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doc. dr Marek Reichel
Prorektor ds. nauki,  

rozwoju i współpracy

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, 
prof. nadzw.

Rektor

 Niebawem rozpoczniecie kolejny 
etap kształcenia i staniecie przed wybo-
rem nie tylko odpowiedniej Uczelni, ale 
przede wszystkim kierunku studiów, da-
jącego w przyszłości pewność zatrudnie-
nia, na bardzo wymagającym rynku pracy. 
Niewątpliwie dla każdego z Was, to bardzo 
trudna decyzja. Od jej trafności zależy nie 
tylko Wasza kariera zawodowa, ale także  
zadowolenie z życia.

 Zapraszam Was do Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Są-
czu, posiadającej bardzo dobrą i zróżnico-
waną ofertę edukacyjną na 13 kierunkach 
i  32  specjalnościach kształcenia, o profilu 
praktycznym. Nasza Uczelnia wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom współczesne-
go rynku pracy, kładąc szczególny nacisk 
na praktyczną wiedzę, kształcenie umie-
jętności zawodowych i kompetencji spo-
łecznych, zapewniających wszechstronne 
przygotowanie do podjęcia w przyszłości 
pracy zawodowej. 

 Uczelnia, z osiemnastoletnim już do-
świadczeniem, ciągle się rozwija. Naszych 
studentów kształcimy nie tylko na studiach 
pierwszego stopnia, umożliwiających zdo-
bycie tytułu zawodowego licencjata lub 
inżyniera, ale także na studiach drugiego 
stopnia, zapewniających uzyskanie tytułu 
magistra. Od 1 października 2016 roku bę-
dzie można studiować na uzupełniających 
studiach magisterskich, na takich kierun-
kach kształcenia jak: Ekonomika i  organi-
zacja przedsiębiorstw, Pedagogika, Pie-
lęgniarstwo oraz Zarządzanie i inżynieria 
produkcji. Podejmujemy dalsze działania 
w celu uruchomienia kolejnych kierunków 
kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
Chcielibyśmy zapewnić naszym absolwen-
tom studiów licencjackich i inżynierskich 
uzyskanie tytułu zawodowego magistra, 
w pobliżu miejsca zamieszkania, co znaczą-
co obniży koszty studiowania.

 Kompetentna kadra nauczycieli aka-
demickich w połączeniu z nowoczesną in-
frastrukturą dydaktyczną i interesującymi 
programami kształcenia, zapewniają wy-
soką jakość kształcenia i dobre przygoto-
wanie zawodowe. 

 Warto też podkreślić, że Uczelnia, 
jako jednostka finansowana z  budżetu 
państwa, daje studentom możliwość ko-
rzystania z  różnych form pomocy ma-
terialnej, m.in. stypendium socjalnego, 
stypendium specjalnego dla osób niepeł-
nosprawnych oraz zapomóg. Studentom 
wyróżniającym się w  nauce oraz posia-
dającym wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe przyznawane 
jest stypendium rektora dla najlepszych 
studentów oraz stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia.

 W naszej Uczelni, nie tylko nauka jest 
ważna! Ważna jest także integracja środo-
wiska studenckiego poprzez kreowanie 
aktywności społecznej oraz twórczej. Ak-
tywnie działają koła naukowe,  organizacje 
studenckie, AZS oraz różne formy wolon-
tariatu. To tylko jedne z wielu możliwych 
inicjatyw studenckich o wymiarze kultu-
ralnym, intelektualnym, społecznym, spor-
towym czy też artystycznym. Znajdziecie 
u Nas miejsce dla rozwijania własnych za-
interesowań i pasji.

 Drodzy Kandydaci! Zapraszam Was 
do zapoznania się z Informatorem, który 
pełni jedynie rolę krótkiej prezentacji na-
szej Uczelni, ale mam również nadzieję, że 
pozwoli przekonać wielu z Was do podję-
cia studiów właśnie w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej  w Nowym Sączu. 

Czekam na WAS !!!                                                                                                                      

Drodzy, Młodzi Przyjaciele!

Mariusz Cygnar
Rektor

WŁADZE UCZELNI

dr Halina Potok
Prorektor ds. studenckich 

 i kształcenia



WARTO
STUDIOWAĆ

w Nowym Sączu
W PWSZ

Niepowtarzalny klimat i atmosfera Nowego  
Sącza i Sądecczyzny, bliskość górskich szlaków, 
atrakcje turystyczne regionu, doskonałe warun-
ki do uprawiania sportów letnich i zimowych.

•  Różnorodna oferta edukacyjna.

•  Bezpłatne studia stacjonarne.

•  Konkurencyjne warunki studiowania.

•  Doskonale wyposażona baza dydaktyczna 
i sportowa Uczelni.

•  Nowoczesne laboratoria pozwalające kształ-
cić się praktycznie i rozwijać pasje naukowe.

•  Bogata oferta aktywności dodatkowych, m.in. 
koła naukowe, zajęcia artystyczne i sportowe.

•  Profesjonalna kadra dydaktyczna.

•  Miła i życzliwa atmosfera wspierająca rozwój 
intelektualny i osobowościowy studentów.

•  Liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, 
np. Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukow-
ców, Sądeckie Konwersatoria Naukowe.

•  Kształcenie skoncentrowane na kształtowa-
niu kompetencji i umiejętności poszukiwanych 
na rynku pracy.

•  Większość absolwentów deklaruje, że gdyby 
ponownie miała wybrać miejsce kształcenia, 
wybrałaby naszą Uczelnię.

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

fot. Jerzy Leśniak
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Ekonomia

e-Administracja

Filologia
• Język angielski - translatoryka
• Język niemiecki - translatoryka
• Język rosyjski - translatoryka

Pedagogika

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych

Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Mechatronika

Zarządzanie 
i inżynieria produkcji

I, II st.

I st.

I st.

I st.

I, II st.

Pielęgniarstwo

Ratownictwo medyczne

I, II st.

I st.

I st.

I st.

I st.

I st.

I st.

Uczelnia Liderów 2015 oraz 
Certyfikat Srebrny i  Wyróżnie-
nie Primus – certyfikaty przy-
znane przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
poświadczające świetną integra-
cję PWSZ z  partnerami gospo-
darczymi oraz dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb 
współczesnego rynku pracy. 

Lider Małopolski 2012 – tytuł 
nadany PWSZ w roku 2013 przez 
Stowarzyszenie Gmin i  Powia-
tów Małopolski za ekspansywne 
przedsięwzięcie w postaci wybu-
dowania kompleksu dydaktycz-
no-sportowego Instytutu Kultury 
Fizycznej.

Certyfikat Uberrima Fide – pre-
stiżowe wyróżnienie nadane 
przez Fundację im. Augustina-
-Jeana Fresnela oraz serwis 
Plagiat.pl, dowodzące spełnia-
nia przez Uczelnię najwyższych 
standardów europejskich ochro-
ny własności intelektualnej w pra-
cach dyplomowych.

Certyfikat Uczelnia Wyższa 
Promująca Bezpieczeństwo – 
wyjątkowe wyróżnienie potwier-
dzające wdrożenie przez Uczelnię 
projektu „Zintegrowana Polityka 
Bezpieczeństwa”, realizowanego 
przy współpracy z Policją. Celem 
projektu jest zapewnienie bez-
pieczeństwa studentom i  pra-
cownikom PWSZ. 

Ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw

II st.



DyRekTOR 
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Zastępca Dyrektora 
dr Honorata Trzcińska
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Kształcenie na tym kierunku jest skoncen-
trowane na zjawiskach charakterystycz-
nych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej 
zarówno w makro- jak i mikroskali, w ujęciu 
tak regionalnym i krajowym, jak i między-
narodowym. Kierunek stwarza możliwość 
poznawania różnych aspektów działalno-
ści gospodarczej oraz technik i metod pro-
wadzenia analiz ekonomicznych.

SPECjAlnośCI:
• Administracja i finanse sektora publicznego
• Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• Zarządzanie projektami 
• Ekonomika turystyki i rekreacji

Przykłady przedmiotów realizowanych 
w toku studiów na kierunku Ekonomia 
(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia w dużej czę-
ści zależy od wybieranej przez studenta specjalności):

• Mikro i  Makroekonomia • Zarządzanie 
•   Rachunkowość • Międzynarodowe sto-
sunki gospodarcze • Podstawy marketingu 
• Negocjacje i  public relations • Strategie 
rozwoju regionalnego i  lokalnego • Marke-
ting terytorialny • Rachunkowość zarządcza 
i  rachunek kosztów • Audyt wewnętrzny 
•  Turystyka uzdrowiskowa • Hotelarstwo 
•  Zarządzanie projektami • Kierowanie ze-
społem projektowym • Zastosowanie me-
tod heurystycznych w projektach • Zarzą-
dzanie ryzykiem.

UMIEjętnośCI:  
Analizowanie i ocena procesów w sferze 
dóbr i  usług publicznych oraz prywat-
nych, przygotowanie planu finansowego 
firmy, prowadzenie dokumentacji finan-
sowej przedsiębiorstwa, przygotowanie 
i ocena projektów, praktyczne aspekty za-
rządzania projektami, wykorzystywanie 
systemów informatycznych i  wdrażanie 
nowoczesnych metod zarządzania, pro-
wadzenie działalności turystycznej, w tym 
organizacja imprez turystycznych.

kierunek ekoNoMIa 
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

IE

Ekonomia

e-Administracja

Ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw

I st.

I st.

II st.

INSTYTUT
EkONOMICZNy
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PRAKtYKI:
W toku studiów studenci odbywają prak-
tyki zawodowe w podmiotach gospodar-
czych, organizacjach i  instytucjach pu-
blicznych, na stanowiskach związanych 
z  kierunkiem i  specjalnością, np.: Powia-
towe Centrum Funduszy Europejskich, 
Urząd Miasta Nowego Sącza, SITA Mało-
polska Sp. z o.o., Real-Construct sp. z o.o. 
w  Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z  o.o. w  Nowym Są-
czu, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w No-
wym Sączu, Urząd Skarbowy w  Nowym 
Sączu,  Biuro Rachunkowe Standard, Kan-
celaria Podatkowa Patron, ING Bank Śląski 
Oddział w  Nowym Sączu, Hotel Litwiński 
w Tęgoborzu.

co po studiach?

Absolwent jest przygotowany do podję-
cia pracy i realizacji zadań operacyjnych, 
analitycznych i menadżerskich oraz mar-

ketingowych w  takich podmiotach jak: 
przedsiębiorstwa, banki, instytucje sek-
tora publicznego i  pozarządowego, czy 
obiekty turystyczne. Jest także przygoto-
wany do prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. 

e-Administracja to interdyscyplinarny 
kierunek, który stanowi połączenie in-
formatyki, zarządzania i  administracji. 
Obecnie, zarówno przedsiębiorstwa, 
jak i  instytucje publiczne w  swojej dzia-
łalności wykorzystują wyspecjalizowane 
systemy informatyczne, ułatwiające za-
rządzanie produkcją, wiedzą czy finan-
sami. Kierunek ten stwarza możliwość 
poznania tych systemów. W  toku stu-
diów stosowane są nowoczesne meto-
dy zajęć, prowadzonych przez wykwa-
lifikowaną kadrę naukową, specjalistów 
i  praktyków, mających doświadczenie 
zawodowe, związane z  administracją 
i  zarządzaniem publicznym. Ponadto  
część programu studiów realizowana 
jest w przedsiębiorstwach i instytucjach 
publicznych w  ramach rozbudowanego 
systemu praktyk zawodowych. 

SPECjAlnośCI:
• e-Admnistracja samorządowa
• e-Administracja gospodarcza

Przykłady przedmiotów realizowanych 
w toku studiów na kierunku e-Admini-
stracja 
(Uwaga: dobór przedmiotów kształcenia w dużej czę-
ści zależy od wybieranej przez studenta specjalności):

• Postępowanie administracyjne • Zamó-
wienia publiczne • Prawo administracyj-
ne •  Zarządzanie w  sektorze publicznym 
• Społeczeństwo informacyjne • Zarządza-
nie informacjami i wiedzą • Bezpieczeństwo 
informatyczne w administracji • Komunika-
cja elektroniczna • Projektowanie stron in-
ternetowych • Techniki negocjacji i mediacji 
w administracji • E-biznes • Systemy infor-
macyjne zarządzania • Systemy wspomaga-
nia decyzji • E-bankowość.

kierunek e-aDMINIstracJa 
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny
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UMIEjętnośCI: 
Wykorzystywanie nowoczesnych tech-
nologii w  funkcjonowaniu elektronicznej 
administracji publicznej oraz w przedsię-
biorstwach, zarządzanie informacjami, 
zarządzanie projektami informatycznymi,  
określanie stopnia bezpieczeństwa infor-
matycznego w administracji, projektowa-
nie stron internetowych, wykorzystywa-
nie grafiki komputerowej, posługiwanie 
się przepisami prawa, formułowanie pism 
urzędowych.

PRAKtYKI: 
Studenci odbywają praktyki zawodowe 
w wymiarze 600 godzin w podmiotach go-
spodarczych, organach administracji rzą-
dowej i  samorządowej, na stanowiskach 
związanych ze studiowanym kierunkiem. 
Są to m.in. przedsiębiorstwa z  obszaru 
powiatów nowosądeckiego, limanow-
skiego, gorlickiego oraz Miasta Nowego 
Sącza, Małopolski Urząd Wojewódzki 
w  Krakowie - Delegatura w  Nowym Są-
czu, Starostwo Powiatowe w Limanowej, 
Urząd Miasta Nowego Sącza, Urząd Miej-

ski w Krynicy-Zdroju, Urząd Miejski w Bo-
bowej, Urząd Gminy Chełmiec, Urząd 
Gminy w Łącku.

co po studiach? 

