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Drodzy Przyjaciele, Drodzy Maturzyści!
Przedstawiam Wam Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropej-

ską w Przemyślu – jedną z najlepszych publicznych uczelni zawodo-
wych w Polsce, co od wielu lat potwierdzają wysokie lokaty zajmowane 
w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”. Nasza Uczelnia systematycz-
nie poszerza swoją ofertę edukacyjną. Obecnie oferujemy bezpłatne 
studia na 13 kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, 
technicznych i sztuki. Pracujemy nad uruchomieniem nowych atrak-
cyjnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich 
dostosowanych do zapotrzebowania na rynku pracy.

Przykładamy bardzo dużą wagę do kształcenia praktycznego na 
wysokim poziomie. Umożliwia to absolwentom naszej Uczelni podej-
mowanie pracy zawodowej lub studiów magisterskich na najlepszych 
polskich i zagranicznych uniwersytetach. Ważną rolę w procesie kształ-
cenia odgrywają praktyki zawodowe, które można odbyć w uznanych 
instytucjach i przedsiębiorstwach. Istnieje możliwość uzyskania wyna-
grodzenia w ramach Programu Płatnych Praktyk Zawodowych. Pomo-
żemy Wam także w wejściu na rynek pracy, dzięki rozwiniętej działalno-
ści Akademickiego Biura Karier, służąc m.in. ofertami pracy i poradami 
doradcy zawodowego.

PWSW oferuje studentom wysokie stypendia, w tym także stypen-
dia Prezydenta Miasta Przemyśla dla najlepszych studentów zameldo-
wanych w Przemyślu.

Za podjęciem studiów w PWSW przemawia zatem profesjonalna 
kadra wykładowców wywodzących się z najlepszych uniwersytetów, 
wysoki poziom kształcenia i niskie koszty utrzymania, a także bardzo 
dobra atmosfera, która wynika z faktu, iż w naszej Uczelni student nie 
jest anonimowy. W porównaniu z większymi uczelniami będziecie się 
u nas mniej stresowali i łatwiej będzie Wam o bezpośredni kontakt  
z wykładowcami oraz załatwienie spraw studenckich. Przyjmiemy Was 
w nowoczesnym akademiku, w pięknym otoczeniu Parku Lubomir-
skich. Jeśli tylko będziecie mieli silną motywację do studiowania, to  
z nami spełnicie swoje ambicje. Jesteśmy na Was otwarci i gotowi na to, 
abyście osiągnęli z nami sukces. Dotyczy to także studentów, którzy już 
pracują zawodowo. W PWSW praca i studia są możliwe do pogodzenia.

Na następnych stronach znajdziecie szczegółowe informacje  
na temat kierunków studiów i możliwych do wyboru specjalizacji,  
a także zasad rekrutacji i organizacji naszej Uczelni. Mam nadzieję, że 
Informator Rekrutacyjny pozwoli Wam podjąć właściwą decyzję, jaką 
są studia w PWSW.

dr Paweł Trefler
Rektor Państwowej Wyższej
Szkoly Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu
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Uczelnia
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemy-

ślu powstała w 2001 roku. Studenci mogą kształcić się na bezpłat-
nych studiach licencjackich i inżynierskich, a także na studiach 
podyplomowych.

Studia o profilu praktycznym trwają 6 semestrów (3 lata), a w 
przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku) lub 8 
semestrów (4 lata).

Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów 
pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź 
inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających stu-
diach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w na-
szym kraju i poza jego granicami.

W trakcie nauki studenci mogą ubiegać się o stypendia socjal-
ne, zapomogi oraz o stypendia Rektora i stypendia Ministra dla 
najlepszych studentów.

Władze uczelni
Rektor: dr Paweł Trefler
Prorektor ds. kształcenia: prof. PWSW dr hab. Barbara Lulek
Prorektor ds. rozwoju i współpracy: dr Sławomir Solecki

Lokalizacja uczelni
Wszystkie budynki zlokalizowane są w przemyskim Parku Lu-

bomirskich (przy ulicy Książąt Lubomirskich w dzielnicy Bakoń-
czyce) oraz w jego otoczeniu.

Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich 
– stanowią nowoczesne budynki Kolegium Technicznego oraz 
Kolegium Nowego, Kolegium Wschodniego, Biblioteki Uczelnia-
nej i 2 domów akademickich.

Akademiki
PWSW dysponuje pokaźną bazą hotelową dla studentów w 

postaci 2 akademików, w których może zamieszkać 255 osób. 
Studenci mają do użytku w pełni wyposażone pokoje z darmo-
wym dostępem do Internetu, telefonem, z którego  można wy-
konywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia 
z zewnątrz. Mieszkania urządzone są w formie studia – na każde 
dwa pokoje przypada łazienka z toaletą, umywalkami i pryszni-
cem.

