatwością korzystają z elektronicznego dziekana-
tu, elektronicznych indeksów oraz darmowego konta poczty  
elektronicznej.

mgr Zbigniew Szlempo
Kanclerz

Naszą mocną stroną jest wysoka jakość kształcenia, co po-
twierdzają pozytywne oceny wystawiane przez Polską Komisję 
Akredytacyjną naszym kierunkom studiów. Zajęcia prowa-
dzą nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem prak-
tycznym w swoich dziedzinach. Ponadto, stale unowocześnia-
my infrastrukturę dydaktyczną oraz doskonalimy programy 
kształcenia, aby sprostać wymaganiom rynku pracy i tym 
samym możliwie najlepiej przygotować naszych studentów do 
podjęcia pracy zawodowej.

dr inż. Mariusz Kołosowski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Jakość PWSZ w Nysie oraz jej ugruntowaną pozycję w oto-
czeniu społeczno-gospodarczym w wymierny sposób odzwier-
ciedlają liczby: nyska Alma Mater ma już około 12 tys. ab-
solwentów, regularnie sytuuje się też w pierwszej dziesiątce 
rankingów wyższych szkół zawodowych. Blisko 90% absolwen-
tów PWSZ w Nysie uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów 
okazała się przydatna w praktyce zawodowej, a trzy czwarte  
z nich wybrałoby ponownie nyską Uczelnię. 

dr Tomasz Drewniak, 
doc. PWSZ w Nysie

Prorektor ds. nauki i rozwoju

Drodzy Kandydaci,

Zachęcamy do studiowania  
w PWSZ w Nysie!



SPECJALNOŚCI:
• architektura i urbanistyka
• architektura światła

PROGRAMY:
• Program Podwójnych Dyplomów

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
inżynier architekt

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• akty prawa miejscowego
• budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
• ekologia/rewitalizacja środowiska 
• fizyka budowli
• geometria wykreślna
• grafika komputerowa 
• instalacje budowlane
• konstrukcje budowlane
• projektowanie architektoniczne 
• projektowanie krajobrazu 
• projektowanie urbanistyczne
• projektowanie wnętrz 
• socjologia mieszkalnictwa i miasta

przedmioty na specjalności architektura światła:
• architektura światła
• technika oświetlenia
• projektowanie iluminacji architektonicznej
• projektowanie iluminacji urbanistycznej
• zintegrowane systemy sterowania oświetleniem
• widowiska sceniczne

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po I roku (budowlane), II roku (inwentaryzacyjne, 
architektoniczne, urbanistyczne) i III roku (tema-
tycznie związane z projektem dyplomowym) w jed-
nostkach gospodarczych oraz administracyjnych)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy
• Brandenburg University of Technology Cottbus-

Senftenberg, Niemcy
• Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
• Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
• University of Calabria, Włochy

PO STUDIACH:
• praca w jednostkach gospodarczych oraz admi-

nistracyjnych, których przedmiotem działalności 
jest programowanie, projektowanie oraz reali-
zacja obiektów architektonicznych i zespołów 
urbanistycznych

• kontynuacja studiów na poziomie magisterskim 
w kraju lub za granicą



JAK UCZYMY?
Kształcenie opiera się na bezpośrednich kontaktach po-
między nauczycielem a studentem, na ugruntowanych 
już w historii edukacji związkach mistrz-uczeń.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, 
ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz seminariów. Stu-
denci uczą się m.in. w pracowni rysunku i malarstwa, 
komputerowej – wyposażonej w oprogramowanie CAD/
CAM, laboratoryjno-projektowej budownictwa ogólne-
go i materiałoznawstwa oraz rzeźby.

CZEGO UCZYMY?
Architektura to „dyscyplina organizująca i kształtująca 
przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspo-
kojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użyt-
kowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych”.
Absolwent specjalności architektura światła będzie przy-
gotowany do pełnienia pomocniczych, współautorskich  
i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania 
i realizacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień oświetleniowych obiektów architektonicznych, 
w tym iluminacji architektonicznej, oświetlenia użytko-
wego i dekoracyjnego wnętrz oraz przestrzeni publicz-
nych z poszanowaniem walorów krajobrazowych, a tak-

że przygotowania projektów oświetlenia scenicznego 
oraz okazjonalnego o charakterze czasowym.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Ważnym elementem kształcenia są również liczne bez-
płatne kursy i szkolenia dla studentów:
• zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów  

I roku studiów dziennych,
• kursy językowe,
• międzynarodowe warsztaty i konferencje. 

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W Instytucie działają koła naukowe:
• Studenckie Koło Naukowe Architektów Revikreska, 

którego celem jest m.in. współpraca z władzami gmi-
ny Nysa w kwestii rewitalizacji zdegradowanych prze-
strzeni publicznych oraz pomocy w tworzeniu koncep-
cji architektoniczno-urbanistycznych,

• Studenckie Koło Naukowe Compages, którego celem 
jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownic-
twa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki bu-
dowli, przez realizację konkretnych zadań praktycznych,

• Studenckie Koło Naukowe ReNova, którego celem jest 
poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony za-
bytków.

W Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie od 2008 roku realizowany jest polsko-niemiec-
ki dwunarodowy kierunek studiów. Już 35 studentów stało się absolwentami tej specjalności. Dzięki 
udziałowi w tym przedsięwzięciu, studenci mają możliwość wyjazdu na studia do Cottbus, aby póź-
niej uzyskać dyplomy obu Uczelni, czyli PWSZ w Nysie i Branderburgische Technische Universität. Po-
nadto, studenci mają możliwość doskonalenia swojej znajomości języka niemieckiego oraz zdobycia 
nowych umiejętności. Nie bez znaczenia jest także możliwość nawiązania znajomości, które w przy-
szłości mogą zaowocować np. współpracą biznesową. Program jest nowatorskim w skali kraju rozwią-
zaniem dającym ogromne możliwości w pozyskiwaniu przyszłych rynków pracy zarówno krajowych, jak  
i zagranicznych. Absolwenci programu, posiadający dyplom uczelni zachodniej, bez żadnych proble-
mów kontynuują kształcenie za granicą, stając się równoprawnymi architektami w zjednoczonej Euro-
pie. To ogromna szansa na przyszłość.

Studia na kierunku ar-
chitektura w PWSZ  
w Nysie to gwarancja 
olbrzymiej satysfakcji, 
ponieważ przynoszą wiele 
zadowolenia z możliwości 
wykonywania wspaniałe-
go, pewnego i prestiżowe-
go zawodu. Zapewniamy 
także naukę na spraw-
dzalnym, wysokim pozio-
mie międzynarodowym.

dr hab. inż. Tomasz Malczyk, 
prof. PWSZ w Nysie
Dyrektor Instytutu  

Architektury i Urbanistyki

ARCHITEKTURA
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SPECJALNOŚCI:
• penitencjarystyka
• kryminologia i kryminalistyka 
• bezpieczeństwo ekonomiczne
• bezpieczeństwo systemów informatycznych
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• bezpieczeństwo państwa 
• bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
• zwalczanie terroryzmu
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
• postępowanie administracyjne
• taktyka i techniki interwencji i samoobrony

przedmioty na specjalności penitencjarystyka:
• polski system penitencjarny
• prawne podstawy resocjalizacji 
• zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

przedmioty na specjalności kryminologia  
i kryminalistyka:
• zwalczanie przestępczości
• prawo karne
• taktyka i technika kryminalistyczna
• prewencja kryminalna
• polityka karna
• negocjacje policyjne i mediacje
• postępowanie w sprawach nieletnich
• postępowanie przygotowawcze
• postępowanie w sprawach o wykroczenia
• wiktymologia

przedmioty na specjalności bezpieczeństwo  
ekonomiczne:
• bezpieczeństwo ekonomiczne
• techniki zapobiegania sytuacjom kryzysu gosp. 

przedmioty na specjalności bezpieczeństwo  
systemów informatycznych:
• nowoczesne systemy łączności
• ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

przedmioty na specjalności zarządzanie  
systemami bezpieczeństwa:
• zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa 
• zarzadzanie systemami bezpieczeństwa narodowego

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po I i II roku studiów w wydziałach zarządzania kryzyso-
wego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, Straży 
Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojsko-
wych Komendach Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabach 
Wojskowych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• University of Security Management in Kosice, Słowacja

PO STUDIACH:
• praca w administracji publicznej z ukierunkowa-

niem na jednostki organizacyjne służb państwo-
wych (Policja, Straż Pożarna itp.) odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

• zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we 
wszelkich organizacjach publicznych

• zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym 
swojego przedsiębiorstwa

• kontynuacja edukacji na studiach drugiego stopnia 
w wybranej uczelni cywilnej lub służb munduro-
wych w kraju lub za granicą



JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z renomowa-
nych ośrodków akademickich. Uczymy nie tylko teorii, 
lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce 
- co powoduje, że nasi absolwenci mogą bezpośrednio po 
zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w wyuczonej 
specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu 
metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pra-
cujących na miejscach przestępstw (np. walizki krymina-
listyczne).

CZEGO UCZYMY? 
Po zdobyciu na pierwszym roku niezbędnej i podstawo-
wej wiedzy ogólnej z zakresu polityki i strategii bezpie-
czeństwa państwa oraz systemów bezpieczeństwa i za-
rządzania kryzysowego, student ma możliwość wyboru 
jednej z oferowanych specjalności:
• penitencjarystyka - jako jedna z pierwszych w Polsce  

i pierwsza na Opolszczyźnie specjalizacja przygotowu-
jąca absolwentów do pracy w Służbie Więziennej, 

• kryminologia i kryminalistyka - przygotowanie absol-
wentów do pracy w służbach mundurowych, w tym 
szczególności w Policji, Służbie Więziennej, Wojsku 
oraz Straży Granicznej, 

• bezpieczeństwo ekonomiczne - zarządzanie bezpieczeń-
stwem ekonomicznym własnego przedsiębiorstwa oraz 
ryzykiem w operacjach biznesowych i finansowych, 

• bezpieczeństwo systemów informatycznych - zarzą-
dzanie bezpieczeństwem informacyjnym w organach 
administracji publicznej i przedsiębiorstwach, 

• zarządzanie systemami bezpieczeństwa - zarządzanie 
bezpieczeństwem i przeciwdziałanie zagrożeniom 
bezpieczeństwa.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu po-
szerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktycz-
ne, IBW nawiązał współpracę z Powiatową Komendą 
Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożar-
nej, Starostwem Powiatowym w Nysie, Zakładem Kar-
nym w Nysie oraz Sądem Rejonowym w Nysie. 
Współpraca ta polega m.in. na:
• prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez funkcjonariuszy  

w zakresie praktycznych aspektów działalności Policji  
i Straży Pożarnej, wykorzystaniu bazy materiałowej oraz 
wyposażenia technicznego komendy w procesie nauczania,

• współpracy w zakresie realizacji ćwiczeń Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

• organizacji wizyt studyjnych.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
• Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” - rozwijanie 

wartości patriotycznych oraz wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa militarnego i podnoszenie sprawności fizycznej, 

• Studenckie Koło Naukowe BWN - współpraca z Poli-
cją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim  
i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem 
na terenie województwa opolskiego, organizacja kon-
kursów iwedzy i turniejów sportowych,

• Koło Naukowe Studencki Patrol - pogłębianie wiedzy 
z zakresu nauk społeczno-politycznych oraz bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, organizowanie debat, wykładów, 
a także prowadzenie innych form działalności naukowej,

• Studenckie Koło Naukowe „Fenix” - doskonalenie 
wiedzy i praktyka z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz postępowania w wypadku zagrożeń.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką szeroko po-
jętego bezpieczeństwa i pragną w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. Studiować 
mogą również wszyscy inni, którzy jeszcze wahają się nad wyborem swojej drogi życiowej i nie podjęli 
ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów. Wiedza zdobyta w IBW jest interdyscyplinarna i po-
zwala na uzyskanie kompetencji z wielu dziedzin nauki i praktyki funkcjonowania współczesnego pań-
stwa, w tym szczególnie wiedzy o środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz o budowie  
i działaniu systemu bezpieczeństwa RP.

Przygotowujemy  
studentów do pracy  
w sektorze bezpieczeń-
stwa, w tym w służbach 
mundurowych. Dyspo-
nujemy specjalistycznym 
laboratorium zarządza-
nia kryzysowego.

dr hab. Janusz Fałowski,  
prof. PWSZ w Nysie
Dyrektor Instytutu  

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE
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SPECJALNOŚCI:
• dietetyka administracyjna
• dietetyka kliniczna
• dietetyka sportowa

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• analiza i ocena jakości żywności
• biochemia ogólna i żywności
• farmakologia i farmakoterapia
• higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
• kliniczny zarys chorób
• technologia żywności i potraw  

oraz towaroznawstwo

przedmioty na specjalności dietetyka  
administracyjna:
• kalkulacja kosztów i dokumentacja żywieniowa
• technologia potraw w żywieniu zbiorowym

przedmioty na specjalności dietetyka kliniczna:
• zajęcia praktyczne z dietetyki
• żywienie kliniczne

przedmioty na specjalności dietetyka sportowa:
• żywienie w sporcie
• suplementy diety i produkty spożywcze specjal-

nego przeznaczenia

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki semestralne - II, III i IV semestr)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• The Limassol College, Cypr
• Klaipeda State College, Litwa
• Universidade do Algarve, Portugalia 
• Slovak University of Agriculture in Nitra,  

Słowacja 
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 

Chorwacja

PO STUDIACH:
• praca w zawodzie dietetyka w szpitalnych dzia-

łach żywienia, sanatoriach, ośrodkach sporto-
wych i rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych,  
w hotelach, restauracjach i innych jednostkach 
żywienia zbiorowego

• praca w poradniach dietetycznych przy gabine-
tach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach 
odnowy biologicznej, fitness klubach, siłowniach

• prowadzenie własnej działalności gospodarczej  
w zakresie poradnictwa dietetycznego

• kontynuacja studiów na poziomie magisterskim 
w kraju lub za granicą



JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana 
kadra z krajowych ośrodków akademickich. 
Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na 
miarę standardów europejskich, wśród których można 
wyróżnić: 
• pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się sta-

nowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zapla-
nowanych jadłospisów, 

• pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stano-
wiska komputerowe umożliwiające planowanie jadło-
spisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków, inter-
pretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia, 

• pracownię analiz i oceny jakości żywności/laborato-
rium chemiczne, gdzie odbywa się badanie właściwo-
ści i jakości produktów spożywczych,

• pracownię antropometryczną, gdzie dokonuje się oce-
ny stanu odżywienia, analizując skład ciała pacjentów 
z wykorzystaniem elektrycznej bioimpendancji.

