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Zwracam się bezpośrednio do każdej i każdego 
z Was, jako Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ka-
dencji 2020-2024. Jest mi niezmiernie miło zaprosić 
Państwa na praktyczne kierunki studiów w naszej 
Uczelni. Jestem przekonany, że studiowanie tu przy-
niesie wiele satysfakcji, będzie świetną przygodą 
intelektualną, a co najważniejsze, na rynku pracy 
znajdziecie Państwo swoje ważne miejsce. 

My nie rzucamy słów na wiatr, mamy bardzo pro-
fesjonalną kadrę dydaktyczną, pomocną i otwartą 
administrację. Tu właśnie w pełni da się spożytko-
wać swoją energię, nie tylko studiując na licencjac-
kich, inżynierskich lub magisterskich kierunkach, ale 
również ciekawe możliwości dają studenckie koła 
naukowe działające prężnie w naszej Uczelni, jak 
i również Samorząd Studencki.

Jesteśmy przede wszystkim silną, prężną Uczel-
nią Państwową, a to zobowiązuje do kształcenia 
w zakresie szkolnictwa wyższego w najwyższym, 
optymalnym standardzie. 

Mamy bardzo dobrze zaopatrzone laboratoria 
i pracownie, w których kształcimy z najwyższą tro-
ską i uwagą. 

Bardzo proszę, aby szukając swojego miejsca, 
popatrzeć również na naszą ofertą i skorzystać z niej.

Szanujemy, doceniamy i wspieramy wszystkich 
członków naszej społeczności uczelnianej. 

Drodzy Kandydaci, Szanowni Państwo,

U nas zawsze w dobrej atmosferze i we wspania-
łym miejscu, z rozbudowaną bazą dydaktyczną oraz 
domami studenckimi, zwojujesz świat.

prof. dr hab. Robert Wiszniowski

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

PROF. DR HAB. ROBERT WISZNIOWSKI
REKTOR SŁOWO WSTĘPNE
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REKRUTACJA NA STUDIA – ETAPY: 
→ elektroniczna rejestracja kandydatów  

na studia
→ wniesienie opłaty rekrutacyjnej
→ złożenie dokumentów w Dziale Nauczania 

i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 24)
→ prace Komisji rekrutacyjnej
→ ogłoszenie wyników

Warto wiedzieć: 

→ postępowanie rekrutacyjne ma charakter 
konkursowy

→ kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne 
według zasad określonych w corocznej 
uchwale Senatu (aktualna uchwała 
rekrutacyjna: pwsz.com.pl/dla kandydata)

→ odrębne zasady rekrutacyjne dla kandydatów 
na studia pierwszego i drugiego stopnia 

Masz pytania, problemy, wątpliwości?
PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ!
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój 24 i 26
58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 25
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

KROK 
PO 

KROKU

Rekrutacja na studia
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INSTYTUT
Przyrodniczo-Techniczny

ARCHITEKTURA 
WNĘTRZ

ul. Zamkowa 4 (budynek A)
sekretariat: pokój 112
tel. 74 641 92 13
e-mail: ipt@pwsz.com.pl

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakre-

su, m.in.: podstaw projektowania architekto-
nicznego, projektowania wnętrz mieszkalnych 
i użyteczności publicznej, podstaw budownic-
twa, fotografii, wizualizacji 3D, rysunku, ma-
larstwa, oświetlenia, projektowania mebli oraz 
przestrzeni ekspozycyjnych

Perspektywy zatrudnienia jako architekci 
wnętrz/projektanci wnętrz: biura projektowe, 
biura architektoniczno-budowlane, wnętrzar-
sko-designerskie, agencje reklamowe, ośrodki 
kultury, teatry, przedsiębiorstwa produkcyjne, 
działy projektowe, salony branżowe, własne 
firmy projektowo-usługowe

Więcej informacji o kierunku Architektura 
wnętrz: http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)

Architektura wnętrz może stać się świetnym 
początkiem życiowej przygody z kreatywno-
ścią, designem i kształtowaniem przestrzeni 
mieszkalnych, biurowych czy handlowych. 
Warto zwrócić uwagę na trendy związane 
z rosnącymi wymaganiami estetycznymi 
względem różnego rodzaju przestrzeni. Jesz-
cze 30 lat temu prawie żaden przedsiębiorca 
nie uznawał za konieczne, by do tworzenia 
wnętrza sklepu czy salonu handlowego za-
trudniać projektanta. Dziś architekt wnętrz 
jest jednym z najważniejszych ludzi, odpo-
wiedzialnych za charakter i kształt wielu róż-
nych przestrzeni (źródło: https://studia.pl/
studia-na-kierunku-architektura-wnetrz-pro-
gram-zasady-rekrutacji-i-mozliwosci-pracy).