Celem kształcenia na kierunku e-Ad-
ministracja jest teoretyczne i  prak-
tyczne przygotowanie studentów do 
wdrażania i bieżącej obsługi systemów 
informatycznych, baz danych,  wyko-
rzystywanych do usprawniania funkcjo-
nowania zarówno administracji publicz-
nej, jak i  przedsiębiorstw prywatnych.  
Studia te dedykowane są przyszłym 
przedsiębiorcom, menadżerom, pra-
cownikom firm oraz instytucji publicz-
nych i pozarządowych. Mają one na celu 
ukazanie im możliwości wykorzystania 
e-administracji i e-usług w swojej dzia-
łalności. Absolwenci tego kierunku będą 
specjalistami, których wiedza i  kom-
petencje stanowić będą o  przewadze 
konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz 
o jakości świadczonych usług w admini-
stracji publicznej.
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Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
to kierunek studiów o profilu praktycznym. 
Jest on wyjściem naprzeciw potrzebom 
edukacyjnym absolwentów studiów pierw-
szego stopnia. Studia na tym kierunku są 
odpowiedzią na zapotrzebowanie współ-
czesnego rynku pracy. Zaprojektowane 
zostały z myślą o przekazaniu studentom 
niezbędnej wiedzy i nabyciu umiejętno-
ści, stosownie do wymaganego profesjo-
nalizmu w wykonywaniu pracy zawodo-
wej oraz wymogach kwalifikacji na trzeci 
stopnień studiów. Celem kształcenia na 
kierunku Ekonomika i organizacja przed-
siębiorstw jest przygotowanie wykwalifi-
kowanej kadry, posiadającej umiejętność 
skutecznego zarządzania przedsiębior-
stwem, podejmowania decyzji w zarządza-
niu rozwojem organizacji gospodarczej, 
pozyskiwania środków finansowych do jej 
prowadzenia, a także koordynowania kie-
runków i strategii rozwoju firmy. 

UMIEjętnośCI: 
• nabycie wiedzy i umiejętności z zakre-
su ekonomicznych i prawnych zagadnień 
funkcjonowania przedsiębiorstw,
• uzyskanie wiedzy o stosowanych strate-
giach gospodarczych i procesach organiza-
cyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach,
• poznanie zasad funkcjonowania i rozwo-
ju przedsiębiorstw,
• nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 
analizy ekonomiczno-finansowej przed-
siębiorstwa,
• poznanie zasad oraz wykształcenie umie-
jętności zarządzania zasobami finansowy-
mi, rzeczowymi i osobowymi, jak również 
informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie,
• zdolność do kształtowania różnych ope-
racji gospodarczych, w tym głównie finan-
sowych, zmierzających do optymalizowa-
nia struktur majątkowych i kapitałowych,
• poznanie zasad posługiwania się narzę-

dziami informatycznymi wykorzystywanymi 
w ekonomice i organizacji przedsiębiorstwa,
• nabycie umiejętności z zakresu wyko-
rzystania mechanizmów marketingowych 
do podejmowania trafnych decyzji, opra-
cowywania biznes planu i kształtowania 
właściwych stosunków z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, 
• nabycie wiedzy i umiejętności w kształ-
towaniu własnych zachowań wobec zmie-
niających się uwarunkowań kształtowa-
nych przez szeroko rozumiane otoczenie 
społeczno-gospodarcze i polityczne.

co po studiach?

Kończąc studia drugiego stopnia na kie-
runku Ekonomika i organizacja przedsię-
biorstw, absolwent zdobędzie zaawanso-
waną merytorycznie wiedzę i umiejętności 
z zakresu przedmiotów ekonomicznych 
oraz organizacji i zarządzania, a także nie-
zbędne kompetencje społeczne. Pozna 
zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, 
rynków finansowych, jak również metody 
i techniki zarządzania finansami przedsię-
biorstw oraz przeprowadzania analiz eko-
nomicznych i prowadzenia rachunkowości 
w przedsiębiorstwach.

Student kierunku Ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw, poza wiedzą z zakresu 

funkcjonowania przedsiębiorstw, dla sku-
tecznej realizacji swych zadań – rozwinie 
kompetencje społeczne dotyczące m.in. 
poczucia odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje w środowisku pracy i poza 
nim, zdolność określania priorytetów 
w realizacji powierzonych zadań, dążenia 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
umiejętność współpracy w  grupie oraz 
rozumienie zasad etyki zawodowej i dą-
żenie do jej przestrzegania.

PRAKtYKI:
Podczas studiów studenci odbywają prak-
tyki zawodowe w przedsiębiorstwach, 
bankach,instytucjach ubezpieczeniowych, 
fundacjach, stowarzyszeniach, zlokalizo-
wanych głównie w powiatach nowosądec-
kim, limanowskim, gorlickim oraz Mieście 
Nowym Sączu w komórkach związanych 
z kierunkiem kształcenia.

Przykłady przedmiotów realizowanych 
w toku studiów na kierunku Ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw
• Ekonomia menadżerska • Społeczna od-
powiedzialność przedsiębiorstw • e-Biznes 
• Badania rynkowe • Ekonomika inwestycji 
•  Prognozowanie procesów gospodarczych 
• Zarządzanie strategiczne • Zarządzanie infor-
macją i komunikacją w organizacji • Logistyka.

kierunek ekoNoMIka  
I orgaNIZacJa prZeDsIębIorstw

studia II stopnia, stacjonarne  
i niestacjonarne, profil praktyczny

nowość!



DyRekTOR 
dr Monika Madej-Cetnarowska

Zastępca Dyrektora 
doc. dr Elżbieta Stanisz
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Kierunek Filologia otrzymał akredyta-
cję Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
w roku 2011. Studenci zdobywają wiedzę 
o  języku, literaturze, historii i  kulturze 
z zakresu wybranego języka oraz nabywa-
ją umiejętność wykorzystania jej w pracy 
zawodowej. Atutem jest kształcenie na 
profilu praktycznym oraz doskonale przy-
gotowana kadra wykładowców, a  także  
wyposażenie Instytutu, m.in. pracownia 
do nauki tłumaczeń symultanicznych, 
a także możliwości licznych wyjazdów za-
granicznych.

SPECjAlnośCI W RAMACh 
KIERUnKU FIlologIA:
•  Język Angielski – translatoryka 
•  Język Niemiecki – translatoryka
•  Język Rosyjski – translatoryka

ModUłY W RAMACh SPECjAlnośCI 
Po PIERWSZYM RoKU StUdIóW:

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE (drugi 
język niemiecki lub rosyjski) 

JĘZYK ANGIELSKI – TŁUMACZENIOWY  

JĘZYK ANGIELSKI – DWUJĘZYCZNY  
TŁUMACZENIOWY (drugi język niemiecki 
lub rosyjski) 

JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE (drugi 
język angielski lub rosyjski)

JĘZYK NIEMIECKI – TŁUMACZENIOWY 

JĘZYK  ROSYJSKI W BIZNESIE (drugi język 
angielski lub niemiecki)

JĘZYK ROSY JSKI – TŁUMACZENIOWY

Uwaga! 
JęZyk rosyJskI I JęZyk NIeMIeckI 
można studiować od poziomu 
„ZeRO”.

 UMIEjętnośCI:
•  doskonała znajomość wybranych języ-
ków obcych w mowie i w piśmie,
•  praktyczne umiejętności warsztatowe 
w zakresie przekładu pisemnego i ustne-
go różnych typów tekstów użytkowych 
i fachowych,
•  wszechstronne opanowanie języka biz-
nesu,
•  umiejętność praktycznego wykorzysta-
nia wiedzy o języku, literaturze, historii 
i kulturze w pracy zawodowej,

JĘZykóW OBCyCH
kierunek FILoLogIa 

studia I stopnia, stacjonarne, 
profil praktyczny

IJO

I st.Filologia
• Język angielski

• Język niemiecki
• Język rosyjski

INSTYTUT
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•  zdolność posługiwania się nowoczesny-
mi technologiami informatyczno-komuni-
kacyjnymi,
•  świadomość ustawicznego doskonale-
nia się oraz rozwijania własnego warszta-
tu pracy.

Uwaga! 
MoDUŁ DwUJęZycZNy  
tŁUMacZeNIowy ZawIera  
700 goDZIN, a bIZNesowy poNaD 
400 goDZIN wybraNego
DrUgIego JęZyka

PRAKtYKI:
W trakcie studiów student odbywa trzy-
miesięczne praktyki zawodowe w firmach, 
przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń, 
urzędach, wydawnictwach, redakcjach 

czasopism, środkach masowego przekazu 
i sektorze usług, które wymagają wszech-
stronnej znajomości języka i umiejętności 
translatorskich.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• praktyczna nauka języka (dyskusja, wy-
mowa, słuchanie, czytanie, pisanie, gra-
matyka) • kultura • literatura • historia da-
nego obszaru językowego • tłumaczenia 
specjalistyczne: techniczne, prawnicze, 
sądowe, medyczne, ekonomiczne, tury-
styczne i inne • tłumaczenia ustne z ele-
mentami tłumaczenia symultanicznego 
• korespondencja handlowa • elementy 
prawa europejskiego i autorskiego oraz 
ochrona własności intelektualnych • etyka 
w zawodzie tłumacza • marka handlowa 
• lektorat języka (angielskiego, niemieckiego 
lub rosyjskiego).
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Praktyczne umiejętności translatorskie 
w połączeniu z dogłębną wiedzą z za-
kresu komunikacji międzykulturowej 
otwierają przed absolwentami specjal-
ności perspektywę znalezienia atrak-
cyjnego zatrudnienia w roli tłumaczy, 
asystentów językowych w rozmaitych 
sektorach gospodarki.

W przypadku modułu biznesowego in-
terdyscyplinarny charakter zdobytych 
umiejętności, obejmujących gruntowne 
wykształcenie filologiczne, podstawy 
wiedzy ekonomicznej oraz bardzo do-
brą kompetencję językową z zakresu 
dwóch języków obcych uwzględniają-
cą specyfikę komunikacji biznesowej, 

stwarza możliwość pracy w środowi-
sku firm rodzimych oraz międzynaro-
dowych, urzędów, fundacji, w sektorze 
usług itp. Tytuł licencjata uprawnia po-
nadto do podjęcia studiów magister-
skich na pokrewnych kierunkach w kra-
ju i za granicą. 



DyRekTOR 
dr hab. Tomasz Pałka, prof. nadzw.

Zastępca Dyrektora 
dr Katarzyna Zwolińska-Mirek
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Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają 
zdobyć wiedzę i  umiejętności z  obszaru 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk 
o kulturze fizycznej, które są uzupełnione 
o  humanistyczne przygotowanie do wy-
konywania zawodu fizjoterapeuty. Pod-
czas 3-letniej edukacji student zdobywa 
kompetencje niezbędne do:
• kształtowania, podtrzymywania i  przy-
wracania sprawności i  wydolności osób 
w różnym wieku utraconej lub obniżonej 
wskutek różnych chorób bądź urazów, 
• wykonywania zabiegów fizjoterapeu-
tycznych oraz kontrolowania efektywno-
ści procesu fizjoterapii, 

• prowadzenia działalności fizjoprofilak-
tycznej, polegającej na popularyzowaniu 
zachowań prozdrowotnych oraz kształ-
towaniu i  podtrzymywaniu sprawności 
i wydolności osób w różnym wieku w celu 
zapobiegania niepełnosprawności.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• anatomia prawidłowa człowieka • bio-
chemia • biofizyka • patologia ogólna  
• kinezyterapia • fizykoterapia • masaż 
leczniczy • terapia manualna.

PRAKtYKI:
Student w  całym cyklu kształcenia od-
bywa 920 godzin praktyk z zakresu m.in. 
kinezyterapii, fizykoterapii, fizjoterapii 
klinicznej, realizowanych w  jednostkach 
ochrony zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do pracy 
w podmiotach leczniczych np. szpita-
lach, poradniach i  gabinetach rehabili-
tacyjnych, sanatoriach oraz podmiotach 
gospodarczych prowadzących działal-
ność prozdrowotną, a także do podjęcia 
studiów drugiego stopnia i  kształcenia 
podyplomowego.

kULtUry fIZyCZNEJ

kierunek FIZJoterapIa
studia I stopnia, stacjonarne, 

profil praktyczny

Ikf

I st.

I st.

Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne

INSTYTUT
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Na kierunku Wychowanie fizyczne stu-
dent zdobywa wiedzę i umiejętności z ob-
szaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu 
i nauk o kulturze fizycznej, które pozwa-
lają oddziaływać na osobowość i  orga-
nizm człowieka w celu zaspokojenia jego 
potrzeb w  zakresie rozwoju somatycz-
nego i  motorycznego oraz związanych 
z  uczestnictwem w  kulturze fizycznej. 
Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-
-wychowawczej, promowania zdrowia 
i  aktywności fizycznej w  środowisku lo-
kalnym oraz samodzielnego planowania, 
realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej 
służącej zdrowiu, wypoczynkowi i  uro-
dzie. Nabywa też dodatkowe kompeten-
cje zawodowe, zgodnie z  wybraną spe-
cjalnością studiów.

W RAMACh KIERUnKU WYChoWAnIE 
FIZYCZnE StUdEnCI MAjĄ do WY-
BoRU jEdnĄ Z PIęCIU SPECjAlnośCI 
KSZtAłCEnIA

SPECjAlnośĆ:
•  Wychowanie fizyczne z odnową biolo-
giczną i gimnastyką korekcyjną 

WIEdZA I UMIEjętnośCI Z ZAKRESU:
•  dokonywania diagnozy wad postawy ciała,
•  projektowania i prowadzenia zajęć korek-
cyjno-kompensacyjnych oraz profilaktycz-
nych z dziećmi w różnym wieku,
•  programowania procesu odnowy biolo-
gicznej u sportowców, osób uprawiających 
sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku 
starszym,

•  prowadzenia kompleksowej odnowy bio-
logicznej.

