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kierunek specjalność czas trwania
studiów (lata)

tytuł
zawodowy

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

licencjat

licencjat

magister

administracja

bezpieczeństwo
wewnętrzne

bezpieczeństwo
wewnętrzne

administracja celno-skarbowa
administracja publiczna
polityka społeczna

kryminologia i kryminalistyka
ochrona i obrona społeczeństwa
penitencjarystyka i readaptacja 
społeczna
zarządzanie systemami bezpieczeństwa

bezpieczeństwo społeczności lokalnych
służby i formacje ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

3

3

2

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

magister
finanse 

i rachunkowość

zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
zarządzanie zasobami ludzkimi

2

licencjat
finanse 

i rachunkowość

kadry i płace 
rachunkowość i kontrola finansowa

3

WYDZIAŁ JAZZU

licencjat

magister

jazz i muzyka 
estradowa

jazz i muzyka
estradowa

edukacja artystyczna w jazzie
i muzyce estradowej 
realizacja dźwięku 
wokalistyka i instrumentalistyka: śpiew,
fortepian, gitara, perkusja, gitara 
basowa, kontrabas, saksofon, trąbka, 
puzon

produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
wokalistyka i instrumentalistyka: śpiew, 
fortepian, gitara, perkusja, gitara basowa, 
kontrabas, saksofon, trąbka, puzon

3

2

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH

licencjat 

magister

licencjat 

pielęgniarstwo 

pielęgniarstwo 

ratownictwo 
medyczne 

pielęgniarstwo

pielęgniarstwo

ratownictwo  medyczne

3

2

3



zawodowy
tytuł kierunek specjalność czas trwania

studiów (lata)

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

licencjat

magister

licencjat

licencjat

dietetyka

dietetyka

kosmetologia

psychofizyczne
kształtowanie

człowieka

dietetyka kliniczna
dietetyka sportowa
psychodietetyka

dietetyka pediatryczna
dietetyka sportowa
psychodietetyka

chemia i technologia kosmetyków
kosmetologia specjalistyczna

rekreacja psychoruchowa 
trener osobisty  
trener przygotowania motorycznego

3

2

3

3

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

inżynier 
architekt

magister
inżynier 
architekt

inżynier 

inżynier 

magister
inżynier

architektura

architektura

informatyka 

zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji 

zarządzanie 
i inżynieria 
produkcji 

architektura światła 
konserwacja i ochrona zabytków

projektowanie zintegrowane

bezpieczeństwo sieci 
i systemów informatycznych 
gry komputerowe i multimedia
systemy internetowe

automatyzacja produkcji 
i systemy mechatroniczne
inżynieria jakości 
inżynieria zrównoważonego rozwoju
zarządzanie produkcją i usługami

logistyka produkcji 
systemy informatyczne w zarządzaniu
zrównoważona, czystsza produkcja

4

1,5

3,5

3,5

1,5

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

licencjat

licencjat

filologia 
angielska

filologia 
germańska

nauczyciel języka angielskiego
tłumacz języka angielskiego w  biznesie

nauczyciel języka niemieckiego 
z modułem: język mniejszości 
narodowej 
tłumacz w biznesie

3

3



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• administracja celno-skarbowa
• administracja publiczna
• polityka społeczna

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (weekendowe)
   z realizacją zajęć kontaktowych
   w weekendy, wykłady w trybie
   on-line w dni powszednie  
   w godzinach wieczornych 
• niestacjonarne (zaoczne)
    
UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

PO STUDIACH
• praca w instytucjach i organizacjach
   rządowych, samorządowych, 
   pozarządowych
• zatrudnienie w strukturach 
   administracyjnych przedsiębiorstw
   Skarbu Państwa
• zatrudnienie w działach admini-
   stracyjnych  zakładów i placówek
   użyteczności publicznej
• obsługa administracyjna firm 
   podmiotów prywatnych
• praca w urzędach instytucji wymiaru 
   sprawiedliwości, w kancelariach
   adwokackich, prawniczych, 
   notarialnych
• praca w organach prewencji i ścigania  
   przestępstw skarbowo-celnych,    
   w wywiadowni gospodarczej 
• kontynuacja studiów na poziomie
   magisterskim w kraju lub za granicą

