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STUDIUM
BAKALÁŘSKÉ
INŽENÝRSKÉ

MAGISTERSKÉ

Státní vysoká odborná škola



Blíže než do Brna nebo Olomouce?
Chtěli byste mít možnost studovat tak blízko, 

abyste se o víkendech stále setkávali se svými přáteli?

Chtěli byste studovat ZAJÍMAVÉ PRAKTICKÉ SMĚRY?

Chtěli byste pokračovat ve studiu na českých univerzitách 
nebo jiných zahraničních univerzitách? 

Až 12 měsíců mobility během studia s obdrženými 
finančními prostředky na tento účel (MINIMÁLNĚ 450 EUR NA 1 MĚSÍC!)?

Chtěli byste studovat a být oceněni i finančně?
 Můžete získat STIPENDIUM ZA DOBRÉ AKADEMICKÉ VÝSLEDKY, 

UMĚLECKÉ NEBO SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY! *

Chtěli byste se UČIT POLSKY ZDARMA?
Chtěli byste objevit NOVÉ KOLEGY A NOVÉ PŘÁTELE 

na druhé straně hranice?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ANO“, pak ...
POJĎTE K NÁM STUDOVAT!

Nezapomeňte vzít také své přátele.
Pouze u nás široký výběr vysokoškolských a postgraduálních programů

STÁTNÍ VYSOKÁ ODBORNÁ ŠKOLA V NISE
- 

PROTO TAKÉ ČEKÁME NA TEBE!

PWSZ v Nise Každý student je pro nás důležitý

www.pwsz.nysa.pl

*V současné době je to 700 PLN měsíčně (asi 4230 Kč)

Chtěli byste STUDOVAT ZDARMA?

Chtěli byste studovat BLÍZKO DOMOVA?



Státní vysoká odborná škola v Nise připravuje studenty 
na měnící se požadavky trhu práce, společnosti a mode-
rní ekonomiky. Studenti se účastní dalších kurzů v rámci 
programu pěti dodatečných kompetencí, mezi něž patří: 
používání dronů v odborné praxi, zásady podnikání, zvý-
šený počet hodin výuky cizích jazyků (pro dobrovolníky), 
studijní cesty, první pomoc při pracovních úrazech a 
silniční záchranná služba.

PWSZ v Nise spolupracuje s více než 130 univerzitami, 
výzkumnými institucemi a řadou zahraničních zaměst-
navatelů, což umožňuje studentům absolvovat zahra-
niční stipendia a vykonávat odbornou praxi v zahranič-
ním subjektu. Studium a praxe v celkové délce až 12 
měsíců jsou financovány z programu Erasmus +.

Díky rozsáhlé spolupráci s podnikateli, sociálními insti-
tucemi, nadacemi, sdruženími a místními vládními jed-
notkami z celého Opolského vojvodství nabízí univerzita 
v Nise studentům možnost absolvovat studentskou pří-
pravu a stáže pro absolventy. Studentské praxe a stáže 
umožňují studentům navázat přímý kontakt se zaměst-
navateli, který je nezbytný pro rozvoj profesionálních 
dovedností a užitečný při kombinaci teoretických znalostí 
s praxí.

Kvalita vzdělávání se promítá do vysoké míry zaměst-
nanosti a výdělků absolventů PWSZ v Nise. Na základě 
sledování ekonomického osudu absolventů vysokých škol 
se PWSZ v Nise řadí mezi univerzity s nejvyšším indexem. 
Přes 12 500 odborníků a profesionálů vystudovalo uni-
verzitu v Nise. Jsou zaměstnavateli oceňováni a vyhle-
dáváni, jsou velmi úspěšní na místním, národním i mezi-
národním trhu prace.