SPECjAlnośĆ:
•  Wychowanie fizyczne z odnową biolo-
giczną i specjalizacją instruktorską 

WIEdZA I UMIEjętnośCI Z ZAKRESU:
•  programowania procesu odnowy biolo-
gicznej u sportowców, osób uprawiających 
sport rekreacyjnie, a także u osób w wieku 
starszym,
•  prowadzenia kompleksowej odnowy bio-
logicznej,
•  specjalizacji instruktorskiej w  jednym 
z  wybranych sportów takich jak: gimnasty-
ka sportowa, lekka atletyka, pływanie, nar-
ciarstwo alpejskie, koszykówka, piłka nożna, 
piłka ręczna, piłka siatkowa (uzyskanie kwa-
lifikacji i tytułu instruktora sportu).

kierunek 
wycHowaNIe FIZycZNe
studia I stopnia, stacjonarne, 

profil praktyczny
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SPECjAlnośĆ:
•  Wychowanie fizyczne - trener personalny

WIEdZA I UMIEjętnośCI Z ZAKRESU:
•  projektowania i  realizacji indywidual-
nego programu (planu) treningowego, 
dostosowanego do potrzeb klienta, mają-
cego na celu kształtowanie sylwetki, pod-
niesienie poziomu zdolności motorycz-
nych i wydolności fizycznej organizmu,
•  monitorowania efektów procesu trenin-
gowego,
•  motywowania do podejmowania syste-
matycznej aktywności fizycznej i prozdro-
wotnego stylu życia,
•  wykonywania podstawowych zabiegów 
odnowy biologicznej.

SPECjAlnośĆ:
•  Wychowanie fizyczne z kinezygeronto-
profilaktyką

WIEdZA I UMIEjętnośCI Z ZAKRESU:
•  prowadzenia ruchowych zajęć uspraw-
niających o  charakterze profilaktyczno-
-zdrowotnym oraz zabiegów odnowy 
biologicznej z osobami starszymi i doro-
słymi, dążącymi do zwiększenia sprawno-
ści fizycznej i poprawy jakości życia.

SPECjAlnośĆ:
•  Wychowanie fizyczne w służbach mun-
durowych

WIEdZA I UMIEjętnośCI Z ZAKRESU:
•  prowadzenia zajęć wychowania fizycz-
nego, mających na celu utrzymanie lub 
podniesienie sprawności fizycznej funk-

cjonariuszy służb mundurowych i żołnie-
rzy zawodowych, wykonujących zadania 
w zróżnicowanych i ekstremalnych wa-
runkach środowiska zewnętrznego, 
•  określania predyspozycji fizycznych (wy-
dolności fizycznej i sprawności fizycznej) 
do służby w formacjach mundurowych,
•  kwalifikacje instruktora technik i taktyki 
interwencji, samoobrony oraz uprawnie-
nia ratownika wodnego.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• anatomia człowieka • biomechanika  
• edukacja zdrowotna • fizjologia czło-
wieka • historia kultury fizycznej • teoria 
i metodyka sportów indywidualnych i ze-
społowych • obozy szkoleniowe.

PRAKtYKI:
W trakcie edukacji student realizuje obo-
wiązkowe praktyki zawodowe w  wymia-
rze 480 godzin, z zakresu: przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego i  wy-
chowania fizycznego oraz (w zależności 
od wybranej specjalności studiów) z gim-
nastyki korekcyjnej, odnowy biologicz-
nej, specjalizacji instruktorskiej, trenera 
personalnego, kinezygerontoprofilaktyki, 
pracy w służbach mundurowych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: 
przedszkolach, szkołach podstawowych, 

instytucjach kultury fizycznej, w tym m.in. 
w ośrodkach sportu i rekreacji, ogniskach 
TKKF oraz dodatkowo (zgodnie ze specjal-
nością studiów): w ośrodkach gimnastyki 
korekcyjnej, w klubach sportowych, w ga-
binetach odnowy biologicznej, domach 
wypoczynkowych i uzdrowiskowych, ho-
telach i ośrodkach SPA, w klubach fitness, 
w  domach opieki społecznej, domach 
seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, 
jednostkach służb mundurowych: poli-
cji, służby wojskowej, straży granicznej, 
straży pożarnej, straży miejskiej, Służby 
Celnej, BOR, służb specjalnych (AW, ABW, 
SKW, SWW) itp. Może również prowadzić 
własną działalność gospodarczą w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia 
studiów drugiego stopnia oraz do kształ-
cenia podyplomowego.



DyRekTOR 
dr Zofia Muzyczka

Zastępca Dyrektora 
dr Beata Lisowska
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SPECjAlnośCI nAUCZYCIElSKIE:
•  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna* 
•  Nauczanie początkowe z językiem angiel-
skim*
•  Wychowanie przedszkolne z terapią pe-
dagogiczną
•  Logopedia i terapia pedagogiczna*

SPECjAlnośĆ nIEnAUCZYCIElSKA 
Z PRZYgotoWAnIEM  
PEdAgogICZnYM:
•  Praca kulturalno-oświatowa i terapia za-
jęciowa*

SPECjAlnośĆ nIEnAUCZYCIElSKA 
•  Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

UMIEjętnośCI:
•  dokonywanie diagnozy i projektowanie 
działań służących stymulowaniu rozwoju 
wychowanków,
•  projektowanie i prowadzenie zajęć wy-
chowawczych, opiekuńczych w różnych 
placówkach (w zależności od wybranej 
specjalności),
•  prowadzenie zajęć edukacyjnych lub te-
rapeutycznych z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym,
•  efektywna komunikacja z wychowankami.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• pedagogika • psychologia • socjolo-
gia •   teoretyczne podstawy kształcenia 
•  edukacja polonistyczna z metodyką 
•  pedagogika zabawy • zaburzenia roz-
woju mowy • terapia pedagogiczna • gry 
i zabawy ruchowe • metody oddziaływań 
resocjalizacyjnych • socjoteriapia • grupy 
młodzieżowe i subkultury • problematyka 
uzależnień • komunikacja w mediacjach 
i negocjacjach.

kierunek peDagogIka 
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

IP

I, II st.

I st.

Pedagogika

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych

INSTYTUT
PEDAGOGICZNy

* specjalność wyłącznie w formie stacjonarnej
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PRAKtYKI: 
(w zależności od wybranej specjalności)
• placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• domy dziecka, 
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
• gabinety psychologiczno-logopedyczne, 
• świetlice środowiskowe,
• sądy,
• instytucje kultury: muzea, galerie, ośrod-
ki kultury,
• szkoły podstawowe i przedszkola. 

Absolwent jest przygotowany do pra-
cy w różnorodnych instytucjach, w za-
leżności od specjalności studiów, m.in. 
w  szkołach podstawowych, przedszko-
lach, placówkach resocjalizacyjnych, 
domach dziecka, placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych, poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych, gabinetach 
logopedycznych, instytucjach kultury, 
warsztatach terapii zajęciowej, placów-
kach medialnych.

SPECjAlnośĆ nAUCZYCIElSKA:
•  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

SPECjAlnośĆ nIEnAUCZYCIElSKA:
•  Edukacja medialna z elementami dzien-
nikarstwa

UMIEjętnośCI:
•  planowanie, projektowanie i prowadze-
nie zajęć w przedszkolu i edukacji wcze-
snoszkolnej,
•  przygotowanie materiałów na potrzeby 
różnych mediów,
•  prowadzenie platformy edukacyjnej,
•  przygotowywanie i prowadzenie stron www.

PRAKtYKI:
(w zależności od wybranej specjalności)
• przedszkola i szkoły, 
• redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne,
• biura reklamowe i wydawnictwa.

kierunek peDagogIka 
studia II stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny



16

kierunek eDUkacJa 
artystycZNa w ZakresIe 

sZtUk pLastycZNycH 
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• współczesne problemy psychologii – psy-
chologia twórczości • współczesne kon-
cepcje wczesnej edukacji dziecka •  teksty 
kultury w edukacji dziecka •  wspieranie 
rozwoju zdolności dzieci • trening umiejęt-
ności wychowawczych • gatunki prasowe 
• gatunki radiowe • projektowanie i pro-
wadzenie stron www • metodyka przy-
gotowywania materiałów kształcenia na 
odległość.

SPECjAlnośĆ nAUCZYCIElSKA:
•  Edukacja artystyczna z terapią zajęcio-
wą i arteterapią

SPECjAlnośĆ nIEnAUCZYCIElSKA: 
• Sztuki wizualne z grafiką projektową 
i fotografią

UMIEjętnośCI:
•  umie tworzyć i realizować własne kon-
cepcje artystyczne,
•  posługuje się różnymi technikami 
i technologiami przy realizacji prac arty-
stycznych,
•  umie projektować i realizować prace 
artystyczne z wykorzystaniem różnych 
programów komputerowych,
•  potrafi prowadzić zajęcia z zakresu pla-
styki w szkole podstawowej,
•  potrafi prowadzić zajęcia z zakresu 
terapii zajęciowej z wykorzystaniem ele-
mentów arteterapii.

PRAKtYKI:
• muzea,
• galerie,
• wydawnictwa,
• biura reklamy i promocji,
• szkoły podstawowe w powiecie 
  nowosądeckim,
• warsztaty terapii zajęciowej.

Absolwent może prowadzić własną 
działalność artystyczną lub pracować 
w następujących placówkach: galeriach, 
muzeach, domach kultury, biurach pro-
mocji, firmach reklamowych, wydaw-
nictwach, szkołach podstawowych jako 
nauczyciel plastyki.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• malarstwo • rysunek • rzeźba • grafika 
• multimedia • fotografia • techniki plastycz-
ne w terapii • komputerowe programy gra-
ficzne • fotografia studyjna i użytkowa.



DyRekTOR 
dr hab. inż. Andrzej Woźniak, 

prof. nadzw.

Zastępca Dyrektora 
dr inż. Anna Kochanek
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kierunek MecHatroNIka
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

It

Informatyka

Mechatronika

Zarządzanie 
i inżynieria produkcji

I st.

I st.

I, II st.

INSTYTUT
tECHNICZNy

SPECjAlnośCI:
•  Mechatronika stosowana
•  Mechatronika pojazdów samochodowych

UMIEjętnośCI:
•  projektowanie, wykonywanie i diagno-
zowanie zintegrowanych systemów, bę-
dących połączeniem mechaniki precy-
zyjnej, elektroniki i informatyki,
•  nadzorowanie, wdrażanie i  programo-
wanie systemów w  przemyśle i  technice 
samochodowej,
•  kierowanie pracami zespołów projek-
towych i nadzorujących złożone procesy 
wytwórcze i usługowe,
•  konstruowanie układów mechatroniki 
przemysłowej i samochodowej,

•  integrowanie zdobytej wiedzy z  umie-
jętnościami praktycznymi, obejmującymi 
projektowanie, wytwarzanie oraz eksplo-
atację systemów mechatronicznych.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• wprowadzenie do mechatroniki • auto-
matyka i robotyka • komputerowe wspo-
maganie w  mechatronice • inżynieria 
wytwarzania • niezawodność układów 
mechatronicznych • podstawy konstruk-
cji maszyn i  mikromechanizmów • pro-
gramowanie mikrokontrolerów • progra-
mowanie robotów • sztuczna inteligencja 
• technologia MEMS • Języki programowa-
nia JAVA, C, C++. 

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie 

systemów poprawy jakości kształcenia oraz 
Krajowych Ram Kwalifikacji.

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie lokalnego i  ogólno-
polskiego rynku pracy na specjalistów 
branży produkcyjnej i  samochodowej. 
Nowoczesne technologie w  przemyśle 
produkcyjnym i  usługach wymagają od 
nas wykształcenia inżynierów, posiada-
jących gruntowną wiedzę i  umiejętności 
praktyczne równocześnie z  kilku dyscy-
plin w  ramach nauk technicznych. Dzięki 
temu student Mechatroniki pod  kierun-
kiem specjalistów może realizować swoje 
pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą 
karierę zawodową.
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kierunek INForMatyka
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

PRAKtYKI:
Studenci odbywają w czasie studiów obo-
wiązkowe praktyki dyplomowe. Instytut 
Techniczny współpracuje z  szeregiem 
przedsiębiorstw, w których student zdo-
będzie dodatkowe umiejętności i  do-
świadczenie. Miejsca odbywania praktyk 
to m.in.:
• Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o.- 
Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-
-Benz,
• WIKAR K.Żytkowicz, W.Żytkowicz – S. J.,
• CITROEN Autoryzowany Salon Serwis 
Części MW WANICKI Sp. z o.o.,
• NOVITUS S.A.,
• NEWAG S.A.,
• WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.,
• nowoczesne firmy produkcyjne i usługowe.

Absolwenci są przygotowani do pod-
jęcia zatrudnienia w  różnych gałęziach 
przemysłu i usług, szczególnie tam gdzie 
systemy charakteryzują się wysokim 
stopniem zautomatyzowania i  zroboty-
zowania. Posiadają praktyczne przygo-
towanie i  wiedzę teoretyczną na temat 
funkcjonowania  maszyn wyposażonych 
w  mikroprocesorowe układy progra-
mowalne. Biura projektowe, zakłady 
usługowe i  przemysłowe zatrudniają 
absolwentów Mechatroniki, ze względu 

na przygotowanie interdyscyplinarne 
oraz mocną podbudowę umiejętności 
inżynierskich. Nasi absolwenci pracują 
w  specjalistycznych zakładach zajmu-
jących się diagnozowaniem i  serwisem 
nowoczesnych pojazdów i zautomatyzo-
wanych systemów, a także w przemyśle. 
Zdobyte wykształcenie otwiera możli-
wość pełnienia funkcji kierowniczych, 
założenia własnej działalności gospodar-
czej oraz dalszego rozwoju naukowego 
na studiach drugiego stopnia.