 

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest:
• nauka posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk 

o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia 
człowieka zdrowego i chorego, 

• zapobieganie chorobom żywieniowozależnym, 
• przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych  

i do współpracy z zespołem leczącym w zakresie pla-
nowania żywienia,

• nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego  
w ocenie stanu odżywienia,

• przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i syste-
matycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez 
uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.

Od roku akademickiego 2016/17 utworzono nową spe-
cjalność - dietetyka sportowa:
• przygotowanie do prowadzenia doradztwa żywienio-

wego dla osób podejmujących aktywność fizyczną, 
rekreacyjną oraz sportową, a także dla osób modelu-
jących sylwetkę ciała, 

• przygotowanie do oceny żywienia i planowania żywie-
nia w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnie-
niem indywidualnych uwarunkowań,

• prawidłowe komponowanie posiłków i racji pokarmo-
wych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walo-
rów zdrowotnych pożywienia,

• prowadzenie edukacji żywieniowej i doradztwa żywie-
niowego dla różnych grup ludności, w tym dla osób 
podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fi-
zyczną.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Nasza Uczelnia posiada pracownię antropometryczną oraz 
sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt 
komputerowy z dostępem do internetu. Studenci mają 
do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie. Korzystamy  
z pakietu MSDN. 

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet - jego celem 
jest m.in. rozwijanie i poszerzanie wiedzy w obszarze 
żywienia człowieka i dietetyki z naciskiem na doskona-
lenie umiejętności prowadzenia prac badawczych przez 
studentów.

Dietetyka jest nauką interdyscyplinarną obejmującą nauki przyrodnicze i medyczne, a także społeczne. 
Odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju onto-
genicznego. Dietetyka zajmuje się także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz wpły-
wu odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego nie 
zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”. Profil kształcenia i dobór przedmiotów 
zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum 
zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.
Dietetyka to kierunek w PWSZ w Nysie kształcący studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zatem,
jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to PWSZ w Nysie jest 
Uczelnią dla Ciebie.

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku pracy, 
uruchomiliśmy nową 
specjalność - dietetyka 
sportowa. Program 
specjalności oparty jest 
na efektach kształcenia 
gwarantujących absol-
wentowi tej specjalności 
profesjonalizm w pracy 
zarówno ze sportowca-
mi trenującymi różne 
dyscypliny sportowe 
zawodowo, jak i z oso-
bami traktującymi sport 
rekreacyjnie.

dr hab. n. med.  
Zbigniew Ciemniewski,  

prof. PWSZ w Nysie

DIETETYKA
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SPECJALNOŚCI:
• rachunkowość i kontrola finansowa
• finanse przedsiębiorstw

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• analiza finansowa
• zarządzanie finansami przedsiębiorstw
• rachunkowość

przedmioty na specjalności rachunkowość  
i kontrola finansowa:
• rachunkowość podatkowa 
• kontrola finansowa 

przedmioty na specjalności finanse  
przedsiębiorstw:
• rynek kapitałowy
• zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(8 tygodni praktyki w trakcie semestru, 5 tygodni 
praktyki wakacyjnej)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• University of Econimics in Varna, Bułgaria
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 

Chorwacja
• University of Zadar, Chorwacja
• University of West Bohemia, Czechy
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
• Athens University of Economics and Business, 

Grecja
• Universidad Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania
• Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), 

Hiszpania
• Athlone Institute of Technology, Irlandia
• University of Prishtina, Kosowo
• Klaipeda State College, Litwa
• Fachhochschule Bingen, Niemcy
• Hochschule Mittweida, Niemcy
• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 

Portugalia
• University “Dunarea de Jos” of Galati, Rumunia
• University of Alba, Rumunia 
• Cumhuriyet University, Turcja
• Firat University, Turcja
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
• Dumlupinar University, Turcja
• Istanbul Commerce University, Turcja
• Istanbul Kultur University, Turcja

PO STUDIACH:
• praca w zawodzie: asystenta księgowego, 

pracownika działu analiz ekonomicznych  
i managera finansowego niższego stopnia,  
a także działalność na własny rachunek

• po dokształceniu na studiach II stopnia także 
głównego księgowego lub managera,  
szczególnie finansowego

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w kraju lub za granicą w zakresie nauk 
społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne



FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studiując finanse w na-
szej Uczelni, nie stracisz 
czasu ani pieniędzy.  
Zdobyta wiedza i do-
świadczenie dadzą Ci do-
bre podstawy do interesu-
jącej pracy, zrozumienia 
wielu aspektów życia 
gospodarczego, a także 
dalszego rozwijania się.

prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
Dyrektor Instytutu Finansów

JAK UCZYMY?
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wie-
loletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych 
polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są pu-
blikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

CZEGO UCZYMY?
Program studiów umożliwia studentowi wybór modu-
łów kształcenia, a uzyskiwane przez studentów w trak-
cie studiów, poza ocenami, punkty ECTS pozwalają na 
bezpłatną wymianę międzynarodową studentów PWSZ 
w Nysie ze wszystkimi krajami europejskimi. W trak-
cie studiów studenci kierunku finanse i rachunkowość 
mają zapewniony wysoki standard kształcenia w zakre-
sie różnych technik informatycznych, który zapewniają 
nowocześnie wyposażone laboratoria i duża liczba zajęć 
praktycznych. Dodatkowym atutem jest dostosowanie 
programu nauczania do wymagań rynku. 
Ogólnym celem kierunku finanse i rachunkowość jest 
wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w za-
wodzie asystenta księgowego, pracownika działu analiz 
ekonomicznych i managera finansowego niższego stop-
nia, a także podjąć działalność na własny rachunek lub 
z powodzeniem podjąć dalszą naukę w Polsce albo za 
granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na 
ekonomiczne, a po okresie dokształcania na studiach 
II stopnia także głównego księgowego lub managera, 
szczególnie finansowego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich za-
kładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego gra-
nicami, jak również za granicą. Nasi studenci mają możli-
wość korzystania z sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
komputerowy i z szeregu programów wspomagających 
zarządzanie finansami przedsiębiorstw (Excel, Insert GT, 
Symfonia Premium, CDN Optima), co gwarantuje, iż studia 
na tym kierunku spełniają standardy europejskie.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
• Studenckie Koło Naukowe BONUS jest organizacją 

studencką, tworzoną przez studentów dla studentów: 
„Jesteśmy studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wie-
kiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy  
inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosi-
ły nam jedynie zyski”, 

• Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SYMFO-
NIA zrzesza studentów, których celem jest pogłębianie 
wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachun-
kowości. Jest to możliwe dzięki wykładom, case study 
oraz analizie dokumentów księgowych, a także nauce 
języka angielskiego w zakresie rachunkowości.

Studenci biorą udział w konkursie BANRISK – Liga Akade-
micka. Jest to szkolenie o charakterze zawodowym dla 
studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach ry-
walizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej  
z zakresu zarządzania finansowego bankiem Banrisk – The 
Stanford Game.

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w zawodach, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani 
na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcenie i rozwijanie umiejętności, pozwalających zarówno na 
dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpoczęcie po studiach pracy. 
Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz 
marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań sta-
wianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają 
również nowoczesne laboratoria Instytutu Finansów, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom 
nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów. 
Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierun-
ków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finanso-
wy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek. 
Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biu-
rach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z naszych absolwen-
tów kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w naszej 
Uczelni jest wysoko oceniane.
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SPECJALIZACJA:
• nauczyciel języka angielskiego
• tłumacz - język biznesu 

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• praktyczna nauka języka angielskiego: konwersa-

cje, pisanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie
• fonetyka języka angielskiego
• translatoryka ustna i pisemna
• pragmatyka zawodu tłumacza
• realioznawstwo i kultura krajów anglojęzycznych
• dydaktyka i metodyka nauczania języka angiel-

skiego
• angielski język prawa i biznesu
• techniki multimedialne – prezentacje publiczne

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk:
• praktyka tłumaczeniowa
• praktyka dydaktyczna
• praktyka psychologiczno-pedagogiczna

UCZELNIE PARTNERSKIE:
Filologia angielska - specjalizacja nauczycielska:
• Silesian University in Opava, Czechy
• Universidad de A Coruña, Hiszpania
• Ventspils University College, Łotwa
• Nord University, Norwegia
• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 

Portugalia
• University of Winchester, Wielka Brytania
• Istanbul Kultur University, Turcja

Filologia angielska - specjalizacja tłumaczeniowa 
- język biznesu:
• University of Econimics in Varna, Bułgaria
• University of Zadar, Chorwacja
• University of West Bohemia, Czechy
• Zealand Institute of Business and Technology, 

Dania
• Athens University of Economics and Business, 

Grecja
• Technological Educational Institute (TEI) of 

Crete, Grecja
• Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), 

Hiszpania
• Athlone Institute of Technology, Irlandia
• Mehmet Akif Ersoy University, Turcja

PO STUDIACH:
• praca jako tłumacz pisemny, tłumacz ustny,  

nauczyciel języka angielskiego, asystent pre-
zesa zarządu, manager, specjalista ds. komu-
nikacji, specjalista ds. kontaktów z zagranicą, 
rzecznik prasowy i in.

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w wybranej uczelni w Polsce lub za 
granicą (np. w Danii) na kierunkach humani-
stycznych, takich jak np.: filologia (filologia 
angielska, język biznesu, lingwistyka stosowa-
na), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
pedagogika, politologia, filozofia, europeisty-
ka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, 
ekonomia, turystyka i rekreacja oraz inne



FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia filologiczne w Nysie 
dają nie tylko możliwość 
dogłębnego poznania języka  
i kultury obcego kraju, 
można na nich także zdobyć 
kwalifikacje zawodowe na-
uczyciela, tłumacza bądź pra-
cownika dowolnej firmy, od 
którego wymaga się wysokich 
kompetencji językowych  
i kreatywności. Bogaty 
program wymiany między-
narodowej, a także obecność 
sudentów z innych kultur, 
poszerza horyzonty studen-
tów i pozwala im znaleźć 
swoje miejsce w globalnym 
społeczeństwie w Europie. 

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
Dyrektor Instytutu Neofilologii

JAK UCZYMY?
Naukę prowadzi się z wykorzystaniem najnowszych 
technologii multimedialnych, w świetnie wyposażonym 
laboratorium fonetyczno-tłumaczeniowym, w salach 
wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt au-
diowizualny, z wykorzystaniem internetu. Zajęcia mają 
formę ćwiczeń praktycznych i laboratoryjnych, gier sy-
mulacyjnych, studiów przypadku, a także wykładów; 
prowadzone są w języku angielskim; nauczyciele pod-
chodzą do każdego studenta w sposób indywidualny, 
co stwarza atmosferę współpracy i życzliwości. Kadra 
filologii angielskiej to wykładowcy z dużym doświad-
czeniem praktycznym i bogatym dorobkiem naukowym. 

CZEGO UCZYMY? 
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest przy-
gotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie na-
uczyciela lub tłumacza angielskich tekstów z zakresu 
biznesu, dlatego kładziemy nacisk na intensywną naukę 
języka przez całe studia, koncentrując się na wybranej 
przez studenta specjalizacji.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Studia na filologii angielskiej dają możliwość:
• dostępu do elektronicznych akademickich baz danych,
• wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERA-

SMUS+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowe-
go (FFS),

• praktyk zagranicznych, 
• znalezienia atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W ramach specjalności filologia angielska działają Stu-
denckie Koła Naukowe:
• ACTIVE MINDS - organizowane są wyjazdy dydak-

tyczne, wykłady, prelekcje filmowe oraz warsztaty 
dotyczące kultury krajów anglojęzycznych, psychologii 
poznawczej oraz teorii uczenia się i nauczania języka,

• LINGUA OECONOMICA - w ramach działalności do-
skonalona jest znajomość języka angielskiego biznesu 
w praktycznych sytuacjach językowych.