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  
ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: język pol-

ski, matematyka, historia, historia sztuki, 
fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza 
o społeczeństwie

?
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(inżynierskie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3,5 roku 
(7 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: inżynier
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakresu, 

m.in.: ochrony środowiska, prawnej ochrony pra-
cy, audytu bezpieczeństwa, źródeł odnawialnych, 
psychologii pracy, ergonomii i antropometrii er-
gonomicznej, analizy i oceny zagrożeń, wypadków 
przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, chorób 
zawodowych i systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy

Perspektywy zatrudnienia: wszystkie typy przed-
siębiorstw, administracja publiczna, oświata, in-
stytucje doradcze i szkolące, samozatrudnienie

Więcej informacji o kierunku Bezpieczeństwo 
i higiena pracy: http://www.bip.pwsz.com.pl  
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)IN
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BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY 

Studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
stanowić mogą początek bardzo ciekawej i rozwo-
jowej drogi zawodowej. Coraz częściej w związku 
ze zmieniającymi się z przepisami, w tym doty-
czącymi przestrzegania przepisów w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, specjalista BHP jest 
pracownikiem, którego stała obecność w firmie 
jest niezbędna. Behapowiec najczęściej kojarzony 
jest z przeprowadzaniem szkoleń z zakresu BHP 
wewnątrz przedsiębiorstwa. Ale to tylko część 
jego obowiązków, cała reszta to: zapewnianie 
nadzoru w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa 
pracy, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa 
pracy i nadzór nad wdrażaniem opracowanych 
przepisów, opracowywanie możliwego ryzyka za-
wodowego, korygowanie naruszeń, prowadzenie 
dokumentacji w zakresie BHP oraz zapobieganie 
licznym zagrożeniom. Specjalista ds. BHP posia-
dać powinien stosowne predyspozycje psychicz-
ne i fizyczne. Powinien znać obowiązujące prawo, 
systematycznie się dokształcać i podnosić kwali-
fikacje. Specjalizacja ta wymaga dużych umiejęt-
ności interpersonalnych, dobrej organizacji pracy, 
charyzmy oraz indywidualnego podejścia do osób 
i zdarzeń (źródło: https://bezpieczenstwo-bhp.pl/
blog/134_dlaczego-warto-studiowac-bhp.html).

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu  
re kru tacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, 

fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub 
wiedza o społeczeństwie

?
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(inżynierskie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3,5 roku 
(7 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: inżynier
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakre-

su, m.in.: grafiki inżynierskiej, inżynierii sys-
temów i analizy systemowej, projektowania 
systemów i procesów logistycznych, logistyki 
zaopatrzenia, logistyki produkcji, logistyki dys-
trybucji, ekologistyki, logistyki międzynarodo-
wej, spedycji, transportu i procedur celnych, 
technik decyzyjnych i organizatorskich, przed-
siębiorczości indywidualnej, logistyki miasta

Perspektywy zatrudnienia: przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne, firmy logistyczne, sieci handlowe, ma-
gazyny, firmy turystyczne, firmy transportowe 
i spedycyjne, organizacje samorządowe, firmy 
konsultingowe, własna działalność

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, 

fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub 
wiedza o społeczeństwie

LOGISTYKA
IN
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Studia logistyczne w Polsce od kilku lat prze-
żywają renesans popularności. Nie jest to 
przypadek – młodzi ludzie doskonale orien-
tują się w realiach rodzimego rynku pracy 
i wiedzą, że branża logistyczna należy do naj-
prężniej się rozwijających. Jeśli stoisz przed 
życiową decyzją i wciąż zastanawiasz się, 
dlaczego warto studiować logistykę, poniżej  
5 najważniejszych argumentów.
(1) Brak problemów ze znalezieniem pracy. 
(2) Świetlana przyszłość. (3) Możliwości roz-
woju zawodowego. (4) Wiele opcji zatrudnie-
nia. (5) Możliwość podjęcia pracy poza sek-
torem logistycznym. (…) pracy dla logistyków 
w najbliższym czasie nie powinno zabraknąć 
(źródło: https://logistykaitransport.pl/logi-
styka,ac256/dlaczego-warto-studiowac-logi-
styke-5-najwazniejszych-argumentow,5985). 