Informatyka to kierunek strategiczny 
dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego 
pomimo wieloletniego doświadczenia 
w  kształceniu inżynierów informatyki 
Instytut Techniczny wciąż czerpie z  no-
wych wzorców i  źródeł, podnosząc ja-
kość kształcenia. Dzięki stałej współpracy 
z  przedsiębiorcami program kształcenia 
odpowiada na najnowsze trendy i  wy-
magania pracodawców, stawiane wobec 
naszych absolwentów. Kierunek Informa-
tyka posiada pozytywną ocenę Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.

SPECjAlnośĆ:
•  Informatyka stosowana

UMIEjętnośCI:
•  obsługa, projektowanie i  wdrażanie baz 
danych, systemów oraz sieci komputero-
wych z uwzględnieniem mechanizmów bez-
pieczeństwa systemów informatycznych,
•  projektowanie, tworzenie i  wdrażanie 
oprogramowania właściwego dla potrzeb 
podmiotów gospodarczych i administracji,
•  wykorzystanie grafiki komputerowej 
i  multimediów w  tworzeniu portali i  wi-
tryn internetowych, dostosowanych do 
potrzeb i wymagań klientów,
•  współdziałanie w interdyscyplinarnych ze-
społach pracujących nad projektowaniem, 
budową, eksploatacją, diagnozowaniem 
i  serwisowaniem systemów komputero-
wych oraz ich oprogramowania użytkowego.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• architektura systemów komputerowych 
• podstawy programowania • języki i pa-
radygmaty programowania • technologia 
sieciowa • systemy operacyjne • bazy da-
nych • systemy wbudowane • grafika i ko-
munikacja człowiek – komputer • sztucz-
na inteligencja • zarządzanie projektem •  
infrastruktura teleinformatyczna •  sieci 
komputerowe rozległe.

PRAKtYKI: 
Studenci odbywają w czasie studiów obo-
wiązkowe praktyki dyplomowe. Instytut 
Techniczny utrzymuje stały kontakt z ce-
nionymi przedsiębiorstwami, dzięki cze-
mu może zagwarantować optymalne wy-
korzystanie tej cennej okazji do zdobycia 
doświadczenia w  zawodzie informatyka. 
Miejsca odbywania praktyk to m.in.:
• Newag S.A.,
• BCS Polska Sp. z o.o.,
• SGL Carbon Polska S.A.,
• Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.,
• Lorenz Jank Sp. z o.o.,
• Milenium IT,
• iOpen,
• IBCS Poland,
• urzędy, fundacje, placówki edukacyjne, 
spółki komunalne i wiele innych.
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kierunek ZarZĄDZaNIe 
I INŻyNIerIa proDUkcJI
studia I stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

Absolwenci są przygotowani do zatrud-
nienia w  firmach przemysłowych oraz 
placówkach, które zajmują się projektowa-
niem, budową, testowaniem, sprzedażą, 
wdrożeniami oraz konserwacją i  serwi-
sowaniem systemów komputerowych. 
Mogą być to placówki wytwarzające sprzęt 
telekomunikacyjny oraz operatorzy sieci 
komórkowych czy instytucje administra-
cji publicznej. Absolwenci nabywają kom-
petencje oraz umiejętności praktyczne, 
umożliwiające podjęcie samodzielnej 
działalności gospodarczej. Pracują jako 
analitycy i projektanci systemów informa-
tycznych, programiści czy wdrożeniowcy 
w  zespołach przygotowujących specjali-
styczne oprogramowanie. Program stu-
diów oraz stosowane metody nauczania 
powodują, że są oni w stanie samodzielnie 
zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umie-
jętności, są przygotowani do podnoszenia 
kwalifikacji m.in. poprzez kontynuowanie 
nauki na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie i  inżynieria pro-
dukcji kształci specjalistów, którzy są 
przygotowani do podjęcia pracy w przed-
siębiorstwach zajmujących się szeroko 
pojętą produkcją oraz konwencjonalny-
mi i odnawialnymi źródłami energii. Plan 
studiów i oczekiwania wobec inżynierów 
są konsultowane z  podmiotami gospo-
darczymi, funkcjonującymi w  obrębie 
każdej z trzech specjalności, tak by przez 
aktualizowanie programu i  organizo-
wanie dodatkowych, certyfikowanych 
kursów przyczyniać się do poprawy ja-
kości kształcenia. Studenci zdobywają 
dodatkową wiedzę i  umiejętności dzięki 
wizytom w nowoczesnych zakładach pro-
dukcyjnych i  uczestniczeniu w  zajęciach 
prowadzonych przez wybitnych spe-
cjalistów, posiadających doświadczenie 
praktyczne lub stale współpracujących 
z renomowanymi firmami, niejednokrotnie 
o zasięgu globalnym.

SPECjAlnośCI:
•  Inżynieria systemów ekoenergetycznych
•  Inżynieria mechaniczna
•  Inżynieria produkcji żywności

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• podstawy automatyki i sterowania • pro-
jektowanie inżynierskie • komputerowa 
grafika inżynierska • eksploatacja i nieza-
wodność systemów technicznych • me-
trologia • logistyka i zarządzanie produkcją 
• podstawy zarządzania • zarządzanie ja-
kością i bezpieczeństwem • makro i mikro-
ekonomia • gospodarka wodno – ściekowa 
i odpadami • gospodarka energetyczna.

UMIEjętnośCI:
•  zarządzanie i  projektowanie procesów 
produkcyjnych,
•  organizowanie pracy zespołów w zakła-
dach produkcyjnych,
•  nadzorowanie procesów i  systemów 
produkcyjnych z  wykorzystaniem za-
awansowanych technik informatycznych,
•  komputerowe projektowanie systemów  
technicznych,

•  wdrażanie nowych technologii i innowa-
cyjności,
•  projektowanie maszyn i  mechanizmów 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
inżynierskich oraz rysunku technicznego,
•  wachlarz wiedzy i  umiejętności facho-
wych, zgodnych z wybraną specjalnością.
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kierunek ZarZĄDZaNIe 
I INŻyNIerIa proDUkcJI
studia II stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny

PRAKtYKI:
Studenci odbywają w czasie studiów obo-
wiązkowe praktyki dyplomowe. Instytut 
Techniczny utrzymuje stały kontakt z ce-
nionymi przedsiębiorstwami, reprezen-
tującymi każdą z  prowadzonych specjal-
ności, dzięki czemu zapewnia możliwość 
zdobycia doświadczenia i pełną realizację 
oczekiwań wobec praktyki dyplomowej 
jako części procesu kształcenia. Miejsca 
odbywania praktyk to m.in.:
• Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.,
• Fakro Sp. z o.o.,
• SGL Carbon Polska S.A.,
• RAMEX Sp. z o.o.,
• NEWAG S.A.,
• KONSPOL Holding Sp. z o.o.,
• MPEC Sp. z o.o.,
• Prospona Sp. z o.o.,
• Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o.,
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• biura projektowe.

Absolwenci kierunku znajdują zatrud-
nienie w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych, jednostkach projektowych i  do-
radczych, jednostkach gospodarczych, 
a  także w  administracji samorządowej. 
Są również przygotowani do samo-
dzielnego prowadzenia własnych firm. 
Dzięki odpowiedniemu programowi 
kształcenia spełniają wymogi stawiane 
przez współczesny, dynamiczny i  mię-
dzynarodowy przemysł. Przedsiębior-
stwa, z  którymi współpracuje Instytut 
Techniczny, na bieżąco przekazują swoje 
uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze 
i  bogatemu zapleczu laboratoryjnemu 
jesteśmy w  stanie przekazać studen-
tom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich 
w  nowe umiejętności praktyczne. Nasi 
absolwenci z sukcesami rozwijają swoje 
kariery w  firmach zajmujących się pro-
dukcją energii, żywności, maszyn, pojaz-
dów lądowych i  powietrznych, a  także 
w  wielu innych wysoce wyspecjalizo-
wanych branżach, gdzie potrzebny jest 
dobrze wykształcony i przygotowany do 
dalszego rozwoju inżynier.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie 

systemów poprawy jakości kształcenia oraz 
Krajowych Ram Kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku  
Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za 
zadanie wykształcić absolwentów, którzy 
sprostają podwyższonym wymaganiom 
przedsiębiorstw, szukających specjalistów 
posiadających nie tylko fachową wiedzę 
inżynierską, ale jednocześnie potrafią-
cych organizować i  zarządzać produkcją 
nawet w skali całej firmy. Nasz Instytut, co 
potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego, przykłada szcze-
gólną wagę do ciągłego doskonalenia ja-
kości kształcenia, tak by nasi absolwenci 
z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

SPECjAlnośCI:
•Ekonomika i organizacja produkcji i usług
• Technologie produkcji i eksploatacja sys-
temów technicznych

UMIEjętnośCI:
•  zarządzanie różnorodnymi obszarami 
funkcjonowania przedsiębiorstw produk-
cyjnych oraz ich zasobami,
•  wykonywanie analiz ekonomiczno-fi-
nansowych przedsiębiorstw produkcyj-
nych i usługowych,
•  przeprowadzanie rachunku ekonomicz-
nego w  ramach planowania przedsię-
wzięć gospodarczych i inwestycji,
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•  organizowanie i wdrażanie zintegrowa-
nych systemów zarządzania,
•  planowanie projektów i  przedsięwzięć 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach,
•  wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii informatycznych wspomagających 
procesy podejmowania decyzji,
•  wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w  przed-
siębiorstwach,

•  projektowanie i wdrażanie złożonych sys-
temów produkcyjnych z  wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informatycz-
nych, mechatronicznych i inżynierskich,
•  organizacja i prowadzenie prac badaw-
czych, rozwojowych, doradztwo technicz-
ne i organizacyjne w zakresie produkcji,
•  wiedza i umiejętności praktyczne z za-
kresu inżynierii oraz eksploatacji maszyn 
i urządzeń.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• inżynieria systemów technicznych 
•  technologie informatyczne w  inżynierii 
produkcji • organizacja systemów pro-
dukcyjnych • zarządzanie wiedzą i syste-
my wspomagania decyzji • zarządzanie 
projektem i  innowacjami • zintegrowane 
systemy zarządzania • zarządzanie stra-
tegiczne • zarządzanie odpadami • pro-
gnozowanie i  symulacje w  przedsiębior-
stwie • doradztwo i informacja techniczna 
• rozwój innowacyjnego produktu.

PRAKtYKI:
Studenci odbywają w czasie studiów obo-
wiązkowe praktyki dyplomowe w wymiarze 
12 tygodni. Instytut Techniczny współpra-
cuje z  wieloma firmami, które gwarantują 
wykorzystanie tego czasu na zdobycie nie-
zbędnych umiejętności i doświadczenia.
 Miejsca odbywania praktyk to m.in.:
• WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.,
• SGL Carbon Polska S.A.,
• Fakro Sp. z o.o.,
• RAMEX Sp. z o.o.,
• NEWAG S.A.,
• KONSPOL Holding Sp. z o.o.,
• MPEC Sp. z o.o.,
• Prospona Sp. z o.o.,
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• biura projektowe, 
• spółki komunalne.

Absolwenci kierunku mogą prowadzić 
działalność gospodarczą lub znaleźć 
zatrudnienie w  przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, jednostkach projek-
towych i  doradczych, jednostkach 
gospodarczych i  administracyjnych, 
a także w administracji samorządowej. 
Przygotowani są do prowadzenia twór-
czej działalności w  zakresie inżynierii 
produkcji oraz zarządzania produkcją 
i  innowacjami. Absolwenci kierunku, 
ze względu na jego specyfikę, odnajdu-
ją się na stanowiskach kierowniczych, 
gdzie wymagany jest zestaw umiejęt-
ności związanych z zarządzaniem pra-
cownikami, produkcją i finansami.



22

Dynamiczne zmiany zachodzące w życiu 
społecznym, wzrost zapotrzebowania 
na profesjonalną opiekę pielęgniarską 
nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie 
w różnych fazach życia, zwiększa ocze-
kiwania społeczeństwa w stosunku do 
osób wykonujących zawody medyczne. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej  
spowodowało zmiany w systemie kształ-
cenia pielęgniarek zgodnie z założeniami 
Europejskiej Strategii Światowej Organi-
zacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek 
i Położnych. Kwalifikacje nabywane przez 
naszych absolwentów są automatycznie 
i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii 
Europejskiej, co wpływa na to, iż absol-
went może korzystać ze wspólnotowego 
rynku pracy zgodnie z obowiązującymi 
w tym przedmiocie przepisami. 

Kierunek Pielęgniarstwo posiada 
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej  
Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• anatomia • biochemia i biofizyka • fizjo-
logia • farmakologia • genetyka • mikro-
biologia • patologia • radiologia • badania 
fizykalne • zdrowie publiczne • dietetyka 
•  pielęgniarstwa specjalistyczne w po-
szczególnych dziedzinach medycyny, tj: 
anestezjologia, chirurgia, choroby we-
wnętrzne, geriatria, neurologia, opieka pa-
liatywna, pediatria, położnictwo, psychia-
tria, rehabilitacja.

Praktyczna nauka zawodu w cyklu kształ-
cenia trwa 2300 godzin, prowadzona jest 
w formie zajęć praktycznych i praktyk za-
wodowych. Zajęcia są realizowane pod 
kierunkiem nauczycieli akademickich oraz 

pracowników podmiotów (pielęgniarek), 
w których realizowane są świadczenia lecz-
nicze, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabili-
tacyjne, posiadających prawo wykonywania 
zawodu i duże doświadczenie zawodowe.