Studia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, mają charakter praktyczny. Ich celem jest bar-
dzo dobre przygotowanie studentów w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie tak, aby mogli 
korzystać z tej umiejętności w pracy zawodowej wszędzie tam, gdzie należy posługiwać się językiem an-
gielskim w sposób biegły, przede wszystkim zaś do zawodu zarówno nauczyciela języka angielskiego, jak 
i tłumacza. W ramach specjalności studenci wybierają specjalizację nauczycielską lub tłumaczeniową – 
język biznesu. 
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SPECJALIZACJA:
• nauczyciel języka niemieckiego
• tłumacz - język biznesu

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• praktyczna nauka języka podzielona  

na sprawności: pisanie, czytanie, mówienie, 
słuchanie

• gramatyka praktyczna 
• fonetyka
• język niemiecki prawa i biznesu 
• tłumaczenia specjalistyczne
• zajęcia tłumaczeniowe (tłumaczenie ustne  

i pisemne)
• nowoczesne metody nauczania języków  

obcych
• technologie komputerowe wspomagające 

tłumaczenie
• dwa dodatkowe języki obce do wyboru:  

angielski i hiszpański
• psychologia 
• pedagogika

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki pedagogiczne i praktyki tłumaczeniowe, 
możliwość praktyk w zaprzyjaźnionych instytu-
cjach w Niemczech)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• Pädagogische Hochschule Klagenfurt, Austria 
• Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy
• Universitaet Kassel, Niemcy
• Universität Halle, Niemcy
• Heinrich-Heine Universitaet Duesseldorf, Niemcy
• Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, 

Niemcy

PO STUDIACH:
• praca w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach 

prowadzących kursy językowe
• praca w mediach, wydawnictwach, placówkach kul-

turalno-oświatowych, jednostkach samorządowych, 
instytucjach związanych ze współpracą międzynaro-
dową oraz innych instytucjach, gdzie wymagana jest 
biegła znajomość języka niemieckiego i znajomość 
realiów krajów niemieckojęzycznych

• praca w instytucjach regionalnych i branży tury-
stycznej

• praca w sektorze gospodarczym, zwłaszcza w fir-
mach niemieckich w kraju i na świecie oraz firmach 
o szerokim zasięgu międzynarodowym. Kompe-
tencje językowe to także klucz do kariery w coraz 
dynamiczniej rozwijających się w Polsce centrach 
outsourcingu

• praca tłumacza w różnych sektorach lub możliwość 
prowadzenia samodzielnej działalności jako tłumacz 
przysięgły

• możliwość prowadzenia własnej działalności gospo-
darczej w kraju i za granicą

• kontynuacja studiów na poziomie magisterskim 
w kraju lub za granicą na kierunkach filologia ger-
mańska, lingwistyka stosowana, pedagogika lub 
pokrewnych



FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wszechstronne wykształ-
cenie filologiczne, obej-
mujące nie tylko język  
z jego gramatyką, ale też 
literaturę niemiecką, wie-
dzę o kulturze i historii. 
Studenci poznają zasady 
komunikacji interkultu-
ralnej, uczą się elemen-
tów przekładu, zdobywa-
ją pogłębioną wiedzę  
o regionie. Co jednak 
najważniejsze: każdy stu-
dent w ramach unijnego 
programu „Erasmus” 
wyjeżdża na studia do 
jednej z licznych uczelni 
europejskich, które podpi-
sały z nami umowę. 

prof. dr hab. Wojciech Kunicki 
Instytut Neofilologii

JAK UCZYMY?
Nowością na filologii germańskiej w Nysie jest przejście 
na praktyczny profil nauczania. Oznacza to:
• jeszcze więcej zajęć praktycznych,
• szerszy wachlarz możliwości praktyk, m.in. w partner-

skich instytucjach zagranicznych,
• intensywne kształcenie językowe od pierwszego se-

mestru (również w grupach dla początkujących).
Uczymy z zastosowaniem nowoczesnych technologii: 
laboratorium językowego oraz programów komputero-
wych wspomagających tłumaczenie.
Nasza kadra to praktycy - wykładowcy ze znaczącym do-
robkiem naukowym i doświadczeniem jako:
• tłumacze przysięgli,
• egzaminatorzy językowi Instytutu Goethego i TELC,
• teacher-trenerzy.

CZEGO UCZYMY?
• Praktycznych kompetencji językowych w zakresie: 

pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia 
tekstów, poprawnej wymowy.

• Przedmiotów przygotowujących do wykonywania za-
wodu w ramach poszczególnych specjalizacji.

• Ogólnych kompetencji filologicznych, kreatywności, 
umiejętności interpersonalnych, posługiwania się no-
woczesnymi technologiami.

• Konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod na-
uczania języka obcego.

• Treści i umiejętności wymaganych na egzaminie kwali-
fikującym do zawodu tłumacza przysięgłego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Studia w Nysie dają szeroki wachlarz możliwości: 
• semestralne lub roczne pobyty na uczelniach partner-

skich za granicą finansowane z programu Erasmus+. 
Szansę na wyjazd ma każdy student, gdyż liczba miejsc 
na uczelniach partnerskich jest wystarczająca,

• praktyki nauczycielskie polegające na prowadzeniu 
zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Eu-
ropejskiej finansowane z programu Comenius,

• praktyki w instytucjach partnerskich w Niemczech (ar-
chiwach, bibliotekach, szkołach, urzędach),

• stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Aka-
demickiej) na miesięczne kursy języka niemieckiego 
na uniwersytetach niemieckich,

• kierunek, jako jedyny w Polsce, należy do międzyna-
rodowego konsorcjum Mehrsprachigkeit als Chance, 
zrzeszającego uczelnie m.in z Niemiec, Austrii, Szwaj-
carii, Belgii, Finlandii, w ramach którego realizujemy 
projekty dotyczące wielojęzyczności,

• jako jedyna uczelnia w Polsce przygotowujemy do na-
uczania języka niemieckiego jako języka mniejszości.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Naukowe Falke.

Silna pozycja gospodarcza Niemiec w świecie sprawia, że znajomość języka niemieckiego to dzisiaj 
klucz do sukcesu. Nie tylko niemieccy pracodawcy, ale również inne firmy, posiadające sieć międzyna-
rodowych kontaktów, chętnie zatrudniają osoby ze znajomością tego języka. Studia na filologii germań-
skiej w Nysie pozwalają nie tylko na zdobycie wysokich kompetencji językowych, lecz przede wszystkim 
dają konkretne przygotowanie zawodowe w ramach dwóch specjalizacji: nauczycielskiej oraz tłuma-
czeniowej w zakresie języka biznesu.
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SPECJALNOŚCI:
• gry komputerowe i multimedia 
• systemy internetowe
• systemy i sieci komputerowe
• bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• programowanie (Delphi, C++, C#, Java, JS)
• programowanie urządzeń mobilnych
• podstawy sztucznej inteligencji
• systemy wbudowane
• zarządzanie danymi informacyjnymi
• zarządzanie projektami informatycznymi
• projekt zespołowy

przedmioty na specjalności gry komputerowe  
i multimedia:
• grafika komputerowa w .NET 
• gry na urządzenia mobilne 
• metody i techniki tworzenia gier 
• programowanie rozproszone 
• przetwarzanie w chmurze 
• systemy multimedialne 
• tworzenie gier w technologiach Web 
• zaawansowana grafika komputerowa

przedmioty na specjalności systemy internetowe:
• programowanie (.NET, PHP, JS)
• programowanie urządzeń mobilnych
• nowoczesne technologie Web

przedmioty na specjalności systemy i sieci 
komputerowe:
• systemy zarządzania i dostarczania treści inter-

netowych
• sieciowe systemy multimedialne

przedmioty na specjalności bezpieczeństwo sieci 
i systemów informatycznych:
• wirtualizacja systemów
• bezpieczeństwo systemów wirtualnych
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki na II i III roku studiów)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• Athlone Institute of Technology, Irlandia
• Hochschule Mittweida, Niemcy
• Nord University, Norwegia

PO STUDIACH:
• praca przy wytwarzaniu oprogramowania 

Web i .Net, wdrażaniu systemów urządzeń 
mobilnych oraz jako specjalista ds. testowania 
(specj. systemy internetowe)

• praca przy wdrażaniu systemów i sieci kompu-
terowych, prowadzeniu firmy informatycznej 
(specj. systemy i sieci komputerowe, bezpie-
czeństwo systemów i sieci)

• praca przy tworzeniu gier, rozszerzonej rze-
czywistości, grafiki, webmaster, administrator 
www (specj. gry komputerowe i multimedia)

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w kraju lub za granicą



INFORMATYKA

Studia na naszym kie-
runku stanowią milowy 
krok w kierunku profesjo-
nalnego przygotowania 
do zawodu informatyka. 
Współpraca z firmami 
IT pozwala na uzyskanie 
profesjonalnych umie-
jętności i kompetencji 
w różnych obszarach 
informatyki. 

dr hab. inż.  
Włodzimierz Stanisławski, 

prof. PWSZ w Nysie
Dyrektor Instytutu  
Nauk Technicznych

JAK UCZYMY?
Nasza kadra posiada bogate doświadczenie zawodowe 
i managerskie zdobyte w różnych firmach sektora IT, 
które wykorzystywane jest podczas prowadzenia zajęć. 
Większość zajęć realizowana jest w formie warsztato-
wej,  laboratoryjnej i projektowej. 

CZEGO UCZYMY? 
Absolwent posiada znajomość standardowych i nowo-
czesnych metod oraz algorytmów informatyki, umoż-
liwiającą samodzielne i zespołowe rozwiązywanie 
problemów informatycznych, w tym ich analizę, imple-
mentację, realizację i weryfikację projektów informa-
tycznych (systemów mobilnych i wielodotykowych, apli-
kacji chmurowych). Biegle programuje w kilku językach 
programowania, umie wykorzystywać i administrować 
najnowszymi serwerowymi platformami operacyjnymi 
Windows Serwer i Linux, usługami SaaS/IaaS, a także 
projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych 
oraz sieci komputerowe.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Studenci mają do dyspozycji profesjonalne oprogramo-
wanie. Korzystamy również z pakietu Microsoft Imagine 
Premium oraz firmy Autodesk.
W PWSZ w Nysie działa sieć światłowodowa łącząca 
ze sobą wszystkie budynki Uczelni, tworząca dużą sieć 
kampusową zwaną Nyską Siecią Akademicką.
Współpracujemy z firmami IT, m.in. studenci biorą 
udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczo-
nych pracowników.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
Na kierunku działa Studenckie Koło Naukowe ENTI 
(Entuzjastów Nowych Technologii Informatycznych), 
którego celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności 
z zakresu informatyki, projektowania i realizowania syste-
mów informatycznych, jak również badania nowych roz-
wiązań programowo-sprzętowych powstających w oparciu 
o nowe technologie (grafika komputerowa, gry i multime-
dia, rozpoznawanie obrazów, detekcja ruchu, sztuczna 
inteligencja, aktywne i zautomatyzowane serwisy inter-
netowe).

Program studiów na naszych specjalnościach gwarantuje wykształcenie w dziedzinie multi-
mediów, systemów tworzenia gier, zaawansowanej animacji, grafiki 2D i 3D, nowoczesnych 
technologii baz danych, systemów sieciowych i rozproszonych oraz systemów mobilnych,  
jak również obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.
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SPECJALNOŚCI:
• instrument główny do wyboru: gitara basowa 

lub kontrabas, saksofon, śpiew solowy
• realizacja dźwięku
• edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• analiza dzieła muzycznego jazzowego z audycjami
• big-band (tylko dla instrumentalistów)
• chór
• dykcja i recytacja, emisja głosu
• harmonia jazzowa
• improwizacja
• instrumentoznawstwo
• kompozycja i aranżacja
• kształcenie słuchu
• literatura i historia jazzu
• reżyseria muzyczna
• rytm w jazzie
• techniki pracy w studio
• zespół instrumentalny/zespół wokalny

przedmioty na specjalności realizacja dźwięku:
• akustyka 
• urządzenia elektroakustyczne
• techniki komputerowe w realizacji nagrań 
• techniki studyjne 
• mastering
• techniki nagłośnienia

przedmioty na specjalności edukacja artystyczna:
• dyrygowanie
• metodyka nauczania muzyki dzieci, młodzieży, 

dorosłych
• zespół wokalny
• instrumentarium Orffa
• psychologia i pedagogika
• emisja głosu

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki po I i II roku studiów)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
• Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 

Chorwacja
• Technological Educational Institute (TEI) of 

Crete, Grecja
• Nord University, Norwegia
• Firat University, Turcja

PO STUDIACH:
• praca w szkolnictwie ogólnym i muzycznym 

pierwszego i drugiego stopnia (po odbyciu stu-
diów uzupełniających), prowadzenie aktywnej 
działalności koncertowej i nagraniowej (indy-
widualnie i w instytucjach kultury), prowadze-
nie warsztatów muzycznych, współrealizacja 
projektów artystycznych i multimedialnych, 
organizacja imprez estradowych w zakresie 
muzyki estradowej i pokrewnej

• tworzenie produkcji muzycznych, miksowanie 
dźwięków, rekonstrukcja dźwięku, mastering, 
montaż, a także nagłaśnianie

• praca w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze, 
imprezach plenerowych, koncertach live itp.

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w kraju lub za granicą



JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Celem studiów jest 
wykształcenie młodych 
instrumentalistów i wo-
kalistów, którzy poprzez 
swe kreatywne działania 
muzyczne będą podnosili 
poziom polskiej muzy-
ki estradowej i kultury 
muzycznej.

prof. dr hab. Wojciech Niedziela
Dyrektor Instytutu Jazzu

JAK UCZYMY?
Posiadamy w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/
USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji 
- zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy 
wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikro-
fony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale 
wykładowe wyposażone są w multimedia.

CZEGO UCZYMY? 
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie 
lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty 
i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są 
na poziomie akademickim. Student ma także możliwość 
dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach  
naukowych.
Na specjalności realizacja dźwięku podstawowym 
założeniem jest przede wszystkim nauczanie studen-
ta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realiza-
cji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym 
narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer 
i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środo-
wisko muzyczne (program), w którym odbywa się w 
zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu 
m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu  
i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bez-
względnie posiadać wiedzę, jak obsługiwać podstawowe 
narzędzie pracy na stanowisku realizatora dźwięku. 

Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie za-
równo z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości 
muzyki jazzowej. Uczelnia podjęła starania o podwójny 
dyplom z Branderburgische Technische Universität w Cot-
tbus. Instytut Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko za-
krojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz 
współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczący-
mi ośrodkami muzycznymi w Polsce.
NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Nauki z gwiazdami - znanymi muzykami:
prof. dr hab. Wojciech Niedziela, prof. dr hab. Jacek Me-
ira, prof. dr hab. Karol Ferfecki, dr hab. Piotr Baron, prof. 
PWSZ w Nysie, dr hab. Inga Lewandowska, prof. PWSZ  
w Nysie, dr Adam Buczek, dr Piotr Schmidt, mgr Jaro-
sław Bothur, mgr Aleksandra Brzeźnicka, mgr Arkadiusz  
Czyżewski, mgr Mariusz Drożdżal, mgr Piotr Furtas,  
mgr Roman Hudaszek, mgr Danuta Sendecka, mgr Marcin 
Wawrzynowicz, mgr Cezary Wojciechowski.
WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W ramach kierunku działają koła naukowe:
• Studenckie Koło Naukowe „Nysa Gospel Choir”, 
• Studenckie Koło Naukowe Produkcji Muzycznej,
• Studenckie Koło Naukowe - Akademicka Scena  

Muzyczna,
• Chór Akademicki PWSZ w Nysie.