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ LOGISTYKĘ?

Więcej informacji o kierunku Logistyka: 
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)
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Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
(magisterskie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 1,5 roku 
(3 semestry)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: magister
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakre-

su, m.in.: modelowania i symulacji kompute-
rowych, controllingu w logistyce, informatycz-
nych narzędzi zarządzania projektami, Lean 
Managementu, wirtualnego przedsiębiorstwa, 
sztuki autoprezentacji

Perspektywy zatrudnienia: przedsiębiorstwa 
produkcyjne, firmy logistyczne, sieci handlo-
we, magazyny, firmy turystyczne, firmy trans-
portowe i spedycyjne, organizacje samorządo-
we, firmy konsultingowe, własna działalność

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 
→ dyplom ukończenia studiów inżynierskich
→ średnia ocen uzyskana podczas studiów pierw-

szego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku)IN

ST
YT

UT
 P

RZ
YR

O
DN

IC
ZO

-T
EC

HN
IC

ZN
Y 

LOGISTYKA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Logistyka należy do tych kierunków studiów, 
po których szeroko otwiera się rynek pracy 
i możliwość rozwoju zawodowego. Absolwenci 
logistyki z powodzeniem poradzą sobie na kra-
jowym, jak i zagranicznym rynku pracy. Mają 
szanse na pracę w międzynarodowym środowi-
sku, w dużych, znanych koncernach. Specjaliści 
rynku pracy przewidują, że dla wykształconych 
logistyków nie zabraknie zatrudnienia przez 
najbliższe kilkadziesiąt lat, co daje pewność, że 
nasza edukacja nie pójdzie na marne, a zdoby-
te umiejętności zapewnią stabilne zatrudnienie, 
możliwość rozwoju oraz satysfakcjonujące za-
robki. Warto zatem zastanowić się nad wybo-
rem kierunku studiów, który pozwoli pewnie 
wkroczyć na niełatwy i stale zmieniający się 
rynek pracy. Logistyka to z pewnością szansa 
na świetlaną przyszłość i satysfakcję zawodową 
(źródło: https://edukacja24.net/logistyka-dla-
czego-warto-studiowac-na-tym-kierunku).

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LOGISTYKĘ 
na studiach uzupełniających (magisterskich)?

Więcej informacji o kierunku Logistyka: 
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów) 
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakresu, 

m.in.: mikro- i makroekonomii, rynków między-
narodowych, marketingu, analizy strategicznej 
przedsiębiorstw, projektowania modeli bizneso-
wych, zarządzania strategicznego, Lean Manage-
mentu, zarządzania HR, systemów i technologii 
informatycznych w zarządzaniu, gier bizneso-
wych, prawnych i etycznych aspektów biznesu

Perspektywy zatrudnienia: instytucje finansowe, 
instytucje ubezpieczeniowe, międzynarodowe 
korporacje, firmy i instytucje administracyjne, 
własna działalność gospodarcza

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, 

fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub 
wiedza o społeczeństwieIN
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ZARZĄDZANIE

Wpływ na atrakcyjność zarządzania ma inter-
dyscyplinarny charakter, ponieważ w ogól-
nym rozumieniu jest to nauka zajmująca się 
i dysponująca różnego rodzaju zasobami. Na 
tego typu studiach najlepiej odnajdą się oso-
by, których zainteresowania obejmują nauki 
społeczne oraz ekonomiczne. Jeżeli uważasz 
się za przenikliwego obserwatora otaczającej 
Cię rzeczywistości, jesteś osobą kreatywną 
i każdy swój pomysł najchętniej od razu wcie-
lałbyś w życie, to być może te studia są dla 
Ciebie idealne! Wszechstronne wykształce-
nie uzyskane w toku nauki otworzy ci wiele 
dróg dalszego rozwoju zawodowego (źródło: 
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1913/
Zarzadzanie).

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ ZARZĄDZANIE?