Studia niestacjonarne, tzw. pomostowe, 
przeznaczone są dla  osób,  które posia-
dają świadectwo dojrzałości oraz dyplom 
pielęgniarki/pielęgniarza, są absolwenta-
mi liceum medycznego lub medycznych 
szkół zawodowych. Czas kształcenia zale-
ży od rodzaju ukończonej szkoły medycz-
nej (od 2 do 3 semestrów).

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo (stu-
diów pierwszego stopnia) jest przygo-
towany do pracy na stanowisku pielę-
gniarki/pielęgniarza w systemie ochrony 
zdrowia i opieki społecznej w szczególności 
w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-
-opiekuńczych, zakładach pielęgnacyjno-
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-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-
-hospicyjnej, zakładach pracy chronionej, 
zakładach opieki społecznej, sanatoriach, 
jednostkach systemu ratownictwa me-
dycznego, placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej tj. przychodniach, ośrodkach 
zdrowia, opiece środowiskowej, w środowi-
sku nauczania i wychowania, w środowisku 
pracy, domu pacjenta, zespole lekarza ro-
dzinnego i innych placówkach, w zależności 
od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawo-
dowych uzyskanych przez pielęgniarkę/
pielęgniarza.

Studia trwają 2 lata (4 semestry), łączna 
liczba godzin dydaktycznych 1360, z cze-
go kształcenie praktyczne realizowane 
jest w czasie 410 godzin.

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• pielęgniarstwo europejskie • podstawy 
psychoterapii • zarządzanie w pielęgniar-
stwie • farmakologia • intensywna terapia 
• nowoczesne techniki diagnostyczne 
•   specjalistyczna opieka pielęgniarska 
nad chorymi • pielęgniarstwo onkologicz-
ne • transplantologia.

Zatrudnienie absolwenta kierunku  
Pielęgniarstwo, studia drugiego stop-
nia (magister Pielęgniarstwa):
• kierowanie i zarządzanie zespołami pie-
lęgniarek,
• samodzielne wykonywanie zawodu pie-
lęgniarki/pielęgniarza w różnych placów-
kach opieki medycznej, 
• stanowiska administracyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem lub 
nadzorem nad udzielaniem świadczeń me-
dycznych, 
• w podmiotach zobowiązanych do finan-
sowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych,
• organy administracji publicznej, których 
zakres działania obejmuje nadzór nad 
ochroną zdrowia,
• w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdro-
wia i innych jednostkach organizacyjnych 
Sił Zbrojnych RP w Centralnym Zarządzie 
Służby Więziennej, gdzie wykonuje się 
czynności związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i nadzorem nad udzie-
laniem świadczeń opieki zdrowotnej dla 
osób pozbawionych wolności,
• na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza 
w domach pomocy społecznej, w żłobkach, 
• w organach samorządu pielęgniarek i po-

łożnych lub wykonywanie pracy na rzecz 
samorządu,
• wykonywanie pracy na rzecz doskonale-
nia zawodowego pielęgniarek lub położ-
nych oraz nauczania zawodu pielęgniarki,
• prowadzenie prac naukowo-badawczych 
w zakresie pielęgniarstwa. 

kierunek pIeLęgNIarstwo 
studia II stopnia, stacjonarne  

i niestacjonarne, profil praktyczny
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Celem kształcenia jest przygotowanie 
kompetentnych pracowników jednostek 
ratownictwa medycznego, funkcjonują-
cych w ramach Programu Zintegrowane 
Ratownictwo Medyczne. 

Umiejętności zawodowe student nabywa 
w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryj-
nych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych w: 
stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpi-
talnych Oddziałach Ratunkowych, Oddzia-
łach Intensywnej Terapii, Salach Intensyw-
nego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, 
Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach 
ratownictwa specjalistycznego: Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego i innych. Łączny czas kształcenia 
praktycznego wynosi 1300 godzin. 

Przykłady przedmiotów w toku studiów:
• anatomia • fizjologia człowieka • bioche-
mia • biofizyka • farmakologia • podstawy 
języka migowego • pierwsza pomoc • kwa-
lifikowana pierwsza pomoc • psychologia 
• interwencja kryzysowa • toksykologia 
•  stany zagrożenia życia w chirurgii • cho-
robach wewnętrznych • intensywna tera-
pia z anestezjologią • podstawy transfu-
zjologii • radiologia • medycyna katastrof 
• medycyna ratunkowa • metodyka na-
uczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej 
pierwszej pomocy • medyczne czynności 
ratunkowe. 

Absolwent kierunku Ratownictwo me-
dyczne jest przygotowany do samodziel-
nego wykonywania zawodu ratownika 
medycznego: 
• w publicznych i niepublicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej, w tym w szpital-
nych oddziałach ratunkowych, zespołach 
ratownictwa medycznego, specjalistycz-
nych służbach ratowniczych,
•  w Centrum Powiadamiania Ratunkowe-
go szczebla powiatowego i regionalnego, 
•  w powiatowych i wojewódzkich zespo-

łach do spraw opracowania regionalnych 
planów zabezpieczenia kryzysowego,
• w strukturach Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego,
• w charakterze instruktora pierwszej po-
mocy i kwalifikowanej 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 
przemysłowych,
• przy zabezpieczaniu medycznym im-
prez masowych.

kierunek ratowNIctwo 
MeDycZNe 

studia I stopnia, stacjonarne  
i niestacjonarne, profil praktyczny



Studiowanie nie zamyka się tylko i wy-
łącznie na przyswajaniu wiedzy, którą 
należy opanować na poszczególnych za-
jęciach. To także czas, aby rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje w wolnym cza-
sie. Można to robić na przykład działając 
w studenckich kołach naukowych. 

Jeżeli masz zainteresowania pokrywające 
się z istniejącymi już kołami, to zachęca-
my - przyłącz się do nich. A jeżeli masz 
nowy pomysł, zebrałeś kilku studentów 
oraz znalazłeś nauczyciela akademickie-
go, który popiera twoją inicjatywę, to nie 
zwlekaj - zgłoś się do Dyrektora Instytu-
tu, który pomoże utworzyć nowe koło. 
Powodzenia i miłej pracy.

StUDENCkIE kOŁA NAUkOWE
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IE

IP IJO

IkfIZ

It
Informatyczne Koło Naukowe
 
Koło Naukowe „Vehiculum” 

Koło Naukowe „Ekologus”

Koło Naukowe 
„Lingwista”  

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego 

Koło Naukowe „Marketer” 

Akademickie Koło Turystyczne „Kuklik” 

Koło Informatyczne „INFerno” 

Koło Naukowe „Akredytywa” 

Dziennikarskie Koło Naukowe 

Koło Naukowe „Axios”

Koło Naukowe Pedagogów 

Koło Naukowo-Artystyczne „Piekarnia”

Studenckie Koło Przyrodników 

Koło Naukowe 
„Wspomaganie Rozwoju Dziecka” 

Koło Naukowe Promocji Zdrowia

Koło Naukowe „eRka”



Kształcenie UStAWICZNE
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Uczelnia od lat prowadzi kształcenie 
ustawiczne osób dorosłych dla różnych 
grup zawodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem: nauczycieli, pracow-
ników administracji, pielęgniarek i po-
łożnych, kadry kierowniczej różnych 
zakładów pracy. Jest ono realizowane 
w formie studiów podyplomowych, 
kursów dokształcających i szkoleń. 
Wszystkie formy tego typu edukacji są 
ukierunkowane na uzupełnienie kwa-
lifikacji lub kompetencji zawodowych, 
niezbędnych na współczesnym, konku-
rencyjnym rynku pracy.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które legitymują się wykształceniem wyższym, co najmniej na poziomie 
licencjata. Trwają od dwóch do trzech semestrów, w zależności od wymagań określonych w przepisach szczegółowych, do-
tyczących kwalifikacji zawodowych. Za organizację studiów odpowiadają instytuty, funkcjonujące w Uczelni. Studia kończą 
się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje „świadectwo ukończenia studiów podyplomowych” kwalifikacyjnych 
bądź doskonalących.

•  Specjalista ds. zamówień publicznych
•  Zarządzanie w ochronie zdrowia
•  Zarządzanie zasobami ludzkimi

•  Nauczyciel języka angielskiego w edukacji 
   przedszkolnej i wczesnoszkolnej
•  Specjalista językowo-biznesowy

• Informatyka dla nauczycieli

•  Arteterapia z elementami pomocy 
   psychologiczno-pedagogicznej
•  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
•  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
   intelektualną
•  Multimedia z projektowaniem graficznym
•  Organizacja i zarządzanie oświatą
•  Przygotowanie pedagogiczne
•  Rozwijanie umiejętności wychowawczych 
   i psychoprofilaktycznych nauczycieli – wychowawców 
   gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
•  Socjoterapia
•  Terapia pedagogiczna
•  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
•  Wychowanie przedszkolne

Thursday, October 16

100%

INSTYTUT EKONOMICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

INSTYTUT TECHNICZNY

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

StUDIA PODyPLOMOWE
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•  Język angielski dla maturzystów – matura podstawowa
•  Język angielski dla maturzystów – matura rozszerzona

• Podstawy programowania obrabiarek sterowanych    
   numerycznie w systemie MTS
•  Podstawy projektowania w systemie Catia

• Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
   psychiatrycznego dla pielęgniarek
• Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
   nefrologicznego z dializoterapią
• Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
   internistycznego
• Edukator w cukrzycy
• Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
• Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa 
   uzdrowiskowego
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla 
   pielęgniarek i położnych
• Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie 
   odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
• Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 
  edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

•  Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych 
   przypadkach – poziom podstawowy 
•  Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych 
   przypadkach –  poziom rozszerzony

•  Kurs podstawowy systemu językowo-migowego
•  System językowo-migowy w pracy pedagogicznej 
   i wychowawczej

•  Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych 
  potrzebach edukacyjnych jako alternatywna 
  forma terapii w szkole
•  Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem 
   w klasie I
•  Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych 
   potrzebach edukacyjnych
•  Konstruowanie indywidualnych programów 
   edukacyjno-terapeutycznych – IPET i planów 
   działań wspierających – PWD
•  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
   w polskim systemie edukacji
•  Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
•  Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

INSTYTUT TECHNICZNY

INSTYTUT ZDROWIA

INSTYTUT ZDROWIA

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

kUrSy DOkSZtAŁCAJąCE SZkOLENIA

Szczegółowe informacje dotyczące opisu poszczególnych 
specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, 
a  także oferta kursów dokształcających i szkoleń oraz 
zasady, terminy rekrutacji i koszty kształcenia znajdują się 
na stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl w zakładce 
„nasza oferta edukacyjna”. 

Dodatkowych informacji udzielają także sekretariaty 
poszczególnych instytutów.

Kursy dokształcające są formą kształcenia ustawicznego, trwają-
cą powyżej 30 godzin zajęć, ale nie dłużej niż jeden semestr. Kursy 
służą przede wszystkim poszerzeniu i aktualizacji dotychczasowej 
wiedzy oraz kształceniu bądź doskonaleniu umiejętności zawodo-
wych i kompetencji społecznych, wymaganych od pracowników. 
Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wymagane 
wykształcenie, określone odrębnie dla każdego rodzaju kursu. 
Absolwenci kursów otrzymują „świadectwo ukończenia kursu”. 
Jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi kursy są instytuty. 

Szkolenia są najkrótszą formą kształcenia ustawicznego, trwającą 
do 30 godzin zajęć. Szkolenia mogą być prowadzone w formie wy-
kładów, ale także seminariów, laboratoriów, ćwiczeń, treningów itp. 
Uczelnia prowadzi z własnej inicjatywy szkolenia otwarte dla róż-
nych odbiorców w zakresie zaproponowanej  tematyki. Może pro-
wadzić także, na wniosek pracodawców, przedsiębiorstw, samorzą-
dów, szkół szkolenia zamknięte dla określonej grupy pracowników, 
zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami. Uczestnicy szkoleń, po 
ich ukończeniu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 
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BIBLIOtEkA
BU

Główna siedziba Biblioteki
al. Wolności  40, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547 56 10
 biblioteka@pwsz-ns.edu.pl

Filia w Instytucie Pedagogicznym
ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547 56 06, 547 56 07
 bibliotekaip@pwsz-ns.edu.pl 

Filia w Instytucie Języków Obcych
ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547 56 08, 547 56 09
 bibliotekaijo@pwsz-ns.edu.pl 

Ponad 70 000 publikacji  •
polskich i obcojęzycznych

Elektroniczny system zamówień, • 
rezerwacji i prolongowania

•  Dostęp do publikacji tradycyjnych 
   oraz elektronicznych 

Komfortowa i dobrze •
wyposażona czytelnia 

•  45 stanowisk komputerowych 
   z dostępem do Internetu

•  Bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi

•  Miła i fachowa obsługa

Główna siedziba Biblioteki znajduje się 
w przestronnym budynku w centrum 
miasta, stwarzającym odpowiednie wa-
runki do pracy indywidualnej. W czytel-
ni użytkownicy mają  wolny dostęp do 
publikacji, co czyni Bibliotekę miejscem 
przyjaznym i otwartym. 
Księgozbiór oprócz literatury z zakre-
su przedmiotów nauczania obejmuje 
także literaturę uzupełniającą, która 
ułatwia pisanie prac dyplomowych i se-
mestralnych.