Ponadto w akademiku znajduje się ogólnodostępna pralnia, 
nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz 
pomieszczenie przeznaczone do nauki. Uczelnia dysponuje po-
nadto zespołem 8 indywidualnych, komfortowo wyposażonych 
mieszkań dla małżeństw studenckich.
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Bezpieczeństwo 
transgraniczne
Specjalności: 
Ochrona granic RP, 
Ochrona porządku publicznego

3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 
o profilu praktycznym – 6 semestrów.

Kierunek bezpieczeństwo transgraniczne jest prowa-
dzony w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Izbą Admi-
nistracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Stra-
żą Miejską w Przemyślu. Unikatowy program wyposaża 
studentów w niezbędne umiejętności oraz specjalistyczną 
wiedzę, konieczną do pracy w służbach mundurowych. 

Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego jest 
przygotowany do pracy w instytucjach ochrony granicy 
RP, ochrony porządku publicznego w regionie nadgranicz-
nym, posiada wiedzę na temat politycznych, społecznych 
i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, pod-
staw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa  
w obszarze nadgranicznym, a także problemów bezpie-
czeństwa transgranicznego (m. in. nielegalnej migracji, 
przemytu towarów, handlu ludźmi, terroryzmu międzyna-
rodowego). Absolwenci są wyposażeni w wiedzę i umie-

jętności przekazywane także przez osoby pracujące na co 
dzień w służbach zajmujących się ochroną szeroko pojęte-
go bezpieczeństwa, przechodzą praktyczne szkolenia, pro-
wadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: strzelec-
kie, pomocy medycznej, samoobrony i technik interwencji. 

Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego może 
podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa, w szczegól-
ności zaś w Straży Granicznej, Izbie Administracji Skarbo-
wej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, jak i fir-
mach zajmujących się ochroną osób i mienia.  

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, II piętro, pok. 214 a,
tel. 16 73 55 180,  e-mail: politologia@pwsw.pl

Instytut
Stosunków Międzynarodowych

i Politologii

NOWOŚĆ!
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Politologia
Specjalności: 
Bezpieczeństwo publiczne
Europejska administracja publiczna
Zarządzanie firmą europejską

3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 
o profilu praktycznym – 6 semestrów.

Politologia to dyscyplina nauk społecznych i humani-
stycznych, poszukująca odpowiedzi na pytanie o naturę  
i charakter zjawisk politycznych. 

Absolwent kierunku politologia posiada niezbęd-
ną wiedzę z zakresu nauk o polityce oraz ich relacjach 
z innymi naukami społecznymi, wiedzę o praktycznych 
aspektach funkcjonowania europejskiej administracji 
publicznej, a także o praktycznym wymiarze bezpieczeń-
stwa publicznego. Posiada również wiedzę o ekonomicz-
nych, kulturowych oraz historycznych uwarunkowaniach 
współczesnych zjawisk i procesów politycznych oraz  
o podstawowych regulacjach, m.in. z zakresu administra-
cji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i działalno-
ści gospodarczej w środowisku europejskim. Dysponuje 
wiedzą z zarządzania publicznego, w tym zarządzania  

bezpieczeństwem publicznym. 
Absolwenci politologii z powodzeniem uzyskują pracę 

jako funkcjonariusze celni i ochrony granic, specjaliści do 
spraw administracji i rozwoju, zarządzania zasobami ludz-
kimi, pracownicy działu kadr i obsługi biurowej, w orga-
nach administracji publicznej czy też terenowych biurach 
partii politycznych. 

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, II piętro, pok. 214a,
tel. 16 73 55 242,  e-mail: politologia@pwsw.pl

Instytut
Stosunków Międzynarodowych

i Politologii
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Stosunki 
międzynarodowe

Specjalności: 
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Biznes międzynarodowy i obsługa klienta

3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 
o profilu praktycznym – 6 semestrów.

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kieru-
nek, który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Stu-
dia na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko 
zorientowania w aktualnych wydarzeniach w kraju i na 
świecie, lecz również zdolności analitycznych i znajomości 
języków obcych. W ramach programu nauczania zostały 
utworzone dwie specjalności  tj. bezpieczeństwo między-
narodowe i biznes międzynarodowy. 

Bezpieczeństwo międzynarodowe to propozycja dla 
tych osób, które chcą związać swoją przyszłość ze służba-

mi mundurowymi lub z instytucjami dbającymi o bezpie-
czeństwo w skali krajowej lub międzynarodowej. 