NOWOŚĆ

Więcej informacji o kierunku Zarządzanie:  
http://www.bip.pwsz.com.pl  
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakre-

su, m.in.: prawa i postępowania administra-
cyjnego, historii administracji, prawa karnego, 
prawa cywilnego, prawa wykroczeń, prawa 
podatkowego, finansów publicznych, egzeku-
cji administracyjnej

Perspektywy zatrudnienia: urzędy organów ad-
ministracji samorządowej, urzędy organów 
administracji rządowej, podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, jednostki oświatowe, 
urzędy skarbowe, jednostki organizacyjne 
służb, np.: policja, straż pożarna, własna dzia-
łalność gospodarcza

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: język polski, 

matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, 
geografia lub wiedza o społeczeństwie

INSTYTUT
Społeczno-Prawny 

ADMINISTRACJA

ul. Zamkowa 4 (budynek A)
pokój 116
tel. 74 641 92 11
e-mail: isp@pwsz.com.pl

Administracja to kierunek obejmujący wiedzę z 
zakresu nauk społecznych, ekonomicznych oraz 
prawnych mający za zadanie przygotować stu-
dentów do pracy w organach państwa czy samo-
rządu terytorialnego oraz w administracji bizne-
sowej lub w podmiotach gospodarczych. Studia 
administracyjne pozwalają studentom wypraco-
wać umiejętności niezbędne do realizacji zadań 
związanych z szeroko rozumianą administracją, a 
także przybliżają podstawowe dyscypliny wiedzy 
prawniczej, technologicznej czy ekonomicznej. 
Dzięki temu absolwenci kierunku posiadają roz-
ległą wiedzę umożliwiającą im jak najlepsze reali-
zowanie się w zawodzie. Studia administracyjne 
zapewniają więc nie tylko szerokie perspektywy 
zatrudnienia, ale także pozwalają zgłębić wiedzę 
z zakresu wielu dziedzin, która może okazać się 
przydatna nie tylko w życiu zawodowym (źródło: 
https://portalinformacyjny24.pl/czy-warto-stu-
diowac-administracje/.

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ?

Więcej informacji o kierunku Administracja:  
http://www.bip.pwsz.com.pl  
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)
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Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
(magisterskie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 2 lata 
(4 semestry)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: magister
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakre-

su, m.in.: teorii socjologicznych i ekonomicznych, 
praw i wolności obywateli UE, prawa rodzinnego 
i spadkowego, polityki społecznej, ubezpieczeń 
społecznych, zamówień publicznych, przestępstw 
urzędniczych i wykroczeń gospodarczych

Perspektywy zatrudnienia: urzędy organów ad-
ministracji samorządowej, urzędy organów 
administracji rządowej, podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, jednostki oświatowe, 
urzędy skarbowe, jednostki organizacyjne 
służb, np.: policja, straż pożarna, własna dzia-
łalność gospodarcza

Więcej informacji o kierunku Administracja, 
studia drugiego stopnia: 
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Programy studiów)IN
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ADMINISTRACJA

Administracja publiczna, skarbowa i celna 
– to przykładowe obszary, w których można 
pracować po studiach administracyjnych. Taki 
kierunek kształcenia to doskonały wybór dla 
osób, które są dobrze zorganizowane i płyn-
nie poruszają się w zagadnieniach prawnych. 
Administracja samorządowa i rządowa, insty-
tucje Unii Europejskiej, służby dyplomatycz-
ne – absolwent administracji posiada wiedzę 
i umiejętności niezbędne do wykonywania 
obowiązków urzędniczych. Dodatkowym atu-
tem jest znajomość języków obcych (źródło: 
https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/
5-zawodow-dla-absolwentow-administracji).

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ?

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 
→ dyplom ukończenia studiów 
→ średnia ocen uzyskana podczas studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich (wyliczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakresu, 

m.in.: praktycznej nauki języka angielskiego (fo-
netyka, gramatyka praktyczna, słownictwo, zinte-
growane sprawności językowe, pisanie, techniki 
tłumaczeniowe), języka i komunikacji językowej, 
komunikacji międzykulturowej oraz literatury i hi-
storii anglosaskiego obszaru językowego

Perspektywy zatrudnienia: instytucje samorządu lo-
kalnego, firmy i korporacje międzynarodowe, jed-
nostki projektowe, gospodarcze i administracyjne, 
wydawnictwa i media elektroniczne, hotele, pen-
sjonaty, ośrodki wypoczynkowe, biura turystycz-
ne i biura podróży, instytucje samorządowe i cen-
tra kulturowe, w których wymagana jest bardzo 
dobra znajomość języka angielskiego oraz umie-
jętność rozpoznawania różnic kulturowych

Więcej informacji o kierunku Filologia angielska: 
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)

FILOLOGIA
ANGIELSKA

Anglista to człowiek szerokich horyzontów. 
Już dawno temu Wittgenstein pisał: „Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Gren-
zen meiner Welt”. Według słynnego filozo-
fa granice świata są wyznaczone granicami 
umiejętności i zdolności językowych. Takie 
radykalne stwierdzenie podnosi na wyżyny 
wartość studiów językowych. Z pewnością, 
dzisiejszą lingua franca jest język angielski. Ję-
zyk Shakespeare’a używany jest powszechnie 
w komunikacji biznesowej, politycznej, na-
ukowej na całym świecie. Dlatego anglistyka 
to jeden z najczęściej wybieranych kierunków 
filologicznych (źródło: https://zarobki.pracuj.
pl/porady-zarobkowe/5-zawodow-dla-absol-
wentow-administracji).