Praktická podstata vzdělávání, 
moderní infrastruktura

 a individuální přístup ke studentovi

Další kompetence - znalosti a dovednosti
 přizpůsobené trhu prace

Studium a stáže v zahraničí

Spolupráce v podnikání

Kariérní cesta - odborníci a profesionálové

CO NÁS ODLIŠUJE



FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD A TĚLESNÉ KULTURY

bakalář

bakalář

bakalář

psychofyzikální

formování 

člověka

klinická dietetika
sportovní dietetika
psychodietetika

chemie a technologia kosmetiků

speciální kosmetologie

psychomotorická rekreace

osobní trenér

trenér motorické přípravy

3

3

3

FAKULTA EKONOMICKÝCH VĚD

bakalář
finance a 

účetnictví

mzdy a lidské zdroje
účetnictví a finanční kontrola 3

FAKULTA TECHNICKÝCH VĚD

inženýr

inženýr

inženýr

magistr
inženýrství

architektura

informatika

řízení výroby 

a služeb

řízení výroby 

a služeb

architektura sv tlaě
konzervace a ochrana památek

systémů
bezpečnost sítí a informačních

počítačové hry a multimédia

internetové systémy

systémy
automatizace výroby a mechatronické

kvalitní inženýrství

inženýrství udržitelného rozvoje
řízení výroby a služeb

výrobní logistika

udržitelná, čistší výroba

dietetika

kosmetologie

4

3,5

3,5

1,5

profesní titul obor studia specjalizace doba trvání 
studia



FAKULTA NEOFILOLOGIE

3
obchodní překlady němčiny

jazyk národnostních menšin
učitel německého jazyka s modulem: bakalář němčina

bakalář angličtina
obchodní překlady angličtiny
učitel angličtiny 3

FAKULTA JAZZU

magistr
jazz a 

estrádní hudba saxofon, trumpeta, pozoun, perkuse 
basová kytara, kontrabas, kytara,  
jazzová instrumentalistka: klavír, 

jazzový zpěvák 

jazz a 

estrádní hudba
bakalář jazzový zpěvák 

realizace zvuku 

saxofon, trumpeta, pozoun, perkuse 
basová kytara, kontrabas, kytara,  
jazzová instrumentalistka: klavír, 

umělecké vzdělávání v jazzové
a scénické hudbě 

2

3

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

magistr

bakalář

bakalář

vnitrostátní 
bezpečnost

vnitrostátní 
bezpečnost

spr vaá

řízení v krizových situacích
vnitřní bezpečnosti
služby a útvary pro ochranu
bezpečnost místních společností

readaptace
penitenciaristika a sociální

řízení bezpečnostních systémů

kriminologie a kriminalistika

ekonomické zabezpečení

soc alní politykaí
ve ejn  spr vař á á

2

3

3

FAKULTA LÉKAŘSKÝCH VĚD

bakalář

magistr

bakalář

záchranářství

ošetřovatelství

ošetřovatelství

záchranářství

ošetřovatelství

ošetřovatelství 3

2

3

profesní titul obor studia specjalizace doba trvání 
studia



Nisa je třetím městem z hlediska počtu obyvatel 
v opolském vojvodství, je sídlem orgánů okresu 
Nisa a městsko-venkovské obce Nisa. Nisa je jed-
ním z nejstarších slezských měst. Díky své historii 
a památkám se městu říká „Slezský Řím“.

Z mnoha památek si zaslouží pozornost nejen 
sakrální památky, ale také četné fragmenty opev-
nění: obranné zdi ze 14. do 16. století: bašta; věž 
Wroclawské brány ze 14. století s bohatě zdobe-
ným portálem z roku 1603; Ziębická věž z roku 
1350, 16.století a komplex moderních pruských 
opevnění Pevnosti Nisa ze 17.-19. století: bašta 
sv. Hedviky, Kapucínská reduta, pevnost II (nazý-
vaný rovněž Fort Regulicki); Fort Prusko, vodní 
pevnost (Blokhauz) v městském parku a další. Je 
to jeden z největších historických systémů opev-
nění a pevností v Evropě.  

Nisa je známé vzdělávací středisko - už od roku 
1417 existovala farní škola. V 17. století bylo 
založeno známé jezuitské gymnázium, kde stu-
doval mimo jiné Michal Korybut Wiśniowiecki - 
budoucí král Polska; Konrad Bloch - laureát Nobe-
lovy ceny za medicínu, nebo ze současníků Alfons 
Nossol - obyčejný biskup z Opolí .

