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Uczelnia            4

Kierunki:

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

 - 
n jleps yc  publi znych uczelni zawodowych  Pols e c  od wielu lat potwierdzają wysoki  lokaty 
zajmowane w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" oraz w systemie monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolw ntów. Nasza Uczelnia systematycznie powiększa swoją ofertę edukacyjną. Obecnie 
oferujemy bezpłatne studia na kilkunastu kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, 
technicznych, sztuki i medycznych. Pracujemy nad uruchomieniem nowych atrakcyjnych 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 nas ej Uczelni podejmowanie pracy zawodowej lub studiów magisterskich w 
najlepszych polskich i zagranicznych uniw rsytetach. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywają 
praktyki zawodowe, które ożna odbyć w uznanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Pomożemy 
Wam także w wejściu w rynek pracy, dzięki rozwiniętej działalności Akademickiego Biura Karier, służąc 
m.in. ofertami pracy i poradami doradcy zawodowego.  

 PWSW oferuje studentom wysokie stypendia, w tym także stypendia Prezydenta Miasta 
Przemyśla dla najlepszych studentów zameldowanych 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 s ę u nas mniej stresowali i łatwiej będzie Wam o bezpośredni kontakt 
z wykładowcami oraz załatwienie s raw studenckich. Przyjmiemy Was w nowoczesnym akademiku, w 
pięknym otoczeniu Parku Lu omirskich. 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 zawodów. 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, 
e informator Rekrutacyjny  pozwoli Wam po jąć właściwą decyzję, jaką są studia w PWSW   Inżynieria transportu i logistyki

Mechatronika 19
20

 Przedstawiam Wam Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską 
     w Przemyślu - jedną z najlepszych publicznych uczelni zawodowych w Polsce,
     co od wielu  lat  potwierdzają  wysokie  lokaty  zajmowane w Rankingu Szkół 
     Wyższych “Perspektywy” oraz w systemie monitorowania Ekonomicznych Lo-
     sów  Absolwentów.  Nasza  Uczelnia systematycznie  powiększa  swoją ofertę
     edukacyjną.  Obecnie  oferujemy  bezpłatne studia na kilkunastu kierunkach
     z  zakresu  nauk  humanistycznych, społecznych, technicznych, sztuki  oraz
     medycznych. Pracujemy  nad  uruchomieniem  nowych atrakcyjnych kierun-
     ków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, dostosowanych do 
    zapotrzebowania na rynku pracy.

 Przykładamy  dużą  wagę  do  kształcenia  praktycznego na wysokim
   poziomie. Umożliwia  to absolwentom  naszej  Uczelni podejmowanie pracy 
   zawodowej lub studiów magisterskich w najlepszych polskich i zagranicznych
   uniwersytetach. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywają praktyki zawo-
   dowe, które  można  odbyć  w  uznanych  instytucjach  i  przedsiębiorstwach.
   Pomożemy Wam także w wejściu na rynek pracy, dzięki rozwiniętej działalności
   Akademickiego  Biura  Karier, służąc m.in. ofertami pracy i poradami doradcy
   zawodowego. 

  PWSW oferuje studentom wysokie stypendia, w tym także stypendia
   Prezydenta Miasta Przemyśla dla studentów zameldowanych w Przemyślu.

 Za podjęciem studiów w PWSW przemawia zatem profesjonalna ka-
   dra  wykładowców  wywodzących  się  z najlepszych uniwersytetów,  wysoki
   poziom kształcenia i niskie koszty utrzymania, a także bardzo dobra atmosfe-
   ra,  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  Lubomirskich.  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 pogo-
   dzenia. 
 Na następnych stronach znajdziecie szczegółowe infomacje 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 na PWSW. 

II stopnia
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Uczelnia
-
-

lub 8 semestrów (4 lata), studia magisterskie trwają 4 semestry.
Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów 

inżyniera, a w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia 

Lokalizacja uczelni
-
-

Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich 
– stanowią nowoczesne budynki Kolegium Technicznego oraz 
Kolegium Wschodniego, Biblioteki Uczelnianej i domu akademi
ckiego.

-

Akademiki
PWSW dysponuje pokaźną bazą hotelową dla studentów. 

-
-

konywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia 

-
cem.

nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz 
pomieszczenie przeznaczone do nauki. Uczelnia dysponuje po-
nadto zespołem 8 indywidualnych, komfortowo wyposażonych 
mieszkań dla małżeństw studenckich.