Kształcenie na tym kierunku jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wska-
zaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez 
analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, 
komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje zasady i funkcjono-
wanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował.
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SPECJALNOŚCI:
• kosmetologia specjalistyczna
• chemia i technologia kosmetyków

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• farmakologia
• kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
• dermatologia

przedmioty na specjalności kosmetologia  
specjalistyczna:
• kosmetologia lecznicza
• kosmetologia specjalistyczna
• kształtowanie sylwetki zabiegami  

z zakresu balneoterapii i hydroterapii
• chirurgia plastyczna
• podstawy alergologii
• zasady prawidłowego żywienia i dietetyka
• wizaż i stylizacja

przedmioty na specjalności chemia  
i technologia kosmetyków:
• chemia surowców kosmetycznych
• marketing i zarządzanie w obrocie wyrobami 

kosmetycznymi
• podstawy farmakognozji i technologii surow-

ców roślinnych
• technologia wyrobów perfumeryjnych  

i kosmetyków kolorowych

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po I i II oraz na III roku studiów w gabinetach 
kosmetycznych i ośrodkach SPA)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
w czasie studiów student ma dodatkowo możli-
wość zrealizowania min. 2-miesięcznych  
zagranicznych praktyk wakacyjnych (związanych 
z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez 
siebie firmie/instytucji na terenie krajów  
UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden 
rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich:
• Klaipeda State College, Litwa
• Siauliai State College, Litwa

PO STUDIACH:
• praca w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach 

odnowy biologicznej i ośrodkach SPA, gabine-
tach dermatologicznych, firmach produkują-
cych kosmetyki, sieciach dystrybucji kosmety-
ków oraz firmach kosmetycznych

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w kraju lub za granicą



KOSMETOLOGIA

JAK UCZYMY?
W pracowniach kosmetologii i fizjoterapii studenci pra-
cują w parach, co daje możliwość osobistego odczucia 
efektów zabiegu, jak i jego wykonania (każda para ma 
do dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko do pracy 
– profesjonalny sprzęt wiodących firm kosmetycznych  
i medycznych).

CZEGO UCZYMY? 
W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności: 
kosmetologia specjalistyczna oraz chemia i technologia 
kosmetyków. Absolwent po ukończeniu nauki zdobywa 
wyższe wykształcenie zawodowe w zakresie kosmetolo-
gii i tytuł licencjata - kosmetologa. 

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Studenci podczas swoich zajęć laboratoryjnych czy ćwi-
czeń korzystają z doskonale wyposażonych pracowni  
i laboratoriów, m.in. pracowni stylizacji i wizażu, kosme-
tologii, dermatologii, chirurgii plastycznej i fizjoterapii. 
Stale rozwijamy bazę dydaktyczną, tak aby wyposażenie 
naszych pracowni odpowiadało aktualnym potrzebom 

rynku. Organizujemy liczne wyjazdy dydaktyczno-edu-
kacyjne (kongresy kosmetyczne, ośrodki lecznicze, zna-
ne instytuty kosmetyczne, prestiżowe hotele SPA). Re-
gularnie zapraszamy wiodące firmy kosmetyczne oraz 
medyczne, które prowadzą szkolenia instruktażowe  
w naszym Instytucie. Współpracujemy z wiodącymi ośrod-
kami SPA i Wellnes. Nasi absolwenci są poszukiwanymi 
pracownikami prestiżowych gabinetów kosmetycznych 
i ośrodków SPA.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W ramach kierunku działają: 
• Studenckie Koło Naukowe EZIS, którego celem jest 

pogłębianie wiedzy z zakresu kosmetologii, między 
innymi poprzez: organizowanie szkoleń i pokazów 
wiodących firm kosmetycznych, jak również firm zwią-
zanych z dermatologią oraz wyjazdów na kongresy  
i targi kosmetologiczne,

• Studenckie Koło Naukowe Satya, którego założeniem 
jest pogłębianie wiedzy z dziedziny kosmetologii opar-
tej na faktach naukowych.

Posiadamy największy limit miejsc, a o przyjęciu decyduje konkurs świadectw. Na studiach niestacjo-
narnych proponujemy konkurencyjne czesne i nie wymagamy tytułu technika usług kosmetycznych. 
Posiadamy zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie - Uczelnia dysponuje trzema pracowniami 
kosmetologii, które znajdują się w nowym budynku i są wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej kla-
sy. W trakcie nauki zapewniamy profesjonalne kosmetyki, na których studenci uczą się i pracują. Wy-
kłady prowadzone są w budynku posiadającym nowocześnie wyposażone sale wykładowe (projektory 
multimedialne, laptopy, strefa Wi-Fi). Ponadto Uczelnia dysponuje nowymi i doskonale wyposażonymi 
pracowniami, m.in. chemii, anatomii, fizjologii, fizjoterapii i masażu, salą fitness oraz pracowniami 
komputerowymi. Nauka prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową.

Studia na kierunku kos-
metologia gwarantują 
naukę pod opieką bardzo 
doświadczonej kadry,  
w świetnie wyposażonych 
pracowniach. Umożliwia-
ją studia za granicą i ofe-
rują wsparcie finansowe 
wieloma stypendiami.

dr n. med.  
Wiesława Huńka-Żurawińska

Dyrektor Instytutu  
Nauk o Zdrowiu

21



STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne lub z realizacją zajęć teo-

retycznych w czasie zjazdów weekendowych)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
licencjat pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• farmakologia
• mikrobiologia i parazytologia
• opieka paliatywna
• podstawowa opieka zdrowotna
• podstawy ratownictwa medycznego

PRAKTYKI: 
10-tygodniowe praktyki po I, II i III roku  
w oddziałach szpitalnych, przychodniach  
i innych instytucjach zdrowotnych

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

FORMA STUDIÓW: 
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
magister pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• pielęgniarstwo europejskie 
• dydaktyka medyczna 
• organizacja opieki geriatrycznej w Polsce  

i na świecie
• nowoczesne techniki diagnostyczne
• podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska  

w chorobach narządów zmysłów

PRAKTYKI:
praktyki zawodowe trwają 250 godzin, kształce-
nie praktyczne jest realizowane w specjalistycz-
nych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego 
oraz placówkach oświatowo-wychowawczych

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• Tomas Bata University in Zlin, Czechy
• Klaipeda State College, Litwa
• Daugvapils Medical College, Łotwa
• Nord University, Norwegia 
• Universidade do Algarve, Portugalia
• Palacký University, Czechy
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia

PO STUDIACH:
• podjęcie pracy w szpitalach, zakładach podsta-

wowej opieki zdrowotnej i opiekuńczo-leczni-
czych, specjalistycznych poradniach, oddzia-
łach ratownictwa medycznego, sanatoriach, 
uzdrowiskach, klinikach i katedrach wyższych 
uczelni medycznych, szkołach, instytucjach 
zarządzających ochroną zdrowia, zakładach 
opieki społecznej, wydziałach zdrowia instytu-
cji samorządowych, ośrodkach promocji zdro-
wia, infrastrukturze funduszu ochrony zdrowia

• po studiach licencjackich kontynuacja studiów 
drugiego stopnia w PWSZ w Nysie albo wybra-
nej uczelni w kraju lub za granicą



PIELĘGNIARSTWO

Kształcenie studentów 
pielęgniarstwa obejmuje 
nie tylko nauki przyrod-
nicze, wiedzę o organi-
zmie człowieka i meto-
dach leczenia, ale także 
umiejętności niesienia 
pomocy w trudnych  
sytuacjach życiowych  
i społecznych. Doceniają 
to pracodawcy w Polsce  
i za granicą. 

prof. dr hab. n. med.  
Andrzej Brodziak

Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę me-
dyczną. Odbywają się w salach wykładowych, wyposa-
żonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i wzorowo 
przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych. W czasie 
ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedu-
ry wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych.  
W warunkach symulacyjnych (na fantomach) kształto-
wane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków 
studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyj-
nych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami  
i standardami.
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby 
zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod 
kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie prak-
tyczne obejmuje również kształtowanie właściwej posta-
wy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego 
człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współ-
pracy w zespole interdyscyplinarnym.

CZEGO UCZYMY?
Student uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami 
Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Instytut Pielęgniarstwa dysponuje nowoczesnym symula-

torem czynności życiowych Vitalsim wykorzystywanym 
do kształcenia umiejętności pielęgniarskich. Fantom po-
siada funkcje symulacji tonów serca, ciśnienia tętniczego, 
szmerów płuc, odgłosów perystaltyki jelit oraz umożliwia 
wykonywanie wszystkich typów iniekcji, licznych zabie-
gów pielęgnacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, chirur-
gii urazowej, urologii. Można przy jego użyciu nauczyć 
się pielęgnacji tracheostomii, stopy cukrzycowej, kikuta 
po amputacji czy usuwania szwów chirurgicznych. Jest 
wyposażony w symulator Vitalsim sterujący całym syste-
mem i kardiomonitor do obserwacji EKG.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
Wolontariat w Hospicjum - studenci działają charyta-
tywnie, wspierają i pomagają osobom przebywającym 
w hospicjum oraz ich rodzinom. 
Projekt „Leonadro da Vinci” - nauczyciele Instytutu Pielę-
gniarstwa jako jedyni z Polski uczestniczyli w opracowa-
niu wykazu umiejętności pielęgniarskich - pilotażowym 
projekcie: „Europejskie Kompetencje w Pielęgniarstwie”.
W ramach kierunku działa także Studenckie Koło Na-
ukowe MEDIC. Celem koła jest organizacja prelekcji, 
pokazów i szkoleń z zakresu medycyny. Koło współpra-
cuje z Hospicjum w Nysie, ZOZ w Nysie, domami pomo-
cy społecznej, szkołami oraz firmami farmaceutycznymi. 

W Instytucie Pielęgniarstwa student nie jest anonimowy. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalu 
niedaleko Uczelni, a studenci, poza nauką, mają czas na „życie studenckie” oraz wyjazdy zagraniczne, 
umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń.
Jako nieliczni w Polsce uwzględniamy w programie studiów problemy starzejącego się społeczeństwa, 
stanowiące ogromne wyzwanie na całym świecie. W naszej Uczelni istnieje możliwość rozwoju dodat-
kowych kompetencji z zakresu psychoterapii, seksuologii czy też nabycie uprawnień trenera predyspo-
zycji osobowościowych. 
Współpraca z renomowanymi uczelniami zagranicznymi zwiększa też możliwości zatrudnienia naszych 
absolwentów na terenie kraju i poza jego granicami. Kwalifikacje magistra pielęgniarstwa powszechnie 
uznawane w krajach Unii Europejskiej stanowią także „przepustkę” do ubiegania się i uzyskania wyż-
szych stopni naukowych. 
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SPECJALNOŚCI:
• trener osobisty
• rekreacja psychoruchowa

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: 
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• teoria i metodyka aktywności fizycznej
• fitness
• trening wytrzymałościowy i siłowy
• trening funkcjonalny
• rekreacja
• fizjologia wysiłku fizycznego
• antropomotoryka
• organizacja i marketing sportu i rekreacji
• psychologia ogólna
• psychologia aktywności fizycznej
• techniki wspierające rozwój psychofizyczny 

człowieka
• indywidualne programy treningowe
• techniki relaksacyjne z elementami jogi
• żywienie
• technologia żywności i towaroznawstwo

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(praktyki po I i II roku studiów)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
w czasie studiów student ma dodatkowo moż-
liwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicz-
nych praktyk wakacyjnych (związanych  
z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez 
siebie firmie/instytucji na terenie krajów UE  
i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok 
akademicki do jednej z uczelni partnerskich

PO STUDIACH:
• wykonywanie zawodu trenera  osobistego wy-

posażonego w wiedzę i umiejętności zapew-
niające profesjonalną pracę – trening psychofi-
zyczny z każdym człowiekiem indywidualnie

• praca w klubach sportowych i rekreacyjnych, 
fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach 
sportowych

• kontynuacja studiów na poziomie magister-
skim w kraju lub za granicą



PSYCHOFIZYCZNE  
KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA

„Mens sana in corpore sano” - 
w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Bycie fit w dzisiejszych 
czasach jest priorytetem 
egzystencji. Psychofizyczne 
kształtowanie człowieka to 
nowatorski praktyczny kie-
runek studiów, który łączy 
w sobie wiedzę z zakresu 
psychologii, treningu fizycz-
nego oraz podstaw żywienia 
(dietetyki). Celem studiów 
jest wykształcenie trenerów 
osobistych (personalnych)  
i trenerów pracujących  
z grupami klientów w róż-
nych uwarunkowaniach  
i kategoriach wiekowych.

dr hab. Paweł Kowalski,  
prof. PWSZ w Nysie

JAK UCZYMY?
Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem przeka-
zywana jest studentom przez specjalistów z wielu dzie-
dzin, m.in. z obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, 
psychologii, żywienia człowieka i sportu. Zajęcia pro-
wadzone są z użyciem nowoczesnego sprzętu zarówno 
sportowego, jak i multimedialnego.

CZEGO UCZYMY?
• Jak oddziaływać na osobowość i organizm ludzki w celu 

zaspokojenia jego potrzeb w zakresie aktywności psy-
chofizycznej i aktywnego stylu życia,

• jak samodzielnie planować, realizować i oceniać aktyw-
ność fizyczną, rozwój osobowości i zdrowe żywienie 
człowieka,

• jak mediować i negocjować zarówno z jednostkami, 
jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i kon-
tekstach społecznych,

• jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ru-
chowe dostosowane do warunków, możliwości, po-
trzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowa-
nych wiekiem, stanem zdrowia i zainteresowaniami,

• dajemy praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu 
wybranych form aktywności fizycznej, pozwalające na 
prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku,

• dajemy wiedzę o roli żywienia i żywności w aktywnym 
stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwo-
ści organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie,

• dajemy wiedzę z psychologii, ogólnej teorii osobowo-
ści i poradnictwa psychologicznego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Udostępniamy studentom siłownie, sale fitness, sale 
gimnastyczne wyposażone w wysokiej jakości sprzęt 
monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń.

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W ramach kierunku działają:
• Studenckie Koło Naukowe Trzymaj Formę „TF”, któ-

rego ideą jest zachęcanie do uczestniczenia w zorga-
nizowanej aktywności fizycznej, udzielanie porad nt. 
zdrowego odżywiania, prowadzenie badań nauko-
wych w obszarze dietetyki i fizjologii wysiłku fizycz-
nego,

• Studenckie Koło Naukowe ANTROPOMOTUS, które-
go celem jest inspiracja do twórczej działalności stu-
denckiej w zakresie nauki i doskonalenie cech moto-
rycznych w różnych formach aktywności fizycznej.