B



DOM
StUDENtA DS
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Dom Studenta
ul. Długosza 61

33-300 Nowy Sącz
tel. 18 547 35 33 

Bezpłatny dostęp  •
do Internetu WiFi

Pokoje 1, 2 lub 3-osobowe •
typu „studio” 

Dogodna lokalizacja, •
blisko centrum,
dworca PKS i instytutów

 •  Nowe i wygodnie umeblowanie 

•  Sala telewizyjna, pralnia, 
   stołówka, świetlica, winda, 
   podjazd dla niepełnosprawnych

•  176 miejsc dla studentów 

•  Wyremontowane łazienki i kuchnie

Studenci spoza Nowego Sącza mogą za-
mieszkać w Domu Studenta, który jest 
usytuowany blisko Instytutów, dworca 
i Biblioteki (5-20 min pieszo). 
Opłaty za miejsce w pokoju są wyliczo-
ne w sam raz na studencką kieszeń:  
280-320-360 zł/m-c. 
Aby otrzymać miejsce w akademiku na-
leży złożyć wniosek dostępny na stronie 
internetowej lub w recepcji. 

Możesz uczyć się i mieszkać w doborowym 
towarzystwie i miłej atmosferze!



warto wiedzieć, że…

pwsZ jest Uczelnią przyjazną niepeł-
nosprawnym. sukcesywnie dostoso-
wuje swoje funkcjonowanie, wyposa-
żenie i infrastrukturę do ich potrzeb.
Pełnomocnik Rektora ds. osób nie-
pełnosprawnych doradzi w kwestiach 
problematycznych.

Studencki Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych reprezentuje interesy stu-
dentów niepełnosprawnych wobec 
Władz Uczelni oraz pracowników dy-
daktycznych i administracji.

UczeLniana RaDa
SAMOrZąDU StUDENtóW

Ur
SS

Biuro (Dom Studenta) 
ul. Długosza 61, pok. 01

samorzad@pwsz-ns.edu.pl
tel. 601 215 870

Dbamy o to, żebyś wyniósł ze studiów 
masę wyjątkowych wspomnień i niezapomnianych przygód!

dołącz, pracuj i baw się z Nami!
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów:

•  reprezentuje studentów przed Władzami 
Uczelni oraz władzami samorządowymi,
•  stoi na straży przestrzegania Regulami-
nu Studiów i Praw Studentów,
•  integruje środowisko studentów i miesz-
kańców Domu Studenta,
•  bierze aktywny udział w pracach Senatu 
oraz innych organów Uczelni, 
•  uczestniczy w pracach Komisji Państwo-
wych Wyższych Szkół Zawodowych oraz 
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Organizujemy:

•  juwenalia,
•  studenckie czwartki,

•  otrzęsiny I roku,
•  wybory Miss PWSZ,

•  wampiriadę i dni dawcy szpiku,
•  wydarzenia kulturalne, 

artystyczne i rozrywkowe, 
•  zawody sportowe, m.in. biegowe, 
narciarskie, turniej darts, turniej gry 

w bilard, turniej bumperball.



Ak
ademickie Biuro Karier

KARIERA

ABk
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Siedziba
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. 13

tel. 18 443 45 45, 601 860 042
http://bk.pwsz-ns.edu.pl

Doradca zawodowy 
mgr Katarzyna Kowalczyk

Poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

ABK działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów 
i absolwentów oraz realizuje takie zadania jak:

 •  oferuje porady doradcy zawodowego,
 •  prowadzi bezpłatne szkolenia z doradztwa  
zawodowego, 
•  zbiera i udostępnia oferty pracy,
 •  udostępnia studentom i absolwentom 
informacje o rynku pracy oraz możliwościach 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 •  prowadzi bazę danych studentów i absolwen-
tów zainteresowanych znalezieniem pracy,
 •  pomaga pracodawcom w pozyskaniu  
odpowiednich kandydatów,

 •  pośredniczy w organizowaniu staży  
zawodowych.

Doradzamy studentom szukającym 
pracy jak odpowiednio przygotować 
dokumenty aplikacyjne, a także udo-
stępniamy zgłoszone nam oferty pracy. 
Pracodawcom natomiast pomagamy 
znaleźć wśród naszych studentów i ab-
solwentów odpowiednich kandydatów 
na oferowane przez nich stanowiska 
pracy.

W Uczelni działa także Klub Absolwen-
ta, którego celem jest integracja ab-
solwentów PWSZ, a przede wszystkim 
pogłębianie więzi koleżeńskich nawią-
zanych podczas studiów. Aby przystą-
pić do Klubu należy wypełnić krótki 
formularz on-line znajdujący się na 
stronie internetowej PWSZ.  Członko-
stwo w Klubie Absolwenta jest dobro-
wolne i bezpłatne.

aKaDeMicKie
BIUrO kArIEr



nOWOczesna
BAZA SPOrtOWA BS

Instytut Kultury Fizycznej
ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 547 11 01
ikf@pwsz-ns.edu.pl

www.pwsz-ns.edu.pl/ikf/

PWSZ w Nowym Sączu posiada nowocze-
sną bazę sportową w postaci kompleksu 
dydaktyczno-sportowego Instytutu Kul-
tury Fizycznej przy ul. Kościuszki 2. Jego 
budowę zrealizowano w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013. W roku 2013 
obiekt otrzymał tytuł: „Najlepsze Przed-
sięwzięcie Roku w  Małopolsce – Lider 
Małopolski 2012” w  konkursie przepro-
wadzonym przez Kapitułę Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Małopolski.

W skład kompleksu IKF wchodzą:
•  budynek dydaktyczny,
•  pełnowymiarowa hala sportowa z tune-
lem lekkoatletycznym i salą fitness,
•  treningowa hala sportowa z siłownią,
•  kryta pływalnia, 
•  wielofunkcyjne boiska zewnętrzne,
• pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze 
sztuczną trawą,
•  stadion lekkoatletyczny wraz z  zaple-
czem.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą 
dydaktyczną, w skład której wchodzą pra-
cownie:
•  anatomii,
•  antropologii,
•  fizjologii i biochemii (komora hipoksyj-
na, komora termoklimatyczna),
•  biomechaniki,
•  odnowy biologicznej,
•  krioterapii,
•  kinezyterapii,
•  fizykoterapii, 
•  hydroterapii,

•  masażu,
•  terapii manualnej,
•  diagnostyki wad postawy,
•  psychologii sportu.

„Budowa Instytutu Kultury Fizycznej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w Nowym Sączu”.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie

dla Małopolski”.
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warto wiedzieć, że…

Będąc członkiem AZS-u otrzymujesz 
ważną na całym świecie międzynarodo-
wą legitymację ISIC-AZS i z nią związane 
przywileje oraz zyskujesz ubezpieczenie 

NNW, które obowiązuje wszystkich 
studentów Uczelni.

aKaDeMicKi
ZWIąZEk SPOrtOWy

BU

Biuro KU AZS PWSZ Nowy Sącz
ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz 

 pok. nr 19 (I piętro - nowa hala sportowa) 
tel. 793 011 919, azs.ns@o2.pl, www.azs-ns.pl

Prezes: mgr Zbigniew Małek 
e-mail: zbigniew.malek@op.pl 

Klub Uczelniany AZS PWSZ Nowy Sącz 
jest największą w Uczelni organizacją 
studencką. Może do niej przystąpić każ-
dy student i absolwent, który lubi sport 
i chciałby rozwijać swoje pasje. Zajęcia 
sportowe prowadzą profesjonalni tre-
nerzy i instruktorzy.  

AZS
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Głównym zadaniem KU AZS jest propago-
wanie wśród studentów sportu i rekreacji 
sportowej, a przede wszystkim promowa-
nie sportowego stylu życia. Opieką objęci 
są amatorzy oraz czynni zawodnicy róż-
nych dyscyplin sportowych. Najlepsi w da-
nej dyscyplinie sportowej reprezentują 
Uczelnię w  Akademickich Mistrzostwach 
Małopolski, a następnie w Akademickich 
Mistrzostwach Polski. Studenci PWSZ 
wielokrotnie zdobywali medale Akade-
mickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej 
kobiet i mężczyzn, futsalu, piłce nożnej, pił-
ce ręcznej, wspinaczce i kickboxingu. 

Sekcje sportowe: 
• aikido • futsal • gimnastyka • judo/sambo 
• koszykówka • piłka nożna • piłka ręczna 
• piłka siatkowa • pływanie • sporty siłowe  
• tenis stołowy • tenis ziemny.

•  zaloguj się na stronie www.azs-ns.pl 
i wypełnij wniosek on-line,  

•  wydrukuj wygenerowaną deklarację 
członkowską, 

•  podpisaną deklarację wraz z 1 zdję-
ciem oraz wybraną na dany rok opcją 
składki ubezpieczeniowej i roczną 
składką członkowską (25 zł) dostarcz 
do biura KU AZS.

aby zostać członkiem aZs:



wyjazdy na wybrany 
semestr studiów do partnerskiej 

uczelni zagranicznej

praktyki zawodowe dla studentów 
i absolwentów w wybranym kraju 

Unii Europejskiej

wysokie stypendia  
na pokrycie kosztów  

pobytu zagranicą

bezpłatny kurs językowy 
on-line dla studentów

skorzystało już 
ok. 250 studentów – 

możesz i TY

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
PWSZ w zakładce „Erasmus” oraz na stronie ogólnopolskiej 

www.erasmusplus.org.pl, a także w Dziale nauki, rozwoju 
i współpracy (Rektorat, ul. Staszica 1, pok. 14 lub 15).
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PROGRaM
ErASMUS+

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało stu-
dentom szansę odbywania części studiów 
oraz praktyk poza granicami kraju. 

program erasmus+ oferuje  
dwie formy mobilności: 

•  wyjazd na część studiów  
w trakcie roku akademickiego, 
•  wyjazd na kilkumiesięczne  

praktyki zawodowe. 

Z obu form mogą skorzystać studenci stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych. Także 
absolwenci, do 12 miesięcy po obronie, mogą 
wyjechać na praktyki „erasmusa”. Rekrutacja 
prowadzona jest z kilkumiesięcznym wyprze-
dzeniem, dlatego należy śledzić ogłoszenia 
na stronie internetowej Uczelni. Wyjazdy do-
finansowywane są z grantów unijnych, a ich 
wysokość uzależniona jest od formy mobil-
ności, długości i kraju docelowego. 

Wyjeżdżające osoby mogą korzystać ze wspar-
cia finansowanego w  ramach Programu Era-
smus+, a studenci znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej mogą otrzymać  dodatkowo 
200 € miesięcznie z Programu PO WER.



Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ 
kraj Nazwa uczelni partnerskiej kierunek

1 Chorwacja Polytechnic Pula Informatyka, Mechatronika, ZIP

2 Czechy University of South Bohemia (České Budějovice) Administracja, Ekonomia

3 Czechy University of Ostrava Pedagogika

4 Dania VIA University College Pedagogika

5 Francja 3iL Ecoled`ingenieurs (AG3IL) Informatyka, Mechatronika, ZIP

6 Hiszpania University of Cordoba Administracja, Ekonomia, Filologia (Język angielski)

7 Łotwa Ventspils University College Administracja, Ekonomia, Informatyka, Filologia

8 Niemcy Hochschule Zittau/Gorlitz Informatyka

9 Niemcy Karlsruhe University of Education Filologia (Język  niemiecki)

10 Niemcy Westflische Wilhelms Universitat Munster Filologia (Język  niemiecki)

11 Norwegia Narvik University College ZIP

12 Portugalia Polytechnic Institute of Bragança Filologia (Język angielski)

13 Słowacja University of Presov Administracja, Ekonomia, Filologia, Pedagogika, Fizjoterapia, 
Pielęgniarstwo, WF

14 Słowacja Constantine the Philosopher University in Nitra Edukacja artystyczna, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Ratownictwo 
medyczne

15 Słowacja The Catholic University in Ruzomberok Edukacja artystyczna, Filologia, Pedagogika, Pielęgniarstwo, 
Ratownictwo medyczne

16 Słowacja Pavol Jozef Šafárik University in Košice Informatyka

17 Turcja Sakarya University Administracja, Ekonomia, Edukacja artystyczna, Filologia, 
Pielęgniarstwo, ZIP

18 Turcja Gazi University Filologia, WF

19 Turcja Ahi Evran University Administracja, Ekonomia, Edukacja artystyczna, Informatyka, 
Pedagogika

20 Turcja Uludağ Üniversitesi Fizjoterapia, Pedagogika

21 Turcja Istanbul Kavram Vocational School Administracja, Ekonomia, Filologia

22 Turcja Agri Ibrahim Cecen University Administracja, Ekonomia, Fizjoterapia, Pedagogika, WF

23 Turcja Mehmet Akif Ersoy Administracja, Ekonomia, Filologia

24 Węgry University of Szeged Filologia

25 Węgry University od Pecs Filologia, Pedagogika

26 Węgry Tomori Pal Foiskola Administracja, Ekonomia

27 Włochy Universita degli Studi di Verona Administracja, Ekonomia

WyJAZDy NA PrAktykI
W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-ba-
dawczej, organizacji non-profit, na uczelnię oraz do innych instytucji (np. jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpi-
tale itp.). Do krajów uczestniczących w programie Erasmus+ należy 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: 
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz państwa kandydujące do UE: Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
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WsPaRcie MateRiaLne
DLA StUDENtóW

Dział Nauczania i  Spraw Studenckich 
(Rektorat, ul. Staszica 1, pok. 07, 08) 
jest jednostką, która prowadzi obsługę 
studentów m.in. w  zakresie: pomocy 
materialnej, kredytów studenckich oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Regulamin przyznawania pomocy ma-
terialnej dla studentów PWSZ w Nowym 
Sączu jest dostępny na stronie interne-
towej Uczelni: www.pwsz-ns.edu.pl.

O kredyt studencki mogą się ubiegać 
studenci, którzy nie ukończyli 25 roku ży-
cia. Może być udzielony na czas trwania 
studiów, nie dłużej niż na 6 lat, wypłaca-
ny w miesięcznych ratach. Kredytobior-
cy, którzy ukończyli studia w grupie 5% 
najlepszych absolwentów Uczelni, mogą 
wystąpić do banku o umorzenie 20% 
kredytu pod warunkiem przedłożenia 
stosownego zaświadczenia uzyskanego 
w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. 