ADMINISTRACJA



STUDIA INŻYNIERSKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• architektura światła
• konserwacja i ochrona zabytków

PROGRAMY
• PO WER 3.5 – m.in.: szkolenia w zakresie
   komputerowego wspomagania projek-
   towania AutoCAD, Revit Architecture,
   ArchiCAD, wyjazdy studyjne
• ERASMUS+ oferuje m.in.: międzynaro-
   dową mobilność edukacyjną studentów
• WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE – 
   intensywne zajęcia projektowe
   w zadaniach praktycznych

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (weekendowe)
  - wykłady w trybie dziennym, z uwględ-
    nieniem metod i technik kształcenia
    na odległość w wymiarze 40% godzin
  - zajęcia praktyczne (laboratoryjne, 
    projektowe) w trybie weekendowym,
    tj. sobota, niedziela

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
inżynier architekt

CZAS TRWANIA STUDIÓW
8 semestrów (4 lata)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• projektowanie zintegrowane  

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (weekendowe) j.w.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister inżynier architekt

CZAS TRWANIA STUDIÓW
3 semestry (1,5 roku)

PO STUDIACH
• praca w jednostkach gospodarczych 
   oraz administracyjnych, których przed-
   miotem działalności jest programowanie,
   projektowanie oraz realizacja obiektów
   architektonicznych i zespołów
   urbanistycznych

ARCHITEKTURA



BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• kryminologia i kryminalistyka
• ochrona i obrona społeczeństwa
• penitencjarystyka i readaptacja   
 społeczna
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (weekendowe)
   z realizacją zajęć kontaktowych
   w weekendy, wykłady w trybie
   on-line w dni powszednie  
   w godzinach wieczornych
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• bezpieczeństwo społeczności lokalnych
• służby i formacje ochrony 
 bezpieczeństwa wewnętrznego 
• zarządzanie w sytuacjach
 kryzysowych

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

PO STUDIACH
• praca w administracji publicznej 
 z ukierunkowaniem na służby   
 odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
 wewnętrzne państwa – Państwowa
   Straż Pożarna, Policja, Służba 
   Więzienna itp.
• zarządzanie bezpieczeństwem 
 organizacji w sytuacjach kryzysowych



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• dietetyka kliniczna
• dietetyka sportowa
• psychodietetyka

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• dietetyka pediatryczna
• dietetyka sportowa 
• psychodietetyka

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

PO STUDIACH
• praca w zawodzie dietetyka
   w szpitalnych działach żywienia,
   sanatoriach, ośrodkach sportowych
   i rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, 
   jak również w hotelach i restauracjach
• praca w poradniach dietetycznych 
   przy gabinetach kosmetycznych, 
   ośrodkach SPA, gabinetach odnowy 
   biologicznej, fitness klubach, siłowniach
• prowadzenie własnej działalności 
   gospodarczej w zakresie poradnictwa 
   dietetycznego, m.in. dla osób z zaburze-
   niami odżywiania (anoreksja, bulimia,
   BED, ortoreksja i bigoreksja)  

DIETETYKA



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALIZACJE
• nauczyciel języka angielskiego
• tłumacz języka angielskiego 
    w biznesie

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

PO STUDIACH
• praca jako tłumacz pisemny lub ustny 
   w różnych sektorach gospodarki
• zatrudnienie w małych i dużych 
   przedsiębiorstwach jako pracownik
   ds. kontaktów z zagranicą
• praca w mediach, wydawnictwach,
   placówkach kulturalno-oświatowych, 
 jednostkach samorządowych, 
   instytucjach związanych
   ze współpracą międzynarodową, 
   gdzie wymagana jest biegła
   znajomość języka angielskiego oraz
   specjalistycznego biznesowego
• praca jako nauczyciel języka                
   angielskiego w szkołach publicznych  
   (po ukończeniu studiów II stopnia 
   nadających kwalifikacje do nauczania
   języka angielskiego) oraz w szkołach
   niepublicznych, przedszkolach,
   centrach językowych
• kontynuacja studiów na poziomie 
 magisterskim w kraju lub za granicą

 
  
    

   

