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Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Maturzyści !
Wybór uczelni i kierunku studiów jest jednym z głównych
wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi, pragnącymi
odpowiedzialnie kreować swoją przyszłość. Przed Wami trudny
moment życia, w którym będziecie decydować o swojej przyszłej
karierze zawodowej. Wybór ten w znacznym stopniu zadecyduje
o tym, co będziecie robić nie tylko przez kilka najbliższych
lat, ale w dalszej perspektywie przesądzi o tym, czy będziecie
zadowoleni, w pełni spełnieni, pracując w wybranym zawodzie.
Zachęcam Was do podjęcia studiów,a w szczególności studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Wielu absolwentów przekonało się już, że dyplom naszej Uczelni jest bardzo
ceniony wśród pracodawców, a wiedza zdobyta w trakcie nauki stanowi dobrą podstawę do
dalszego rozwoju zawodowego i adaptacji w środowisku pracy.
Oferujemy nie tylko wiele ciekawych propozycji kształcenia na studiach
licencjackich, inżynierskich, magisterskich czy jednolitych studiach magisterskich między
innymi w dziedzinach nauk humanistycznych, technicznych, prawnych oraz medycznych, ale
także możliwość studiowania z wykorzystaniem bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów,
pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych, pod okiem doskonałej kadry naukowej.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy to idealne
miejsce do nauki. Atutem naszej Uczelni jest zwarty kampus pozwalający na większe
zindywidualizowanie procesu kształcenia, skupiający w jednym miejscu budynki
dydaktyczne, laboratoria, nowoczesną bibliotekę. Dysponujemy szeroką ofertą kontaktów
zagranicznych umożliwiających studentom wyjazdy zagraniczne w ramach np. programu
Erasmus+. Nasza Uczelnia to doskonałe miejsce na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
naukowych, nie tylko podczas zajęć programowych, ale również poza nimi.
Jesteśmy dumni ze swoich studentów i absolwentów, którzy opuścili mury
Uczelni. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy cieszy
się dużym uznaniem wśród pracodawców, pozwalając na uzyskanie ciekawej pracy, zarówno
w regionie, jak i w całym kraju.
Życzę Wam, Drodzy Maturzyści, świetnych wyników maturalnych. Jestem głęboko
przekonany, że wybór naszej Uczelni pozwoli Wam na zrealizowanie aspiracji edukacyjnych,
zagwarantuje studia efektywne. Tym, którzy wybiorą naszą Uczelnię, życzę aby twórczo
i przyjemnie spędzili ten bardzo ważny i zarazem bardzo piękny okres swojego życia.
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
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KIERUNKI
Wybierz swój kierunek !
W roku
roku akademickim
akademickim 2021/2022
2021/2022
W
Państwowa
Wyższa
Pa
ń s t w o w a Wy
ż s z a SSzkoła
z k o ł a ZZawodowa
awodowa
im. Witelona
WitelonawwLegnicy
Legnicy
oferuje
kandydatom
im.
oferuje
kandydatom
na
na studia
24 kierunki
- jedenaście
kierunków
studia
22
- dziesięć
kierunków
studiów
24 kierunki
studiów licencjackich,
cztery inżynierskie,
kierunki inżynierlicencjackich,
cztery kierunki
pięć
skie, sześćstudiów
kierunków
studiów magisterskich
kierunków
magisterskich
(dwuletnich
(dwuletnich
po ukończeniu
studiów licencjacpo
ukończeniu
studiów licencjackich
lub
kich lub inżynierskich)
orazkierunki
trzy kierunki
jednoliinżynierskich)
oraz trzy
jednolitych
tych studiów magisterskich (pięcioletnich).
studiów
magisterskich (pięcioletnich).
Wszystkie prowadzone w naszej
Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni
Uczelni kierunki mają profil praktyczny, znacznie
kierunki mają profil praktyczny, znacznie zwiększający
zwiększający
szansę
na
zatrudnienie
szansę
na zatrudnienie po studiach.
po studiach.
Kandydaci
wybierająwybierają
kierunek
Kandydacina studia
na studia
studiów
podczas
rekrutacji,
natomiast
specjalności
–
kierunek studiów podczas rekrutacji, natomiast
wspecjalności
trakcie trwania
studiów.
– w trakcie trwania studiów.
Rekrutacja
kierunek
FilologiaFilologia
odbywa
Rekrutacjana na
kierunek
się
na
specjalność:
filologia
angielska.
odbywa się na specjalność: filologia angielska.
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STUDIA LICENCJACKIE
ADMINISTRACJA
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STUDIA LICENCJACKIE
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ
i PODATKI
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ
specjalności:
i PODATKI

specjalności:
ADMINISTRACJA
- menadżer w administracji publicznej
- administracja i prawo w biznesie
specjalności:

- finanse podmiotów gospodarczych
-specjalności:
rachunkowość i podatki

- menadżer w administracji publicznej
-BEZPIECZEŃSTWO
administracja i prawo w biznesie
WEWNĘTRZNE

- finanse podmiotów gospodarczych
-PEDAGOGIKA
rachunkowość i podatki

specjalności:
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
- administrowanie i zarządzanie w sferze
bezpieczeństwa wewnętrznego
specjalności:
-- służby
mundurowe
w bezpieczeństwie
administrowanie
i zarządzanie
w sferze

specjalności:
PEDAGOGIKA

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z terapią pedagogiczną
specjalności:
-- pedagogika
pedagogika resocjalizacyjna
z socjoterapią
opiekuńczo-wychowawcza

bezpieczeństwa wewnętrznego
ZDROWEGO
-COACHING
służby mundurowe
w bezpieczeństwie

z terapią pedagogiczną
-PIELĘGNIARSTWO
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

STYLU ŻYCIA
COACHING ZDROWEGO
STYLU
ŻYCIA
DIETETYKA

PIELĘGNIARSTWO
położnictwo *
RATOWNICTWO
MEDYCZNE
RATOWNICTWO
MEDYCZNE
ZARZĄDZANIE

specjalności:
DIETETYKA
- dietetyka kliniczna
-specjalności:
poradnictwo żywieniowe
dietetykakliniczna
w gastronomii
- idietetyka
- poradnictwo żywieniowe
i dietetyka w gastronomii
FILOLOGIA

specjalności:
ZARZĄDZANIE

- lean management
- zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalności:
-- zarządzanie
zasobami ludzkimi
lean management

specjalność:
FILOLOGIA

- zarządzanie przedsiębiorstwem
- zarządzanie zasobami ludzkimi

- filologia angielska
specjalizacje:
specjalność:
-- język
angielski
w biznesie
filologia
angielska
-specjalizacje:
język angielski z językiem niemieckim

- język angielski w biznesie
* Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego
- język angielski z językiemdo
niemieckim
spraw szkolnictwa
wyższego
uruchomienie
kierunku
Niniejsza informacja
nie stanowi
oferty wnarozumieniu
Kodeksu
Cywilnego
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

T E R M I N Y R E K R U TAC J I

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
przyjmowanie dokumentów:Nabór
od 1 czerwca
pierwszy2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
przyjętych
na I rokod
studiów:
5 sierpnia
r.
elektroniczna ogłoszenie
rejestracja listy
kandydatów
na studia:
1 czerwca
2021 r.2021
do 3 sierpnia
2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
Nabór
drugi
ogłoszenie listy przyjętych
na I rok
studiów: 5 sierpnia 2021 r.
elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od
6 sierpnia
Nabór
drugi2021 r. do 27 września 2021 r.
przyjętych
na I rokod
studiów:
29 2021
września
r.
elektroniczna ogłoszenie
rejestracja listy
kandydatów
na studia:
6 sierpnia
r. do2021
27 września
2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 29 września 2021 r.
7

kierunki
kierunki

T E R M I NNabór
Y R
E K R U TAC J I
pierwszy

INFORMACJE PRAKTYCZNE - KIERUNKI

STUDIA
INŻYNIERSKIE
8

Informator 2021/2022

STUDIA INŻYNIERSKIE
ENERGETYKA

LOGISTYKA i TRANSPORT

specjalności:
- eksploatacja maszyn, urządzeń
i systemów energetycznych
- energetyka żródeł odnawialnych
i systemów energetycznych

specjalności:
- systemy logistyczne i transportowe
- zarządzanie produkcją i dystrybucją
- organizacja i zarządzanie w transporcie
kolejowym – specjalność objęta patronatem
POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o.