Z kolei specjalność biznes międzynarodowy jest skiero-
wana do osób przedsiębiorczych i pragnących znaleźć za-
trudnienie m.in. w sektorze handlu, bankowości, finansów, 
transportu, ubezpieczeń. Podjęcie studiów w ramach tej 
specjalności umożliwia również zdobycie wiedzy niezbęd-
nej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Już od pierwszego roku studiów, wszyscy studenci od-
bywają obowiązkową praktykę zawodową. Dzięki temu 
łączą oni wiedzę praktyczną z teoretyczną oraz zdobywają 
pierwsze, cenne doświadczenia zawodowe.  

Absolwent stosunków międzynarodowych może po-
nadto ubiegać się o pracę w urzędach administracji pań-
stwowej, międzynarodowych przedsiębiorstwach, organi-
zacjach pozarządowych. 

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, II piętro, pokój 214 A
tel. 16 73 55 240, e-mail: stosunki@pwsw.pl

Instytut
Stosunków Międzynarodowych

i Politologii



8

Socjologia
Specjalności: 
Celno-skarbowa
Zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 
o profilu praktycznym – 6 semestrów.

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od 
mikroświata prywatności po systemy polityczne, społecz-
ne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu spo-
łeczeństwa  i metodach jego badania. Studia na kierunku 
Socjologia pozwalają na zdobycie wiedzy  i praktycznych 
umiejętności z zakresu: zaawansowanych narzędzi analiz 
jakościowych i ilościowych, myśli społecznej i różnorod-
nych koncepcji  organizacji życia społecznego, gospodar-
czego, społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni pu-
blicznej, struktur społecznych i formowania się instytucji 
społecznych, teorii tworzenia się więzi  międzyludzkich, 
rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych pod-
jęciem zatrudnienia w sektorze życia publicznego, me-
diach, ośrodkach badań społecznych i rynku, organach 
administracji publicznej, służbach społecznych, służbach 

mundurowych, przedsiębiorstwach gospodarczych oraz 
organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto studiować socjologię? Bardzo szeroka 
paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie 
tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje pozwa-
lają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rze-
czywistości, ale dają również możliwość zrozumienia pod-
stawowych procesów jakie rządzą działaniem jednostek, 
grup czy społeczeństw.

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Socjologii
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, II piętro, pok. 215,
tel. 16 73 55 213,  e-mail: socjologia@pwsw.pl 

Instytut
Socjologii
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Anglistyka
Specjalności: 
Tłumaczenie praktyczne
Business English
Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
Psychologia mediów i Public Relations

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 
o profilu praktycznym 6 semestrów

Filologia angielska jest kierunkiem zapewniającym wy-
kształcenie w szeroko rozumianej dziedzinie studiów nad 
językiem angielskim. Doskonalenie praktycznych umiejęt-
ności językowych połączone jest ze studiami nad teorią ję-
zyka, kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych. Językiem 
wykładowym na zajęciach przedmiotowych jest język an-
gielski. Praktyczny język angielski (PNJA) nauczany jest w 
systemie podziału na sprawności (gramatyka, pisanie, czy-
tanie i słuchanie). 

Celem kształcenia studentów w zakresie praktycznej 
znajomości języka angielskiego  jest osiągnięcie pozio-
mu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near native).  
Ponadto program studiów uwzględnia rozwijanie  umie-
jętności w zakresie tłumaczeń i języka biznesu. Każdy stu-
dent ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród  

4 specjalności.
Program studiów praktycznych ma na celu nie tylko na-

uczenie perfekcyjnego posługiwania się językiem angiel-
skim, ale przede wszystkim przygotowuje studentów do 
pracy, w której używanie tego języka jest konieczne. Dzięki 
temu absolwenci będą mogli pracować jako dziennikarze, 
personel biur podróży czy pracownicy zagranicznych kor-
poracji. 

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Humanistyczny
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Wschodnie, pokój 110A
tel. 16 73 55 223, e-mail: anglistyka@pwsw.pl

Instytut
Humanistyczny
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Specjalności: 
Tłumaczenie praktyczne
Business English
Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
Psychologia mediów i Public Relations

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 
o profilu praktycznym 6 semestrów

W odróżnieniu od tradycyjnej filologii angielskiej czy 
polskiej kierunek ten powstał z myślą o studentach pra-
gnących studiować równolegle nie jeden, a dwa języki 
obce: językiem wiodącym jest angielski, dodatkowym, 
którego student uczy się od podstaw, jest język ukraiński. 
Cel kształcenia studenta to nie tylko osiągnięcie zaawan-
sowanego poziomu znajomości obu języków, ale również 
zdobycie wiedzy z zakresu kultury, historii oraz sztuki ob-
szaru anglojęzycznego, jak i ukraińskojęzycznego. 