FILOLOGIA
ANGIELSKA



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALIZACJE
• nauczyciel języka niemieckiego 
   z modułem: język mniejszości narodowej
• tłumacz w biznesie

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (weekendowe)
   z realizacją zajęć kontaktowych
   w weekendy, wykłady i seminaria
   w trybie on-line w dni powszednie
   w godzinach wieczornych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

PO STUDIACH
• zatrudnienie w instytucjach regional-
   nych, branży turystycznej i w sektorze 
   gospodarczym, zwłaszcza w firmach 
   niemieckich w kraju i za granicą
• praca w szkołach publicznych (po
   ukończeniu studiów II stopnia 
   nadających kwalifikacje do nauczania
   języka niemieckiego) oraz w szkołach 
   niepublicznych, przedszkolach,
   centrach językowych i instytucjach 
   prowadzących kursy językowe
• praca w mediach, wydawnictwach, 
   placówkach kulturalno-oświatowych,
   jednostkach samorządowych, instytu- 
   cjach związanych ze współpracą między-
   narodową, gdzie wymagana jest biegła
   znajomość języka niemieckiego i realiów
   krajów niemieckojęzycznych
• kontynuacja studiów na poziomie 
 magisterskim w kraju lub za granicą

  

   
   
 
  

FILOLOGIA
GERMAŃSKA



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• kadry i płace
• rachunkowość i kontrola finansowa

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• zarządzanie finansami 
   przedsiębiorstw
• zarządzanie zasobami ludzkimi

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

PO STUDIACH
• praca w zawodzie księgowego, 
   pracownika działu analiz ekono-
   micznych, menadżera finansowego
• praca w zawodzie kadrowego, 
   specjalisty ds. wynagrodzeń  
• działalność na własny rachunek 
• kontynuacja edukacji w wybranej 
   uczelni w kraju lub za granicą 
   w zakresie nauk społecznych 
   ze wskazaniem na ekonomiczne

FINANSE 
I RACHUNKOWOŚĆ



STUDIA INŻYNIERSKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• bezpieczeństwo sieci i systemów
   informatycznych
• gry komputerowe i multimedia
• systemy internetowe

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
inżynier 

CZAS TRWANIA STUDIÓW
7 semestrów (3,5 roku)

PO STUDIACH
• programista dla desktop: C++, C#, 
   JAVA, Python, SQL, Electron
• programista WEB: PHP, JAVA, JS,  
   Angular, Node, React, Vue
• programista urządzeń mobilnych: 
   JAVA/Kotlin, JS, C++
• specjalista ds. testowania i wdrażania 
   systemów
• projektant systemów
• wdrożeniowiec systemów i sieci 
   komputerowych
• administrator systemów oraz sieci
• projektant i programista gier: Unity, 
   Unreal Engine, Phaser
• projektant i grafik komputerowy:
   Blender, 3DS Max, Photoshop
• prowadzenie własnej firmy
    informatycznej
• kontynuacja studiów na poziomie 
 magisterskim w kraju lub za granicą

INFORMATYKA



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• wokalistyka i instrumentalistyka:
    śpiew, fortepian, gitara, perkusja,
    gitara basowa, kontrabas, saksofon, 
    trąbka, puzon 
• realizacja dźwięku
• edukacja artystyczna w jazzie 
 i muzyce estradowej

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• wokalistyka i instrumentalistyka:
    śpiew, fortepian, gitara, perkusja,
    gitara basowa, kontrabas, saksofon, 
    trąbka, puzon 
• produkcja muzyczna i realizacja
    dźwięku

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

PO STUDIACH
• prowadzenie własnej działalności 
    artystycznej, koncertowej, nagraniowej 
    oraz impresariatów i agencji 
    koncertowych
• organizacja i realizacja wydarzeń
    i projektów artystycznych w połączeniu
    z multimediami
• praca w szkolnictwie ogólnym 
 i muzycznym I i II stopnia, w szkolnic-
    twie wyższym, prowadzenie kursów
    i warsztatów muzycznych
• obróbka i miksowanie materiału dźwię-
    kowego, rekonstrukcja dźwięku, mastering,
    montaż, a także nagłaśnianie live
• praca w studiach nagrań, radiu, tele-
    wizji, teatrze oraz instytucjach kultury