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  
FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ?

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 

→ język angielski
→ jeden z wybranych przedmiotów: język polski, 

język obcy, matematyka, historia, fizyka, che-
mia, biologia, geografia lub wiedza o społe-
czeństwieIN
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z za-

kresu, m.in.: historii wychowania, pedagogiki 
specjalnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki 
opiekuńczej, psychologii rozwojowej i osobo-
wości, psychologii klinicznej, psychologii spo-
łecznej i wychowawczej, dydaktyki, podstaw 
wychowania, prawa rodzinnego, opiekuńcze-
go i nieletnich, technik i strategii w pracy wy-
chowawczej, niedostosowania społecznego, 
gier i zabaw, metodyki pracy z grupą

Perspektywy zatrudnienia: poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne, ośrodki terapeutyczne 
i edukacyjne, placówki wspomagania dziecka, 
rodziny w resortach pozaoświatowych 

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: język polski, 

matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, 
geografia lub wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA

Wykształcenie pedagogiczne nie ogranicza 
Twoich możliwości znalezienia pracy wyłącz-
nie do instytucji edukacyjnych, opiekuńczych 
i wychowawczych. Studia pedagogiczne to 
doskonała szansa na rozwinięcie umiejęt-
ności miękkich, nieocenionych w zawodach 
związanych z zarządzaniem ludźmi, a nawet… 
handlem. Kształcenie w obszarze pedagogi-
ki obejmuje szerokie zagadnienia związane 
z psychologią człowieka i doskonale rozwija 
umiejętności interpersonalne. Absolwenci 
pedagogiki mogą pochwalić się świetnymi 
zdolnościami komunikacyjnymi, co wynika 
z umiejętności lepszego rozumienia ludzi, 
zarówno na poziomie komunikatów werbal-
nych, jak i zachowań (źródło: https://www.
pkt.pl/artykul/dlaczego-warto-studiowac-

-pedagogike-13069).

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ?

Więcej informacji o kierunku Pedagogika: 
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)IN

ST
YT

UT
 S

PO
ŁE

C
ZN

O
-P

RA
W

N
Y 



27

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z za-

kresu, m.in.: biologicznych i biochemicznych 
podstaw żywienia i dietetyki, podstaw żywie-
nia człowieka, technologii żywności, podstaw 
ziołolecznictwa, żywienia i dietetyki w zdro-
wiu i chorobie, psychodietetyki, edukacji i po-
radnictwa żywieniowego, dietetyki klinicznej, 
dietetyki w sporcie

Perspektywy zatrudnienia: poradnie dietetyczne, 
firmy cateringowe, szpitale, domy opieki, pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze, laboratoria, 
własna działalność gospodarcza

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: język polski, 

matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, 
geografia lub wiedza o społeczeństwie

INSTYTUT
ZDROWIA

DIETETYKA

ul. Piotra Skargi 14a (budynek B)
pokój 101
tel. 74 641 92 53
e-mail: iz@pwsz.com.pl

Skutki skoku cywilizacyjnego nie zawsze mają 
pozytywny wydźwięk. Z jednej strony wciąż 
możemy czerpać z zasobów, które jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu nie były dostępne, a z dru-
giej stykamy się z przetworzoną żywnością na 
masową skalę, która – jak pokazują liczne ba-
dania – ma wyjątkowo destrukcyjny wpływ 
na nasze zdrowie. Współczesne trendy zwra-
cają się ku naturalności, przede wszystkim 
w sferze kulinarnej. Dziś dietetyk to nie tylko 
osoba, która leczy otyłość lub niedowagę. To 
przede wszystkim specjalista, zajmujący się 
układaniem jadłospisów dostosowanych do 
stylu życia klientów (źródło: https://www.
otouczelnie.pl/artykul/637/Dietetyka)

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ DIETETYKĘ?