Liczba godzin praktycznej nauki języka angielskiego i 
ukraińskiego wraz z przedmiotami specjalizacyjnymi od-
powiada ilości godzin nauczania jednego z wybranych ję-
zyków na tradycyjnej filologii. Ponadto program studiów 
uwzględnia rozwijanie  umiejętności w zakresie tłumaczeń 
i języka biznesu. Każdy student ma możliwość indywidual-
nego wyboru 2 spośród 4 specjalności. 

Absolwenci lingwistyki są bardzo dobrze przygotowa-
ni do pracy w zawodach wymagających posługiwania się 
językami obcymi.  Będą mogli pracować jako dziennikarze, 
personel biur podróży czy pracownicy zagranicznych kor-
poracji funkcjonujących w ramach dynamicznie rozwijają-
cej się w Polsce branży outsourcingowej.

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Humanistyczny
ul. Książąt Lubomirskich 4 , 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, pokój 110A
tel. 16 73 55 223,  e-mail: lingwistyka@pwsw.pl

Lingwistyka stosowana 
(angielsko-ukraińska) Instytut

Humanistyczny
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Polonistyka
Specjalności: 
Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Psychologia mediów i Public Relations

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 
o profilu praktycznym 6 semestrów

Program studiów skierowany jest do osób, zaintereso-
wanych tradycją polskiej kultury, nowymi narzędziami ko-
munikacji społecznej oraz współczesnymi mediami. 

Studenci kształcą się w ramach trzech modułów. Mo-
duł medialny zbudowany jest z przedmiotów z zakresu 
dziennikarstwa i wiedzy o mediach. Zajęcia warsztatowe 
kształcą umiejętności redagowania zawartości mediów 
tradycyjnych i elektronicznych. Moduł językowy kształ-
ci kompetencje komunikacyjne, a także poszerza wiedzę 
o stylach i gatunkach języka. Pozwala też zyskać wiedzę 
potrzebną np. do nauczania języka polskiego obcokra-
jowców. Moduł kulturowy obejmuje przedmioty z zakresu 
wiedzy o polskiej i europejskiej literaturze, muzyce i sztu-
ce, a także praktyczne zajęcia z zakresu animacji kultury. 
Ponadto każdy student ma możliwość indywidualnego 
wyboru 2 spośród 3 specjalności.

Nabywane w ramach studiów umiejętności zapewniają 
odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodach zwią-
zanych z mediami, komunikacją społeczną i propagowa-
niem kultury.

Absolwenci kierunku  znajdują pracę w redakcjach ga-
zet, w zespołach przygotowujących portale internetowe, 
w mediach elektronicznych, w samorządowych instytu-
cjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), w reklamie 
i Public Relations. 

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Humanistyczny
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Wschodnie, pokój 110A
tel. 16 73 55 223, e-mail: polonistyka@pwsw.pl

Instytut
Humanistyczny
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Specjalności: 
Turystyka międzynarodowa
Nauczycielska

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 
o profilu praktycznym 6 semestrów

Absolwent kierunku historia jest wyposażony w roz-
ległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kultu-
rze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia 
historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i 
formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analitycz-
ne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich 
interpretowania. 

Absolwent specjalności turystyka międzynarodowa 
podczas zajęć na uczelni oraz atrakcyjnych objazdów na-

ukowych oraz rajdów turystycznych krajowych i zagranicz-
nych zdobywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do 
działalności na rynku turystycznym. Może być zatrudniony 
jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, pracow-
nik biura podróży, menedżer, organizator eventów tury-
stycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwią mu założenie 
własnej firmy turystycznej lub prowadzenie gospodarstwa 
agroturystycznego. 

Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają 
wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań dy-
daktycznych z historii oraz wychowawczych i opiekuń-
czych. Mogą pracować m.in. w instytucjach edukacyjnych, 
naukowych czy upowszechniających kulturę, a także jako 
dziennikarze, animatorzy kultury, pracownicy kancelarii  
i w wielu innych zawodach.

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Historii
ul.. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
Pałac Lubomirskich, parter, pokój 16
tel. 16 73 55 172, e-mail: historia@pwsw.pl

Historia
Instytut
Historii
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Projektowanie 
graficzne

Specjalności: 
Animacja komputerowa                  Grafika 2D i 3 D
Tworzenie stron internetowych         Plakat
Edytorstwo i grafika książki

3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 
o profilu praktycznym – 6 semestrów.