Pierwszy w Polsce nowatorski kierunek studiów łączący całą wiedzę potrzebną do pracy jako trener 
osobisty. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie prowadzić trening psychofizyczny każdego człowieka, tak 
aby osiągnąć wspólny sukces - ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!
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FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• anatomia
• biologia i mikrobiologia
• chirurgia
• choroby wewnętrzne
• farmakologia
• higiena i epidemiologia
• intensywna terapia
• kwalifikowana pierwsza pomoc
• medycyna katastrof
• medycyna sądowa
• medyczne czynności ratunkowe
• neurologia
• organizacja i zarządzanie 
• patofizjologia
• pediatria
• położnictwo i ginekologia
• psychiatria
• toksykologia
• traumatologia narządu ruchu

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po I roku studiów - Państwowa Straż Pożarna, 
obóz sprawnościowy oraz po II roku studiów 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratow-
nictwa Medycznego „P” i „S”, Centrum Powiada-
miania Ratunkowego lub Centrum Zarządzania 
Kryzysowego)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• Medical University Plovdiv, Bułgaria
• University of South Bohemia in České 

Budĕjovice, Czechy
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
• The Catholic University in Ruzomberok,  

Słowacja
• Cankiri Karatekin University, Turcja 

PO STUDIACH:
• podjęcie pracy jako ratownik medyczny w ramach 

Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medyczne-
go w Polsce lub za granicą w podstawowych  
i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycz-
nego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, spe-
cjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach 
nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego szczebla powiatowego i regionalnego 

• praca w powiatowych i wojewódzkich zespołach 
do spraw opracowania regionalnych planów zabez-
pieczenia kryzysowego, w strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

• praca w charakterze instruktora pierwszej pomocy 
w szkołach, jednostkach Straży Pożarnej, służbach 
ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku 
wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpie-
czeństwem i higieną pracy w zakładach przemysło-
wych oraz w charakterze koordynatora medyczne-
go przy zabezpieczeniu imprez masowych

• kontynuacja studiów drugiego stopnia w wybranej 
uczelni w kraju lub za granicą



RATOWNICTWO MEDYCZNE

W naszej Uczelni już od 
15 lat kształcimy ra-
towników medycznych 
na poziomie licencjatu. 
Absolwenci kierunku 
ratownictwo medyczne 
są wysoko oceniani przez 
pracodawców w Polsce 
za kompetencje i umie-
jętność prowadzenia 
działań ratunkowych  
w każdych warunkach.

prof. dr hab. n. med.  
Krystyn Sosada

Dyrektor Instytutu  
Ratownictwa Medycznego

JAK UCZYMY?
Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem wykorzys- 
tywanym podczas zajęć, takim jak: sprzęt multimedial-
ny, sprzęt do nauki pierwszej pomocy - fantomy doro-
słych, dzieci, niemowląt, noworodków, sprzęt do nauki 
zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibry-
latory, do udrożnienia dróg oddechowych, wentylacji 
mechanicznej, zabezpieczania wkłuć dożylnych i doszpi-
kowych, zaopatrywania urazów i innych.
Zajęcia są prowadzone w salach wykładowych, ćwicze-
niowych, w plenerze, szpitalu.

CZEGO UCZYMY? 
Ratownik medyczny rozpoznaje stany nagłego zagroże-
nia zdrowotnego, prawidłowo interpretuje za pomocą 
monitora lub EKG mechanizmy zatrzymania krążenia, 
wykonuje defibrylację, wykonuje badanie EKG, moni-
toruje czynności układu oddechowego i układu krwio-
nośnego, prowadzi podstawowe i zaawansowane 
techniki RKO u osób dorosłych, dzieci, niemowlaków 
oraz noworodków, wykonuje intubację dotchawiczną, 
kaniulację żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrz-
nej, podaje leki drogą dożylną, doszpikową, dotchawi-
czą, domięśniową, podskórną oraz wziewną, wykonuje 
cewnikowanie pęcherza moczowego, zabezpiecza ranę 
chirurgicznie, wykonuje dekompresję odmy opłucnowej 
prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym.
W Instytucie podejmowane są praktyczne działania, 
niejednokrotnie wychodzące poza ramy tzw. naucza-
nia akademickiego: organizowane są zawody w ratow-
nictwie medycznym, imprezy integracyjne. Studenci 
współpracują ze służbami państwowymi, angażując się 
w zabezpieczenia imprez masowych, kształtując w ten 
sposób postawy i nawyki, które w systemie ratownictwa 
medycznego są bazowe i powinny być spontaniczne. 

Uczelnia motywuje i wspiera prowadzenie działalności 
edukacyjnej przez studentów, a także stwarza możli-
wość kształcenia na terenie UE i Turcji.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
W roku akademickim 2015/16, przy współudziale Biu-
ra Karier, ruszył program pozwalający na odbycie se-
rii kursów, po ukończeniu których student zdobędzie 
uprawnienia znacznie ułatwiające mu znalezienie pracy 
w zawodzie ratownika medycznego. Np. kurs na ratow-
nika wodnego (przy współpracy z WOPR Nysa), który 
składa się z trzech etapów – ratownik wodny, sternik 
motorowodny i kwalifikowana pierwsza pomoc. Po jego 
ukończeniu kursanci (jeszcze jako studenci) mogą od 
razu podjąć pracę ratownika na różnych akwenach. Stu-
dentom proponujemy odbycie kursu uprawniającego 
do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Warto 
zaznaczyć, że obecnie kurs taki muszą odpłatnie odbyć 
wszyscy kierowcy – ratownicy medyczni zatrudnieni  
w systemie Państwowego Ratownictwa Medyczne-
go. Absolwent legitymujący się takimi uprawnieniami 
będzie miał o wiele większe szanse na zdobycie pracy 
w ambulansie systemowym. W planach mamy także 
umożliwienie studentom odbycia kursu z zakresu ratow-
nictwa taktycznego, co z kolei pomoże absolwentom 
podjąć pracę w wojsku. 

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Nauko-
we Medycyny Ratunkowej COR. Celem koła jest 
pogłębianie wiadomości z zakresu medycyny, szko-
lenie indywidualne studentów, wyjazdy do ośrod-
ków klinicznych w kraju i za granicą, udział członków  
w opracowaniu i prezentacji prac naukowych, udział  
w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych.

Ratownik medyczny jest kluczową postacią w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego  
w Polsce. Jego kwalifikacje są powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej. Zadania z zakre-
su ratowania osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia realizuje samodzielnie lub 
współdziała na zasadach partnerstwa z lekarzem przy ratowaniu osób w stanie bezpośredniego zagro-
żenia życia lub zdrowia.
Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych 
mających wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunko-
wych w warunkach przedszpitalnych i w szpitalnym oddziale ratunkowym.

[P
ok

az
 ra

to
wn

icz
y o

rg
an

izo
wa

ny
 p

rze
z S

KN
 R

M
 CO

R,
 20

16
]

27



SPECJALNOŚCI:
• automatyzacja produkcji i systemy  

mechatroniczne
• zarządzanie produkcją i usługami
• inżynieria jakości
• zarządzanie innowacjami i projektami

FORMA STUDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:  
inżynier 

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• zarządzanie produkcją i usługami
• procesy produkcyjne
• logistyka w przedsiębiorstwie
• zarządzanie jakością

przedmioty na specjalności automatyzacja  
produkcji i systemy mechatroniczne:
• mechatronika w inżynierii produkcji
• podstawy automatyki i robotyki
• programowanie maszyn CNC
• sterowniki sieci przemysłowych – sterowniki 

PLC

przedmioty na specjalności zarządzanie  
produkcją i usługami:
• projektowanie procesów technologicznych
• technologiczne przygotowanie produkcji 

wspomagane komputerowo
• systemy CAP/CAM i OSN

przedmioty na specjalności inżynieria jakości:
• procesy produkcyjne
• logistyka w przedsiębiorstwie
• zarządzanie jakością

przedmioty na specjalności zarządzanie  
innowacjami i projektami:
• warsztaty z kreatywnego rozwiązywania  

problemów
• ocena ryzyka wdrażania innowacyjnych  

rozwiązań
• zarządzanie finansami w projekcie

PRAKTYKI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po II i III roku w zakładach produkcyjnych  
i usługowych)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia 
• Universidad de León, Hiszpania 
• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 

Portugalia
• HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy

PO STUDIACH:
• Absolwent przygotowany jest do prowadzenia 

własnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak 
również do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym na stanowiskach: inżyniera 
produkcji, inżyniera rozwoju produktu w dziale 
projektowania konstrukcyjnego czy technicz-
nego, inżyniera ds. jakości, kierownika zespołu 
zadaniowego, organizacyjnego lub techniczne-
go przygotowywania produkcji

• może także kontynuować edukację na studiach 
drugiego stopnia w wybranej uczelni w kraju 
lub za granicą



ZARZąDZANIE I INżYNIERIA PRODUKCJI

Celem studiów jest 
przygotowanie absolwen-
tów do kreatywnej pracy 
inżynierskiej w sferze 
zarządzania i inżynierii 
produkcji tak, aby potra-
fili łączyć nowoczesną 
wiedzę i umiejętności 
inżynierskie z praktyką 
gospodarczą.

prof. dr hab. Stefan Szymura

JAK UCZYMY?
Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, naj-
nowsze oprogramowanie z zakresu zarządzania i inży-
nierii produkcji, a także nowoczesne laboratoria z fizyki, 
metrologii i projektowania. Są z nami uznani w kraju  
i za granicą specjaliści z zarządzania i inżynierii produk-
cji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, semina-
riów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów.

CZEGO UCZYMY? 
Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnie-
nia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych 
na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci 
będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i pra-
wa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawan-
sowanych technik informatycznych.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZą
Praca dla NASA? Nasi absolwenci spełniają swoje ma-
rzenia! Krzysztof Rudnicki w ramach pracy dyplomowej 

wykonał zapadkę, która została użyta w następcy sate-
lity Hubble’e. Może Ty opracujesz coś równie innowa-
cyjnego?

WEJDź NA WYżSZY POZIOM
Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy  
i umiejętności, uczestnicząc w Studenckich Kołach Na-
ukowych:
• Młodzi Projektanci - działalność z zakresu zarzą-

dzania,
• ABACULUS - działalność z zakresu inżynierii produkcji.
W czasie studiów studenci mają możliwość zdobycia 
dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsz-
tatom i kursom:
• AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy Auto-

desk),
• AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Międzyna-

rodowy Certyfikat firmy Autodesk),
• Programista obrabiarek CNC.

Tym, co wyróżnia nasz kierunek jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. 
Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowo-
czesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami propo-
nują tematy prac dyplomowych, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu. 
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za najbardziej uniwersalny pod względem 
możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.
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PWSZ w Nysie była wizytowana przez Polską Komisję Akredytacyjną, od 
której otrzymała pozytywne opinie w sprawie oceny jakości kształcenia na 
kierunkach:
• informatyka w 2006 r. i 2013 r.
• architektura w 2007 r. i 2014 r.
• pielęgniarstwo w 2007 r. i 2013 r.
• zarządzanie i inżynieria produkcji w 2008 r. i 2010 r.
• filologia w 2008 r. i 2012 r.
• finanse i rachunkowość w 2009 r. i 2015 r.
• jazz i muzyka estradowa w 2012 r.
Dodatkowo pielęgniarstwo było oceniane 4 razy przez Krajową Radę Akre-
dytacyjną Szkolnictwa Medycznego (KRASZM) w latach: 2004, 2007, 2010  
i 2014, uzyskując pozytywne oceny spełnienia wymaganych standardów 
kształcenia pielęgniarek.

AKREDYTACJE

Działalność Oficyny Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie 
zorientowana jest przede wszystkim na publikację wydawnictw z zakresu przed-
miotów prowadzonych w nyskiej Uczelni. Aktywność naukowa nyskiego środo-
wiska akademickiego znalazła odzwierciedlenie w książkach pokonferencyjnych, 
monografiach, jak również w zeszytach gromadzących najlepsze prace studenckie. 
Od momentu powstania Oficyny Wydawniczej (2001 r.) wydano 100 pozycji książ-
kowych i 5 numerów czasopisma.

OFICYNA  
WYDAWNICZA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako jedyna uczelnia publiczna 
na Opolszczyźnie i jako jedna z nielicznych uczelni publicznych w kraju posia-
da System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009. Tym samym, 
PWSZ w Nysie została wpisana do Krajowego Systemu Usług dla Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw.

SYSTEM ZARZąDZANIA 
JAKOŚCIą

W PWSZ w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnospraw-
nych, którego zadaniem, oprócz działalności związanej z pomocą materialną dla 
studentów, jest również zapewnienie osobom niepełnosprawnym niezbędnej po-
mocy w trakcie studiowania. Praktyczne wsparcie, życzliwa obsługa, zrozumienie 
- to cel naszych działań na rzecz zwracających się o pomoc studentów niepełno-
sprawnych.
W PWSZ w Nysie może studiować każda osoba niepełnosprawna, która spełni wa-
runki rekrutacji.
Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może liczyć na wsparcie za-
równo w zakresie materialnym, jak i informacyjnym oraz emocjonalnym.
Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego wszystkich zain-
teresowanych, oczekujących wsparcia, porady i informacji. 

Więcej informacji: 
Budynek A (pokój 208, II piętro), ul. Chodowieckiego 4

tel: 77 409 08 65 
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pwsz.nysa.pl, stypendia@pwsz.nysa.pl

BIURO POMOCY 
MATERIALNEJ  
I OBSŁUGI OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH



BIBLIOTEKA
Biblioteka PWSZ funkcjonuje od 1 października 2001 r. Mieści się w Gmachu 
Głównym przy ul. Chodowieckiego 4, na trzecim piętrze. W bibliotece dzia-
łają: Czytelnia, Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna oraz Ośrodek 
Informacji Naukowej. Biblioteka pracuje w komputerowym systemie biblio-
tecznym SOWA2/MARC21. 