Specjalności: 
Turystyka międzynarodowa

Militarna turystyka kulturowa

-

-

 
tyczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych 

Absolwent specjalności turystyka międzynarodow a
 

  

  

KONTAKT:
Sekretariat Zakładu Historii 
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl
Kolegium Techniczne, pokój 3.31,
tel. 16 73 55 172, e-mail: historia@pwsw.pl

Historia Instytut
Historii

nych studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a także
na studiach podyplomowych.

wraz z tytułem magistra. Absolwenci studiów pierwszego stopnia
mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magi-
sterskich) na każdej uczelni w naszym kraju i poza jego granicami.
 W trakcie nauki studenci mogą ubiegać się o stypendium so-
cjalne, zapomogi oraz o stypendium Rektora i stypendia Ministra
dla najlepszych studentów. 

Władze uczelni

Prorektor ds. rozwoju i współpracy: dr Sławomir Solecki
Kanclerz PWSW: mgr Tomasz J. Filozof

podczas zajęć na uczelni oraz atrakcyjnych objazdów na-
ukowych oraz rajdów turystycznych krajowych i zagrani-
cznych zdobywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne

do działalności na rynku turystycznym. Może być zatrudniony
jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, pracownik 
biura podróży, menedżer, organizator eventów turystycznych.
Zdobyte kwali�kacje umożliwią mu założenie własnej �rmy
turystycznej lub prowadzenie gospodarstwa agroturystyki.
 Specjalność militarna turystyka kulturowa skierowa-
na jest do osób zainteresowanych historią wojen i wojskowości,
chcących w przyszłości podjąć prace w branży turystycznej.
Absolwent uzyskuje m.in.: wszechstronną wiedzę z zakresu
dziejów Polski i powszechnych, historii wojskowości, bronio-
znawstwa, architektury miliitarnej, falerystyki wojskowej,
geogra� historyczno-wojskowej. Absolwent uzyskuje także
znajomość przepisów prawnych, związanych z organizacją
ruchu turytycznego, posiadaniem broni i ich replik w Polsce
i za granicą oraz elementów prawa pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem imprez o charakterze rekonstrukcji oraz
historii żywej. 

-
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Anglistyka
Specjalności: 
Tłumaczenie Praktyczne
Business English
Nowoczesne Metody i Multimedia w Nauczaniu Języka Angielskiego
Media i Public Relations

Filologia angielska jest kierunkiem zapewniającym 

nad językiem angielskim. Doskonalenie praktycznych 
umiejętności językowych połączone jest ze studiami nad 

Językiem wykładowym na zajęciach przedmiotowych jest 
język angielski. Praktyczny język angielski (PNJA) nauczany 

-

znajomości języka angielskiego  jest osiągnięcie pozio-
mu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near native).  
Ponadto program studiów uwzględnia rozwijanie  umie-

-
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 

temu absolwenci będą mogli pracować jako dziennikarze, 
personel biur podróży czy pracownicy zagranicznych kor-
poracji. 

KONTAKT:
Sekretariat Zakładu Filologii
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Techniczne, pokój 3.29,
tel. 16 73 55 223, e-mail: anglistyka@pwsw.pl

Instytut
Humanistyczny

Polonistyka
“Media-Język-Kultura”

KOTAKT:
Sekretariat Zakładu Filologii
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Techniczne, pokój 3.29,
tel. 16 73 55 223, e-mail: polonistyka@pwsw.pl

Instytut
Humanistyczny

Specjalności:
Media i Public Relations

Język polski jako obcy
Kultura Europy Środkowo-Wschodniej

 Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych 
współczesną kulturą, językiem polskim, nowymi narzędziami komuni-
kacji społecznej oraz współczesnymi mediami. Każdy student ma mo-
żliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 3 specjalizacji. Absolwent 
kierunku swobodnie porusza się w obszarze polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. Tym, co go wyróżnia, jest rozszerzona wiedza
o języku jako podstawowym narzędziu komunikacji we współczesnym 
społeczeństwie. 
 