JAZZ I MUZYKA 
ESTRADOWA



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• chemia i technologia kosmetyków 
• kosmetologia specjalistyczna

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

PO STUDIACH
• praca w gabinetach kosmetycznych, 
 ośrodkach odnowy biologicznej oraz 
 ośrodkach SPA, gabinetach 
 dermatologicznych, firmach 
 produkujących kosmetyki, sieciach 
 dystrybucji kosmetyków oraz firmach 
 kosmetycznych
• kontynuacja studiów na poziomie 
 magisterskim w kraju lub za granicą

KOSMETOLOGIA



JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE*

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister 

CZAS TRWANIA STUDIÓW
10 semestrów (5 lat)

PO STUDIACH
• praca jako nauczyciel przedszkola
   w przedszkolach publicznych, 
   niepublicznych, oddziałach 
   przedszkolnych przy szkołach
   podstawowych, w klubach malucha, 
   klubach przedszkolaka,
   punktach przedszkolnych,
   klasach zerowych
• praca jako nauczyciel edukacji
   wczesnoszkolnej (klasy I-III) w szkołach  
   podstawowych publicznych, 
   niepublicznych, społecznych,
   wyznaniowych
• absolwent posiada również 
   przygotowanie i kompetencje
   do nauczania języka obcego
   w przedszkolu oraz klasach I-III
 
  

* po uzyskaniu zgody MEiN

PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA

I WCZESNOSZKOLNA



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (dzienne) z realizacją 
 zajęć teoretycznych w czasie zjazdów 
 weekendowych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne)
• stacjonarne (dzienne) z realizacją 
 zajęć teoretycznych w czasie zjazdów 
 weekendowych
• niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister pielęgniarstwa

CZAS TRWANIA STUDIÓW
4 semestry (2 lata)

PO STUDIACH
• podjęcie pracy w szpitalach, zakładach 
 podstawowej opieki zdrowotnej 
 i opiekuńczo-leczniczych, 
 poradniach specjalistycznych, 
 oddziałach ratownictwa medycznego, 
 sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach 
 i katedrach wyższych uczelni 
 medycznych, szkołach, instytucjach 
 zarządzających ochroną zdrowia, 
 zakładach opieki społecznej, 
 wydziałach zdrowia instytucji 
 samorządowych, ośrodkach promocji 
 zdrowia, infrastrukturze funduszu 
 ochrony zdrowia
 

PIELĘGNIARSTWO



PSYCHOFIZYCZNE
KSZTAŁTOWANIE

CZŁOWIEKA

STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• trener osobisty   
• trener przygotowania motorycznego 
• rekreacja psychoruchowa

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

PO STUDIACH
• wykonywanie zawodu trenera 
 osobistego wyposażonego w wiedzę 
 i umiejętności zapewniające 
 profesjonalną pracę – trening 
 psychofizyczny z każdym człowiekiem 
 indywidualnie
• praca w klubach sportowych, 
 rekreacyjnych, fitness, ośrodkach 
 wypoczynku, na obozach sportowych
• kontynuacja studiów na poziomie 
 magisterskim w kraju lub za granicą



STUDIA LICENCJACKIE
(I STOPNIA)

FORMA STUDIÓW
• stacjonarne (dzienne lub z realizacją 
 zajęć teoretycznych w czasie zjazdów 
 weekendowych)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW
6 semestrów (3 lata)

PO STUDIACH
• podjęcie pracy jako ratownik 
 medyczny w ramach Zintegrowanego 
 Systemu Ratownictwa Medycznego 
 w Polsce lub za granicą 
 w podstawowych i specjalistycznych 
    zespołach ratownictwa medycznego, 
 w szpitalnych oddziałach 
 ratunkowych, specjalistycznych 
 służbach ratowniczych oraz ośrodkach 
 nauczających, w Centrum 
 Powiadamiania Ratunkowego szczebla 
 powiatowego i regionalnego
• praca w powiatowych i wojewódzkich 
 zespołach do spraw opracowania 
 regionalnych planów zabezpieczenia 
 kryzysowego, w strukturach 
 Krajowego Systemu Ratowniczo-
 Gaśniczego
• praca w charakterze instruktora 
 pierwszej pomocy w szkołach, 
 jednostkach Straży Pożarnej, służbach 
 ratowniczych i zakładach pracy 
 o dużym ryzyku wypadkowości, 
 w służbach zajmujących się 
 bezpieczeństwem i higieną pracy 
 w zakładach przemysłowych oraz 
 w charakterze koordynatora 
 medycznego przy zabezpieczeniu 
 imprez masowych
• kontynuacja studiów na poziomie 
 magisterskim w kraju lub za granicą