Serwis biblioteczny, tworzony przez pracowników biblioteki, umożliwia stu-
dentom korzystanie z oferty bibliotecznej również po zamknięciu agend bi-
bliotecznych. Jest to możliwe dzięki następującym usługom elektronicznym: 
katalog on-line, rezerwacja lub zamówienie książek do wypożyczenia, prze-
dłużenie terminów zwrotu książek, elektroniczne powiadamianie o przetrzy-
maniu książek, zdalny dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych 
poprzez serwer proxy.

Fanpage na portalu społecznościowym Facebook i w.bibliotece.pl oraz usłu-
ga – wysyłka SMS do studentów naszej Uczelni, przypominająca o zbliżają-
cym się terminie zwrotu książek oraz o zmianie statusu zamówienia (książka 
jest już do odbioru) usprawnia komunikację między biblioteką a studentami.
Pracownicy biblioteki chętnie służą pomocą studentom. Na stronie www bi-
blioteki umieszczono formularz „Zapytaj bibliotekarza”, który można wysłać, 
pytając o sprawy związane z biblioteką (odpowiedź otrzyma się na podany 
adres mailowy). 

Zbiory biblioteki:
Zakres tematyczny księgozbioru stanowi literatura naukowa i fachowa zwią-
zana z kierunkami kształcenia Uczelni. Biblioteka posiada księgozbiór liczący 
ponad 38 100 książek, 1 230 jednostek zbiorów specjalnych oraz 188 tytu-
łów czasopism polskich i zagranicznych w wersji drukowanej. 

Biblioteka zaprasza studentów do korzystania z baz dostępnych w ramach: li-
cencji krajowej, wykupionego dostępu przez Uczelnię oraz dostępu testowe-
go, oferując dostęp do ponad 36 700 tytułów czasopism oraz 215 880 książek  
w wersji elektronicznej.

Szkolenie biblioteczne
Biblioteka udostępnia on-line na edukacyjnej platformie e-learningowej 
PWSZ w Nysie podstawowe, obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku, 
pierwszego i drugiego stopnia studiów, którego celem jest zapoznanie z za-
sadami korzystania z biblioteki i jej strony internetowej oraz nauka skutecz-
nego wyszukiwania w katalogu komputerowym. Biblioteka prowadzi rów-
nież zaawansowane szkolenia dla studentów piszących prace dyplomowe, 
podnoszące umiejętności wyszukiwania z baz danych i czasopism elektro-
nicznych dostępnych w internecie oraz katalogów innych bibliotek.

Wypożyczalnia Miejscowa
Z Wypożyczalni mogą korzystać studenci i pracownicy PWSZ w Nysie. Rezer-
wowanie i zamawianie książek odbywa się tylko za pomocą katalogu inter-
netowego. Istnieje możliwość wypożyczenia 10 książek na okres 1 miesiąca 
(studenci PWSZ w Nysie). 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna obsługuje pracowników naukowych  
i studentów ostatnich lat, piszących prace dyplomowe. W ramach wymia-
ny międzybibliotecznej biblioteka współpracuje z wieloma bibliotekami  
w kraju. Zamówione materiały mogą być sprowadzone w formie oryginalnej 
(książki) lub zastępczej (kserokopie czasopism).

Czytelnia
W Czytelni można korzystać z: księgozbioru podręcznego, książek i czasopism, 
książek sprowadzanych za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej 
oraz zbiorów specjalnych, np. norm, nut.
Istnieje również możliwość korzystania z samoobsługowego stanowiska do 
skanowania wybranych materiałów bibliotecznych oraz samoobsługowego 
stanowiska kserograficznego.

Ośrodek Informacji Naukowej
W Ośrodku Informacji Naukowej (OIN) użytkownik może: wypożyczyć zbio-
ry specjalne oraz korzystać ze stanowisk komputerowych podłączonych do 
internetu. 

Biblioteka opracowuje własną bazę bibliograficzną „Literatura do przedmio-
tów”, w której, w ramach każdego kierunku studiów, umieszcza się wykaz 
wszystkich przedmiotów z listą dostępnej literatury.
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Organizacją wyjazdów studentów i pracowników na studia i praktyki zagra-
niczne zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Zakres działania BWM:
• koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi
• nowe umowy bilateralne 
• programy i projekty międzynarodowe 
• konferencje i warsztaty międzynarodowe 
• programy partnerskie
• wyjazdy i przyjazdy studentów oraz pracowników 
• program Erasmus+, IP, Double Diploma, FSS, EILC 
• kursy językowe, DAAD, BUWIWM
• obsługa administracyjna
• działania informacyjno-promocyjne 
• szkolenia międzykulturowe

Program ERASMUS+ to:
• studia (1 lub 2 semestry) w zagranicznych uczelniach partnerskich PWSZ 

w Nysie
• min. 2-miesięczne zagraniczne praktyki zawodowe w czasie studiów 
• min. 2-miesięczne staże absolwenckie (do 1 roku od ukończenia studiów) 
• studia w krajach skandynawskich (Norwegia, Islandia) i Liechtensteinie
• kursy językowe 
• program TUTOR 

Oferowane przez BWM PWSZ w Nysie stypendia, praktyki i kursy są znako-
mitym uzupełnieniem zdobytego w PWSZ w Nysie wykształcenia i gwarancją 
uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy w przyszłości. 

WYJAZDY 
ZAGRANICZNE

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy na min. 2-miesięczne praktyki stu-
denckie do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki 
naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, 
biblioteki, szpitale itp.). Praktyk w ramach Erasmusa nie można odbyć w 
instytucjach unijnych. Placówka, w której studenci będą odbywać praktykę 
musi znajdować się w kraju zrzeszonym w Unii Europejskiej. 

Poszukiwania instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe mogą być or-
ganizowane bezpośrednio przez studenta lub przy współpracy z Biurem 
Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. Praktyka zawodowa powinna 
być związana z dziedziną, jaką się studiuje, ponieważ stanowi ona integralną 
część programu studiów oraz daje możliwość zdobycia dodatkowych kom-
petencji i umiejętności. Studenci mogą wyjechać tylko do takiej instytucji, 
którą zaakceptuje Uczelnia. 

Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną dofinansowaną z progra-
mu Erasmus+ należy złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Współpracy 
Międzynarodowej PWSZ w Nysie (bud. A, pok. 111). Rekrutacja na wyjazdy 
odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

PRAKTYKI  
ZAGRANICZNE



PRAKTYKI ZAWODOWE
PWSZ w Nysie kładzie bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, 
oferując studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych zgodnych                         
z kierunkiem kształcenia. 

Praktyki studenckie są rozliczane w dziekanatach poszczególnych kierun-
ków. Studenci mogą załatwić tam następujące sprawy: 
• odebrać dokumenty potrzebne do odbycia praktyki (są to: umowa i kar-

ta zgłoszenia praktyki, programy praktyk, dzienniki praktyk, siatki ocen, 
świadectwa z odbycia praktyki), otrzymać komplet tłumaczonych doku-
mentów na praktyki zagraniczne, 

• dowiedzieć się, gdzie można odbyć praktykę, jaki jest wymiar praktyk, 
poznać terminy i opiekunów praktyk, otrzymać skierowanie na badania 
sanitarno-epidemiologiczne, dowiedzieć się o składzie i decyzji komisji 
zwalniającej z praktyki, poznać jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjechać 
na praktykę zagraniczną.

Koordynacją współpracy z pracodawcami oraz pozyskiwaniem miejsc na 
praktyki dla nowotworzonych kierunków studiów zajmuje się Biuro Prak-
tyk Zawodowych. Pracodawców zachęcamy do nawiązywania współpracy  
z Uczelnią w zakresie organizacji praktyk zawodowych w firmach. Studen-
tów zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą przedsiębiorstw, w których 
możliwe będzie odbycie praktyki. 

Płatne praktyki zawodowe
PWSZ w Nysie realizuje pilotażowy program płatnych praktyk zawodowych, 
w ramach POWER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
Za udział w praktyce student otrzyma stypendium wynoszące 1984 zł za 
każdy miesiąc, przez 5 miesięcy z trwającej 6 miesięcy praktyki.
Na wszystkich kierunkach studiów, w ramach których zakładana jest realiza-
cja praktyki w tygodniu, podczas semestru zajęcia są ułożone w taki sposób, 
aby studenci posiadali wymaganą liczbę dni wolnych w tygodniu do uczest-
niczenia w praktykach.

Dostęp do praktyk i staży biznesowych
Dzięki szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami społeczny-
mi, fundacjami, stowarzyszeniami, jednostkami samorządu terytorialnego  
z całego województwa opolskiego stwarzamy studentom PWSZ w Nysie 
możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży dla absolwentów Uczelni. 
Praktyki studenckie i staże zawodowe pozwalają studentom na nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, co jest niezbędne przy rozwija-
niu umiejętności zawodowych oraz pomocne w łączeniu wiedzy teoretycz-
nej z praktyką. 

Wolontariat studencki w RCTWiTI PWSZ w Nysie
Studentom zainteresowanym działalnością instytucji otoczenia biznesu ofe-
rujemy wolontariat w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technolo-
gii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. W ramach wolontariatu studenci mogą 
sprawdzić swoje umiejętności menadżerskie podczas świadczenia usług dla 
przedsiębiorców i innych partnerów PWSZ w Nysie. Studenci zaangażowani 
w wolontariat sprawdzają swoje umiejętności organizacyjne w zakresie pla-
nowania i przeprowadzania wydarzeń biznesowych i naukowych. 

Pomoc w opracowaniu i ocenie biznesplanu dla własnego przedsięwzięcia
Eksperci Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyj-
nych pomagają studentom i absolwentom PWSZ w Nysie opracować i ocenić 
biznesplany własnych przedsięwzięć.

Współpraca z przedsiębiorcami w sferze naukowo-badawczej
Innowacyjne pomysły studentów są weryfikowane w praktyce biznesowej, 
dzięki podmiotom gospodarczym współpracującym z PWSZ w Nysie. 
RCTWiTI wspiera studentów w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami 
przy pisaniu prac dyplomowych, prowadzeniu badań oraz rozwijaniu ich za-
interesowań naukowych.

WSPÓŁPRACA  
Z BIZNESEM
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ROZWÓJ ZAWODOWY 
Biuro Karier PWSZ w Nysie ma dla Ciebie szereg możliwości:
• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, kształtujące umiejętności 

studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy
• Organizacja specjalistycznych kursów zwiększających atrakcyjność stu-

dentów i absolwentów na rynku pracy
• Kontakt z pracodawcami – pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży zawo-

dowych dla studentów i absolwentów w Nysie, Polsce i za granicą
• Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego
• Pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
• Bezpłatne warsztaty i szkolenia 

Szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Karier:
• język migowy z elementami słownictwa medycznego
• zaawansowana obsługa programów AutoCad, Autodesk Inventor, ArchiCad
• kursy: kasjera walutowego, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownika 

wodnego i sternika motorowodnego, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
• szkolenia z zakresu umiejętności miękkich: zarządzanie sobą w czasie, me-

tody aktywnego poszukiwania pracy, kreowanie ścieżki kariery zawodowej, 
autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, przygotowanie CV i listu mo-
tywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, coaching

• kurs dający uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego zin-
tegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem (ISO 9001:2008, 
ISO 14001, ISO 18001)

• warsztaty dedykowane dla każdego kierunku
Wszystkie kursy kończą się egzaminem, a każdy uczestnik otrzymuje certyfi-
kat potwierdzający zdobyte umiejętności!

WŁASNA FIRMA
Misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie 
jest promowanie, inicjowanie i wspieranie przedsiębiorczości akade-
mickiej – uczymy jak być przedsiębiorczym i jak zostać przedsiębiorcą. 
W ramach akcji związanych z przedsiębiorczością akademicką, prowa-
dzimy szereg działań. Od promocyjnych – polegających na mówieniu 
czym jest przedsiębiorczość i jakie płyną z niej korzyści – po działania 
doradczo-informacyjne. 

Dla kogo jesteśmy?
• dla studentów, którzy chcą zdobyć niezbędne doświadczenie w prowadze-

niu własnego biznesu
• dla absolwentów, mających wizję rozwoju swojej kariery
• dla przedsiębiorczych osób, chcących rozwijać swoje umiejętności biznesowe
AIP jest dla wszystkich tych, którzy mają pomysł na biznes i chcą go reali-
zować!

AIP PWSZ w Nysie to:
• Usługa preinkubacji – pomoc osobom w przetestowaniu swojego pomysłu na 

biznes bez zbędnego ryzyka i konieczności rejestracji działalności gospodarczej.  
• Program mentoring – szansa na indywidualne spotkanie z doświadczonymi 

przedsiębiorcami oraz praktykami z różnych branż. 
• Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia firmy – od podstaw zwią-

zanych z rozpoczęciem działalności, przez porady z zakresu marketingu, 
księgowości czy prawa. 

• Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje – współpracujemy 
w tym zakresie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 
oraz Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

• Szeroka gama specjalistycznych szkoleń i warsztatów – wszystko czego po-
trzebujesz, aby rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze.

• Nieszablonowe miejsce do pracy – przyjdź do nas i skorzystaj z miejsca 
w naszej przestrzeni biurowej, gdzie popijając dobrą kawę, skorzystasz  
z szybkiego internetu i spokojnie popracujesz.

Czym jest preinkubacja?
To pakiet usług, dający możliwość szybkiego przetestowa-
nia pomysłu biznesowego przy jednoczesnym ponoszeniu jak 
najmniejszych kosztów. Nie musisz rejestrować firmy, a dzięki 
korzystaniu z naszej osobowości prawnej możesz komercyjnie 
świadczyć usługi i na nich zarabiać. 

Jakie płyną z niej korzyści?
W ramach usługi preinkubacji za 300 zł netto miesięcznie otrzy-
mujesz pakiet narzędzi potrzebnych do startu z własnym biz-
nesem: możliwość w pełni legalnego wystawiania faktur przez 
internet bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej, 
obsługę księgową, opiekę prawników. 
 