Ubezpieczenie zdrowotne
Uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia 
zdrowotnego studenta, który:
•  ukończył 26 rok życia i nie podlega obo-
wiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
•  nie ukończył 26 roku życia - obowiązek 
zgłoszenia ubezpieczenia ciąży na rodzi-
cach, dziadkach oraz opiekunach praw-
nych studenta. W  przypadku braku 
możliwości ubezpieczenia przez najbliż-
szych, studenta ubezpiecza Uczelnia. 

Pomoc materialna:
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 •  stypendium rektora  
dla najlepszych studentów 

 •  stypendium z własnego 
funduszu stypendialnego  •  stypendium specjalne  

dla osób niepełnosprawnych 

 •  stypendium socjalne, które może być 
zwiększone z tytułu zamieszkiwania 

w Domu Studenta lub w obiekcie  
innym niż Dom Studenta

 •  stypendium ministra  
za wybitne osiągnięcia

 •  zapomoga 



?

Kontynuując naukę w naszej Uczelni 
zdobędziesz wiedzę, nowe umiejętności 
i kompetencje, a tym samym nowe kwa-
lifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej 
odnajdziesz się na konkurencyjnym rynku 
pracy, a także zaspokoisz swoje aspiracje 
i osobiste potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy! Sądecczyzna potrzebuje ludzi 
wykształconych, twórczych, z pasją oraz re-
alizujących swoje plany i zamierzenia.

www.pwsz-ns.edu.pl

cZy NaDaL ZastaNawIasZ sIę

JeśLI tak, weJDź Na stroNę

CO ROBIĆ W SWOIM ŻYCIU
i gdzie kontynuować dalszą

www.pwsz-ns.edu.pl

EDUkACJĘ?

i sprawdź szczegóły!

Zobacz co ciekawego na Ciebie 
czeka i  jak wygląda proces re-
krutacji. 

100%

37

1

2

3

4

6

5

Zarejestruj się on-line 
na stronie Uczelni  

Dokonaj 
opłaty rekrutacyjnej   

Złóż komplet dokumentów 
w Instytucie, w którym 
zamierzasz studiować 

Jeśli wybrałeś kierunek 
studiów wymagający szczegól-
nych predyspozycji, zgłoś się  

na egzamin wstępny
Cierpliwie poczekaj  

na ogłoszenie  
wyników rekrutacji 

Koniecznie potwierdź 
osobiście chęć podjęcia 

studiów w Instytucie 
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Warunki i tryb rekrutacji 
na rok akademicki 2016/2017

Rekrutacja w  roku akademickim 
2016/2017 w  Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Nowym Sączu na studia 
stacjonarne i niestacjonarne pierwszego 
i  drugiego stopnia rozpoczynające się 
w semestrze zimowym, będzie prowadzo-
na w okresie od 9 maja do 29 lipca 2016 r.

Na studia stacjonarne i  niestacjo-
narne drugiego stopnia na kierunku Za-
rządzanie i inżynieria produkcji rozpoczy-
nające się w semestrze letnim rekrutacja 
będzie prowadzona również w okresie od 
9 stycznia do 25 lutego 2017 r.

W przypadku niewykorzystania przez 
kandydatów ustalonej przez Senat liczby 

miejsc, Rektor ogłasza rekrutację uzupełnia-
jącą, która będzie prowadzona w okresie od 
1 sierpnia do 30 września 2016 r., a w przy-
padku studiów niestacjonarnych, do dnia 
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, nie póź-
niej jednak niż do dnia 8 października 2016 r.

Rekrutacja przeprowadzana jest 
przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne 
dla kandydatów na studia: 
1. pierwszego stopnia, którzy uzyskali: 

1) świadectwo dojrzałości w wyniku eg-
zaminu maturalnego – „nowa matura” 
(wykaz przedmiotów w tabelach, str. 43 – 45),

2) świadectwo dojrzałości w  wyniku 

egzaminu dojrzałości – „stara matura”  
(wykaz przedmiotów w tabelach, str. 46 – 48);

2. drugiego stopnia, kierunku Ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw, którzy 
posiadają dyplom ukończenia studiów 
(pierwszego stopnia) na kierunku przy-
pisanym do:
1) obszaru nauk humanistycznych – 
dziedziny nauk humanistycznych – dys-
cypliny naukowej nauk o zarządzaniu,
lub   
2) obszaru nauk społecznych – dzie-
dziny nauk ekonomicznych – dyscyplin 
naukowych: ekonomia lub finanse lub 
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nauki o zarządzaniu lub towaroznaw-
stwo, dziedzina nauk prawnych – nauki 
o administracji,
lub
3) uzyskali tytuł magistra, inżyniera, li-
cencjata lub równorzędny w obszarach 
wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach 
naukowych niewymienionych w pkt. 1 i 2; 

3. drugiego stopnia, kierunku Pedagogika, 
którzy posiadają dyplom ukończenia 
studiów:
1) kierunku Pedagogika w  specjalno-
ściach: wychowanie przedszkolne/edu-
kacja przedszkolna i  wczesnoszkolna/
edukacja elementarna – z możliwością 
studiowania na każdej z dwóch ofero-
wanych specjalnościach (nauczyciel-
skiej i nienauczycielskiej);
2) kierunku Pedagogika w  specjalno-
ściach innych niż wymienione w pkt 1 
lub na kierunkach studiów z  obszaru 
nauk humanistycznych lub społecz-
nych w specjalnościach nauczycielskich 
– z możliwością studiowania na specjal-
ności nienauczycielskiej;
3) na kierunkach studiów z  obszaru 
nauk humanistycznych lub społecz-
nych w specjalnościach nauczycielskich 
z  możliwością studiowania na specjal-
ności nauczycielskiej po zaliczeniu mo-
dułu przedmiotów dydaktycznych;  

4. drugiego stopnia, kierunku Pielęgniar-
stwo, którzy posiadają tytuł zawodowy 
„licencjat pielęgniarstwa”;

5. drugiego stopnia, kierunku Zarządzanie 
i inżynieria produkcji, którzy uzyskali:
1) tytuł inżyniera lub magistra inżynie-
ra kierunku studiów mieszczącego się 
w obszarach:

a) nauk technicznych – dziedzina 
nauk technicznych – wszystkie 
dyscypliny naukowe;

b) nauk rolniczych, leśnych i weteryna-
ryjnych – dziedzina nauk rolniczych 
– dyscypliny: inżynieria rolnicza, 
ochrona i kształtowanie środowiska, 
technologia żywności i żywienia;

2) tytuł licencjata lub magistra miesz-
czącego się w jednym z obszarów:

a) nauk społecznych – dziedzina nauk 
ekonomicznych – wszystkie dyscy-
pliny naukowe;

b) nauk ścisłych – dziedzina nauk ma-
tematycznych – wszystkie dyscy-
pliny naukowe.

♦♦♦

Na studia pierwszego stopnia 
w pierwszej kolejności przyjmowani są lau-
reaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą 
Nr 13/2013 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 
24 maja 2013 r. (z późn. zm.) w  sprawie 
określenia zasad przyjmowania na studia 
laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 
centralnego (www.pwsz-ns.edu.pl, zakład-
ka „Dla kandydata/Akty prawne”). Pozostali 
kandydaci przyjmowani są w  kolejności 
określonej na podstawie sumy punktów, 
zgodnie z  zasadami przyjęć ustalonymi 
w  załącznikach: Nr 1 i  Nr 2 do Uchwały 
Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 
17 kwietnia 2015 r. w  sprawie ustalenia 
warunków, trybu i  terminu rozpoczęcia 
i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzo-
nej w  drodze elektronicznej oraz zakresu 
egzaminu wstępnego na studia o  profilu 
praktycznym pierwszego i drugiego stop-
nia w  roku akademickim 2016/2017 oraz 
na podstawie Uchwały Nr 77/2015 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu z dnia 20 listopada 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia 
warunków, trybu i  terminu rozpoczęcia 
i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzo-
nej w  drodze elektronicznej oraz zakresu 
egzaminu wstępnego na studia o  profilu 
praktycznym pierwszego i drugiego stop-
nia w roku akademickim 2016/2017.

Kandydaci na studia pierwszego 
stopnia legitymujący się maturą między-
narodową przechodzą postępowanie 
rekrutacyjne według zasad ustalonych 
w  Uchwale Nr 33/2015 uwzględniając 
przelicznik punktacji:

♦♦♦

Na kierunku Ekonomika i organi-
zacja przedsiębiorstw – studia drugie-
go stopnia listę rankingową kandydatów, 
tworzy się biorąc pod uwagą końcową 
ocenę uwzględnioną na dyplomie ukoń-
czonego kierunku studiów, a dla kandy-
datów wymienionych w ust. 2 pkt 3 listę 
rankingową tworzy się biorąc pod uwagę 
średnią arytmetyczną ocen uwzględ-
niającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę 
stanowiącą średnią arytmetyczną ocen 
uzyskanych na egzaminie wstępnym.

Na kierunkach Pielęgniarstwo oraz 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – stu-
dia drugiego stopnia listę rankingową kan-
dydatów tworzy się na podstawie średniej 
arytmetycznej ocen uzyskanych w  trakcie 
studiów, określonej w  zaświadczeniu wy-

OCENA LICZBA 
PUNKTÓW

mediocre 30

satisfactory 50

good 70

very good 85

excellent 100



40

danym przez uczelnię, która nadała tytuł 
zawodowy lub na podstawie średniej aryt-
metycznej ocen wyliczonej przez Instytu-
tową Komisję Rekrutacyjną na podstawie 
indeksu studiów pierwszego stopnia – 
w przypadku braku możliwości uzyskania 
zaświadczenia o  średniej arytmetycznej 
ocen.

Kandydaci na kierunek Pedagogika 
studia drugiego stopnia, którzy posiadają 
dyplom ukończenia studiów w specjalno-
ściach: wychowanie przedszkolne/edu-
kacja przedszkolna i wczesnoszkolna/
edukacja elementarna są przyjmowani 
na podstawie średniej arytmetycznej, 
która uwzględnia ocenę na dyplomie oraz 
średnią arytmetyczną ocen ze studiów 
pierwszego stopnia lub studiów jednoli-
tych magisterskich. Natomiast kandydaci, 
którzy ukończyli studia w specjalnościach 
innych niż wymienione wyżej lub na kie-
runkach studiów z  obszaru nauk huma-
nistycznych lub społecznych, w  specjal-
nościach nauczycielskich, przyjmowani 
są na podstawie średniej arytmetycznej 
ocen, która uwzględnia ocenę na dyplo-
mie ukończenia studiów oraz ocenę uzy-
skaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom 
ukończenia studiów pierwszego stopnia 
lub studiów jednolitych magisterskich za 
granicą, podlegają zasadom rekrutacji 
obowiązującym wszystkich pozostałych 
kandydatów.

♦♦♦

Kandydaci niepełnosprawni, ubie-
gający się o przyjęcie na studia, podlegają 
takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak 
wszyscy inni kandydaci z  zastrzeżeniem, 
iż w  przypadku ubiegania się o  przyjęcie 
na kierunki objęte dodatkowym postępo-
waniem kwalifikacyjnym, mogą składać 
na piśmie wniosek o przeprowadzenie eg-
zaminu wstępnego uwzględniającego ich 
szczególne potrzeby, wynikające ze stopnia 
i rodzaju niepełnosprawności. 

Suma punktów uzyskanych w postę-
powaniu kwalifikacyjnym decyduje o kolej-
ności na liście rankingowej i  przyjęciu na 
studia w  ramach limitów ustalonych dla 
poszczególnych kierunków.

W przypadku, gdy ostatnie miejsce 
listy rankingowej kandydatów przyjętych 
na studia zajmuje więcej osób z  jedna-
kową liczbą punktów, a  ich przyjęcie na 
studia powoduje przekroczenie limitu 
przyjęć na dany kierunek/specjalność, 
Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ustala 
dodatkowe kryteria decydujące o przyję-
ciu kandydata. 

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci 
na studia z  powodu wyczerpania limitów 
miejsc, będą przyjmowani z  listy rezerwo-
wej – w przypadku zwalniania się miejsc na 
liście osób przyjętych. 

Kandydaci otrzymują decyzję o wyni-
ku postępowania rekrutacyjnego. 

Od decyzji Instytutowej Komisji Rekru-
tacyjnej przysługuje odwołanie do Uczel-
nianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 
dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą 
odwołania może być jedynie wskazanie 
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 
studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekru-
tacyjnej jest ostateczna.

Decyzje o przyjęciu na studia cudzo-
ziemców wydaje Rektor. 

Osoby przyjęte, zobowiązane są do 
pisemnego potwierdzenia podjęcia stu-

diów w  sekretariatach instytutów, w  ter-
minie określonym w  odrębnym zarządze-
niu Rektora i podanym do wiadomości na 
stronie internetowej Uczelni. Brak takiego 
potwierdzenia powoduje skreślenie kandy-
data z listy osób przyjętych.

opłata rekrutacyjna

Kandydat na studia na danym kie-
runku uiszcza opłatę rekrutacyjną, której 
wysokość określana jest corocznie w za-
rządzeniu Rektora i podawana do wiado-
mości na stronie internetowej Uczelni.

W przypadku rejestracji na więcej niż 
jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną 
należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie. 

Nr konta 
państwowej wyższej szkoły 
Zawodowej w Nowym sączu

bank pekao s.a. o/Nowy sącz, 
ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

Uwaga!