Więcej informacji o kierunku Dietetyka:  
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)

NOWOŚĆ
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakresu, 

m.in.: kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększają-
cej, chemii kosmetycznej, kreacji postaci, cha-
rakteryzacji, makijażu i wizażu, kształtowania syl-
wetki, SPA i wellness, wizerunku w kosmetologii, 
prozdrowotnego stylu życia

Perspektywy zatrudnienia: gabinety kosmetycz-
ne, salony piękności zlokalizowane w hotelach, 
ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrod-
kach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz 
w pawilonach centrów usługowych, laboratoria 
firm farmaceutycznych i kosmetycznych, przed-
siębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosme-
tyków, kosmetologiczne firmy doradcze, firmy 
zajmujące się surowcami i półproduktami uży-
wanymi do wytwarzania kosmetyków, redakcje 
czasopism kosmetycznych, szkoły policealne 
oferujące kształcenie w zakresie kosmetologii

Więcej informacji o kierunku Kosmetologia: 
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Programy studiów)IN
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KOSMETOLOGIA

Przede wszystkim możesz liczyć na dynamiczną 
karierę i atrakcyjne zarobki. Na kosmetologii po-
znasz nowoczesne zabiegi na twarz, ciało i włosy, 
które później możesz wykonywać we własnym 
salonie kosmetycznym czy centrum SPA&Well-
ness. Dzięki takim przedmiotom jak chemia ko-
smetyczna i receptura kosmetyczna możesz brać 
udział w produkcji kosmetyków i ich testowaniu. 
Studia na kierunku kosmetologia przygotowują 
również do pracy w charakterze przedstawiciela 
handlowego w branży kosmetycznej i w sieci dys-
trybucji kosmetyków. Zwróć także uwagę, że stu-
diowanie kosmetologii jest pokrewne naukom 
medycznym, a takie przedmioty jak: dermatolo-
gia, farmakologia, estetyka, mikrobiologia i im-
munologia, uprawniają do pracy w gabinetach 
dermatologicznych oraz klinikach medycyny es-
tetycznej (źródło: http://blogopracy.net.pl/dla-
czego-warto-isc-na-studia-kosmetyczne)

DLACZEGO WARTO  
STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ?

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: język polski, 

matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, 
geografia lub wiedza o społeczeństwie
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata 
(6 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne, 
profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów:  
licencjat pielęgniarstwa

Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakresu, 
m.in.: podstaw pielęgniarstwa, podstawowej 
opieki zdrowotnej, badań fizykalnych, chorób 
wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, psychiatrii, 
anestezjologii, rehabilitacji, neurologii, gineko-
logii i położnictwa, geriatrii, opieki paliatywnej, 
podstaw ratownictwa medycznego

Perspektywy zatrudnienia: szpitale, placówki 
opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-

-opiekuńcze, hospicja, domy pomocy społecz-
nej, szkoły, przedszkola, żłobki

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu re-
krutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: biologia, 
chemia, matematyka lub fizyka
Więcej informacji o kierunku Pielęgniarstwo:  
http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)IN
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PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarka/pielęgniarz to zawód zaufania pu-
blicznego. Wiele osób odczuwa potrzebę pomaga-
nia innym, a wybierając pielęgniarstwo można się 
w tym realizować na każdym kroku. Można wtedy 
pomóc dzieciom, osobom bardzo młodym, ale też 
i tym bardziej doświadczonym. Poza tym studiu-
jąc pielęgniarstwo, można nauczyć się troszczyć 
o drugiego człowieka. Na pielęgniarstwie ludzie 
nauczą się wrażliwości, cierpliwości oraz szacun-
ku do innych, więc warto budować w sobie takie 
wartości i je rozwijać, ponieważ są one bardzo 
pozytywne. Dzięki takim studiom będzie miało 
się otwartych wiele drzwi, jeśli chodzi o ścieżkę 
kariery zawodowej. Można po pielęgniarstwie 
podjąć pracę w stacji ratownictwa medycznego, 
w szpitalach, w ośrodkach zdrowia, czy też pry-
watnych klinikach i sanatoriach. Oczywiście trzeba 
nabyć najpierw odpowiednie kwalifikacje i przejść 
szkolenia oraz różne kursy, ale dla osób z powoła-
niem nie powinno to stanowić żadnego problemu, 
a ten czas na pewno będzie związany z wieloma 
pozytywnymi przeżyciami (źródło: http://www.
blognazdrowie.pl/5-powodow-dla-ktorych-war-
to-studiowac-pielegniarstwo).