INFORMATYKA

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA
PRODUKCJI

specjalności:
- programowanie aplikacji mobilnych
- bezpieczeństwo systemów informatycznych
- grafika komputerowa

specjalności:
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria motoryzacyjna – specjalność
zmodernizowana przy współpracy z firmą
Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k.
- systemy i procesy przemysłowe

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

T E R M I N Y R E K R U TAC J I
Nabór pierwszy
elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 5 sierpnia 2021 r.
Nabór drugi
elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 29 września 2021 r.
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KIERUNKI STUDIÓW
MAGISTERSKICH
Studia magisterskie
KIERUNKI STUDIÓW MAGISTERSKICH

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia magisterskie
Studia magisterskie
I LOGISTYKI*
specjalności:
- administracja bezpieczeństwa
i porządku
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
publicznego
-specjalności:
kryminalistyka i techniki śledcze
specjalności:
państwa
- obronność
administracja
bezpieczeństwa i porządku
- zarządzanie
administracja
bezpieczeństwa
i porządku
kryzysowe
w administracji
publicznej
publicznego
publicznego i techniki śledcze
- kryminalistyka
-FINANSE
kryminalistyka
i techniki śledcze
obronność państwa
i ZARZĄDZANIE
- zarządzanie
obronność państwa
kryzysowe w administracji publicznej
w PRZEDSIĘBIORSTWIE
- zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

FINANSE
i ZARZĄDZANIE
specjalności:
FINANSE
i ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWIE
-wfinanse
i inwestycje przedsiębiorstw
w
PRZEDSIĘBIORSTWIE
- zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie
- zarządzanie pracą i kapitałem społecznym
specjalności:
specjalności:
- finanse i inwestycje przedsiębiorstw
- finanse
i inwestycje
przedsiębiorstw
zarządzanie
i innowacje
w przedsiębiorstwie
- zarządzanie
zarządzaniepracą
i innowacje
w przedsiębiorstwie
i kapitałem
społecznym
- zarządzanie pracą i kapitałem społecznym

Jednolite

FIZJOTERAPIA
PRAWO
FIZJOTERAPIA
FIZJOTERAPIA

INŻYNIERIA
PRODUKCJI
specjalności:
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
LOGISTYKI*
-I przemysł
4.0 (w tym innowacyjne narzędzia inforImatyczne
LOGISTYKI*
stosowane w przemyśle)

- smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia inforspecjalności:
specjalności:
matyczne
w logistyce)
- przemysłoraz
4.0drony
(w tymstosowane
innowacyjne
narzędzia infor-matyczne
przemysłstosowane
4.0 (w tym
w innowacyjne
przemyśle) narzędzia informatyczne
stosowane
w przemyśle)
-PIELĘGNIARSTWO
smart logistics
(wadministracji
tym
innowacyjne narzędzia informenedżer
-matyczne
smart logistics
(w tym
innowacyjne
narzędzia infororaz drony
stosowane
w logistyce)
publicznej *
matyczne oraz drony stosowane w logistyce)

ZDROWIE
PUBLICZNE
PIELĘGNIARSTWO
PIELĘGNIARSTWO

specjalności:
ZDROWIE
PUBLICZNE
- organizacja ratownictwa
medycznego
ZDROWIE
PUBLICZNE
i zarządzanie kryzysowe
- promocja zdrowia
specjalności:
specjalności:
- organizacja ratownictwa medycznego
- organizacja
i zarządzanieratownictwa
kryzysowe medycznego
i zarządzanie
kryzysowe
promocja
zdrowia
studia -magisterskie
- promocja zdrowia

Jednolite studia PEDAGOGIKA
magisterskie PRZEDSZKOLNA
Jednolite studia imagisterskie
WCZESNOSZKOLNA
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
i WCZESNOSZKOLNA
i WCZESNOSZKOLNA

PRAWO
PRAWO

* Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

*Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku
na uruchomienie kierunku
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

*Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku
*Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ?
stronie Uczelni :
C H C Ewww.pwsz.legnica.edu.pl
S Z Szczegóły
W I EnaD
Z I E ĆRekrutacja,
WIĘCEJ ?
C H C E S Z W I E D wZzakładce
IEĆ WIĘCEJ ?
pod tel.: 76 723 22 10
Szczegóły
na stronie Uczelni :
lub e-mail:
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
Szczegóły na stronie
UczelniRekrutacja,
:
www.pwsz.legnica.edu.pl
w zakładce
www.pwsz.legnica.edu.pl
w zakładce
pod tel.: 76 723
22 10 Rekrutacja,
tel.: 76 723 22 10
lub e-mail:pod
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
lub e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
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Jak zapisać się na studia?

Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane
Postępowanie rekrutacyjne ma chakandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny
rakter
konkursowy.
Podstawą kierunku
przyjęciazostały przypisane
lub egzamin
dojrzałości.
Do każdego
studia sąnapunkty
rekrutacyjne
przy- może otrzymać
przedmiotynazdawane
maturze,
za które kandydat
znawane kandydatowi
za przedmioty,
punkty rekrutacyjne.
Przedmioty zostały
podzielone na trzy grupy.
Kandydat zmoże
otrzymać
maksymalnie
z trzech przedmiotów
których
zdawałpunkty
egzamin
maturalny lub
(za jeden egzamin
przedmiot
z każdej zgodnie
grupy), aby
ubiegać się o przyjęcie
dojrzałości
z poniższą
kierunek, wystarczy mieć punkty z jednego przedmiotu
na dany tabelą:
przypisanego dla danego kierunku, zgodnie z poniższą tabelą:

Kierunek Kierunek
ADMINISTRACJA
Administracja

Przedmioty

Przedmioty

obcy,
historia,
geografia
lub wiedza
o społeczeństwie
1)język
językpolski,
polski,język
2) język
obcy,
3) jeden
z wybranych
przedmiotów:
historia,

geografia lub wiedza o społeczeństwie
Bezpieczeństwo
BEZPIECZEŃSTWO
wewnętrzne
WEWNĘTRZNE

1)język
językpolski,
polski,język
2) język
obcy,
3) jeden
z wybranych
przedmiotów:
historia,
obcy,
historia,
geografia
lub wiedza
o społeczeństwie
geografia lub wiedza o społeczeństwie

Coaching ZDROWEGO
COACHING
zdrowego stylu życia
STYLU ŻYCIA

1)biologia,
biologia,język
2) język
3) jeden
z wybranych
przedmiotów:
chemia, fizyka
obcy,obcy,
chemia,
fizyka
(fizyka i astronomia),
matematyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Dietetyka

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Energetyka

1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka
matematyka,
język chemia
obcy, lub
fizyka
(fizyka lub
i język
astronomia),
chemia,
(fizyka
i astronomia),
informatyka
polski

DIETETYKA
ENERGETYKA

lub język polski
lub język polski

informatyka lub język polski

Filologia
1) język angielski, 2) język polski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
(specjalność filologia ngielska) wiedza
o społeczeństwie,
lub drugi
język obcy geografia lub
FILOLOGIA
język angielski,
język polski,geografia
historia, wiedza
o społeczeństwie,
(specjalność filologia angielska)

drugi język obcy

Finanse, rachunkowość 1) język obcy, 2) matematyka lub język polski,
i podatki
jeden
z wybranych
przedmiotów:
język geografia,
polski (jeślihistoria
nie został
język
obcy,
matematyka,
język polski,
lubwybrany
wiedza
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ 3)

rekrutacja

i PODATKI

FIZJOTERAPIA
Fizjoterapia
INFORMATYKA
Informatyka

wcześniej),
matematyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geografia,
o społeczeństwie
historia lub wiedza o społeczeństwie

biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
lub język
polski
(fizyka
i astronomia),
matematyka lub język polski

angielski,
język
polski,z fizyka
(fizykaprzedmiotów:
i astronomia)
1)matematyka,
matematyka,język
2) język
angielski,
3) jeden
wybranych
język
lub
informatyka
polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka
12
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Kierunek i transport
Logistyka

Przedmioty
1) język
obcy, 2) matematyka, 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka
(fizyka i astronomia), informatyka lub język polski

język obcy, matematyka, fizyka (fizyka i astronomia), informatyka lub

LOGISTYKA

Pedagogika
i TRANSPORT

1) język
językpolski,
polski2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia

język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub

PEDAGOGIKA

Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna

1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: historia,
biologia
wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia

Pielęgniarstwo
I WCZESNOSZKOLNA

1) biologia,
biologia2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
(fizyka i astrono-mia), matematyka lub język polski

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

PIELĘGNIARSTWO
Położnictwo
*

język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub

biologia,2)język
(fizyka iprzedmiotów:
astronomia), chemia,
matematyka
1) biologia,
językobcy,
obcy, chemia,
3) jedenfizyka
z wybranych
fizyka
lub ijęzyk
polski matematyka lub język polski
(fizyka
astronomia),

Prawo
PRAWO

językpolski,
polski,2)język
lubz wybranych
wiedza o społeczeństwie
1) język
językobcy,
obcy,historia
3) jeden
przedmiotów: historia lub
wiedza o społeczeństwie

Ratownictwo
RATOWNICTWO
medyczne

1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka
(fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Zarządzanie

1) język obcy, 2) matematyka lub język polski, 3) jeden z wybranych
język obcy,język
matematyka,
polski,
geografia,
historiamatematyka
lub wiedza
przedmiotów:
polski (jeśli język
nie został
wybrany
wcześniej),
(jeślio nie
została wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza
społeczeństwie
o społeczeństwie

MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE

lub język polski

Szczegółowe informacje na stronie Uczelni : www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja.
* Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego
Niniejsza
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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matematyka, język obcy, język polski, fizyka (fizyka i astronomia)

ZARZĄDZANIEii inżynieria
INŻYNIERIA 1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Zarządzanie
chemia lub informatyka
PRODUKCJI
produkcji
język polski, fizyka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka

INFORMACJE PRAKTYCZNE - REKRUTACJA

Zasady rekrutacji na studia I stopnia
i jednolite studia magisterskie
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA?