w dynamicznie rozwijającym się świecie mediów XXI wieku, w działa-
lności związanej z komunikacją społeczną i promocją kultury, a także 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
 Absolwent kierunku przygotowany jest do pracy w redakcjach
 gazet, w zespołach opracowujących portale internetowe, w mediach 
elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki 
kultury, biblioteki), a także wydawnictwach. Poprowadzi biuro prasowe,
dział reklamy i PR dowolnej instytucji czy przedsiębiorstwa. Ponadto 

gować książkę.
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Stosunki 
międzynarodowe

Nowe Specjalności: 
Nowoczesny biznes w Europie 

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kieru-

KONTAKT:

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, II piętro, pokój 214a,
tel. 16 73 55 240, e-mail: stosunki@pwsw.eu

Instytut
Stosunków Międzynarodowych
i Politologii

Bezpieczeństwo 
transgraniczne
Specjalności: 
Ochrona granic RP 
Ochrona porządku publicznego

Kierunek bezpieczeństwo transgraniczne jest prowa-
-

nistracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Stra-

Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego jest 

-
nym, posiada wiedzę na temat politycznych, społecznych 

-
staw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa  

-
czeństwa transgranicznego (m. in. nielegalnej migracji, 
przemytu towarów, handlu ludźmi, terroryzmu międzyna-

-

jętności przekazywane także przez osoby pracujące na co 
-

go bezpieczeństwa, przechodzą praktyczne szkolenia, pro-
-

Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego może 
-
-
-

KONTAKT:

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl, 
Kolegium Wschodnie, II piętro, pok. 214a,
tel. 16 73 55 240,  e-mail: stosunki@pwsw.eu

Instytut
Stosunków Międzynarodowych
i Politologii

NOWOŚĆ!

Analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych 

Sekretariat Zakładu Bezpieczeństwa Transgranicznego Sekretariat Zakład Stosunków Międzynarodowych

nek, który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Studia
na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko zorie-
ntowania 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. nowoczesny biznes w Europie i anality-
ka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych. No-

 
woczesny biznes w Europie to propozycja dla tych osób,
które chciałyby w przyszłości założyć własną działalność
 

gospodarczą lub też podjąć pracę w krajowych i zagranicznych

 
 Z kolei specjalność analityka stosunków politycznych 
i społeczno-gospodarczych jest  skierowana do osób pragnących
znaleźć zatrudnienie m.in. w: organach administracji rządowej 
i samorządowej, organizacjach pozarządowych, think tankach, 
sektorze ubezpieczeń i bankowości. 
 Już od pierwszego roku studiów, wszyscy studenci odby-
wają obowiązkową praktykę zawodową. Dzięki temu łączą oni 
wiedzę praktyczną z teoretyczną oraz zdobywają pierwsze, cenne 
doświadczenia zawodowe. 
 Absolwent stosunków międzynarodowych może ponad-
to ubiegać się o pracę w instytucjach kultury i mediach. 

 

przedsiębiorstwach zorientowanych przede wszystkim na wy-
mianę handlową i świadczenie usług w państwach Europy 
Zachodniej i Wschodniej. 
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Socjologia Pielęgniarstwo
Specjalności: 
Animator społeczności lokalnych 

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od 
mikroświata prywatności po systemy polityczne, społecz-

-

-
nych koncepcji  organizacji życia społecznego, gospodar-

-

społecznych, teorii tworzenia się więzi  międzyludzkich, 

Studia skierowane są do osób zainteresowanych pod-
-

administracji publicznej, służbach społecznych, służbach 

stacjonarnym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licen-

-

-
konywania zawodu, dzięki łączeniu kompetencji zawodo-
wych oraz umiejętności kreatywnego rozwoju zawodowego.  

mundurowych, przedsiębiorstwach gospodarczych oraz 
organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto studiować socjologię? Bardzo szeroka 
paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie 
tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje pozwa-

-
czywistości, ale dają również możliwość zrozumienia pod-
stawowych procesów jakie rządzą działaniem jednostek, 
grup czy społeczeństw.

Kierunek pielęgniarstwo prowadzony będzie we 

-
-

cjami sektora medycznego, m.in. z: Regionalnym Centrum 

-
-

ślu oraz regionalnym oddziałem Polskiego Czerwonego 
-
-
-

dach opiekuńczo-leczniczych oraz placówkach szkolnych.
KONTAKT

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

KONTAKT:
Sekretariat Zakładu Pielęgniarstwa
ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Wschodnie, II piętro, pok. 215,
tel. 16 73 55 213, e-mail: socjologia@pwsw.pl

Instytut Insstytut
Socjologii

NOWOŚĆ!