Studia I stopnia na kierunku projektowanie graficzne 
kształcą absolwenta posiadającego wiedzę ogólnopla-
styczną, jak i specjalistyczną z zakresu szeroko rozumiane-
go projektowania graficznego. Projektowanie graficzne to 
kierunek adresowany do osób zainteresowanych sztuką, 
kulturą i sztukami projektowymi.

Program studiów kształtuje u studenta - przyszłego 
artysty umiejętność samodzielnego i twórczego rozwiązy-
wania problemów zawodowych, a także buduje profesjo-
nalizm w kontaktach z fachowcami z innych pokrewnych 

dziedzin. Głównym celem studiów pierwszego stopnia na 
kierunku projektowanie graficzne jest zdobycie kwalifika-
cji artysty grafika, projektanta, grafika komputerowego, 
dizajnera oraz umiejętności wykorzystania wiedzy z zakre-
su sztuk pięknych. 

Wyniesiona ze studiów wiedza zawodowa pozwala na 
samodzielną realizację w zakresie projektowania z wybra-
nej specjalności, a ogólne wykształcenie humanistyczne, 
umiejętności plastyczne i opanowanie szeroko pojętego 
warsztatu artystycznego kreują „artystę” dokonującego 
świadomych wyborów, umożliwiają podjęcie studiów ma-
gisterskich na innych kierunkach artystycznych w Akade-
miach Sztuk Pięknych w Polsce jak i za granicą (m. in. gra-
fika warsztatowa i komputerowa, wzornictwo, edytorstwo, 
fotografia analogowa i cyfrowa).

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Sztuk Projektowych
ul.. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl,
Pałac Lubomirskich, parter, pokój 12, tel. 16 73 55 232
e-mail: aw@pwsw.pl

Instytut
Sztuk Projektowych
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Projektowanie 
architektury wnętrz
Specjalności: 
Projektowanie architektury wnętrz
Wystawiennictwo oraz projektowanie mebli 
i elementów wyposażenia wnętrz

3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) 
o profilu praktycznym – 7 semestrów

Obok wymienionych wyżej specjalności wiodących, 
kierunek architektura wnętrz oferuje studentom do wy-
boru specjalności dyplomowe wspomagane przez kształ-
cenie podstawowe: malarstwo, rysunek, rzeźbę, projekto-
wanie podstawowe, zajęcia fotograficzne i multimedialne, 
które kształtują artystę dokonującego świadomych wybo-
rów zawodowych,  otwierając mu możliwość późniejszego 
kształcenia na uczelniach artystycznych na poziomie ma-
gisterskim na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo 
przemysłowe w Polsce jak i za granicą. 

Student architektury wnętrz nabywa doświadczenie 
w realizowaniu własnych działań artystycznych i projek-
towych, opartych na zróżnicowanych stylistycznie kon-
cepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego 

wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i zdolności kre-
acyjnych. Takie ukierunkowanie programu kształcenia 
zgodne jest z wymaganiami współczesnego rynku pracy 
w zespołach projektowych i w obszarach reklamy. Możli-
wość szerokiego, kompleksowego kształcenia pozwala 
kreować wszechstronnego artystę, sprawnego i kreatyw-
nego, szybko reagującego na nowe trendy i zmiany we 
współczesnym projektowaniu wnętrz. 

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Sztuk Projektowych
ul.. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl,
Pałac Lubomirskich, parter, pokój 12, tel. 16 73 55 232
e-mail: aw@pwsw.pl

Instytut
Sztuk Projektowych
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Bezpieczeństwo  
i produkcja żywności

Specjalności: 
Technologia Żywności
Technologia Gastronomiczna i Edukacja Żywieniowa
Dietetyka

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 
o profilu praktycznym – 7 semestrów

Na kierunku studenci nabywają wiedzę i umiejętności 
z zakresu: technologii wytwarzania produktów spożyw-
czych i potraw, utrwalania i przechowywania oraz kontroli 
jakości gotowych wyrobów, projektowania nowych pro-
duktów spożywczych i procesów technologicznych, wdra-
żania systemów zapewniania bezpieczeństwa produkcji 
żywności, dietetyki, zasad prawidłowego odżywiania i po-
stępowania dietetycznego, edukacji żywieniowej, prawa 
żywnościowego, zasad bezpieczeństwa i kontroli jakości 
żywności.