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  
PIELĘGNIARSTWO?
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Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
(licencjackie)

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3,5 roku 
(7 semestrów)

Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne 
i niestacjonarne, profil praktyczny

Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat
Tematyka kształcenia: zajęcia praktyczne z zakre-

su, m.in.: propedeutyki protetyki i ortodoncji, 
propedeutyki chirurgii szczękowo-twarzowej, 
technik protetycznych, technik ortodontycznych, 
stomatologii estetycznej, implantologii, materia-
łoznawstwa techniczno-dentystycznego

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i niepublicz-
ne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne pracow-
nie i laboratoria protetyczne, prywatne kliniki 
stomatologii estetycznej i protetyki, producenci 
materiałów i urządzeń protetycznych, przedsta-
wicielstwa handlowe, własne pracownie tech-
niczno-dentystyczne, prywatne kliniki stomato-
logii estetycznej i protetyki 
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DENTYSTYCZNE
Obecnie jednym z ciekawszych zawodów 
medycznych jest praca technika dentystycz-
nego. Umożliwia ona wykonywania robót 
techniczno-dentystycznych. Jest to na przy-
kład przygotowywanie oraz obróbka protez 
w pracowni protetycznej. Kierunek stawia 
na połączenie wiedzy z zakresu nauk me-
dycznych, a także umiejętności praktycznych, 
dlatego aplikujący na studia powinien być 
osobą posiadającą zdolności manualne oraz 
plastyczne. Jeżeli zatem wpisujesz się w po-
wyższy opis to techniki dentystyczne mogą 
być świetnym kierunkiem dla Ciebie (źródło: 
https://www.otouczelnie.pl/artykul/1393/
Techniki-dentystyczne). 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  
TECHNIKI DENTYSTYCZNE?

Więcej informacji o kierunku Techniki denty-
styczne: http://www.bip.pwsz.com.pl 
(zakładka: Kierunki studiów – Programy studiów)

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 
→ język obcy
→ jeden z wybranych przedmiotów: język polski, 

matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia 
lub wiedza o społeczeństwie
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→ wszystkie terminy i zasady składania 
wniosków umieszczane są na stronie 
internetowej Uczelni: www.pwsz.com.
pl/pomoc-materialna/

→ stypendium socjalne może otrzymać 
student znajdujący się w trudnej sytu-
acji materialnej

→ wnioski o przyznanie stypendium rek-
tora składa się tylko w dwóch wyzna-
czonych terminach: termin pierwszy 
– corocznie w październiku; termin 
drugi – corocznie w marcu – w przy-
padku, gdy studia na danym kierunku 
rozpoczynają się od semestru letniego 
(dokładne daty wskazane w aktach 
wewnętrznych Uczelni)

→ stypendium dla osób niepełnospraw-
nych może otrzymać student z tytułu 
niepełnosprawności, potwierdzonej 
aktualnym orzeczeniem właściwego 
organu

→ zapomogę może otrzymać student, 
który znalazł się przejściowo w trud-
nej sytuacji życiowej

SYSTEM 
STYPENDIALNY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu posiada 
bogato rozbudowany system stypendialny. Studenci mogą korzystać z różnych form 
wsparcia finansowego:
→ stypendium socjalne
→ stypendium rektora
→ stypendium dla osób niepełnosprawnych
→ zapomoga

Szczegółowe informacje:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/
www.pwsz.com.pl/dla-studenta/

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój 24
tel. 74 641 92 25
e-mail: jaugustyniak@pwsz.com.pl

TO WARTO WIEDZIEĆ
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Międzynarodowa
przestrzeń
akademicka
program
Erasmus+

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. An-
gelusa Silesiusa w Wałbrzychu posiada Kartę 
Programu Erasmus+, która upoważnia m.in.  
do prowadzenia wymiany międzynarodowej 
studentów oraz pracowników. 

Program Erasmus+ wspiera edukację, szko-
lenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe  
w całej Europie.