Instytut
Nauk Społecznych i Ochrony
Zdrowia

Instytut
Nauk Społecznych i Ochrony
Zdrowia

Sekretariat Zakładu Socjologii

socjologia pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemy-

kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu jest zgod-
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Projektowanie 
gra�czne (II stopień)
Specjalności: 
Aplikacje internetowe  

 4 semestry4 semestry

     Ideą przyświecającą otwarciu studiów II stopnia na kierunku
projektowanie gra�czne w PWSW w Przemyślu, jest stworze-
nie silnego ośrodka o projektowym pro�lu kształcenia, nie-
mającego do chwili obecnej swojego odpowiednika w re-
gionie i nie tylko. Kształcenie na kierunku koncentrować się
będzie przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych
z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów kom-
puterowych i nowoczesnej bazy dydaktycznej. 

  
     

      

    
    KONTAKT:

Sekretariat Zakładu  Projektowania Gra�cznego
ul.. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Techniczne, pokój 3.30, tel. 16 73 55 232
e-mail: aw@pwsw.pl

InstytutStosunki transgraniczne 
(II stopień)

KONTAKT:
Sekretariat Zakładu Stosunków Międzynarodowych
ul.. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl 
Kolegium Wschodnie, pokój 214a, tel..  16 73 55 240
e-mail: stosunki@pwsw.eu

Instytut
Humanistyczno-Artystyczny Humanistyczno-Artystyczny

Animacja 3D
Projektowanie gier
Film animowany

Ilustracja, gra�ka narra-
cyjna
Komunikacja wizualna

Studenci opanują szereg umiejętności związanych z edytor-
stwem i gra�ką książki, edytorami rastrowymi i wektorowymi,
formami przestrzennymi, gra�ką 3D, identy�kacją wizualną, 
liternictwem i typogra�ą, animacją, przygotowaniem do druku, 
tworzeniem stron internetowych oraz reklamą. Zdobyte umieję-
tności i doświadczenia pozwolą na zatrudnienie w biurach pro-
jektowych, pracowniach  multimedialnych, agencjach reklamo-
wych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, stu-
diach telewizyjnych, w �rmach zajmujących się wizualizacją 
projektów, tworzeniem gier komputerowych i  serwisów inter-
netowych oraz w placówkach upowszechniania kultury, a przede
 wszystkim przygotują absolwenta do samodzielnego uprawiania
 zawodu gra�ka projektanta.

2 letnie studia II stopnia - (magisterskie)

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

     Kierunek stosunki transgraniczne jest atrakcyjną i dostosowaną
do potrzeb społecznych oraz rynku pracy ofertą dydaktyczną dla 
absolwentów studiów I stopnia w zakresie nauk społecznych. Kie-
runek został uruchomiony w PWSW w Przemyślu, ponieważ uczel-
nia znajduję się na obszarze wsparcia dwóch programów transgra-
nicznych: Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Słowacja Interreg VA 2014-2020, dzięki czemu bene�cjenci 
posiadający siedziby w tym podregionie mogą ubiegać się o do�-
nansowanie przedsięwzięć o charakterze transgranicznym. Studen-
ci tego kierunku zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu współpracy trans-
granicznej administracji publicznej, organizacji międzynarodowych 
w stosunkach transgranicznych, migracji międzynarodowych, 
cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego,
 rewolucji komunikacyjnej, kultury i języka sąsiadów.

 Ponadto, studenci uczestniczą w warsztatach z pozyskiwania, 
zarządzania i rozliczania funduszy transgranicznych. Umiejętno-
ści praktyczne  studenci nabywają poprzez wizyty studyjne 
w konsulatach RP i państw sąsiednich oraz w instytucjach trans-
narodowych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy 
w instytucjach publicznych i niepublicznych, organizacjach mię-
dzynarodowych i pozarządowych, �rmach, przedsiębiorstwach 
i stowarzyszeniach uczestniczących w stosunkach transgranicznych.

2 letnie studia II stopnia - (magisterskie)

12 2020/2021
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Projektowanie 

Specjalności: 
Animacja komputerowa                  
Tworzenie stron internetowych         Plakat

kształcą absolwenta posiadającego wiedzę ogólnopla-
-

kierunek adresowany do osób zainteresowanych sztuką, 

-
-

dziedzin. Głównym celem studiów pierwszego stopnia na 
-

-
su sztuk pięknych. 