Ucząc się u nas student zyskuje umiejętność projekto-
wania nowych produktów i procesów technologicznych 
oraz systemów zapewniania jakości. Otrzymuje także przy-
gotowanie do prowadzenia badań naukowych na wysokiej 
klasy aparaturze i  urządzeniach oraz doświadczenie prak-
tyczne w wyniku realizacji praktyki zawodowej odbywanej  
w  trakcie studiów w różnych zakładach pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sek-
torze gospodarki i instytucjach związanych z produkcją  
i oceną jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żyw-
ności, m.in.: w zakładach przemysłu spożywczego, insty-
tucjach wdrażających lub kontrolujących systemy bezpie-
czeństwa i jakości żywności, poradniach dietetycznych  
i innych instytucjach zajmujących się edukacją żywienio-
wą, zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych 
i placówkach żywienia zbiorowego. Inną możliwością jest 
założenie własnej działalności gospodarczej w branży.

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Nauk Technicznych
ul.. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.9, tel. 16 73 55 262 
e-mail: inz-srod@pwsw.pl

Instytut
Nauk Technicznych
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Inżynieria 
środowiska
Specjalności: 
Odnawialne źródła energii
Zrównoważony rozwój zasobów środowiska

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 
o profilu praktycznym – 7 semestrów

„Inżynieria środowiska” kształci przyszłych specjali-
stów-menadżerów w dziedzinach takich jak: instalacje 
sanitarne, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, odna-
wialne źródła energii, wodociągi, kanalizacja, uzdatnianie 
wód, oczyszczanie ścieków, ochrona wód, powietrza i gle-
by, gospodarowanie odpadami. 

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności potrzeb-
ne do rozwiązywania problemów o charakterze projek-
towym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących 
obiektów, urządzeń i instalacji służących kształtowaniu i 
ochronie środowiska. Mają podstawę do rozpoczęcia stu-
diów II stopnia (magisterskich) oraz ubiegania się o upraw-
nienia budowlane w w/w dziedzinach. 

Są przygotowani do pracy w jednostkach administracji 
państwowej (Inspektoraty Ochrony Środowiska, Sanepidy) 
i samorządowej (komórki odpowiedzialne za stan środo-

wiska w powiatach, miastach, gminach), jednostkach za-
rządzających gospodarką wodno-ściekową w zakładach 
przemysłowych, biurach projektowych, gospodarce ko-
munalnej, (przedsiębiorstwa realizujące i eksploatujące 
systemy energetyki cieplnej, wodno-kanalizacyjne, stacje 
uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska od-
padów). Mogą pracować jako inżynierowie jakości, standa-
ryzacji i kontroli procesów związanych z ochroną środowi-
ska, a przede wszystkim być menedżerami własnych firm 
działających w obszarze inżynierii środowiska.

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
Kolegium Techniczne, parter pokój 1.9, 
tel. 16 73 55 252, e-mail: inz-srod@pwsw.pl

Instytut
Nauk Technicznych
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Specjalności: 
Projektowanie systemów mechatronicznych
Mechatronika samochodowa

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 
o profilu praktycznym – 7 semestrów

Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo 
wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniem 
technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność syste-
mowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formu-
łowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin 
techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posłu-
giwania się zaawansowaną wiedzą z mechaniki, budowy  
i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informa-
tyki, robotyki i automatyki.

Absolwent mechatroniki może ubiegać się o upraw-

nienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru 
urządzeń energetycznych w grupie G1.

Mechatronik o specjalności „projektowanie systemów 
mechatronicznych” znajduje zatrudnienie jako konstruk-
tor, technolog, programista obrabiarek CNC, układów au-
tomatyki i robotów we wszystkich gałęziach przemysłu.

Mechatronik o specjalności „mechatronika samocho-
dowa” uzyskuje wykształcenie odpowiadające potrzebom 
współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji. Jest 
przygotowany do pracy w firmach i stacjach serwisowych 
oraz przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich po-
dzespołów. Może również znaleźć zatrudnienie w działach 
transportu firm produkcyjnych i budowlanych. 

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 
Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.9, 
tel. 16 73 55 262, e-mail: mechatronika@pwsw.pl

Mechatronika
Instytut
Nauk Technicznych
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Inżynieria 
transportu i logistyki
Specjalności: 
Zarządzanie Transportem
Eksploatacja i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych

4–letnie studia I stopnia (inżynierskie)
o profilu praktycznym – 8 semestrów

PUNKT REKRUTACYJNY:
Instytut Nauk Technicznych PWSW
ul.. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl
Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.9
tel. 16 73 55 262, e-mail: b.dudek@pwsw.eu 

Instytut
Nauk Technicznych

Kierunek Inżynieria Transportu i Logistyki opiera się na 
trzech grupach przedmiotów: przedmioty bloku zarządza-
nia ekonomii i prawa, przedmioty bloku spedycja i logisty-
ka, przedmioty inżynierskie.