RATOWNICTWO 
MEDYCZNE



ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA

PRODUKCJI

STUDIA INŻYNIERSKIE
(I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• automatyzacja produkcji i systemy 
 mechatroniczne 
• inżynieria jakości
• inżynieria zrównoważonego rozwoju
• zarządzanie produkcją i usługami 

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW
7 semestrów (3,5 roku)

STUDIA MAGISTERSKIE
(II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI
• logistyka produkcji 
•  systemy informatyczne 
    w zarządzaniu
• zrównoważona, czystsza produkcja

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

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW
3 semestry (1,5 roku)

PO STUDIACH
• prowadzenie własnej firmy 
 produkcyjnej lub usługowej
• praca w przedsiębiorstwie 
 produkcyjnym na stanowiskach: 
 inżyniera produkcji, inżyniera rozwoju 
 produktu w dziale projektowania 
 konstrukcyjnego czy technicznego, 
 inżyniera ds. jakości, kierownika 
 zespołu zadaniowego, 
 organizacyjnego lub technicznego 
 przygotowywania produkcji



Dostęp do praktyk i staży biznesowych 

Dzięki szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, insty-

tucjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

jednostkami samorządu terytorialnego z całego woje-

wództwa opolskiego stwarzamy studentom możli-

wość odbycia praktyk zawodowych, a absolwentom 

staży. Praktyki studenckie i staże zawodowe pozwalają 

studentom oraz absolwentom na nawiązanie bez-

pośredniego kontaktu z pracodawcami, co jest nie-

zbędne przy rozwijaniu umiejętności zawodowych 

oraz pomocne w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką.

Współpraca z przedsiębiorcami w sferze naukowo-

badawczej

Innowacyjne pomysły studentów są weryfikowane 

w praktyce biznesowej, dzięki podmiotom gospodar-

czym współpracującym z Uczelnią. Akademickie 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju wspiera 

studentów PANS w Nysie w nawiązywaniu kontaktów 

z przedsiębiorcami przy pisaniu prac dyplomowych, 

prowadzeniu badań oraz rozwijaniu ich zaintere-

sowań naukowych.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Praktyczna nauka zawodu jest nieodłącznym ele-
mentem kształcenia dla studentów PANS w Nysie. 
Program praktyk na studiach o profilu praktycznym 
realizowany jest w wymiarze: 6 miesięcy na studiach          
I stopnia oraz 3 miesiące na studiach II stopnia.
Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodne z kie-
runkiem kształcenia, a obowiązującym standardem 
jest ścisła kooperacja uczelni ze środowiskiem biznesu.
Uczelnia stale poszerza współpracę z instytucjami 
otoczenia społeczno-gospodarczego w wymiarze ba-
dawczym, praktycznym i dydaktycznym. Dzięki temu, 
pracodawcy mają realny wpływ na kształt studiów 
dopasowując je do oczekiwań  rynku  pracy.  Wspólnie          
z przedsiębiorcami uczelnia wypracowuje  koncepcje 
sylwetek zawodowych absolwentów wyposażanych                
w oczekiwany zbiór kompetencji oraz umiejętności 
uzyskiwanych w oparciu o przygotowane programy 
praktyk zawodowych.

PRAKTYKI ZAWODOWE



GDZIE MOŻNA WYJECHAĆ?