Wyniesiona ze studiów wiedza zawodowa pozwala na 
-

warsztatu artystycznego kreują „artystę” dokonującego 
świadomych wyborów, umożliwiają podjęcie studiów ma-

-
-

KONTAKT:
Sekretariat Zakładu Projektowania Gra�cznego
ul.. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Techniczne, pokój 3.30, tel. 16 73 55 232
e-mail: aw@pwsw.pl

InstytutArchitektura
wnętrz
Specjalności: 
Projektowanie architektury wnętrz
Wystawiennictwo oraz projektowanie mebli 

Obok wymienionych wyżej specjalności wiodących, 
kierunek architektura wnętrz oferuje studentom do wy-
boru specjalności dyplomowe wspomagane przez kształ-
cenie podstawowe: malarstwo, rysunek, rzeźbę, projekto-

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 

Student architektury wnętrz nabywa doświadczenie 
-

towych, opartych na zróżnicowanych stylistycznie kon-

-
acyjnych. Takie ukierunkowanie programu kształcenia 

-
wość szerokiego, kompleksowego kształcenia pozwala 

-

współczesnym projektowaniu wnętrz. 

KONTAKT:
Sekretariat Zakładu Architektury Wnętrz
ul.. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl,
Kolegium Techniczne, pokój 3.30, tel. 16 73 55 232
e-mail: aw@pwsw.pl

Instytut
Humanistyczno-Artystyczny Humanistyczno-Artystyczny

przemysłowe, w Polsce jak i za granicą.
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Informatyka 

Specjalności: 

Ekonomia menedżerska

-
 

i umiejętnościami menedżerskimi.
Absolwenci tego innowacyjnego kierunku nabędą wie-

-
wanych technik zarządzania systemami informatycznymi,  

-
timedialnymi. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia 

-
-

jących nowoczesne systemy informatyczne:

-
sultingowych realizujących projekty informatyczne;
– inżyniera informatyka / specjalisty informatyka / 
 serwisanta / testera;

– konsultanta ds. informatyzacji procesów zarządzania  
organizacją;
– specjalisty ds. utrzymania systemów informatycznych;

-
macji.

-

prowadzą do uzyskania tytułu inżyniera – menedżera –  
informatyka.

Instytut Nauk Technicznych

Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.26, tel. 16 73 55 252 
e-mail: mechatronika@pwsw.pl

Instytut
Nauk Technicznych

NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo  

Specjalności: 
Technologia Żywności

-

jakości gotowych wyrobów, projektowania nowych pro-
-

żania systemów zapewniania bezpieczeństwa produkcji 
-

stępowania dietetycznego, edukacji żywieniowej, prawa 

żywności.

-

oraz systemów zapewniania jakości. Otrzymuje także przy-
gotowanie do prowadzenia badań naukowych na wysokiej 

-
 

-
 

-
-

tucjach wdrażających lub kontrolujących systemy bezpie-
 

-
Instytut Nauk Technicznych

Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.26, tel. 16 73 55 252 
e-mail: inz-srod@pwsw.pl

Instytut
Nauk Technicznych

KONTAKT: KONTAKT:

Kierunek informatyka w biznesie ma na celu kształce-

Studia na kierunku informatyka w biznesie pokazują
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Inżynieria produkcji 
kosmetyków  
Specjalności: 
Technologie produkcji kosmetyków
Technologie produkcji suplementów diety

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich 
-
-

polskich kosmetyków za granicę ciągle wzrasta. 

-

rozszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. 
Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania pro-

-

-
wany do wprowadzenia własnego produktu na rynek oraz 
jego obrotu. 

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie bie-
głości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania 

Powinien również być przygotowany do podjęcia stu-
diów II stopnia.