Kandydaci są rekrutowani na wybra-
ny przez siebie kierunek studiów (z wyjąt-
kiem kierunku Filologia, gdzie rekrutację 
przeprowadza się na specjalności języ-
kowe). Wybór specjalności, na studiach 
pierwszego stopnia oraz na studiach 
czterosemestralnych drugiego stopnia, 
następuje nie wcześniej niż po II seme-
strze studiów. Na studiach trzysemestral-
nych drugiego stopnia wybór specjalności 
następuje już po pierwszym semestrze. 
Wykaz specjalności proponowanych na 
poszczególnych kierunkach wraz z  ich 
krótką charakterystyką zamieszczony jest 
w części dotyczącej prezentacji poszcze-
gólnych Instytutów. 
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Dany kierunek/specjalność będzie 
uruchomiony/a, przy wymaganej minimal-
nej liczbie 30 osób. W przypadku mniejszej 
liczby kandydatów decyzję o  uruchomie-
niu studiów podejmuje Rektor.

W Uczelni obowiązuje elektroniczna 
rejestracja kandydatów, którzy po zalogo-
waniu się na stronie internetowej Uczelni: 
www.pwsz-ns.edu.pl, wypełnieniu i  wy-
drukowaniu kwestionariusza rejestra-
cyjnego składają komplet wymaganych 
dokumentów w instytutach do Instytuto-
wych Komisji Rekrutacyjnych. 

Terminy elektronicznej rejestracji 
kandydatów oraz terminy składania do-
kumentów na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne zostaną określone odrębnym 
zarządzeniem Rektora i  podane do wia-
domości na stronie internetowej Uczelni.

wymagane dokumenty

• formularz zgłoszenia kandydata (wydru-
kowany po dokonaniu rejestracji elektro-
nicznej);

• kopia świadectwa dojrzałości albo świadec-
twa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu maturalnego z  poszczególnych 
przedmiotów, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
oraz oryginał lub odpis do wglądu;

• kopia dyplomu ukończenia studiów 
pierwszego stopnia lub jednolitych stu-
diów magisterskich – oryginał lub odpis 
do wglądu (kandydaci na studia drugie-
go stopnia);

• zaświadczenie o  średniej ocen uzyska-
nych w trakcie studiów pierwszego stop-
nia wydane przez uczelnię, która nadała 
tytuł zawodowy (kandydaci na studia 
drugiego stopnia);

• kserokopia dowodu osobistego oraz ory-
ginał do wglądu;

• dokumenty poświadczające, iż kandy-
dat jest laureatem lub finalistą olimpiad 
stopnia centralnego, o  których mowa 
w Uchwale Nr 13/2013 Senatu z dnia 24 
maja 2013 r., w sprawie określenia zasad 
przyjmowania na studia laureatów oraz 
finalistów olimpiad stopnia centralnego 
(z późn. zm.) (kandydaci na studia pierw-
szego stopnia);

• zaświadczenie lekarskie o przydatności 
do zawodu wydawane przez lekarza 
medycyny pracy (kandydaci na kierun-
ki: Pielęgniarstwo – studia pierwszego 
i  drugiego stopnia, Ratownictwo me-
dyczne, Fizjoterapia, Wychowanie fi-
zyczne oraz kandydaci na specjalności 
nauczycielskie);

• 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 
mm odzwierciedlające aktualny wizeru-
nek osoby z  pozycji lewego półprofilu 
i widocznym lewym uchem, bez nakry-
cia głowy i okularów z ciemnymi szkła-
mi, na jasnym tle (zdjęcie to, w  formie 
elektronicznej należy umieścić w syste-
mie podczas elektronicznej rejestracji 
kandydata);

• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
• deklaracja wyboru specjalności;
• oświadczenie o kontynuowaniu lub ukoń-

czeniu studiów na innych kierunkach stu-
diów stacjonarnych w uczelni publicznej;

• dodatkowo kandydaci ubiegający się 
o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo 
(studia niestacjonarne – pomostowe) 
zobowiązani są do złożenia dyplomu 

ukończenia średniej szkoły medycznej 
o kierunku pielęgniarskim. 

Dodatkowe postępowa-
nie kwalifikacyjne

Na kierunkach, na których wyma-
gane są szczególne predyspozycje do 
podejmowania studiów, dodatkowo prze-
prowadzane są egzaminy wstępne.

Dodatkowy egzamin wstępny dla 
kandydatów ubiegających się na niżej wy-
mienione kierunki odbywa się według na-
stępujących zasad:
• edukacja artystyczna w  zakresie 

sztuk plastycznych:
a) egzamin praktyczny z  rysunku 
i  malarstwa – niezdanie egzaminu 
eliminuje kandydata z dalszego po-
stępowania,
b) sprawdzenie wymowy i  dykcji 
obejmujące wygłoszenie przygoto-
wanego wcześniej przez kandyda-
ta dowolnego wiersza lub prozy – 
wady wymowy eliminują kandydata 
z  dalszego postępowania (dotyczy 
specjalności nauczycielskiej);

• pedagogika 
(dotyczy specjalności nauczycielskich):

a) sprawdzian zdolności muzycz-
nych (nie dotyczy specjalności 
Logopedia i terapia pedagogiczna) 
obejmujący cztery grupy zadań: 
pamięć muzyczną, poczucie ryt-
mu, poczucie tempa, słuch (po-
wtórzenie melodii). Stwierdzony 
w egzaminie wstępnym brak tych 
predyspozycji eliminuje kandy-
data z  możliwości ubiegania się 
o  przyjęcie na specjalności na-
uczycielskie,
b) sprawdzenie wymowy i  dykcji 
obejmujące wygłoszenie przygoto-
wanego wcześniej przez kandydata 
dowolnego wiersza lub prozy. Wady 



42

wymowy eliminują kandydata z dal-
szego postępowania;

• wychowanie fizyczne: 
egzamin sprawności fizycznej z pływania 
– brak umiejętności pływania eliminuje 
kandydata z  dalszego postępowania re-
krutacyjnego na ten kierunek;
• Fizjoterapia: 
egzamin sprawności fizycznej z pływania 
– brak umiejętności pływania eliminuje 
kandydata z  dalszego postępowania re-
krutacyjnego na ten kierunek.

Dla kandydatów na studia drugiego 
stopnia kierunku Ekonomika i organiza-
cja przedsiębiorstw, którzy uzyskali tytuł 
magistra, inżyniera, licencjata lub równo-
rzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach 
nauki i dyscyplinach naukowych nienale-
żących do obszaru nauk humanistycznych 
– dziedziny nauk humanistycznych – dyscy-
pliny naukowej nauk o zarządzaniu lub ob-
szaru nauk społecznych – dziedziny nauk 
ekonomicznych – dyscyplin naukowych: 

ekonomia lub finanse lub nauki o zarządza-
niu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk 
prawnych – nauki o administracji przepro-
wadzany jest egzamin wstępny.

Podczas egzaminu wstępnego, o któ-
rym mowa, kandydat powinien wykazać się:

1) wiedzą z zakresu ekonomii;
2) znajomością bieżących problemów 
gospodarczych;
3) umiejętnością zaproponowania 
sposobu rozwiązania wskazanego 
problemu.

Dla kandydatów na studia drugiego 
stopnia kierunku Pedagogika, którzy po-
siadają dyplom ukończenia studiów w spe-
cjalnościach innych niż: wychowanie 
przedszkolne / edukacja przedszkolna 
i  wczesnoszkolna / edukacja elemen-
tarna lub ukończyli kierunki studiów z ob-
szarów nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych, w  specjalnościach nauczy-
cielskich, przeprowadzana jest rozmowa 
kwalifikacyjna.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
kandydat powinien wykazać się podsta-
wową wiedzą na temat:
1. miejsca pedagogiki i  jej subdyscyplin 

w systemie nauk oraz powiązań z innymi 
dyscyplinami;

2. prawidłowości dotyczących funkcjono-
wania grup społecznych, ich klasyfikacji, 
struktury oraz rodzajów więzi społecz-
nych, prawidłowości i  zakłóceń w  tym 
obszarze;

3. procesów komunikacji interpersonalnej;
4. organizacji i  funkcjonowania placówek 

oświatowych, kulturalnych i  medialnych 
a także umiejętnością sformułowania i uza-
sadnienia własnej opinii o zakresie i prak-
tycznym znaczeniu praktyk zawodowych. 
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INstytUt ekoNoMIcZNy

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki  stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Poziom

podstawowy rozszerzony

e-Administracja •	matematyka
•	historia lub geografia
•	 język obcy

x 1 
x 1

x 0,5

x 1,5 
x 1,5
x 1Ekonomia

INstytUt JęZyków obcycH

Kierunek Specjalność
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen 
uzyskanych z poszczególnych 

przedmiotów

Poziom (egz. pisemny)

podstawowy rozszerzony

Filologia

Język angielski - 
translatoryka

•	 język angielski
•	 język polski

x 1
x 0,5

x 2
x 1

Język niemiecki - 
translatoryka

•	 język niemiecki lub 
   inny język obcy
•	 język polski 

x 1

x 0,5

x 2

x 1

Język rosyjski - 
translatoryka

•	 język rosyjski lub  
   inny język obcy
•	 język polski

x 1

x 0,5

x 2

x 1

postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich  
na podstawie egzaminu maturalnego (tzw. „nowa matura”)

Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych 
wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt):
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INstytUt kULtUry FIZycZNeJ

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki  stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Poziom

podstawowy rozszerzony

Fizjoterapia •	 język polski lub  
   język obcy
•	biologia lub chemia  
   lub fizyka

x 1

x 1,5

x 2

x 3Wychowanie fizyczne

INstytUt peDagogIcZNy

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Poziom

podstawowy rozszerzony

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk 

plastycznych
•	 język polski x 1,5 x 3

Pedagogika •	 język polski
•	 język obcy x 1,5 x 3

kandydaci na kierunki: Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne, po zarejestrowaniu się na studia, otrzymują szczegółowe 
zasady przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej.
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INstytUt tecHNIcZNy 

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki  stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Poziom

podstawowy rozszerzony

Informatyka

•	matematyka lub fizyka
•	 język obcy

x 1,5
x 1

x 3
x 2

Mechatronika

Zarządzanie i inżyniera 
produkcji

INstytUt ZDrowIa

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki  stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Poziom

podstawowy rozszerzony

Pielęgniarstwo
•	biologia lub matematyka
•	 język polski
•	 język obcy

x 1,5
x 1

x 0,5

x 3
x 2
x 1Ratownictwo 

medyczne
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1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się oceny 
z  egzaminu dojrzałości z  ustalonych dla poszczególnych 
specjalności przedmiotów, biorąc pod uwagę określone 
w  poniższym zestawieniu przeliczniki dla poszczególnych 
kierunków:

INstytUt ekoNoMIcZNy

Kierunek Wykaz przedmiotów 
uwzględnianych podczas rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

e-Administacja
•	matematyka
•	historia lub geografia
•	 język obcy

x 1,5
x 1,5
x 1Ekonomia

INstytUt JęZyków obcycH

Kierunek Specjalność językowa
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych 
podczas rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen 
uzyskanych z poszczególnych 

przedmiotów

Filologia

Język angielski - 
translatoryka

•	 język angielski
•	 język polski

x 2
x 1

Język niemiecki - 
translatoryka

•	 język niemiecki lub 
inny język obcy
•	 język polski

x 2

x 1

Język rosyjski - 
translatoryka

•	 język rosyjski lub 
inny język obcy
•	 język polski

x 2

x 1

postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich  
na podstawie egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”)
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INstytUt kULtUry FIZycZNeJ

Kierunek Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
podczas rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Fizjoterapia
•	 język polski lub język obcy
•	biologia lub chemia lub fizyka

x 2
x 3

Wychowanie fizyczne

INstytUt peDagogIcZNy

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Profil ogólny Profil rozszerzony

Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk 

plastycznych
•	 język polski x 1,5 x 3

Pedagogika •	 język polski
•	 język obcy x 1,5 x 3

 

INstytUt tecHNIcZNy 

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Informatyka

•	matematyka lub fizyka
•	 język obcy

x 3
x 2

Mechatronika

Zarządzanie i inżyniera 
produkcji

kandydaci na kierunki: Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne, po zarejestrowaniu się na studia, otrzymują szczegółowe 
zasady przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej.
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INstytUt ZDrowIa

Kierunek
Wykaz przedmiotów 

uwzględnianych podczas 
rekrutacji

Przeliczniki stosowane do ocen uzyskanych 
z poszczególnych przedmiotów

Pielęgniarstwo •	biologia lub matematyka
•	 język polski
•	 język obcy

x 3
x 2
x 1Ratownictwo medyczne

2. W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następującą punktację w stosunku do ocen uzyskanych na świadectwie:
a) w stosunku do kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 1992 r. obowiązuje następująca punktacja:

      bardzo dobry (5,0)  100
      dobry (4,0)    65
      dostateczny (3,0)    35

b) w stosunku do kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po roku 1992, obowiązuje następująca punktacja:

      celujący (6,0)  100
      bardzo dobry (5,0)   75
      dobry (4,0)    50
      dostateczny (3,0)    25 
      dopuszczający (2,0)   10

3. Przy kilku ocenach z jednego przedmiotu na świadectwie dojrzałości w obliczeniu uwzględnia się średnią ocen i stosuje nastę-
pujący przelicznik:

Średnia arytmetyczna ocen (st. matura) Przelicznik punktowy Matura przed 1992 r.
6,0 – 5,1 100
5,0 – 4,8 90 100
4,79 – 4,6 80 90
4,59 – 4,3 70 80
4,29 – 4,0 60 70
3,99 – 3,7 50 60
3,69 – 3,3 40 50
3,29 – 3,0 30 40
2,99 – 2,0 20

4. Uzyskane liczby punktów z poszczególnych przedmiotów (z zastosowaniem punktacji określonej w pkt. 2 i 3) mnoży się stosując 
przeliczniki określone w pkt. 1.

5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej i przyjęciu na studia 
w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kierunków.