Korzystanie z osobowości prawnej AIP - AIP użycza swoją oso-
bowość prawną, w jej ramach będziesz prowadził własny biz-
nes. Dzięki temu nie musisz rejestrować działalności gospodar-
czej czy spółki z o.o.

Brak obowiązkowych składek ZUS - jako firma w AIP nie płacisz 
obowiązkowych miesięcznych składek ZUS.

Darmowa obsługa księgowa i prawna - wszystkie umowy oraz 
dokumenty księgowe są weryfikowane przez pracowników In-
kubatora, aby mieć całkowitą pewność, iż są one napisane po-
prawnie. Ponadto istnieje także możliwość skorzystania z porad 
prawnych.

Kiedy Twój biznes osiągnie już oczekiwany przez Ciebie suk-
ces, możesz w każdej chwili, po 1-miesięcznym okresie wy-
powiedzenia, opuścić program AIP i działać na własną rękę, 
prowadząc zarejestrowaną działalność gospodarczą.



AKADEMICKI ZWIąZEK  
SPORTOWY
Przy PWSZ w Nysie prężnie działa Akademicki Związek Sportowy. Związek zrze-
sza osoby zainteresowane sportem, umożliwiając im uprawianie wielu dyscy-
plin. Uczelnia dysponuje m.in. ściankami wspinaczkowymi, siłowniami, stołami 
do tenisa stołowego.
Sekcje AZS: brydża sportowego, koszykówki, wspinaczki sportowej, ergometru 
wioślarskiego, piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, piłki ręcznej, trójboju 
siłowego, szachów, tańca - Tanero, lekkoatletyki, tenisa stołowego, walk MMA - 
Lutadores, narciarstwa alpejskiego, snowboardu, futsalu, biegów przełajowych.

Sukcesy sportowe 2016:
• 3. miejsce wśród PWSZ w klasyfikacji generalnej AZS
• 48. miejsce wśród sklasyfikowanych 140 uczelni
• 1. miejsce w siatkówce mężczyzn w klasyfikacji generalnej AZS
• 3. miejsce w tenisie stołowym kobiet w klasyfikacji generalnej AZS
• 3. miejsce w tenisie stołowym mężczyzn wśród PWSZ w klasyfikacji ge-

neralnej AZS

Studenckie Koła Naukowe są dobrowolnymi zrzeszeniami studentów powołanymi  
z inicjatywy nauczycieli akademickich, a także samych studentów, którzy chcą rozwi-
jać swoje zainteresowania naukowe. SKN są tworzone przy wszystkich Instytutach 
PWSZ w Nysie, a tym samym zakres tematyczny ich działań jest bardzo różnorodny  
i szeroki. Każde Studenckie Koło Naukowe ma swojego opiekuna, którym jest na-
uczyciel akademicki PWSZ w Nysie. 

Działalność SKN przy PWSZ w Nysie polega na pogłębianiu wiedzy oraz realizo-
waniu pomysłów i inicjatyw członków koła związanych z daną dziedziną nauki. 
Owocem takich działań są organizowane akcje (np. zbiórka krwi przed wakacja-
mi i na Mikołajki), udział w konferencjach naukowych, organizowanie zawodów 
(np. Mistrzostwa PWSZ w Ratownictwie Medycznym), konkursów itp. 

Wstępując do Studenckiego Koła Naukowego, student może rozwijać swoje 
zainteresowania w wybranym zakresie, uczestniczyć w wyjazdach szkolenio-
wych, prelekcjach, konferencjach. Często jest także twórcą ciekawych wyda-
rzeń akademickich.

STUDENCKIE
KOŁA NAUKOWE

Od kilku lat nyska Uczelnia umożliwia studentom bezprzewodowy, darmowy do-
stęp do internetu na terenie budynków Uczelni, w tym Domu Studenta. 
Uczelnia posiada sześć pracowni komputerowych, o łącznej liczbie 120 nowocze-
snych zestawów komputerowych z monitorami LCD.

Jest to jedynie część procesu informatyzacji Uczelni. Od roku akademickie-
go 2009/2010 studenci korzystają z Elektronicznych Legitymacji Studenckich  
w postaci kart chipowych oraz Elektronicznych Indeksów. Wszystkie te możliwo-
ści daje zastosowanie najwyższej klasy serwerów.

Budynki Uczelni połączone są siecią światłowodową, której zadaniem jest za-
pewnienie szerokopasmowych połączeń pomiędzy sieciami lokalnymi, zlo-
kalizowanymi w poszczególnych budynkach Uczelni. Nyska Sieć Akademicka 
zbudowana jest w technologii Gigabit Ethernet w standardzie 1000BASE-LX  
w topologii gwiazdy. Dzięki agregacji połączeń, prędkość połączenia między bu-
dynkami wynosi 2 Gbps, jednak tworząc sieć przewidziano możliwość zwiększe-
nia tej przepustowości do 4 Gbps, a w niektórych punktach nawet do 40 Gbps.

INFORMATYZACJA 
UCZELNI
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POMOC 
MATERIALNA 
DLA STUDENTÓW

Stypendia to bezzwrotna forma pomocy materialnej dla studentów. Mogą ją 
otrzymać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą otrzymywać 
następujące świadczenia pomocy materialnej:
• stypendium socjalne, 
• stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
• zapomogi.
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu za-
mieszkania w Domu Studenta lub w obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli 
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby 
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są przez Uczelnianą Komisję 
Stypendialną na pisemny i udokumentowany wniosek studenta, który należy 
złożyć w dziekanacie. Wnioski o przyznanie poszczególnych form pomocy ma-
terialnej stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów PWSZ w Nysie i są dostępne na stronie internetowej 
Uczelni oraz w dziekanatach.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na 
wniosek Rektora, pozytywnie zaopiniowany przez Se-
nat PWSZ w Nysie. Stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia może być przyznane studentowi szczegól-
nie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub spor-
towe.

Oprócz wymienionych świadczeń, studenci PWSZ  
w Nysie mogą otrzymywać następującą pomoc ma-
terialną fundowaną ze środków Gminy Nysa:

MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
Od roku akademickiego 2016/2017 kwota 200 zł miesięcznie Mieszkaniowe-
go Stypendium Burmistrza Nysy wypłacana jest osobom spoza Nysy, studen-
tom pierwszego roku studiów stacjonarnych nyskiej uczelni, które na okres 
studiów przeprowadziły się do Nysy.

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
Od roku akademickiego 2016/2017 kwota 500 zł miesięcznie Stypendium 
Burmistrza Nysy wypłacana jest studentom, którzy wykażą się znaczącymi 
osiągnięciami w poprzednim roku akademickim studiów stacjonarnych ny-
skiej uczelni.

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA
Od roku akademickiego 2016/2017 kwota 500 zł miesięcznie Stypendium 
Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka wypłacana jest studentom pierwszego 
roku studiów stacjonarnych nyskiej uczelni, którzy wzięli udział w olimpia-
dzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji po-
nadgimnazjalnej.

Wnioski o przyznanie stypendiów fundowanych ze środków Gminy Nysa 
należy składać w dziekanatach do 20 października danego roku. Decyzje  
o przyznaniu i wypłacie ww. pomocy materialnej podejmuje Burmistrz Nysy.

MIEJSCE W DOMU STUDENTA 
Dom Studenta PWSZ w Nysie oferuje pokoje jedno-, dwu- lub 
trzyosobowe. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w Domu Studenta 
przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni 
uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie 
i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przyznawanie miejsc odbywa się w dwóch etapach:
• I etap – 60% miejsc (do składania podań uprawnieni są stu-

denci I, II i III roku studiów),
• II etap – 40% miejsc (do składania podań uprawnione są oso-

by, które w wyniku rekrutacji zostały przyjęte na I rok studiów  
w PWSZ w Nysie).

Podania należy składać w terminach: dla I etapu – do dnia  
30 czerwca, dla II etapu – do dnia 30 sierpnia. 

Dom Studenta znajduje się w Nysie przy ul. Kościuszki 2. 
Wszelkich informacji o Domu Studenta oraz o zasadach w nim 
panujących udziela kierownik Domu Studenta, nr telefonu:  
77 433 13 05.

STYPENDIA FUNDOWANE
PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
W ramach współpracy studenci otrzymują 
roczne stypendium w wysokości 500 zł mie-
sięcznie oraz odbywają 3-miesięczne praktyki 
zawodowe w siedzibie Fundatora



REKTORAT 
Budynek R
ul. Armii Krajowej 7 
48-300 Nysa 
tel. +48 77 448 47 71
Wi-Fi SSID: PWSZ

Collegium Medicum 
im. Konrada Emila 
Blocha
Budynek D
ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 16 65
Wi-Fi SSID: PWSZ

W budynku znajdują się:
• Biuro Rektora 
• Biuro Kanclerza 
• Sekretariat Prorektorów 
• Kwestura 
• Dział Spraw Osobowych 
• Dział Gospodarczo-Tech-

niczny
• Biuro Obsługi Informatycznej
• sala Senatu
• Instytut Nauk o Zdrowiu - 

kosmetologia
• 4 sale ćwiczeniowe:
• 3 pracownie kosmetologii 

wyposażone w nowo- 
czesny sprzęt kosmetyczny  
(54 miejsca) 

• pracownia fizjoterapii  
(18 miejsc)

W budynku znajdują się:
• Instytut Nauk o Zdrowiu - 

dietetyka
• Instytut Pielęgniarstwa
• Instytut Ratownictwa 

Medycznego
• Dziekanat dla kierunków: 

dietetyka, kosmetologia, 
pielęgniarstwo, psycho-
fizyczne kształtowanie 
człowieka, ratownictwo 
medyczne

• 3 aule wyposażone w pro-
jektory multimedialne 

• 2 sale seminaryjne 
• 10 pracowni (w tym: 

pediatryczna, fantomowa, 
umiejętności pielęgniar-
skich, dietetyki, anatomii, 
fizjologii, metrologii) 

• 2 laboratoria chemiczne
• laboratorium komputerowe

Collegium Artium 
Budynek G
ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 16 89
Wi-Fi SSID: PWSZ

Collegium Civitas 
im. bł. Marii Merkert
Budynek H
ul. Marcinkowskiego 6-8
48-300 Nysa
tel. 48 77 409 05 63
Wi-Fi SSID: PWSZ

Sala Gimnastyczna 
Budynek O
ul. Otmuchowska 74
48-300 Nysa
tel. +48 77 544 41 50

Hala Sportowa
Budynek X
ul. Głuchołaska 12
48-303 Nysa
tel. +48 77 409 06 80

Dom Studenta
ul. Kościuszki 2
48-300 Nysa
tel. +48 77 433 13 05
Wi-Fi SSID:  
DomStudenta

W budynku znajdują się:
• Instytut Architektury i Urbanistyki
• Dziekanat dla kierunku architektura 
• Biuro Praktyk Zawodowych 
• Biuro Karier
• Akademicki Inkubator Przedsię-

biorczości
• Regionalne Centrum Transferu 

Wiedzy i Technologii Innowacyj-
nych PWSZ w Nysie

• Centrum Badawczo-Edukacyjne 
Konserwacji Zabytków przy 
PWSZ w Nysie

• 2 aule 
• 4 sale seminaryjno-ćwiczeniowe 
• 5 pracowni (rysunku i malarstwa, 

konserwacji malarstwa, konser-
wacji kamienia, rzeźby i detalu ar-
chitektonicznego, fotograficzna) 

• laboratorium mikroskopowe 
• laboratorium komputerowe
• sale do pracy własnej studentów

W budynku znajdują się:
• Instytut Jazzu 
• Instytut Nauk Technicznych  

- informatyka
• Biuro Promocji
• Biuro Programów i Projektów
• sala wykładowa 
• 3 laboratoria komputerowe  

(w tym jedna pracownia multi-
medialna)

• laboratorium automatyzacji 
procesów produkcyjnych

• studio nagraniowe,
• klasy: wokalistyki, instrumen-

tów dętych, instrumentów stru-
nowych, perkusji, fortepianu

W budynku znajdują się:
• pełnowymiarowe boisko do 

siatkówki, koszykówki/piłki 
ręcznej z trybunami  
na ok. 100 osób

• ścianka wspinaczkowa
• siłownia
• kosze podwieszane + tablica 

wyników
• zestaw do uni-hokeja

W budynku znajdują się:
• Instytut Nauk o Zdrowiu - 

psychofizyczne kształtowanie 
człowieka

• Studium Wychowania  
Fizycznego

• Klub Uczelniany AZS
• pełnowymiarowe boisko do siat-

kówki z trybunami na 700 osób
• sala hydromasażu z sauną
• sala lustrzana do aerobiku
• 2 sale do tenisa stołowego
• siłownia z kompletnym wypo-

sażeniem, stepper, urządzenie 
„wioślarz”, rowerki

W budynku znajdują się pokoje:
• 1 - jednoosobowy
• 9 - dwuosobowych
• 28 - trzyosobowych

W każdym pokoju bezpłatny 
dostęp do internetu, pokoje do 
nauki z dwoma komputerami, 
telewizor, aneksy kuchenne  
z lodówkami i kuchenkami  
elektrycznymi, aneksy z pralkami 
automatycznymi, suszarnia, stół 
do tenisa

GMACH GŁÓWNY
im. Christopha Scheinera 
Budynek A
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 11 78
Wi-Fi SSID: PWSZ

Collegium Philologicum 
im. Maxa Herrmanna-
Neisse 
Budynki E, F
ul. Armii Krajowej 9, 21
48-300 Nysa
tel. +48 77 409 16 79
Wi-Fi SSID: PWSZ

W budynku znajdują się:
• Instytut Finansów
• Instytut Nauk Technicznych 

- zarządzanie i inżynieria 
produkcji

• Studium Nauk Podstawowych
• Sekretariat Rekrutacji
• Archiwum
• Oficyna Wydawnicza 
• Biuro Współpracy  

Międzynarodowej
• Dziekanat dla kierunków: 

bezpieczeństwo wewnętrzne, 
filologia, finanse i rachunko-
wość, informatyka, jazz i mu-
zyka estradowa, zarządzanie  
i inżynieria produkcji

• Samorząd Studencki
• Biblioteka
• 5 sal wykładowych 
• sala ćwiczeniowa
• laboratorium komputerowe
• sale do pracy własnej  

studentów
• pokój odpoczynku dla studen-

tów niepełnosprawnych

W budynku F znajdują się:
• Instytut Neofilologii
• Studium Języków Obcych
• 10 sal ćwiczeniowych 
• laboratorium komputerowo-

językowe
• sala wykładowa 

W budynku E znajduje się: 
• Instytut Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego
• 7 sal ćwiczeniowych  

(w tym sala policyjna  
i strażacka) - 230 miejsc

• 2 sale ćwiczeniowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego

37



ta do studiów na tej specjalności. Egzamin 
składa się z dwóch części:
• praktycznej, polegającej na wykonaniu 

dowolnego programu instrumentalnego 
lub wokalnego o zróżnicowanym cha-
rakterze. Kandydaci przygotowują dwa 
utwory w różnych stylach muzycznych.