KONTAKT:
Instytut Nauk Technicznych

Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.26, tel. 16 73 55 252 
e-mail: inz-srod@pwsw.pl

Instytut
Nauk Technicznych

Specjalności: 
Mechatronika samochodowa

Projektowanie systemów mechatronicznych
                 Programowanie i projektowanie 3D

Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo 
wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniem 
technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność syste-

-

-
 

-

-

mechatronicznych” znajduje zatrudnienie jako konstruk-
tor, technolog, programista obrabiarek CNC, układów au-

-
dowa” uzyskuje wykształcenie odpowiadające potrzebom 
współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji. Jest 

-
KONTAKT:
Instytut Nauk Technicznych

Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.27, 
tel. 16 73 55 262, e-mail: mechatronika@pwsw.pl

Mechatronika Instytut
Nauk Technicznych

Kierunek inżynieria produkcji kosmetyków i suplemen-
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Inżynieria 

Specjalności: 
Zarządzanie Transportem

KONTAKT:
Instytut Nauk Technicznych PWSW

Kolegium Techniczne, parter, pokój 1.27
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-

-
ka, przedmioty inżynierskie.

cza, że zamiast teorii jest maksymalnie dużo praktyki. 

-

zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, 
przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednost-

usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. trans-

-

-
troli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracowni-
cy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, 

przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie 

ekonomiczna, techniczna, informatyczna.

Erasmus+
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska za-

warła dotychczas 44 umowy międzynarodowe w ramach
programu Erasmus+, umożliwiające  wymianę studentów
wykładowców i pracowników administracyjnych.

podpisała umowy to m.in.:
Zadar University, Chorwacja -

Euroakadeemia, Tallin, Estonia -

architektura wnętr
T.E.I. of Athens, Ateny, Grecja -

nach: architektura wnętrz
Escola de Arte e Superior de Deseno Pablo Picasso, 

La Coruna, Hiszpania;
komputerowa, architektura wnętrz

University Goce Delcev, Stip. Macedonia; współpra-

Universidade do Minho, Braga, Portugalia; współ-

Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia; 

Matej Bel University, Bańska Bystrzyca, Słowacja; 

Hitit University, Corum, Turcja; 
nach:  mechatronika/inżynieria mechaniczna

Gaziosmanpasa University, Tokat, Turcja; współpra-

Giresun University, Giresun, Turcja; współpraca 
-

dowe, historia
Fatih Sultan Mehmet Vakif University, Stambuł,  

Turcja;  

Eszterhazy Karoly Foiskola, Eger, Węgry; współpraca 
-

dzynarodowe
University of Miskolc, Miszkolc, Węgry; współpraca 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Kolegium Techniczne, pokój 3.44

37-700 Przemyśl, tel. 16 73 55 113
email: erasmus@pwsw.pl

, stosunki

, bezpieczeń-
stwo i produkcja żywności

, �lologia angielska

międzynarodowe, historia, �lologia polska

Pro�l praktyczny inżynierii transportu i logistyki ozna-

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

współpraca w dzie



2322 2020/2021 2020/2021

Stypendia

1) stypendium socjalne – przyznawane jest studentowi znaj-

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 
-

dzonej orzeczeniem właściwego organu,
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów – może 

otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką śred-

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

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

4) 

5) 
6) 

https://pwsw.pl/pl/student/pomoc-materialna/

Zasady rekrutacji
Termin składania dokumentów na studia do 31 lipca 

2020 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
Pytania: rekrutacja@pwsw.pl

-
kursu świadectw dojrzałości.

Ponadto: 

maturą”

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).

-
-

gę wynik dla niego korzystniejszy.

zapomogę - może być przyznana studentowi, który z przy-
czyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materia-
lnej. Zapomoga jest formą doraźną, nadzwyczajnej pomocy pie-
niężnej udzielonej na pisemny wniosek studenta.

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

 Informacje na temat regulaminu ustalania wysokości, przyzna-
               wania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studen-

tów PWSW w Przemyślu oraz kwot przewidzianych na stypendia
znajdują się na stronie: 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestro-
wanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie
przez kandydata w Instytucie PWSW pr

o
wadzącym dany

kierunek studiów następujących dokumentów: 
       1) ankiety osobowej i podania wygenerowanego 
w systemie internetowej rekrutacji, 
       2) świadectwa dojrzałości w oryginale, w  celu poświa-
dczenia jego kopii,

       4) potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty
rekrutacyjnej, 
        5) do  wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamo-
ść kandydata na studia w celu potwierdzenia danych
zawartych w ankiecie osobowej. 

konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przedsta-
wiają oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej 

     
bądź konkursu, lub ich poświadczone kopie,
        b) absolwenci szkół średnich,  którzy legitymują  się  dy-
plomem “matury międzynarodowej” - tłumaczenia dyplomu,
dokonanego przez tłumacza przysięgłego, 
        c) kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedsta-
wiają teczkę z pracami o której mowa w § 10 ust. 3. 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego 
kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingo-
wej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby 
punktów).