Jak liczymy punkty za oceny?
Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru,
kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik,
według następujących zasad:
Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom podstawowy
(procenty punktów)

2
3
4
5
6

30% - 44%
45% - 58%
59% - 72%
73% - 86%
87% - 100%

Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom rozszerzony
(procenty punktów)

30% - 50%
51% - 69%
70% - 100%

Punkty
rekrutacyjne

20
40
60
80
100

Przyjęcia na dany kierunek, specjalność i formę studiów odbywają się w ramach limitów
przyjęć ustalonych przez Rektora.
Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na wybrany przez siebie kierunek i formę
studiów z powodu podjęcia przez Uczelnię decyzji o ich nieuruchomieniu, będą mogli
ubiegać się o przyjęcie na inne, wskazane przez Uczelnię kierunki i formy studiów pod
warunkiem, że zdawali egzamin maturalny/dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu,
za który na ponownie wybranym kierunku przysługują punkty.

rekrutacja

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.
Zasady przyjęcia na studia osób z egzaminem maturalnym potwierdzonym dyplomem
IB (International Baccalaureate) lub EB (Europen Baccalaureate) znajdują się na stronie
internetowej Uczelni.
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co musisz wiedzieć?
Jak zapisać się na studia?
PIERWSZ Y KROK

NASTĘPNY KROK

W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy
wejść na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy
i w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia wprowadzić niezbędne dane
w procesie kwalifikacji, dokonać wyboru kierunku studiów, a następnie zatwierdzić i wydrukować kwestionariusz kandydata na studia.

Po dokonanej rejestracji należy wnieść opłatę
rekrutacyjną – kwota oraz numer rachunku
bankowego do przelewu dostępne są w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia.
W drugim etapie rekrutacji, należy złożyć
komplet wymaganych dokumentów w terminie
wskazanym przez Uczelnię.

Potrzebne dokumenty.
Od ka n d y d a t ó w d o p r z y j ę c i a n a s t u d i a p i e r w szego stopnia oraz jednolite
stud i a m a g i s t e r s k i e w y m a g a n e s ą n a s t ę p u j ą c e d okumenty:
a)
ankietę osobową,
osobową, według
wedługwzoru
wzoruokreślonego
określonego przez Uczelnię,
a) kwestionariusz
kwestionariuszkandydata
kandydata zawierający
zawierający ankietę
b)
dojrzałości (oryginał
(oryginał do
do wglądu
wgląduna
naUczelni),
Uczelni),
b) kserokopia
kserokopia świadectwa
świadectwa dojrzałości
c)
35 mm
c) aktualna
aktualna kolorowa
kolorowa fotografia
fotografiakandydata
kandydata oo wymiarach
wymiarach 35
mm xx 45
45mm,
mm,
d) na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo *,
d) na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, RatowRatownictwo medyczne, Zdrowie publiczne – zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość
nictwo
medyczne,
publiczne
– zaświadczenie
stwierdzającedostępne
możliwość
podjęcia
podjęcia
studiów Zdrowie
na wybranym
kierunku,
(skierowanie lekarskie
i druk zaświadczenia
na Uczelni).

studiów na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).

T E R M I N Y R E K R U TAC J I

Nabór drugi
elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od 6 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 29 września 2021 r.
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Nabór pierwszy
elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
przyjmowanie dokumentów: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 5 sierpnia 2021 r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE - REKRUTACJA

Zasady rekrutacji na studia II stopnia
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA?

Kto może się ubiegać o przyjęcie na studia II stopnia?
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli
co najmniej studia pierwszego stopnia.
Kierunek

Kierunek

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

WEWNĘTRZNE

FINANSE
i ZARZĄDZANIE
w PRZEDSIĘBIORSTWIE

FINANSE,
i ZARZĄDZANIE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

INŻYNIERIA PRODUKCJI
i LOGISTYKI *

rekrutacja

PIELĘGNIARSTWO

Kto może się ubiegać

Kto może się ubiegać
O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą
O przyjęcie
na studia nakolejności
kierunek absolwenci:
Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą
ubiegać
się w następującej
ubiegać sięBezpieczeństwo
w następującej kolejności
absolwenci:
1. kierunków:
wewnętrzne,
Bezpieczeństwo narodowe,
Administracja,
1. kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe,
2. kierunków
o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów
Administracja,
drugiego
stopnia,
w szczególności
którzydosąkierunku
absolwentami
2. kierunków
o zbliżonym
zakresiekandydaci,
programowym
studiów
kierunków
z
dziedzin
nauk
społecznych
oraz
dziedzin
nauk
drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami
medycznych i nauk o zdrowiu,
kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz dziedzin nauk medycznych
3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów
i nauk o się
zdrowiu,
uczenia
z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez
3. innych kierunków,
zadeklarują
uzupełnienie
brakujących
efektów
realizację
i zaliczenie jeżeli
modułów
uzupełniających
efekty
uczenia się,
uczenia się z zakresu
wiedzy, kompetencji
i umiejętności
wyznaczonych
przez właściwego
Dziekana Wydziału,
którepoprzez
zostaną realiokreślone
indywidualnie
do końca
pierwszegoefekty
semestru
studiów.
zację i zaliczenie
modułów
uzupełniających
uczenia
się, wyzna-

czonych przez
właściwego
Dziekana
Wydziału,
które zostaną określone
O przyjęcie
na studia
na kierunek
Finanse
i zarządzanie
indywidualnie do końca
studiów.kolejności
mogą pierwszego
ubiegać sięsemestru
w następującej
w przedsiębiorstwie
absolwenci:
i podatki,
Finanse w
i rachunkowość,
1. kierunków:
O przyjęcieFinanse,
na studiarachunkowość
na kierunek Finanse
i zarządzanie
przedsiębiorstwie
Zarządzanie,
mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
2. kierunku Ekonomia,
1. kierunków:
Finanse,
i podatki, Finanse
i rachunkowość,
3. innych
kierunków,
jeżelirachunkowość
zadeklarują uzupełnienie
brakujących
efektów
Zarządzanie,
uczenia
się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez
2. kierunkui zaliczenie
Ekonomia,modułów uzupełniających efekty uczenia się,
realizację
3. innych kierunków,
jeżeli zadeklarują
uzupełnienie
efektów
wyznaczonych
przez właściwego
Dziekana
Wydziału,brakujących
które zostaną
określone
do końca
pierwszego
semestru studiów.
uczenia sięindywidualnie
z zakresu wiedzy,
kompetencji
i umiejętności
poprzez reali-

zację i zaliczenie
modułów
uzupełniających
efekty mogą
uczeniaubiegać
się, wyznaO przyjęcie
na kierunek
Inżynieria
produkcji i logistyki
się
czonych przezkolejności
właściwego
Dziekana Wydziału, które zostaną określone
w następującej
absolwenci:
indywidualnie
do końca pierwszego
semestru
studiów.
1. kierunków
inżynierskich:
Zarządzanie
i inżynieria
produkcji, Inżynieria
testowa, Logistyka i transport, Informatyka, Energetyka,
2. kierunków inżynierskich: Automatyka i robotyka, Budowa maszyn
O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać
i pojazdów, Logistyka, Transport, Mechanika i budowa maszyn,
wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kieMechatronika,
runku Pielęgniarstwo.
zakwalifikowania
na studia jest
wynik
3. innych
kierunków, jeżeliPodstawą
zadeklarują
uzupełnienie brakujących
efektów
studiów,się
o których
w zdaniu
pierwszym.
W przypadku,
uczenia
z zakresumowa
wiedzy,
kompetencji
i umiejętności
poprzezgdy zarealizację
i zaliczenie
modułów
uzupełniających
efekty uczenia
mknięcie listy
nie będzie
możliwe,
dodatkowym kryterium
będziesię,
średnia
wyznaczonych
przez właściwego
Wydziału, stopnia
które zostaną
ocen uzyskana podczas
odbytych Dziekana
studiów pierwszego
(wyliczona
określone
indywidualnie
końca
z dokładnością
do dwóchdo
miejsc
popierwszego
przecinku). semestru.
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może
ubiegać
KtoKto
może
się się
ubiegać

Kierunek
Kierunek
MENEDŻER
O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej
ADMINISTRACJI
mogą
ubiegać
w
następującej
kolejności
absolwenci:
Kto
może
sięsię
ubiegać
O
przyjęcie
na
kierunek
Inżynieria
produkcji
i logistyki
mogą
ubiegać
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
O
przyjęcie
na
kierunek
Inżynieria
produkcji
i logistyki
mogą
ubiegać
sięsię
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
Kierunek
PUBLICZNEJ *
1. kierunku Administracja,
I LOGISTYKI*
I LOGISTYKI*
INŻYNIERIA PRODUKCJI2.
I LOGISTYKI*

w następującej
kolejności
absolwenci:
w następującej
kolejności
absolwenci:

