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Słowo wprowadzające 
 
 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie została powołana Rozporządzeniem 

Rady Ministrów dnia 1 czerwca 2001 roku. Jej powstanie wychodziło naprzeciw potrzebom 
regionu nyskiego w zakresie edukacji na poziomie wyŜszym. Faktycznie jednak z tej moŜliwo-
ści studiowania korzysta młodzieŜ rekrutująca się ze wszystkich województw w kraju. Zlokali-
zowanie Uczelni w Nysie nawiązuje zarazem do tradycji akademickich sięgających XVII wie-
ku, kiedy to arcyksiąŜę biskup Karol powołał właśnie w tym mieście w roku 1623 pierwszy na 
Śląsku Uniwersytet i mianował jego rektorem znanego astronoma Christopha Scheinera. 

Działalność dydaktyczną PWSZ w Nysie rozpoczęła w dniu 1 października 2001 roku. 
Naukę podjęło wówczas ponad tysiąc stu studentów na pięciu specjalnościach: architekturze 
środowiskowej, finansach i zarządzaniu organizacjami, informatyce stosowanej, języku nie-
mieckim oraz zarządzaniu produkcją i usługami. Dzisiaj w Państwowej WyŜszej Szkole Zawo-
dowej w Nysie zdobywa wiedzę około pięć tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych, którzy kształcą się na piętnastu kierunkach i specjalnościach obejmujących nauki 
techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, medyczne i artystyczne. Kadrę dydaktyczną stanowią 
uznani specjaliści, którzy swoją wiedzą i zaangaŜowaniem gwarantują wysoką jakość kształce-
nia, co potwierdzają liczne osiągnięcia naszych absolwentów, dobrze odnajdujących się na ryn-
ku pracy lub z sukcesem kontynuujących naukę zarówno w kraju jak i za granicą. Własna baza 
lokalowa to osiem obiektów dydaktycznych (niektóre z nich tablicami pamiątkowymi honorują 
wybitnych nysan), a w nich m.in.: nowocześnie wyposaŜone sale wykładowe, pracownie, labo-
ratoria, całkowicie skomputeryzowana biblioteka i czytelnia oraz stały dostęp do Internetu po-
przez łącze WiFi. Uczelnia posiada takŜe akademik, dwie hale sportowe, dwie siłownie, saunę, 
ściankę wspinaczkową, gabinet odnowy biologicznej, dwie sale fitness. Dodatkową atrakcją jest 
własna Ŝaglówka kabinowa pływająca po Jeziorze Nyskim. O jakości nauczania na nyskiej 
Uczelni świadczą pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która przeprowadzała 
kontrole na poszczególnych kierunkach kształcenia. 

Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom miasta i regionu, jest animatorem i aktywnym 
uczestnikiem wielu wspólnych przedsięwzięć związanych z nauką, kulturą i sportem, a takŜe 
aktywnie wspomaga rozwój postaw przedsiębiorczych. DuŜa liczba studentów w Nysie stymu-
luje równieŜ rozwój gospodarczy miasta i regionu, szczególnie w zakresie usług. 

Nysa to piękne miasto w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, które 
z racji historii i zabytków zwane jest „Śląskim Rzymem”. Dodatkowym atutem jest jej malow-
nicze połoŜenie nad Jeziorem Nyskim oraz widok na pasmo Gór Opawskich, które łagodnie 
zarysowują się na horyzoncie wyznaczając linię pogranicza polsko-czeskiego. Wszystko to 
stanowi dodatkową atrakcję i zachęca do podjęcia nauki na nyskiej Uczelni, a takŜe do inwe-
stowania w przyszłość związaną z tym regionem.  

Jako załoŜyciel i pierwszy rektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nysie, 
kierując Uczelnią od początku jej istnienia i obserwując jej dynamiczne przemiany, mogę 
z pełnym przekonaniem stwierdzić, Ŝe decyzja o jej powstaniu była słuszna, a trud włoŜony 
w jej rozwój opłacił się. Dobitnie świadczy o tym zaufanie, jakim obdarzają nas maturzyści 
podejmujący naukę w nyskiej Uczelni. To właśnie dla nich nieustannie poszerzamy ofertę 
kształcenia i unowocześniamy bazę dydaktyczną, starannie dopasowując je do nowych potrzeb 
i oczekiwań.  

Serdecznie zapraszam do lektury Publikacji Jubileuszowej, która obrazuje aktywną 
i róŜnorodną działalność PWSZ w Nysie. 
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