Od 1.10.2001 působí Státní vysoká odborná 
škola v Nise, která odkazuje na tradici slavného 
jezuitského gymnázia Carolinum. Infrastruktura 
univerzity je kombinací staletí historie a mode-
rního vybavení; její personál se skládá z profe-
sionálů, kteří pracují ve velkých akademických 
střediscích v Polsku a má mnohaleté praktické 
zkušenosti ve svém oboru. 

PWSZ v Nisa je nejdůležitějším akademickým 
centrem v jižní části Opolského vojvodství a je co 
nejblíže k českým hranicím.

NISA



1. Zaregistrujte se online
 

V případě problémů s registrací online, navštiv nás s 
maturitním vysvědčením* a občanským průkazem 

(Sekretariát pro přijímací řízení, adresa:
 ul. Chodowieckiego 4, Nysa, pokoj č. 210).

2. Vyplňte své osobní údaje. Zadejte výsledky 
maturitní zkoušky. Vyberte si studijní obor.

3. Zaplaťte vstupné <85 zł pro všechny fakulty 
kromě oboru jazz a estrádní hudba [150 zł]>

Podrobnosti 

4. Předložte všechny požadované dokumenty
Sekretariát pro přijímací řízení:

  ul. Chodowieckiego 4, Nysa, pokoj č. 210
nebo odešlete na poštovní adresu: 

PWSZ w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.
Požadované dokumenty lze předložit také 

v elektronické podobě -
 odešlete naskenované dokumenty na adresu: 

 
s povinností doručení originálů na univerzitu. 

Máte-li dotazy, neváhejte se nám ozvat, 
informace v češtině +48 77 409 16 87.

 5. Obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu.

https://irk.pwsz.nysa.pl/irk/irk/strony/logowanie
kandydat.html 

http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl/index.php?p=1,4,70,31.

rekrutacja@pwsz.nysa.pl

www.pwsz.nysa.pl

rekrutacja @pwsz.nysa.pl

Sekretariát pro přijímací řízení: +48 
informace v češtině: +48 77 409 16 87

 77 4474849

https://www.facebook.com/PWSZwNysie/



TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

V případě nesplnění vstupních limitů v konkrétních termínech bude nábor pro 

příslušné studijní obory prodloužen podle níže uvedeného harmonogramu.

Term n Ií Term n IIí Term n IIIí

Zahájení elektronické
registrace a předkládání 
dokumentů

Dokončení elektronické 
registrace a předkládání 
dokumentů

Vstupní zkoušky 
(na obor Jazz a estrádní hudba)

Schůze náborového  
výboru 

Rozhodnutí o výsledku 
přijímacího řízení

6.2022 r.

7.2022 r.

7.2022 r.

7.2022 r.

7.2022 r.

7.2022 r.

8.2022 r.

8.2022 r.

8.2022 r.

8.2022 r.

8.2022 r.

9.2022 r.

9.2022 r.

9.2022 r.

9.2022 r.

Předložte všechny požadované dokumenty                     
v Sekretariátu pro přijímací řízení:

48-300 Nysa, ul. Chodowieckiego 4
budovla A, pokoj č. 210, tel. +48 77 447 48 49

mail:  rekrutacja@pwsz.nysa.pl

Adresa pro pod n  p ihl ekává í ř áš

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NÁBORU V POLSKU
Nábor ke studiu probíhá po oznámí státní správy výsledků maturitních zkoušek. Teprve poté 
probíhá nábor. Nejčastěji začíná v červnu a trvá do začátku nového akademického roku, tj. do 
konce září. Proto nemusíte předem deklarovat svoji registraci. Stačí se nám ohlásit v létě. Jedinou 
podmínkou je doklad potvrzující střední vzdělání (maturita).
Pokud na vysvědčení není uvedeno, že jde o dokument opravňující ke studiu na odborné vysoké 
škole, je třeba zároveň s vysvědčením předložit osvědčení, ve kterém bude tato informace. Na 
polském konzulátu v České republice je třeba vysvědčení opatřit ověřovací doložkou apostille. 
Výše uvedené dokumenty musí být přeloženy úředně ověřeným polským překladatelem.

#profesionálové    #odborníci        www.pwsz.nysa.pl