Profil praktyczny Inżynierii Transportu i Logistyki ozna-
cza, że zamiast teorii jest maksymalnie dużo praktyki. 
Zajęcia są prowadzone głównie w licznych laboratoriach 
transportowych,  oraz z wykorzystaniem oprogramowania 
logistycznego i spedycyjnego.

Inżynier – menedżer ds. transportu i logistyki może 
pracować w jednostkach eksploatacyjnych  transportu sa-
mochodowego, centrach dystrybucyjnych i logistycznych, 
zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, 
przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednost-
kach organizacyjnych służb ruchu drogowego, w firmach 
usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. trans-

portu i logistyki. Absolwenci mogą pracować jako: me-
nedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach 
transportowych, inżynierowie jakości, standaryzacji i kon-
troli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracowni-
cy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, 
dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych, 
przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie 
systemów informatycznych w centrach magazynowych, 
pracownicy firm, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, 
ekonomiczna, techniczna, informatyczna.
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Stypendia

Studia w PWSW są BEZPŁATNE.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o 
następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne – przyznawane jest studentowi znaj-
dującemu się w trudnej sytuacji materialnej,

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 
może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwier-
dzonej orzeczeniem właściwego organu,

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów – może 
otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką śred-
nią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przy-
znawane na wniosek studenta przez Rektora,

4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
6) zapomogę – może być przyznana studentowi, który z przy-

czyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji mate-
rialnej. Zapomoga jest formą doraźnej, nadzwyczajnej pomocy 
pieniężnej udzielonej na pisemny wniosek studenta.

Informacje na temat regulaminu ustalania wysokości, przy-
znawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla stu-
dentów PWSW w Przemyślu oraz kwot przewidzianych na stypen-
dia znajdują się na stronie:

http://www.pwsw.eu/stypendia
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Zasady rekrutacji
Termin składania dokumentów na studia do 31 lipca 

2018 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
Pytania: rekrutacja@pwsw.pl
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie kon-

kursu świadectw dojrzałości.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie 

przez kandydata następujących dokumentów:
a) podania na obowiązującym w uczelni formularzu,
b) dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w 

oryginale,
c) świadectwa ukończenia szkoły średniej,
d) 2 fotografii,
e) potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty 

rekrutacyjnej,
f ) poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.
Podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji 

elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie interne-
towej w zakładce E-rekrutacja, gdzie kandydat uzupełnia 
wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie 
drukuje generowane na ich podstawie podanie. 

Ponadto: 
a) laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia 

olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
b) absolwenci szkół średnich, legitymujący się dyplo-

mem „matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu 
dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

c) kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedsta-
wiają teczkę z pracami, o której mowa w punkcie dotyczą-
cym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową 
maturą”

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi 
średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym 
przeliczanych według następujących zasad:

• poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 0,1= 
ilość punktów rankingowych

• poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 0,15 = 
ilość punktów rankingowych (* – iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot na po-
ziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy pod uwa-
gę wynik dla niego korzystniejszy.
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Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego 

kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingo-
wej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby 
punktów).

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów 
ze „starą maturą” 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi 
średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich 
przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przelicza-
ne są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu – Liczba punktów
2.0 - 2 pkt; 3.0 - 4 pkt; 4.0 - 6 pkt;
5.0 - 8 pkt; 6.0 - 10 pkt
Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego 

kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingo-
wej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby 
punktów).

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów na kie-
runki: architektura wnętrz oraz projektowanie graficzne

Postępowanie kwalifikacyjne na w/w kierunki odbywa 
się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i złożenia do-
datkowego egzaminu.

Egzamin dla kandydatów na projektowanie graficzne:
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań pla-

stycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace 

graficzne, rysunkowe, fotograficzne itp.).
Miejsce na liście rankingowej i pozytywny wynik z eg-

zaminu praktycznego stanowią podstawę przyjęcia kandy-
data na studia.

Egzamin dla kandydatów 
na architekturę wnętrz:

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań pla-
stycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace 
rysunkowe, malarskie, fotografie).

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów 
na kierunek filologia ze specjalnościami: 

filologia angielska i lingwistyka stosowana:
Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek filologia ze 

specjalnością filologia angielska i lingwistyka stosowana 
odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kandydatów na filologię angielską wymagany jest 
egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako 
przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy. Z 
pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie 
na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wy-
mienionych egzaminów Cambridge: FCE – oceny A, B; CAE 
– oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C, TOEFL (z wynikiem co 
najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

Szczegóły na stronie:  
http://www.pwsw.pl/zasady-rekrutacji



22

Erasmus+
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska za-

warła dotychczas kilkanaście umów międzynarodowych 
w ramach programu Erasmus+, umożliwiających wymianę 
studentów, wykładowców i pracowników administracyj-
nych.