Organizacją wyjazdów na studia i praktyki zagra-

niczne w ramach Programu ERASMUS+ oraz innych 

programów zajmuje się Biuro Współpracy Między-

narodowej. Uczelnia realizuje współpracę z ponad 

130 uczelniami, instytucjami badawczymi oraz 

licznymi pracodawcami zagranicznymi umożli-

wiając, studentom oraz pracownikom akademickim 

wyjazdy na stypendia zagraniczne.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie

ERASMUS+:

• możliwość bezpłatnego studiowania w dużych 

    ośrodkach akademickich z całego świata (limit  

    mobilności: 12 miesięcy, w każdym cyklu kształ- 

    cenia po zaliczeniu 1 roku lub 1 semestru dla 

    studiów magisterskich),

• zagraniczne praktyki zawodowe w czasie studiów

    (minimum 2-miesięczne – po zaliczeniu 1 roku 

    studiów),

• staże absolwenckie zakończone do 1 roku od

    ukończenia studiów (minimum 2-miesięczne),

•  dofinansowanie Programu ERASMUS+ na  

    studia, praktyki i staże absolwenckie,

• specjalne wsparcie Programu PO WER dla osób

    z przyznanym stypendium socjalnym lub

    z orzeczeniem o niepełnosprawności,

•  Mieszane Kursy Intensywne i wyjazdy krótko-

    terminowe,

• uzupełnienie zdobytego wykształcenia oraz

    gwarancja uzyskania lepszej pozycji na rynku 

    pracy w przyszłości, 

• podniesienie kompetencji językowych oraz 

    interpersonalnych,

• poznanie kultury i zwyczajów innych krajów,

• możliwość korzystania z programu TUTOR,

• nawiązanie cennych kontaktów zawodowych      

    i osobistych,

• możliwość udziału w konferencjach, warsztatach

    międzynarodowych oraz kursach językowych,

• pełna ekwiwalentność studiów na uczelni macie-

    rzystej (home university) i uczelni zagranicznej

    (host university) – zachowuje się wszystkie prawa 

    studenta, takie jak np.: prawo do stypendium, 

    kredytu itp., a w przypadku studiów zaocznych 

    istnieje możliwość zwolnienia z części lub całości

    opłaty za studia w czasie pobytu na stypendium.

Zajrzyj do przewodnika przygotowanego przez 

studentów dla studentów:

https://esn.org/studentguidebook.

Więcej informacji, procedura wyjazdu, wzory 

dokumentów rekrutacyjnych oraz formularz 

zgłoszeniowy on-line w zakładce Erasmus+ na 

stronie: www.bwm.pans.nysa.pl.

NAUKA I STUDIA ZA GRANICĄ



STYPENDIA  
Stypendia to forma pomocy materialnej dla studentów. Mogą ją otrzymać studenci studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Studenci PANS w Nysie mogą otrzymywać następujące świadczenia:
• stypendium socjalne,
• stypendium rektora,
• stypendium dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
• zapomogi.

Świadczenia przyznawane są na pisemny i udokumentowany wniosek studenta, który należy złożyć           
w dziekanacie. Wnioski o przyznanie poszczególnych form świadczeń stanowią załączniki do Regulaminu 
świadczeń dla studentów PANS w Nysie i są dostępne na stronie internetowej Uczelni.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
na wniosek Rektora, pozytywnie zaopiniowany przez Senat PANS w Nysie. Stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub 
posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
Kwota do 200 zł miesięcznie – dla osób spoza Nysy, studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, 
które na okres studiów przeprowadziły się do Nysy.

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA
Kwota do 500 zł miesięcznie – dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy wzięli 
udział w olimpiadzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu ogólno-
polskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji ponadgimnazjalnej.

STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY
• Stypendium motywacyjne dla studentów co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, którzy
   wykażą się znaczącymi osiągnięciami w poprzednim roku akademickim – kwota do 500 zł miesięcznie.
•  Stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionego studenta trzeciego roku studiów stacjonarnych, 
    który wykaże się najwyższymi osiągnięciami naukowymi w poprzednim roku akademickim – 
    kwota 500 zł miesięcznie.

STYPENDIA FUNDOWANE 
PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

W ramach współpracy studenci otrzymują roczne 
stypendium w  wysokości 500-700 zł miesięcznie 
oraz odbywają 3-miesięczne praktyki zawodowe                              

w siedzibie Fundatora.

STYPENDIUM BURMISTRZA OTMUCHOWA
Stypendium fundowane dla studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych, którzy wykażą się 
znaczącymi osiągnięciami w poprzednim roku akademickim oraz odbędą praktykę w Urzędzie Miasta 
Otmuchowa – kwota 500 zł miesięcznie.