       3) 1 fotogra�i, 
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ze „starą maturą” 

średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich 
przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przelicza-

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).

-

-
 

  

Szczegóły na stronie: 

 

https://pwsw.pl/pl/student/dzial-nauczania/zasady-rekrutacji-w-roku-akademickim-20202021/

     
   -

-
-

  .  -

      
   

,  
r

 z

r
 z
 

 -

-
zaminu praktycznego stanowią podstawę przyjęcia kandy-
data na studia.

Egzamin dla kandydatów 
na architekturę wnętrz:

-

Postępowanie kwali�kacyjne na I rok studiów
na kierunku �lologia ze specjalnościami:

�lologia angielska

gielską wymagany jest egzamin maturlany z język angielskie-

na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymie-
nionych 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).

Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży 
następujące dokumenty: 
1) 

 
 
 

2) 

3)  

4) 

za granicą);
5) 
 

6) 

7) 

 

 

 

 

 

8) 
 
9) 1 fotogra�ę; 
ponadto kandydaci cudzoziemcy składają dodatkowo:
10) 
 

m.in.: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowaw-
czego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyzna-

certy�kat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie
B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości 
Języka Polskiego jak Obcego, albo potwierdznie ukończenia stu-
diów na uczelni, w której program studiów był realizowany 
w języku polskim;
11) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo
dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia;
12) zaświadczenie o stanie zdrowia;
13) poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu 
uprawniającego do sutdiowania bez wnoszenia opłat za usługi
edukacyjne.

Postępowanie kwali�kacyjne na I rok studiów na kierunki:
architektura wnętrz oraz projektowanie gra�czne. Postę-
powanie na ww. kierunki odbywa się w trybie konkursu
świadectw dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu. 

Postępowanie kwali�kacyjne na studia II stopnia

ze specjalnością �lologia angielska odbywa się w trybie kon-

go zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako dodatko-

przez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym PWSW 

podanie na obowiązujacym w uczelni formularzu (podanie
na studia wypełnia się w dordze  rekrutacji  elektornicznej po-

w Przemyślu na stronie internetowej uczelni, gdzie kandydat
uzupełnia wszystkie  niezbędne  w  procesie  rekrutacji  dane.
Następnie  drukuje  generowane  na  ich podstawie  podanie
wraz z ankietą osobową);

dyplom ukończena studiów (dotyczy osób, które ukończył 
studia wyższe w Polsce);

zalegalizowany albo opatrzony Apostille oryginał dyplomu
ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia za granicą);

 tłumaczenie  dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego
wraz z nostry�kacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia 

suplement, czyli transkrypt ocen zawierających infromacje o zali-
czonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych
przez niego w procesie kształcenia;

tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysię-
głego wraz z nostry�kacją;

zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia
studiów drugiego stopnia w kraju wydania - zaświadczenie może
zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd

będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wyma-
gane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez

 tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest  konieczne,
jeżeli taka infromacja jest zawarta w dyplomie lub suplemencie;

zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku
gdy informacji takiej nie ma w suplemencie;

certy�kat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie
uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, 

czonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo
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Akademickie Biuro Karier
Akademickie Biuro Karier działa na rzecz studentów 

-
twem dowiesz się jak przygotować dokumenty aplikacyj-
ne, jak odpowiednio zaprezentować swoją osobę podczas 

-
-

codawcami oraz instytucjami rynku pracy. Zajmujemy się 

kandydatów do pracy.

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

Akademickie Biuro Karier zostało powołane, aby służyć 

drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie 
-

cjom. Działania Akademickiego Biura Karier koncentrują 

-
pu poszukiwania pracy. Akademickie Biuro Karier angażuje 

znalezienie praktyk studenckich oraz zatrudnienia odpo-

ABK uruchomiło portal karierazpwsw.pl. Jest to platforma 
multimedialna służąca nawiązywaniu współpracy pomię-

-
go.

Akademickie Biuro Karier

Kolegium Techniczne, II piętro, pok. 3.41
37-700 Przemyśl, tel.: 16 735 52 07
email: biurokarier@pwsw.pl