O przyjęcie
na kierunek
Inżynieria
produkcji i logistyki
mogą
ubiegać się
kierunków
o zbliżonym
zakresie
programowym
do kierunku
studiów
1. kierunków
inżynierskich:
Zarządzanie
i inżynieria
produkcji,
Inżynieria
1. kierunków
inżynierskich:
Zarządzanie
i inżynieria
produkcji,
Inżynieria
w następującej
absolwenci:
kandydaci, którzy są absolwentami
drugiego
stopnia,kolejności
w szczególności
testowa,
Logistyka
i transport,
Informatyka,
Energetyka,
testowa,
Logistyka
i
transport,
Informatyka,
Energetyka,
nauk społecznych,
kierunków
z dziedzin
1. kierunków
inżynierskich:
Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria
kierunków
inżynierskich:
Automatyka
i robotyka,
Budowa
maszyn
2. 2.kierunków
inżynierskich:
Automatyka
i robotyka,
Budowa
maszyn
3. innych
kierunków,
jeżeli
zadeklarują
uzupełnienie
brakujących
efektów
testowa,
Logistyka
i transport,
Informatyka,
Energetyka,
i pojazdów,
Logistyka,
Transport,
Mechanika
i budowa
maszyn,
Mechatronika,
i pojazdów,
Logistyka,
Transport,
Mechanika
iumiejętności
budowa
maszyn,
Mechatronika,
zakresu
uczenia
się
z
wiedzy,
kompetencji
i
poprzez
2. kierunków inżynierskich: Automatyka i robotyka, Budowa maszyn
innych
kierunków,
jeżeli
zadeklarują
uzupełnienie
brakujących
efektów
3. 3.
innych
kierunków,
jeżeli
zadeklarują
uzupełnienie
brakujących
realizację
efekty
uczenia
się,efektów
i pojazdów,i zaliczenie
Logistyka, modułów
Transport, uzupełniających
Mechanika i budowa
maszyn,
Mechatronika,
wyznaczonych
przez
właściwego
Dziekana
Wydziału,
które zostaną
uczenia
z zakresu
wiedzy,
kompetencji
i umiejętności
poprzez
realiuczenia
sięsię
z zakresu
wiedzy,
kompetencji
i umiejętności
poprzez
reali3. innychindywidualnie
kierunków, jeżeli
zadeklarują
uzupełnienie brakujących
efektów
określone
do końca
pierwszego semestru
studiów.
zację
i zaliczenie
modułów
uzupełniających
efekty
uczenia
wyznazację
i zaliczenie
modułów
uzupełniających
efekty
uczenia
się,się,
wyznauczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez reali-

czonych
właściwego
Dziekana
Wydziału,
które
zostaną
określone
czonych
przez
Wydziału,
które
zostaną
określone
O przyjęcie
na
Iprzez
rokwłaściwego
studiów
naDziekana
kierunek
Pielęgniarstwo
sięsię,
zację i zaliczenie
modułów
uzupełniających
efekty mogą
uczenia
wyznaindywidualnie
do
końca
pierwszego
semestru
studiów.
indywidualnie
końca
pierwszego
semestru
studiów.
ubiegać
wyłączniedokandydaci,
którzy ukończyli
studia
pierwszego stopnia
czonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone
na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia jest
indywidualnie
do końca
pierwszego
semestru
studiów.
wynik
studiów, o których
mowa
w zdaniu
pierwszym.
W przypadku,
O
przyjęcie
studia
kierunek
Zdrowie
publiczne
mogą
ubiegać
przyjęcie
na na
studia
na na
kierunek
Zdrowie
publiczne
mogą
ubiegać
sięsię
ZDROWIE
PUBLICZNE gdyO
ZDROWIE
PUBLICZNE
zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym kryterium będzie
w
następującej
kolejności
absolwenci:
w
następującej
kolejności
absolwenci:
ocen uzyskana
podczas
odbytych
studiów
pierwszego
stopnia
O przyjęcie
na studia
na kierunek
Zdrowie
publiczne
mogą
ubiegać się
ZDROWIE PUBLICZNE średnia
1. kierunków:
Coaching
zdrowego
stylu
życia,
Dietetyka,
Fizjoterapia,
1. kierunków:
Coaching
stylu
życia,
Dietetyka,
Fizjoterapia,
(wyliczona
z dokładnością
dozdrowego
dwóch
miejsc
po
przecinku).
w następującej
kolejności
absolwenci:

PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo,
Ratownictwo
medyczne,
Pielęgniarstwo,
Ratownictwo
medyczne,

O przyjęcie
na studia
na kierunek
Zdrowie
mogą ubiegać
się
1. kierunków:
Coaching
zdrowego
stylupubliczne
życia, Dietetyka,
Fizjoterapia,
kierunków
o zbliżonym
zakresie
programowym
kierunku
studiów
2. 2.
kierunków
o zbliżonym
zakresie
programowym
dodo
kierunku
studiów
w następującej
kolejności
absolwenci:
Pielęgniarstwo,
Ratownictwo
medyczne,
drugiego
stopnia,
w
szczególności
kandydaci,
którzy
absolwentami
drugiego
stopnia,
w zdrowego
szczególności
kandydaci,
którzy
są są
absolwentami
1. kierunków:
Coaching
stylu
życia,
Dietetyka,
Fizjoterapia,
2. kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów
kierunków
z Ratownictwo
dziedzin
nauk
medycznych
i nauk
o zdrowiu,
kierunków
z dziedzin
nauk
medycznych
i nauk
o zdrowiu,
Pielęgniarstwo,
medyczne,
drugiego stopnia,
w szczególności
kandydaci, którzy są absolwentami
innych
kierunków,
jeżeli
zadeklarują
uzupełnienie
brakujących
efektów
2. kierunków
okierunków,
zbliżonym
zakresie
programowym
do kierunku
studiów
3. 3.
innych
jeżeli
zadeklarują
uzupełnienie
brakujących
efektów
kierunków z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w szczególności
kandydaci,
są absolwentami
drugiego
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ZAREJESTRUJ SIĘ
Załóż indywidulane konto
w systemie elektronicznej
rejestracji na studia

2

WPROWADŹ DANE
Uzupełnij dane osobowe
Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia

3

WYBIERZ
Zdecyduj, na który kierunek
studiów chcesz się zapisać

4
18

ZDJĘCIE
Prześlij zdjęcie

5

ZAPŁAĆ
Wnieś opłatę rekrutacyjną

Informator 2021/2022

6

WYDRUKUJ
Wydrukuj z systemu podanie
o przyjęcie na studia

7

DOKUMENTY
Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty
i dostarcz je na Uczelnię w podanych terminach

8

SPRAWDŹ WYNIKI
Sprawdź wyniki kwalifikacji na stronie
elektronicznej rejestracji na studia

9

OGŁOSZENIE LIST
P R Z YJ Ę T Y C H
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ADMINISTRACJA
studia licencjackie

O


K I E R U N K U

Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk
o polityce. Dzięki temu kształcimy specjalistów do obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym. Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać
nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Administracja, jeżeli zdał
egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język polski, język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
menadżer w administracji publicznej
administracja i prawo w biznesie
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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
studia licencjackie
O


K I E R U N K U

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne łączą w sobie teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności,
co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata.
Program studiów ma interdyscyplinarny charakter, studenci uzyskują wiedzę z pokrewnych dyscyplin naukowych,
takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, socjologia, historia czy stosunki międzynarodowe.
Bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne (np. laboratorium kryminalistyczne, zajęcia strzeleckie,
obsługa dronów, ratownictwo medyczne). Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie czynności
administrowania i zarządzania, głównie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.
Absolwent oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych posiada kompetencje społeczne. Posiada umiejętności
rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
Student ma możliwość udziału w kursie Kwalifikowany pracownik ochrony.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrze, jeżeli
zdał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język polski, język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
służby mundurowe w bezpieczeństwie
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KIERUNKI STUDIÓW

COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
studia licencjackie

O


K I E R U N K U

Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko zmieniającego się
rynku pracy, uczący umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom
i potrzebom społecznym.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki
i promocji zdrowia.
Koncepcja kształcenia na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki
coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowania w zakresie:
wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie sprawności fizycznej,
wyboru lub zmiany nawyków żywieniowych,
pokonania stresu/przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
wsparcia po długotrwałej chorobie,
wsparcia przy problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne,
panowania nad emocjami.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Coaching zdrowego stylu życia, jeżeli
zdał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
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DIETETYKA

studia licencjackie

O


K I E R U N K U

Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny
stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich
przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.
Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko uczy, jak zdrowo się odżywiać, ale też uświadamia, jakie błędy żywieniowe
popełniamy i jak je wyeliminować.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Dietetyka, jeżeli zdał egzamin
maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
dietetyka kliniczna
poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii
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FILOLOGIA

studia licencjackie
O


K I E R U N K U

Oferta edukacyjna skierowana jest do tych, którzy interesują się uzyskaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach
kulturowych dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego, a także chcieliby opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości C1. Program studiów umożliwia praktyczną naukę jednego z trzech
innych języków nowożytnych na poziomach od A1 do B1+, w tym języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym do
poziomu B2.
W programie studiów uwzględniono m.in. moduły: praktyczna nauka języka angielskiego (również z native speakerem),
moduły językoznawcze, moduły kulturoznawcze i literaturoznawcze, moduły z zakresu translatoryki.
Studia te umożliwią absolwentom wszechstronną realizację zadań związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem języka
angielskiego zarówno w działalności indywidualnej, jak i w jednostkach gospodarczych.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Filologia, jeżeli zdał egzamin maturalny
lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język obcy

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
filologia angielska
Specjalizacje:
język angielski w biznesie
język angielski z językiem niemieckim
24
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FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ
I PODATKI
studia licencjackie


O K I E R U N K U
Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności
z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków i systemu podatkowego. Studenci nabywają kwalifikacji typowych
dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami
finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach. Studia zapewniają również
elementarną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz podstawowych zasad inwestowania na rynku
akcji (GPW).
Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw potrzebnych absolwentowi kierunków ekonomicznych. Podczas
kolejnych trzech semestrów studenci wybierają specjalność oraz piszą pracę dyplomową, co ułatwia kształtowanie
umiejętności praktycznych z zakresu finansów lub rachunkowości.
Atrakcyjność studiowania na kierunku wzmacniana jest dodatkowo poprzez możliwość odbywania praktyk studenckich
w licznych firmach, z którymi podpisane są porozumienia oraz udział partnerów w modyfikowaniu programu
kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Ponadto studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole
Naukowym „Economicus” oraz poprzez szkolenia, kursy, seminaria prowadzone przez praktyków.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Finanse, rachunkowość i podatki, jeżeli
zdałegzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język obcy, matematyka, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
finanse podmiotów gospodarczych
rachunkowość i podatki
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PEDAGOGIKA

studia licencjackie
O


K I E R U N K U

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają nabyć podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną,
stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka.
Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.
Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie:
ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez studenta umiejętności
praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pedagogika, jeżeli zdał egzamin maturalny
lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia

Tryb studiów: stacjonarny/ niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
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PIELĘGNIARSTWO

studia licencjackie
O


K I E R U N K U

Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu
i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki
pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć
praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.
Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno
w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada
wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu
pielęgniarstwa.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo, jeżeli zdał egzamin
maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka, język polski

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwat
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RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia licencjackie

O


K I E R U N K U

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek
systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk
medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu
możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).
Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych
multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu
medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia.
Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach
szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy chorób wewnętrznych.
Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć przygotowują do podejmowania działań mających na celu diagnostykę
zachorowań oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Ratownictwo medyczne, jeżeli zdał
egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
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ZARZĄDZANIE

studia licencjackie
O


K I E R U N K U

Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania, w tym
zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Studenci nabywają kwalifikacji typowych dla absolwentów kierunków
ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi
w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.
Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, ekonomii, statystyki,
matematyki itp. Od drugiego roku studenci wybierają specjalność, co ułatwia kształtowanie umiejętności praktycznych.
Ostatnie semestry studiów, przeznaczone są na przygotowanie pracy licencjackiej pod opieką doświadczonych
promotorów. Praca ma charakter praktyczny i pogłębia umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności studiów.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie, jeżeli zdał
egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu tj.:
język obcy, matematyka, język polski, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
lean management
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie zasobami ludzkimi

* studia realizowane są w klasycznym trybie stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”
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ENERGETYKA

studia inżynierskie
O


K I E R U N K U

Studia inżynierskie na kierunku Energetyka umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze nauk technicznych
w szczególności energetyki, techniki cieplnej. Absolwent kierunku to inżynier, który posiada kwalifikacje z zakresu:
podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł
odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych.
Praktyczny profil kształcenia na kierunku gwarantuje realizację laboratoriów, warsztatów, projektów w specjalistycznych
pracowniach wyposażonych w zaawansowany sprzęt i aparaturę. Atutem jest własna farma fotowoltaiczna
z zapleczem dydaktycznym, którą udostępnia Uczelnia.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Energetyka, jeżeli zdał egzamin
maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
matematyka, język obcy, fizyka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka, lub język polski

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią
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LOGISTYKA I TRANSPORT
studia inżynierskie

O


K I E R U N K U

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka i transport przygotowują do pracy w branży Transport-Spedycja-Logistyka
(TSL). Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i funkcjonowania procesów logistycznych
oraz zdobywa kwalifikacje menedżera branży TSL.
Większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń warsztatów oraz laboratoriów, realizowanych w specjalistycznych
pracowniach. Zajęcia przygotowujące do zawodu prowadzone są przez praktyków z branży TSL. Atutem jest ścisła
współpraca Uczelni z otoczeniem, umożliwiająca odbywanie praktyk zawodowych oraz projektów inżynierskich, które
stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego.
Pracownia logistyki i transportu wyposażona jest w symulator kolejowy dla maszynisty oraz symulator dla dyżurnego
ruchu.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Logistyka i transport, jeżeli zdał
egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język obcy, matematyka, fizyka (fizyka i astronomia), informatyka lub język polski

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
systemy logistyczne i transportowe
zarządzanie produkcją i dystrybucją
organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym
(Patronat POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o. o.)
* studia realizowane są w klasycznym trybie stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”
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ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie


O K I E R U N K U
Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności
inżynierskich, uzupełnionych o kwalifikacje menedżerskie. Zajęcia praktyczne dotyczą m.in takich obszarów jak:
konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja, jakość, czy informatyczne wspomaganie procesów produkcyjnych.
Absolwent kierunku to inżynier posiadający kwalifikacje w zakresie inżynierii produkcji, zarządzania i organizacji,
co zapewnia duże możliwości zatrudnienia i awansu w pracy.
Większość zajęć jest realizowana w formie ćwiczeń, projektów oraz laboratoriów, które odbywają się w specjalistycznych
pracowniach. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników zatrudnionych
w przemyśle. Atutem jest ścisła współpraca z branżą produkcyjną, umożliwiająca realizację praktyk zawodowych oraz
projektów inżynierskich na rzecz pracodawcy.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji jeżeli
zdał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
matematyka, język obcy, język polski, fizyka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:
inżynieria mechaniczna
inżynieria motoryzacyjna - specjalność zmodernizowana przy współpracy
z firmą Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k
systemy i procesy przemysłowe
* studia realizowane są w klasycznym trybie stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”
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KIERUNKI STUDIÓW

FIZJOTERAPIA

jednolite studia magisterskie 5 letnie

O


K I E R U N K U

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej
rozwojowych na świecie. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego
przygotowania do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym w myśl ustawy
z dn. 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 952). Fizjoterapeutami mogą zostać tylko osoby o odpowiedniej wiedzy
i kwalifikacjach, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa skuteczność leczenia. Fizjoterapeuta powinien
działać z należytą starannością, z poszanowaniem zasad etyki i praw pacjenta oraz kierować się aktualną wiedzą medyczną.
Szczególne predyspozycje do tego zawodu posiadają osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi, odpowiedzialne i cierpliwe.
Wykonując zawód fizjoterapeuty, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, można:
planować i prowadzić fizjoterapię,
zlecać i dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta oraz uczyć pacjenta posługiwania się nimi,
edukować, motywować do aktywności i propagować zachowania mające na celu zapobieganie niepełnosprawności,
wydawać opinie i orzeczenia dotyczące stanu osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu jej procesu.
Ponadto absolwent będzie posiadał przygotowanie do:
prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
kierowania pracą zawodową osób będących fizjoterapeutami,
zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem,
organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
nauczania zawodu fizjoterapeuty.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia, jeżeli zdał egzamin
maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
biologia, język obcy, chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka, język polski

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: magister
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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie

O


K I E R U N K U

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do pracy z dziećmi
w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnymi młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy
kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią
programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
niezbędnych w pracy zawodowej.
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające
samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania
i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
jeżeli zdał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: magister
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R

PRAWO

jednolite studia magisterskie

O


K I E R U N K U

Program studiów na kierunku Prawo łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk
o administracji, ekonomii i nauk o polityce. Dlatego kształcimy specjalistów z zakresu prawa, aby mogli uzyskać
wymarzony i dobrze płatny zawód. Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu
możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi prawnej sektora
publicznego i prywatnego.
Po ukończeniu Prawa możesz podjąć pracę właściwie wszędzie, tam gdzie przebiegają procesy prawne, czyli
w urzędach administracji (zarówno rządowej jak i samorządowej), w spółkach prawa handlowego,
w przedsiębiorstwach, w jednostkach świadczących usługi publiczne, we własnej firmie. Możesz również zostać
adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.
Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Prawo, jeżeli zdał egzamin
maturalny lub egzamin dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, tj.:
język polski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: magister
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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia magisterskie
O