Group
All Windows



Dom Studenta oferuje pokoje jedno- lub dwuosobowe. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w Domu Studenta przysługuje studentowi, 

który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a codzienny dojazd do Uczelni             

z miejsca zamieszkania w znacznym stopniu uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie.

Przyznawanie miejsc odbywa się w dwóch etapach:

• I etap – 60% miejsc (do składania wniosków uprawnieni są studenci I, II i III roku

    studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia),

• II etap – 40% miejsc (do składania wniosków uprawnione są osoby, które w wyniku

    rekrutacji  zostały przyjęte na I rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia).

Wnioski należy składać w terminach: 

dla I etapu – do dnia 15 maja, dla II etapu – do dnia 30 sierpnia.

MIEJSCE W DOMU STUDENTA

W PANS w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, 

którego zadaniem, oprócz działalności związanej z pomocą materialną dla studentów, jest 

także zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami niezbędnego wsparcia w trakcie 

studiowania. Praktyczna pomoc, życzliwa obsługa, zrozumienie to cel naszych działań na 

rzecz zwracających się o pomoc studentów. 

W PANS w Nysie może studiować każda osoba z niepełnosprawnością, która spełni 

warunki  rekrutacji.

Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może liczyć na szeroko rozumiane 

wsparcie (m.in.: stypendium dla osób niepełnosprawnych, możliwość korzystania ze 

specjalistycznego sprzętu w ramach działającej wypożyczalni, pokoju wypoczynku dla ON, 

profesjonalnych stanowisk w Bibliotece dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i ruchu itp.).    

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego wszystkie osoby 

oczekujące wsparcia, porady oraz informacji.

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biblioteka zajmuje się organizowaniem warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uczelni 
poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej i dydaktycznej 
oraz działalność informacyjną, umożliwiającą jak najszersze wykorzystanie księgozbioru 
biblioteki. Działają tu BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI oraz PRACOWNIE BIBLIOTECZNE. 
Serwis biblioteczny umożliwia studentom: korzystanie z katalogu on-line, w którym 
prezentowane są udostępniane zbiory z możliwością ich wypożyczenia, przedłużanie 
terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, elektroniczne powiadomienia o przetrzy-
maniu książek oraz zdalny dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych za 
pośrednictwem serwera PROXY.
Biblioteka obsługuje swoich użytkowników również zdalnie z wykorzystaniem urządzeń 
samoobsługowych, takich jak KSIĄŻKOMAT I WRZUTNIA. Urządzenia znajdują się               
w budynku A przy wejściu głównym. Urządzenia są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu, 
również w święta.

BIBLIOTEKA



Przy PANS w Nysie prężnie działa Akademicki Związek Sportowy. Związek zrzesza osoby 
zainteresowane sportem, umożliwiając im uprawianie wielu dyscyplin. Rokrocznie klub AZS 
PANS w Nysie zajmuje medalowe miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Sekcje AZS: brydża sportowego, koszykówki, wspinaczki sportowej, ergometru wioślar-
skiego, piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, piłki ręcznej, trójboju siłowego, 
szachów, tańca – Tanero, lekkoatletyki, tenisa stołowego, walk MMA – Lutadores, narciar-
stwa alpejskiego, snowboardu, futsalu, biegów przełajowych.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Studenckie Koła Naukowe są dobrowolnymi zrzeszeniami studentów powołanymi z inicja-
tywy nauczycieli akademickich, a także samych studentów, którzy chcą rozwijać swoje 
zainteresowania naukowe. SKN są tworzone na wszystkich wydziałach Uczelni, a tym 
samym zakres tematyczny ich działań jest bardzo różnorodny i szeroki. Każde Studenckie 
Koło Naukowe ma swojego opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel akademicki PANS 
w Nysie.

Działalność SKN polega na pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu pomysłów i inicjatyw 
członków koła związanych z daną dziedziną nauki. Owocem takich działań są organi-
zowane akcje (np. zbiórka krwi przed wakacjami i na Mikołajki), udział w konferencjach 
naukowych, organizowanie zawodów (np. Mistrzostwa PANS w Ratownictwie Medycz-
nym), konkursów itp.