W ramach Programu Erasmus+ studenci 
naszej Uczelni mają możliwość realizacji części 
studiów w zagranicznej uczelni oraz odbycia 
praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/
Kontakt: mgr Justyna Jaskólska 
Uczelniany koordynator  
programu Erasmus+
tel. 74 641 92 05 
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

Filologia angielska
AUSTRIA 

Administracja
WŁOCHY

Pedagogika
CHORWACJA Logistyka

WĘGRY

Filologia angielska
MACEDONIA

Filologia angielska
FRANCJA

Administracja 
Architektura wnętrz
Filologia angielska
Pedagogika

HISZPANIA

Administracja
Filologia angielska
Logistyka 

RUMUNIA

Filologia angielska
Logistyka
Pedagogika

ŁOTWA

Filologia angielska
Pedagogika
Pielęgniarstwo

CZECHY

Administracja
Kosmetologia

SŁOWACJA

Filologia angielska 
Logistyka

NIEMCY

Administracja
Kosmetologia

WIELKA BRYTANIA
(Szkocja)

Administracja
Architektura wnętrz
Bezpieczeństwo  
i higiena pracy
Filologia angielska 
Logistyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo

PORTUGALIA Administracja
Architektura wnętrz 
Bezpieczeństwo 
i higiena pracy
Filologia angielska
Logistyka
Pedagogika
Techniki 
dentystyczne

TURCJA

Administracja
Bezpieczeństwo  
i higiena pracy
Kosmetologia 
Logistyka
Pedagogika 
Pielęgniarstwo

GRECJA

Administracja
Filologia angielska
Kosmetologia 
Logistyka 
Pedagogika
Pielęgniarstwo 
Techniki 
dentystyczne

LITWA

WIĘCEJ INFORMACJI 
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KILKA DODATKOWYCH POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ

w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

→ akademiki (domy studenckie)
usytuowane na terenie kampusu uczelni  
(ul. Zamkowa)
68 miejsc
pokoje 1-, 2- lub 3-osobowe
kuchnie, pralnia, ogólnodostępny internet

→ Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane
bogaty księgozbiór tradycyjny i elektroniczny
profesjonalna pomoc w zakresie informacji 
naukowej
usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej
darmowy dostęp do profesjonalnych baz da-
nych i e-źródeł
działalność wydawnicza

→ Biuro Karier
elektroniczna baza
szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętno-
ści interpersonalne
informacje o ofertach praktyk, staży, wolonta-
riatu, pracy
informacje o dotacjach na zakładanie działal-
ności gospodarczej
pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych
doradztwo zawodowe dla studentów i absol-
wentów Uczelni

→ bogata baza dydaktyczna
trzy budynki dydaktyczne (Gmach Główny, bu-
dynek dydaktyczny przy ul. P. Skargi 14a, aula 
Auditorium Novum im. prof. E. Lonc)

„Aquarium” – pracownia rysunku i malarstwa
11 sal wykładowych
2 laboratoria protetyczne
2 pracownie inżynierskie
3 sale umiejętności pielęgniarskich
34 sale ćwiczeniowe
laboratorium bio-chemiczne
pracownia bhp
pracownia immunologiczno-mikrobiologiczna
pracownia językowa
pracownia kosmetologiczna
pracownia logistyczna
pracownia masażu i fizjoterapii
pracownia modelarska
pracownia projektowa
pracownia rzeźby
pracownia wizażu i makijażu
sala fitness, siłownia

→ cykliczne imprezy studenckie
działalność Samorządu Studenckiego
otrzęsiny
andrzejki
juwenalia
wieczory filmowe
konkursy okolicznościowe
rajdy

→ działalność sportowa
działalność Akademickiego Związku Sportowego
działalność w wielu dyscyplinach sportowych
udział w mistrzostwach Polski i Europy 

→ praktyczny profil kształcenia
przygotowanie absolwentów do wejścia na ry-
nek pracy
praktyczne aspekty nauczania
nauczyciele-praktycy

→ przyjazna atmosfera
zajęcia w małych grupach
doświadczeni wykładowcy
indywidualne podejście do studenta 

→ studenckie koła naukowe
konferencje, seminaria, warsztaty
spotkania z pracodawcami
działalność w studenckich kołach naukowych
zdobycie wiedzy i doświadczenia
wystąpienia konferencyjne
publikacje naukowe

→ studia dualne
zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego
studiowanie naprzemienne (np. tydzień 
w uczelni, tydzień w przedsiębiorstwie)
dodatkowe stypendium z przedsiębiorstwa

→ stypendialne wyjazdy na studia i praktyki za-
graniczne

→ współpraca z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym
kształcenie praktyczne
program praktyk zawodowych
krajowi i zagraniczni partnerzy z otoczenia 
społeczno-gospodarczego
porozumienia i umowy o współpracy



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
www.pwsz.com.pl