K I E R U N K U

Celem kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest zdobycie pogłębionej
wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy
z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycznego.
Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym
profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja
państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.
Ukończenie studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych niezbędnych do podejmowania studiów na poziomie szkół doktorskich.
Student ma możliwość udziału w kursie Kwalifikowany pracownik ochrony.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
lata)
Czas trwania: 4 semestry (2
[2 lata]
Uzyskany tytuł: magister
Specjalności:
administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
kryminalistyka i techniki śledcze
obronność państwa
zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
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FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
studia magisterskie
O


K I E R U N K U

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji
menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania. Nowością kierunku jest połączenie dwóch
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy
zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem gospodarczym. Wszechstronne przygotowanie absolwenta
jest dużym atutem na rynku pracy.
Pierwsze semestry pozwalają zdobyć podstawy wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim.
Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech
semestrach, studenci piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów. Praktyczny charakter prac
magisterskich, które dotyczą realnych problemów w przedsiębiorstwach, to ważny element pozwalający zdobywać
kwalifikacje zawodowe absolwenta.
Atrakcyjność studiowania na kierunku wzmacniana jest dodatkowo poprzez możliwość odbywania praktyk studenckich
w licznych firmach, z którymi podpisane są porozumienia oraz udział partnerów w modyfikowaniu programu kształcenia
zgodnie z sygnałami płynącymi z rynku pracy. Studenci mogą ponadto podnosić swoje kompetencje poprzez udział
w szkoleniach, kursach oraz seminariach prowadzonych przez praktyków.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2
[2 lata)
lata]
Uzyskany tytuł: magister
Specjalności:
finanse i inwestycje przedsiębiorstw
zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie
zarządzanie pracą i kapitałem społecznym
* studia realizowane są w klasycznym trybie stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”
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INŻYNIERIA PRODUKCJI
I LOGISTYKI**
studia magisterskie

O


K I E R U N K U

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Inżynieria produkcji i logistyki przygotowują absolwentów do pełnienia
funkcji specjalistyczno-menedżerskich w innowacyjnym przemyśle opartym na technologiach informatycznych.
Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży Transport – Spedycja – Logistyka.
Atutem studiów jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych systemów informatycznych stosowanych w produkcji i logistyce oraz zarządzania nimi.
Interdyscyplinarny charakter oraz praktyczny profil studiów, umożliwiają kształcenie wykwalifikowanych specjalistów
poszukiwanych przez pracodawców. Studenci mogą podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, kursach
oraz seminariach prowadzonych przez praktyków. Laboratoria i warsztaty odbywają się w specjalistycznych pracowniach, a projekty przemysłowe i praktyki zawodowe realizowane są przy współpracy z pracodawcą. Prace dyplomowe
mogą mieć charakter aplikacyjny, bądź wdrożeniowy.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

Tryb studiów: stacjonarny*/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister
Specjalności (lub bloki przedmiotów zawodowych):
przemysł 4.0
(w tym innowacyjne narzędzia informatyczne stosowane w przemyśle)
smart logistics
(w tym innowacyjne narzędzia informatyczne oraz drony stosowane w logistyce)
* studia realizowane są w klasycznym trybie stacjonarnym oraz trybie „ucz się i pracuj”
**kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki
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R

PIELĘGNIARSTWO
studia magisterskie
O


K I E R U N K U

Program kierunku opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu
i obejmują nauki społeczne oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program ma charakter modułowy.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej
studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno
w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem
najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia
posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa
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ZDROWIE PUBLICZNE
studia magisterskie

O


K I E R U N K U

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne, studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego
korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego
i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego,
profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera
jedną z dwóch specjalności.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister
Specjalności:
organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
promocja zdrowia
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Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią budynki
zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej, o powierzchni ponad 5 hektarów. Budynki niemal do
końca XX wieku wykorzystywane były jako koszary wojskowe. Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10,
zlokalizowany jest Dom Studenta.
Na terenie kampusu znajdują się trzy budynki dydaktyczne (A z MCSM, C i E) oraz Ośrodek Projektów
i Edukacji (D). W salach dydaktycznych do dyspozycji pozostają m.in. tablice interaktywne, komputery,
projektory, telewizory wraz z odtwarzaczami DVD oraz radiomagnetofony. Sale językowe wyposażono
w sprzęt audiowizualny: telewizory, odtwarzacze wideo, magnetofony i odtwarzacze CD/DVD. Studenci
kształcą się w komfortowych warunkach w przestronnych pomieszczeniach.
43

BUDYNEK A

BUDYNEK C
4 sale wykładowe
2 laboratoria informatyczne
4 sale językowe
33 sale ćwiczeniowe
specjalistyczne laboratoria: chemii, fizyki, materiałoznawstwa, właściwości mechanicznych i pomiarów
pracowanie: fizjologiczna, ekologii i ochrony środowiska oraz żywienia zbiorowego
sekretariat i dziekanat Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych, pomieszczenia administracyjne
studio nagrań
Biblioteka
Czytelnia Czasopism i Prasy
Czytelnia Naukowa nr 1
Czytelnia Naukowa nr 2
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Technikum Akademickie

8 sal wykładowych
3 sale językowe
16 sal ćwiczeniowych
5 pracowni komputerowych
5 pracowni medycznych: pracownie umiejętności
pielęgniarskich, pracownia opieki długoterminowej,
pracownie czynności ratowniczych, sala kinezyterapii,
sala fizjoterapii i masażu
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
rektorat, kancelaria, sekretariaty i dziekanaty
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz pomieszczenia administracyjne
Czytelnia Naukowa nr 3 i Ośrodek Informacji
i Dokumentacji Naukowej
kawiarnia studencka
siłownia
fitness club

BUDYNKI D OŚRODEK PROJEKTÓW
I EDUKACJI
laboratorium biochemii i toksykologii
laboratorium mikrobiologii
pracownia antropometryczna
eko-pracownia
pracownia techniki mikroprocesowej
pracownia elektroniki i miernictwa
pracownia e-edukacji
pracownia odnawialnych źródeł energii
Centrum Socjoterapii, przeznaczone do zajęć
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
oraz rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań.
Wyposażenie sal pozwala na wykorzystywanie ich do
różnych form pracy terapeutycznej: muzykoterapii,
biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę
gabinety terapii indywidualnej

BUDYNEK E CENTRUM KONFERENCYJNOWIDOWISKOWE
Znajdują się tu cztery w pełni niezależne sale wykładowe, oddzielone dźwiękoszczelnymi ścianami, mogące pomieścić łącznie blisko 1 000 osób. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację;
w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale
w jedną, która mieści około 750 słuchaczy, a wykład
może być przekazywany także do czwartej sali, dzięki
czemu w wykładzie może uczestniczyć jednocześnie
niemal tysiąc osób.
W salach istnieje możliwość składania półkolistych
trybun. Całkowite ich złożenie i zsunięcie powoduje
utworzenie hali, w której można zorganizować zawody sportowe, targi, wystawy lub imprezy kulturalne.
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MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej jest częścią Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
PWSZ im. Witelona w Legnicy. Zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala. Prowadzenie symulacji
medycznych pozwala na kształcenie studentów kierunku Pielęgniarstwo w sytuacjach ratowania życia
ludzkiego a także wdrażania profesjonalnej opieki nad pacjentami w różnych stanach chorobowych. Podczas
zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej, co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach
fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do
rzeczywistości.
W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej znajdują się specjalistyczne pracownie:
sala symulacji z zakresu BLS/ALS,
sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
pracownia nauki umiejętności technicznych,
sala egzaminacyjna OSCE,
sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
sala debriefingu,
i położniczych.
sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
Dodatkowo w MCSM działa symulator ZRM. Studenci ratownictwa medycznego mogą uczyć się
m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki. Jest to w pełni wyposażony pojazd
z profesjonalnym sprzętem.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zostało uruchomione ze środków unijnych w ramach
projektu „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz
z budżetu Państwa.