• ustnej, mającej na celu zbadanie predys-
pozycji słuchowych i poczucia rytmu.

Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 
0 do 200 punktów za każdy z elementów 
egzaminu. Wynik uzyskany za egzamin 
wstępny jest średnią arytmetyczną punk-
tów z obu elementów uzyskanych przez 
kandydata. 
Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu 
minimum 150 punktów.

UWAGA!
Kandydaci prezentują swój program  
z własnym akompaniatorem lub akom- 
paniamentem nagranym na płycie kom-
paktowej. Uczelnia zapewnia wzmacnia-
cze gitarowe i basowe, fortepian i perku-
sję.
Kandydaci, którzy będą zdawać egzamin 
z saksofonu, trąbki, puzonu, gitary, kon-
trabasu oraz gitary basowej będą musieli 
stawić się na egzamin z własnym instru-
mentem. 

Konkurs świadectw przeprowadza się 
zgodnie z zasadą: w przypadku kan-
dydatów z nową maturą do obliczeń 
bierze się wszystkie wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym, z tym że  
z przedmiotów dodatkowo wybranych 
tylko te, z których kandydat uzyskał co naj-
mniej 30% punktów. W przypadku kandy-
datów zdających maturę wg starych zasad 
do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości.
Punktację umiejscowającą kandydata  
w rankingu ustala się zgodnie ze wzorem: 
W=0,75xE (wynik egzaminu) + 0,25xS (wy-
nik świadectwa).

Badania lekarskie nie są wymagane.

Kandydaci na studia niestacjonarne 
przyjmowani są na podstawie złoże-
nia wymaganych dokumentów. 
W przypadku, gdy liczba kandyda-
tów będzie większa od liczby miejsc, 
podstawą przyjęcia kandydata jest 
miejsce, jakie zajmuje w rankingu 
kandydatów po przeprowadzonym 
konkursie świadectw na zasadach 
obowiązujących kandydatów na stu-
dia stacjonarne.

Badania lekarskie nie są wymagane.

Kandydaci na studia niestacjonarne 
przyjmowani są na podstawie złoże-
nia wymaganych dokumentów. 
W przypadku, gdy liczba kandyda-
tów będzie większa od liczby miejsc, 
podstawą przyjęcia kandydata jest 
miejsce, jakie zajmuje w rankingu 
kandydatów po przeprowadzonym 
konkursie świadectw na zasadach 
obowiązujących kandydatów na stu-
dia stacjonarne.

Wymagane jest zaświadczenie od le-
karza medycyny pracy (skierowanie do 
odbioru w Sekretariacie Rekrutacji).

• architektura
• bezpieczeństwo wewnętrzne 
• filologia angielska
• filologia germańska
• finanse i rachunkowość 
• zarządzanie i inżynieria produkcji

Kandydaci na studia stacjonarne 
przyjmowani są na podstawie kon-
kursu świadectw. W przypadku kan-
dydatów z nową maturą do obliczeń 
bierze się wszystkie wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym, z tym  
że z przedmiotów dodatkowo wybra-
nych tylko te, z których kandydat uzy-
skał co najmniej 30% punktów. 

W przypadku kandydatów zdających 
maturę wg starych zasad do obliczeń 
bierze się oceny ze wszystkich przed-
miotów zdawanych na egzaminie doj-
rzałości. 
Na tej podstawie ustala się punktację 
umiejscawiającą kandydata w two-
rzonym w czasie rekrutacji rankingu.

Badania lekarskie nie są wymagane.

• dietetyka
• informatyka
• kosmetologia
• pielęgniarstwo*
• psychofizyczne kształtowanie  

człowieka
• ratownictwo medyczne

Kandydaci na studia stacjonarne 
przyjmowani są na podstawie kon-
kursu świadectw. W przypadku kan-
dydatów z nową maturą do obliczeń 
bierze się wszystkie wyniki uzyskane 
na egzaminie maturalnym, z tym  
że z przedmiotów dodatkowo wybra-
nych tylko te, z których kandydat uzy-
skał co najmniej 30% punktów. 

W przypadku kandydatów zdających 
maturę wg starych zasad do obliczeń 
bierze się oceny ze wszystkich przed-
miotów zdawanych na egzaminie doj-
rzałości. 
Na tej podstawie ustala się punktację 
umiejscawiającą kandydata w two-
rzonym w czasie rekrutacji rankingu.

Wymagane jest zaświadczenie od le-
karza medycyny pracy (skierowanie do 
odbioru w Sekretariacie Rekrutacji).

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

• jazz i muzyka estradowa

Dla kandydatów na studia stacjonarne 
oraz niestacjonarne, zarówno tych, któ-
rzy zdawali nową maturę, jak i starą ma-
turę przewiduje się dwustopniowy tryb 
kwalifikowania. Składa się on z egzaminu 
wstępnego oraz konkursu świadectw. 
Warunkiem dopuszczenia do drugiego 
stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin 
wstępny.

Egzamin wstępny składa się z dwóch 
części:
1. ustny egzamin z kształcenia słuchu 
- ćwiczenia melodyczne, harmoniczne 
i rytmiczne,
2. egzamin z instrumentu głównego:
- fortepian, saksofon, trąbka, puzon,  
gitara, kontrabas, gitara basowa - kandy-
daci przygotowują dwa zróżnicowane w 
charakterze utwory jazzowe z improwi-
zacjami; komisja może poprosić o wyko-
nanie trzeciego utworu jazzowego oraz 
o przeczytanie zapisu nutowego a vista,
- perkusja - kandydaci przygotowują dwa 
utwory w różnych stylach muzycznych 
oraz czytają a vista jeden utwór,
- wokalistyka - kandydaci przygotowują 
jedną piosenkę w języku polskim oraz 
utwór typowo jazzowy po angielsku.  
Komisja może poprosić o wykonanie 
drugiego utworu jazzowego oraz zapre-
zentowanie fragmentu wiersza lub prozy.

• specjalność realizacja dźwięku

Egzamin wstępny na specjalność reali-
zacja dźwięku jest egzaminem ustnym. 
Składa się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu 
instrumentoznawstwa, kształcenia słuchu 
oraz analizy akustycznej wybranych przy-
kładów muzycznych.
• specjalność edukacja artystyczna  

w jazzie i muzyce estradowej

Egzamin na specjalność edukacja arty-
styczna w jazzie i muzyce estradowej jest 
sprawdzianem, którego celem jest zbada-
nie zdolności i predyspozycji muzycznych 
oraz potwierdzenie przydatności kandyda-

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

*Studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej.

Termin I Termin II Termin III Termin IV

Rozpoczęcie rejestracji  
elektronicznej 01.06.2017 28.07.2017 31.08.2017 21.09.2017

Zakończenie rejestracji  
elektronicznej

14.07.2017  
godz. 13.00

18.08.2017  
godz. 13.00

08.09.2017  
godz. 13.00

06.10.2017  
godz. 13.00

Egzaminy wstępne  
(na kierunek jazz i muzyka estradowa)

17.07.2017  
godz. 10.00

21.08.2017  
godz. 10.00

11.09.2017  
godz. 10.00

09.10.2017  
godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifi-
kowanych do przyjęcia na studia

18.07.2017  
godz. 16.00

22.08.2017  
godz. 16.00

13.09.2017  
godz. 16.00

10.10.2017  
godz. 16.00

Przyjmowanie dokumentów  
od kandydatów zakwalifikowanych 
do przyjęcia na studia

od 19.07.2017  
godz. 8.00 

do 26.07.2017  
godz. 16.00

od 23.08.2017  
godz. 8.00 

do 29.08.2017  
godz. 16.00

od 15.09.2017  
godz. 8.00 

do 19.09.2017  
godz. 16.00

od 11.10.2017  
godz. 8.00 

do 17.10.2017  
godz. 16.00

Posiedzenia instytutowych komisji 
rekrutacyjnych 27.07.2017 30.08.2017 20.09.2017 18.10.2017 

Podanie wyników postępowania 
kwalifikacyjnego

27.07.2017  
godz. 18.00

30.08.2017  
godz. 18.00

20.09.2017  
godz. 18.00

18.10.2017  
godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć w poszczególnych terminach, rekruta-
cja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.

Terminy rekrutacji

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Rekrutacji
48-300 Nysa, ul. Chodowieckiego 4, Budynek A., sala 210,
tel. 77 447 48 49, rekrutacja@pwsz.nysa.pl



Ustala się następujący algorytm przeliczania wy-
ników prowadzonych obliczeń na punktację two-
rzącą ranking kandydatów:
• dla świadectw, w których występują jedynie 

oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrza-
łości przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą 
umieszczoną na stronie internetowej 

    www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
• dla świadectw, w których występuje ocenianie 

punktowe egzaminu maturalnego (nowa matu-
ra), procenty punktów uzyskane na egzaminie 
maturalnym przeliczane są według zasady:
• dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt,
• dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu  

egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycz-
nych 1% = 2 punkty.

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankin-
gowej jest średnią arytmetyczną punktów uzys- 
kanych z poszczególnych przedmiotów.
W przypadku kandydatów z dyplomem IB (Inter-
national Baccalaureat), wydanym przez organiza-
cję International Baccalaureat Organization z sie-
dzibą w Genewie, do obliczeń bierze się wszystkie 
przedmioty wykazane na egzaminie.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egza-
minie przeprowadzonym w ramach programu Ma-
tury Międzynarodowej umieszczony jest na stro-
nie internetowej www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankin-
gowej jest średnią arytmetyczną punktów uzys- 
kanych z poszczególnych przedmiotów.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU ŚWIADECTW

• świadectwo dojrzałości w oryginale lub poświad-
czoną przez PWSZ w Nysie kopię świadectwa doj-
rzałości lub odpis świadectwa dojrzałości posiada-
jący moc oryginału wystawiony przez szkołę (stara 
matura) lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
(nowa matura). W przypadku kandydatów z ma-
turą uzyskaną poza granicami Polski, świadectwo 
dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium 
oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania 
o równoważności uzyskanego za granicą świa-
dectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz  
z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym przez 
tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów 
legitymujących się dyplomem Matury Międzyna-
rodowej,

• formularz rekrutacyjny kandydata,
• zaświadczenie lekarskie (dla kierunków:  

dietetyka, kosmetologia, informatyka, pielę-
gniarstwo, psychofizyczne kształtowanie czło-
wieka i ratownictwo medyczne wymagane jest 
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - 
skierowanie na badania jest dostępne w Sekre-

tariacie Rekrutacji, dla pozostałych kierunków 
zaświadczenie nie jest wymagane),

• podpisana fotografia o wymiarach 35x45 mm 
oraz zdjęcie w formacie JPG, o wymiarach 
236x295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi, co po-
zwoli na wydruk zdjęcia w rozmiarze 20x25 mm,

• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 
• studia stacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa, 

50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
• studia niestacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa, 

98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 
• kserokopia dowodu osobistego, 
• w przypadku finalistów olimpiad oryginał doku-

mentu potwierdzającego udział w finale olim-
piady przedmiotowej stopnia centralnego,

• w przypadku kandydatów kończących zagra-
niczne szkoły średnie lub legitymujących się dy-
plomem Matury Międzynarodowej (ze względu 
na późniejszy termin wydawania świadectw), 
kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie 
dotyczące świadectwa dojrzałości. 

Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie 
złożenia wymaganych dokumentów (poza kierun-
kiem jazz i muzyka estradowa). W przypadku, gdy 
liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, 

podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie 
zajmuje w rankingu kandydatów po przeprowa-
dzonym konkursie świadectw na zasadach obowią-
zujących kandydatów na studia stacjonarne.

WYMAGANE DOKUMENTY 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Warunki rekrutacji na studia II stopnia

• oryginał lub poświadczona przez PWSZ w Nysie 
kopia dyplomu ukończenia studiów lub odpis 
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stop-
nia na kierunku pielęgniarstwo,

• zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen 
uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierw-
szego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,

• zaświadczenie o ocenie z egzaminu dyplomo-
wego wydane przez uczelnię, na której kandy-
dat uzyskał licencjat pielęgniarstwa,

• kserokopia suplementu potwierdzona za zgod-
ność z oryginałem lub wypis z indeksu,

• formularz rekrutacyjny kandydata, 
• zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązują-

cymi uregulowaniami prawnymi,
• podpisana fotografia o wymiarach 35x45 mm oraz 

zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie JPG,
• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 

• studia stacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa, 
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415

• studia niestacjonarne PKO BP S.A. o/Nysa, 
98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 

• kserokopia dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY 

Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są 
na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzy-
skanych w ciągu całego toku studiów pierwsze-
go stopnia. Średnia ocen zaokrąglona zostaje do 
dwóch miejsc po przecinku. Na tej podstawie two-
rzy się listy rankingowe kandydatów. 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE

Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani 
są na podstawie złożenia wymaganych dokumen-
tów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie 
większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kan-
dydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kan-
dydatów utworzonym na zasadzie obowiązującej 
dla studiów stacjonarnych.

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM?

1. 
Zarejestruj się on-line

- załóż konto.

2. 
Uzupełnij swoje dane osobowe.
Wprowadź wyniki egzaminów 

maturalnych.
Wybierz kierunek studiów.
Wnieś opłatę rekrutacyjną.

3. 
Złóż komplet wymaganych 

dokumentów  
w Sekretariacie Rekrutacji.

4. 
Otrzymasz decyzję  

o przyjęciu na studia.

39