Wstępując do Studenckiego Koła Naukowego, student może rozwijać swoje zaintere-
sowania w wybranym zakresie, uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych, prelekcjach, 
konferencjach. Często jest także twórcą ciekawych wydarzeń akademickich.

W PANS w Nysie aktywnie działa 27 Studenckich Kół Naukowych.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE



  #profesjonaliści   #zawodowcy     www.pans.nysa.pl

Wykorzystanie dronów             
w praktyce zawodowej

Zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej

Zwiększony wymiar 
nauki języków obcych

     Wyjazdy studyjne      Pierwsza pomoc

Studenci wybranych 
kierunków studiów, w ramach 
zajęć programowych, 
zapoznają się z tematyką 
wykorzystania bezzałogowych 
statków powietrznych w ich 
przyszłej pracy zawodowej.
Kurs pilotażu bezzałogowych 
statków powietrznych jest dla 
wszystkich chętnych 
studentów PANS w Nysie.

W planach studiów wszystkich 
kierunków przewidziano 
zajęcia warsztatowe z zakresu 
zakładania oraz prowadzenia 
własnej działalności gospodar-
czej. Zajęcia poprowadzą 
profesjonaliści, którzy odnieśli 
sukces w biznesie.

Wszyscy chętni studenci będą 
mogli poszerzyć swoje kompe-
tencje językowe w ramach 
dwóch dodatkowych 
semestrów nauki wybranego 
języka obcego.

Studenci ostatniego roku 
studiów mogą brać udział            
w branżowych targach 
krajowych i międzynarodo-
wych, wizytach w wiodących 
instytucjach i firmach oraz 
konferencjach naukowych. 
Wyjazdy te umożliwią 
studentom nawiązanie 
kontaktów zawodowych oraz 
zapoznanie się z najnowszymi 
trendami rynkowymi przed 
wejściem na rynek pracy.

Wszyscy studenci w ramach 
programów kształcenia 
odbędą szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
ze szczególnym naciskiem na 
zagrożenia związane z wyko-
nywanym zawodem oraz                           
w ratownictwie drogowym.
Zajęcia będą prowadzone 
przez specjalistów medycyny 
ratunkowej.

e-mail:  rekrutacja@pans.nysa.pl
REKRUTACJA   tel. : 77  447  48  49

www.uczelnia.nysa.pl,  Facebook.pl/PANSwNysie
48-300  Nysa, ul. Armii  Krajowej  7, tel.: 77  448  47  00

W ramach programu
„Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”
Urząd Miasta funduje Studentom
stypendia mieszkaniowe
www.nysa.pl

Kandydaci na studia I stopnia na wszystkich kierunkach (za 
wyjątkiem kierunku jazz i muzyka estradowa) przyjmowani 
są na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
Kandydaci na studia II stopnia na wszystkich kierunkach (za 
wyjątkiem kierunku jazz i muzyka estradowa)  przyjmowani 
są na podstawie wyników ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia. 
Dla kandydatów na studia na kierunku jazz i muzyka estradowa 
(I i II stopnia) przeprowadzone zostaną egzaminy wstępne.
Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentów znajdują 
się na stronie www.rekrutacja.pans.nysa.pl.

Rekrutacja na studia w roku akademickim
2023/2024 rozpoczyna się 1 czerwca 2023 r.

STUDIA II STOPNIA 
MAGISTERSKIE
• architektura
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• dietetyka
• finanse i rachunkowość
• jazz i muzyka estradowa
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

• pielęgniarstwo
• zarządzanie i inżynieria produkcji

 

*po uzyskaniu zgody MEiN 

STUDIA I STOPNIA
INŻYNIERSKIE
• architektura
• informatyka
• zarządzanie i inżynieria produkcji

LICENCJACKIE
• administracja
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• dietetyka
• filologia angielska
• filologia germańska
• finanse i rachunkowość
• jazz i muzyka estradowa
• kosmetologia
• pielęgniarstwo
• psychofizyczne kształtowanie człowieka
• ratownictwo medyczne

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)
KONKURENCYJNE CENOWO STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)