Uczelnie partnerskie, z którymi PWSW w Przemyślu 
podpisała umowy to m.in.:

Zadar University, Chorwacja; współpraca w dziedzi-
nach: filologia angielska, stosunki międzynarodowe

Euroakadeemia, Tallin, Estonia; Współpraca w dzie-
dzinach: filologia angielska, stosunki międzynarodowe, 
architektura wnętrz

T.E.I. of Athens, Ateny, Grecja; współpraca w dziedzi-
nach: architektura wnętrz

Escola de Arte e Superior de Deseno Pablo Picasso, 
La Coruna, Hiszpania; Współpraca w dziedzinach: grafika 
komputerowa

University Goce Delcev, Stip. Macedonia; współpra-
ca w dziedzinach: języki obce, filologia angielska

Universidade do Minho, Braga, Portugalia; współ-
praca w dziedzinach: stosunki międzynarodowe

Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia; 
współpraca w dziedzinach: socjologia

Matej Bel University, Bańska Bystrzyca, Słowacja; 
współpraca w dziedzinach: filologia angielska

Hitit University, Corum, Turcja; współpraca w dziedzi-
nach: politologia, mechatronika/inżynieria mechaniczna

Gaziosmanpasa University, Tokat, Turcja; współpra-
ca w dziedzinach: historia

Giresun University, Giresun, Turcja; współpraca w 
dziedzinach: filologia angielska, stosunki międzynarodo-
we, historia

Fatih Sultan Mehmet Vakif University, Stambuł,  
Turcja; współpraca w dziedzinach: projektowanie  
graficzne

Eszterhazy Karoly Foiskola, Eger, Węgry; współpraca 
w dziedzinach: filologia angielska, historia, stosunki mię-
dzynarodowe

University of Miskolc, Miszkolc, Węgry; współpraca 
w dziedzinach: inżynieria, lingwistyka

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Kolegium Techniczne, pokój 3.17
ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37-700 Przemyśl, tel. 16 73 55 113
email: erasmus@pwsw.pl
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Płatne praktyki
Od roku akademickiego 2016/2017 Państwowa Wyższa 

Szkoła Wschodnioeuropejska realizuje projekt pozakon-
kursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk 
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawo-
dowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu projek-
towi studenci studiów o profilu praktycznym naszej uczelni 
mogą uczestniczyć w płatnych praktykach zawodowych.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu 
prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, 

który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być 
wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych 
szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kie-
runkach o profilu praktycznym.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania stu-
diów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą 
lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie 
zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w 
wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym sa-
mym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z 
ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.
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Akademickie Biuro Karier
Akademickie Biuro Karier działa na rzecz studentów i 

absolwentów PWSW w Przemyślu. Za naszym pośrednic-
twem dowiesz się jak przygotować dokumenty aplikacyj-
ne, jak odpowiednio zaprezentować swoją osobę podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej, organizujemy warsztaty,  spotka-
nia z pracodawcami oraz szkolenia, współpracujemy z pra-
codawcami oraz instytucjami rynku pracy. Zajmujemy się 
również udzielaniem pomocy pracodawcom w doborze 
kandydatów do pracy.

Nasze atuty:
• Indywidualne podejście
• Bieżące monitorowanie rynku pracy
• Bezpłatny dostęp
• Nasza misja.

Akademickie Biuro Karier zostało powołane, aby służyć 
studentom i absolwentom PWSW w Przemyślu w wyborze 
drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie 
zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspira-

cjom. Działania Akademickiego Biura Karier koncentrują 
się na udzielaniu wszechstronnej i profesjonalnej pomocy 
studentom w płynnym przejściu od okresu studiów do eta-
pu poszukiwania pracy. Akademickie Biuro Karier angażuje 
się także w działania mające na celu ułatwienie studentom 
znalezienie praktyk studenckich oraz zatrudnienia odpo-
wiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Akademickie Biuro Karier  PWSW posiada certyfikat 
Marszałka Województwa Podkarpackiego o dokonaniu 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Certyfikat ten 
uprawnia do świadczenia usług z zakresu pośrednictwa 
pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowe-
go.

Akademickie Biuro Karier
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
Kolegium Techniczne, parter, pok. 1.27
37-700 Przemyśl, tel.: 16 735 52 07
email: biurokarier@pwsw.pl