DOM STUDENTA PRZY UL. A. MICKIEWICZA 10
Zlokalizowany jest w centrum Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie
parku i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą
zaletą lokalizacji jest bliskość Uczelni - około 15 minut pieszo od
kampusu.
Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy oferuje:
161 miejsc dla studentów
umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe
aneksy kuchenne
łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne
kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki elektryczne
wspólne jadalnie i pokoje do nauki
pralnie

UCZELNIANA FARMA FOTOWOLTAICZNA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wybudowała uczelnianą farmę
fotowoltaiczną, która zlokalizowana jest poza kampusem Uczelni. Inwestycja stanowi ważny
element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności
kreowania nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej
perspektywie. Budowa farmy fotowoltaicznej, która jest obiektem w skali rzeczywistej, oraz jej
zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych),
jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną na uzyskanie
środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.
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BIBLIOTEKA

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
zgromadziła ponad 87 000 książek w języku polskim i językach obcych oraz
2 900 jednostek zbiorów specjalnych. Obecnie prenumeruje 94 tytuły czasopism
w wersji drukowanej i 15 tytułów w wersji elektronicznej.
46

Informator 2021/2022

BIBLIOTEKA
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
zgromadziła ponad 87 000 książek w języku polskim i językach obcych oraz
2 900 jednostek zbiorów specjalnych. Obecnie prenumeruje 94 tytuły czasopism
w wersji drukowanej i 15 tytułów w wersji elektronicznej.
Zasoby cyfrowe biblioteki to dwie czytelnie online: IBUK Libra oraz ebookpoint
BIBLIO (Cyfrowa Biblioteka Internetowa) udostępniające ponad 3 300
książek elektronicznych oraz Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna
książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Dodatkowo użytkownicy mają
dostęp do elektronicznych licencjonowanych pełnotekstowych baz w ramach
WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI oraz bazy PROQUEST.
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana posiada System Zarządzania Biblioteką
PROLIB, jest to zintegrowane, profesjonalne oprogramowanie, pozwalające
na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem,
opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem książek, czasopism oraz
zbiorów specjalnych, a także umożliwiającym udostępnianie własnych katalogów
w Internecie.
Źródłem wiedzy o zasobie bibliotecznym jest moduł OPACWWW, który
udostępnia informacje o zbiorach poprzez katalogi online. Daje to możliwość
przeszukiwania bazy w dowolnym miejscu i czasie, co czyni Bibliotekę bardziej
przyjazną dla użytkownika.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi
osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są
identyfikatorami w języku Braille’a.
Użytkownicy Biblioteki mają możliwość korzystania z wrzutni książek, jest to
całodobowe urządzenie do samodzielnego zwrotu książek. Wrzutnie znajdują się
w budynku C oraz na parkingu. Zostały one zainstalowane z myślą o komforcie
czytelników. Umożliwiają zwrot książek poza godzinami otwarcia Biblioteki.
Ponadto czytelnicy mają do dyspozycji mobilną przestrzeń do nauki i pracy
indywidualnej. Jest to wyciszone akustycznie wnętrze do pracy, gdzie student
indywidualnie ma możliwość przygotować się do egzaminu oraz do zajęć. Przestrzeń
mobilna wyposażona jest w zestaw komputerowy umożliwiający korzystanie
z dostępnych zasobów informacyjno-bibliotecznych.
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STYPENDIA
DLA STUDENTÓW
Wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia.

KWOTY ŚWIADCZEŃ
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
stypendium socjalne

od 500 zł do 750 zł miesięcznie

zwiększenie stypendium socjalnego

400 zł miesięcznie

stypendium rektora

od 600 zł do 800 zł miesięcznie

stypendium dla osób niepełnosprawnych

od 450 zł do 650 zł miesięcznie

zapomoga

od 200 zł do 1 500 zł

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa regulamin świadczeń dla studentów.

Dodatkowe informacje
Sekcja ds. Pomocy Materialnej
pokój 30 w budynku A,
tel. 76 723 22 24
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UCZELNIA BEZ BARIER

PWSZ wspiera studentów ze szczególnymi potrzebami!
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom
z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w procesie
rekrutacji, kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej.
Wspieramy osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez:
pomoc pracowników Uczelni na każdym etapie rekrutacji, w szczególności poprzez
możliwość uzyskania dokumentów rekrutacyjnych w dostępnej formie oraz pomoc przy
składaniu dokumentów rekrutacyjnych,
dostosowanie formy egzaminów do indywidualnych możliwości,
organizowanie nieodpłatnych dodatkowych zajęć, np. lektoratów z języków obcych lub
wybranych modułów,
pomoc asystenta dla studenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który pomaga
w czynnościach związanych z procesem dydaktycznym,
możliwość nieodpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem,
pomoc materialną w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, które
przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie,
udział w szkoleniach i konferencjach, również na innych uczelniach,
możliwość wypożyczenia do celów dydaktycznych sprzętu wspomagającego proces edukacji.
Szczegółowe informacje na temat innych form wsparcia oraz zasady przyznawania tej
pomocy znajdują się w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz
wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także w Zarządzeniu Rektora nr 112/20
z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia dostępności
Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro
Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Podmioty te podejmują działania na rzecz
zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy
warunków studiowania.

Dodatkowe informacje
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Wioletta Drzystek, e-mail: drzystekw@pwsz.legnica.edu.pl
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
budynek A, pokój 30
tel. 76 723 22 24
e-mail: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl
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STUDIUJ W LEGNICY – ZWIEDZAJ ŚWIAT!
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od wielu lat
prowadzi intensywne działania, których celem jest otwarcie uczelni na
współpracę z zagranicą. Wysiłki te zaowocowały nawiązaniem kooperacji
z licznymi uczelniami europejskimi, wyrazem czego stały się podpisane
umowy o partnerstwie.
Uczelnia w ramach programów: Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współpracuje z wieloma zagranicznymi
uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch.
Studenci naszej uczelni mają możliwość studiowania przez jeden lub dwa
semestry za granicą a także mogą wyjechać na praktykę lub staż za granicę
trwający 2 miesiące w ramach programów: Erasmus+ i PO WER. Zarówno na
studia jak i praktykę można wyjechać do krajów programu oraz krajów spoza
Unii Europejskiej.
Więcej informacji o na stronie www.erasmusplus.org.pl
i https://power.frse.org.pl
Studenci na wyjazd zagraniczny w ramach programów otrzymują stypendium,
które przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem
w uczelni przyjmującej lub w przedsiębiorstwie albo instytucji przyjmującej.
Stypendyści programów: Erasmus+ jak i PO WER poprzez wyjazdy za
granicę mają niepowtarzalną szansę doskonalenia swoich umiejętności
językowych, nawiązania międzynarodowych znajomości, wyjazdy uczą również
podejmowania trudnych wyzwań i kształtują postawy otwartości i tolerancji.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uczestniczy
również w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),
który ma na celu ujednolicenie studiowania w Europie, a tym samym do
pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Dodatkowe informacje
Wszelkie sprawy w zakresie wymiany studentów oraz programów i projektów
edukacyjnych o międzynarodowym charakterze realizuje
Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, mieszcząca się w budynku C pokój 216
Więcej informacji na stronie
www.bw.pwsz.legnica.edu.pl
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PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy w trakcie studiów są zobowiązani do odbywania praktyk
zawodowych, które umożliwiają im zweryfikowanie posiadanej wiedzy,
zastosowanie jej w praktycznym działaniu, zdobycie doświadczeń oraz
udoskonalenie ukształtowanych w toku studiowania umiejętności.
Praktyki zawodowe mogą być realizowane zarówno na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
Uczelnia od początku swej działalności współpracuje z licznymi
podmiotami szczególnie ze środowiska lokalnego oraz regionalnego.
Bogate zaplecze instytucjonalne wpływa na prawidłowy przebieg
praktyk zawodowych, ich jakość oraz przygotowanie studenta do
przyszłej pracy.
Uczelnia posiada stale uaktualnianą bazę zakładów pracy, z którymi
ma podpisane bezterminowe porozumienia oraz umowy o realizację
praktyk zawodowych. Studenci naszej Uczelni odbywają praktyki
w znanych i renomowanych firmach, są to m.in.: banki, instytucje
administracji samorządowej, sądy, prokuratury, przedsiębiorstwa
z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pogotowie Ratunkowe
w Legnicy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, RCZ Lubin,
NZOZ Bolesławiec.

Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych, mieszcząca się w budynku A pokój 203,
tel. 76 723 22 21 lub 76 723 22 36.
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ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI !
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, rozumiejąc potrzeby
lokalnego rynku pracy, prowadzi kursy, szkolenia i studia podyplomowe, które
pozwalają podnosić kwalifikacje zawodowe i zdobywać nowe umiejętności.
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KURSY I SZKOLENIA
Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy oferuje liczne kursy i szkolenia.
Szczegółowe informacje o dostępnych kursach i szkoleniach można
znaleźć na stronie internetowej
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

AKADEMIA SIECI CISCO
Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych funkcjonuje
Lokalna Akademia CISCO, czyli ogólnoświatowy program
edukacyjny, którego celem jest nauczanie, jak projektować, budować
i administrować sieciami komputerowymi zgodnie z aktualną wiedzą
i potrzebami rynków pracy.
Uczestnicy Akademii biorą udział w kursach prowadzonych przez
wykwalifikowanych instruktorów. Korzystając z materiałów dostępnych
on-line, nowoczesnych narzędzi interaktywnych i symulatorów oraz
wykonując praktyczne zadania w specjalnie przygotowanych do tego
celu laboratoriach, zdobywają niezbędną wiedzę do podjęcia pracy
związanej z ICT (Information and Communication Technologies)
w dowolnym sektorze gospodarki.
Kurs kończy się międzynarodowym certyfikatem CCNA (Cisco
Certified Network Associate) poziom Exploration. Adresatami
kursów są studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy, absolwenci
Uczelni oraz inne osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji
w zakresie administrowania sieciami komputerowymi. Po ukończeniu
każdego semestru, słuchacz otrzymuje certyfikat zaświadczający
o uczestnictwie i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego.
Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu w ośrodku
certyfikacyjnym Cisco na całym świecie.
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AUTORYZOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE TELC
PWSZ im. Witelona w Legnicy, jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne
TELC, przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program
ramowy Rady Europy - Common European Framework of Reference. Egzaminy
te kładą szczególny nacisk na komunikację językową i są respektowane na arenie
międzynarodowej.
Certyfikaty można uzyskać z języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
rosyjskiego na różnych poziomach: podstawowym A1 lub A2, samodzielności B1
lub B2.

AKREDYTOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE LCCI IQ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy posiada status
Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ i organizuje egzaminy
seryjne English for Business EFB i English for Tourism EFT z języka angielskiego
specjalistycznego.
Wszystkie certyfikaty LCCI IQ od poziomu B2 posiadają akredytację
Urzędu Służby Cywilnej w Polsce i są oficjalnie uznawane przez administrację
Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka
obcego (od poziomu B2).
Uzyskanie certyfikatu gwarantuje zdobycie kwalifikacji, które uznawane są na
arenie międzynarodowej. Certyfikat LCCI z zakresu English for Business stanowi
podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej. Egzaminy
EFB i SEFIC są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce,
zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako
potwierdzenie kompetencji językowych.
Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ przy Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy poszerzyło ofertę egzaminów
o egzaminy JETSET z języka angielskiego ogólnego. Certyfikat JETSET jest
świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie
biegłym (C2), zaawansowanym (C1) i podstawowym (B2).

KURS JĘZYKA JAPOŃSKIEGO
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi
unikatowe w skali Regionu bezpłatne zajęcia z języka japońskiego. W ramach
zajęć uczestnicy kursu poznają elementy języka japońskiego tj. gramatykę,
słownictwo, pismo japońskie. Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy mają także
niepowtarzalną okazję poznania i zrozumienia niezwykłej, oryginalnej kultury
japońskiej.
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STUDIA PODYPLOMOWE
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi
kształcenie na studiach podyplomowych, które pozwalają nabyć zarówno
umiejętności teoretyczne, jak i praktyczne. Jest to forma kształcenia
przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie (licencjackie,
inżynierskie bądź magisterskie), stwarzająca możliwość pogłębienia i aktualizacji
posiadanej wiedzy oraz podniesienie swoich kompetencji zawodowych.
Szczegółowe informacje o dostępnych studiach podyplomowych można
znaleźć na stronie internetowej
www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

BIURO KARIER
Działalność Biura Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy koncentruje się
na udzielaniu studentom i absolwentom pomocy w planowaniu kariery
zawodowej i zaistnieniu na rynku pracy, co odbywa się poprzez prowadzenie
indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania
pracy oraz standardami rekrutacji, prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych
dla studentów i absolwentów, pozyskiwanie ofert pracy, staży oraz prezentację
ofert firm na Uczelni.
Szczegółowe informacje o działalności Biura Karier można znaleźć na
stronie internetowej
www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Witelona w Legnicy ma za zadanie
kształcenie słuchaczy w różnym wieku, rozwijanie ich sprawności intelektualnej,
upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin oraz umożliwianie spotkań z ludźmi
o podobnych zainteresowaniach.
Uniwersytet realizuje swoją działalność m.in. poprzez wykłady, seminaria, dyskusje,
konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów,
prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej itp.
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ROZWIJAJ
ZAINTERESOWANIA

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, działających przy
poszczególnych wydziałach.
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ORGANIZACJE STUDENCKIE
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych:
• Koło Naukowe „Ordo et Ius”
• Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Alternatywa”
• Koło Naukowe „Języka Biznesu”
• Koło Naukowe Młodych Filologów „Renesans”
• Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Koło Naukowe „Secure Diversitas”
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:
• Koło Naukowe Młodych Medyków - Sekcja Pielęgniarska i Sekcja Ratownictwa Medycznego
• Koło Naukowe Fizjoterapeutów
• Koło Naukowe Dietetyków
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:
• Koło Naukowe Informatyki Współczesnej
• Koło Naukowe Zarządzania Jakością
• Koło Naukowe „Economicus”
• Koło Naukowe Logistyki i Transportu
• Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Ferrum”
• Koło Naukowe Innowacji
Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy
Systematyczne zajęcia w ramach AZS odbywają się w sekcjach:
siatkówki, koszykówki, pływania, tenisa stołowego, biegach, futsalu, piłce ręcznej i aerobiku.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Jest przedstawicielem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
i zajmuje się organizacją imprez studenckich o charakterze kulturalno–rozrywkowym, akcjach
charytatywnych i wielu innych.
Do najpopularniejszych zaliczyć można Otrzęsiny, Juwenalia czy mikołajkową akcję charytatywną
„Studenci-Dzieciom” oraz „Wampiriadę” – honorową zbiórkę krwi czy rejestrację potencjalnych
dawców szpiku kostnego.
Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PWSZ im. Witelona w Legnicy
Głównym celem działalności jest pomoc dzieciom zarówno tym zdrowym, jak i z niepełnosprawnościami,
pozbawionych rodzin oraz wychowujących się w niekorzystnym dla nich środowisku.
Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podejmuje się organizacji działań edukacyjnych,
opiekuńczych, pomocowych oraz charytatywnych na rzecz dzieci. Działania oparte na wolontariacie
przybierają formę udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności i wyprawek,
konkursach i zawodach sportowych czy paneli dyskusyjnych z udziałem osób zaangażowanych
w działania na rzecz dzieci.
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DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ?
istniejemy od 1998 roku
ponad 25 tys. absolwentów
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej
wielokrotny zdobywca tytułu „Uczelnia Liderów”
studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie
studia stacjonarne i niestacjonarne
bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych
atrakcyjne i praktyczne kierunki oraz specjalności kształcenia
studia podyplomowe
kursy i certyfikaty językowe TELC i LCCI,
Akademia CISCO
egzaminy ECDL
wszystkie uprawnienia studenckie
system stypendialny i pomoc materialna
komfortowe warunki studiowania i mieszkania
nowoczesna baza dydaktyczna
specjalistyczne laboratoria i pracownie komputerowe
własne pracownie medyczne
własna biblioteka
praktyki zawodowe w kraju i za granicą
płatne staże i praktyki zawodowe
studia za granicą
współpraca z lokalnymi firmami
pozyskujemy środki unijne
dodatkowe kompetencje poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach
warsztaty: język migowy, kurs mediacji, kurs arteterapii
sieć gastronomiczna
nowoczesny Dom Studenta
bezprzewodowy Internet Wi-Fi
siłownia, fitness
bogate życie studenckie

Studiuj w PWSZ im. Witelona w Legnicy !
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. WITELONA W LEGNICY W LICZBACH
22 lata działalności
3 wydziały
24 kierunki studiów I i II stopnia, akredytowanych
22
przez Polską Komisję Akredytacyjną, w tym:
11
10 kierunków licencjackich
4 kierunki inżynierskie
5
6 kierunków magisterskich
3 kierunki jednolitych studiów magisterskich
33 specjalności kształcenia na studiach I i II stopnia
29 kierunków studiów podyplomowych
18 kursów dokształcających
9 tytułów Uczelnia Liderów
blisko 3 tysiące studentów
25 tysięcy absolwentów
36 900 metrów kwadratowych powierzchni dydaktycznej
4 własne obiekty dydaktyczne
16 sal wykładowych
7 pracowni językowych
49 sal ćwiczeniowych
17 laboratoriów
7 pracowni komputerowych
161 miejsc we własnym Domu Studenta
48 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus +
ponad 87 tysięcy woluminów bibliotecznych
45 elektronicznych baz danych
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LOKALIZACJA

KAMPUS
PWSZ im. Witelona
ul. Sejmowa 5A
w Legnicy

DOM STUDENTA
PWSZ im. Witelona
ul. Mickiewicza 10
w Legnicy

DOM STUDENTA PWSZ im. Witelona w Legnicy
ul. Mickiewicza 10
Legnica 59-220
tel. +48 76 723 24 00
KAMPUS PWSZ im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A
Legnica 59-220
tel. +48 76 723 21 50 do 51
fax 76 723 29 00
e-mail: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl

WWW.PWSZ.LEGNICA.EDU.PL

66

Odwiedź nas
ONLINE

2 21 / 22

UCZELNIA WARTA ZACHODU

s
a
n
o
d
z
c
ą
Doł
STUDIA:
magisterskie
inżynierskie
licencjackie
podyplomowe
kursy i szkolenia
Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5 A
i INFORMACJA O REKRUTACJI:
tel. 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

