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Vítejte na Státní vysoké odborné škole v Nise 
 
Úvodní slovo rektorky 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 
 

mám tu čest a velkou radost, že Vás mohu pozvat 
ke studiu na Státní vysoké odborné škole v Nise (dále 
PWSZ v Nise). Univerzita vznikla v roce 2001 a v 
současné době je jednou z dynamicky se rozvíjejících 
státních vysokých odborných škol v Polsku, jsme náležitě 
oceňováni a podporováni místními úřady, ale také se nám 
dostává podpory samotného státu – dokladem toho je 
třeba návštěva prezidenta Polské republiky Lecha 
Kaczyńského. 

 
Vezme-li se v úvahu regionální charakter naší univerzity a blízké 

sousedství České republiky, pak nabízíme našim a zahraničním studentům 
bohatou didaktickou nabídku, která nyní čítá 18 oborů/specializaci, ze kterých si 
jistě každý uchazeč může vybrat. Vysokou úroveň vzdělávání v rámci 
nabízených oborů zaručují profesoři, kteří pracují ve velkých akademických 
střediscích v Opoli, Wroclawi a i v dalších částech Slezska.  

 
Pro občany Evropské unie je denní studium na PWSZ v Nise bezplatné, 

navíc je zde velmi zajímavý a dobře fungující systém stipendií, stejně jako 
příplatky na ubytovací stipendia, které financuje z obecních prostředků město 
Nisa. 

 
Univerzita má skvělou materiální základnu, ve které je 9 didaktických 

budov, 2 sportovní haly a koleje. Laboratoře jsou vybaveny zařízením na 
nejvyšší úrovni a počítačové zařízení mají moderní software, který zcela splňuje 
očekávání studentů a umožňuje příjemné studium a dokonalou přípravu pro 
výkon povolání.  

 
Všechny tyto aspekty podporují zájem o studium na PWSZ v Nise a 

důkazem toho jsou početní absolventi, kteří s vynikajícími výsledky realizují 
studium na vyšším stupni (magisterském) na akademických univerzitách v 
technických, lékařských, humanitních či ekonomických oborech v Polsku, ale i 
v zahraničí. 
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Naše univerzita v současnosti spolupracuje s více než 30 zahraničními 
akademickými středisky, se kterými provádí výměnu studentů a přednášejících 
v rámci programů EU. Proto se můžeme prokázat velmi dobrými statistikami, 
které se týkají mobility a programů vzdělávání – ty jsou neustále obohacovány 
přednáškami hostujících profesorů z partnerských univerzit. Zahraničním 
studentům nabízíme intenzivní kurz polštiny, který se koná pravidelně v září, 
dále také nabízíme lektoráty polského jazyka během akademického roku. 
Dodatečně studenti mohou využít jazykové kurzy angličtiny v rámci programu, 
který je určen studentům programu Erasmus. Předností studia na PWSZ v Nise 
je rovněž fakt, že mnoho přednášejících umí česky, což studentům z České 
republiky výrazně usnadňuje komunikaci.  

Studenti studující na PWSZ v Nise mají kromě toho možnost navázat ve 
vzdělávání na univerzitách v Polsku a jiných zahraničních univerzitách, nebo v 
systému Double Diploma na FH Lausitz/Cottbus v Německu, který je zakončen 
získáním dvojitého diplomu na oboru Architektura a urbanistika.  

 
Vezmeme-li tedy v úvahu výše uvedené důvody spojené nejen s 

nízkými výdaji na studium, ale i s ohledem na bohatý systém příplatků a 
stipendií, výbornou didaktickou nabídku a stabilní vědecký tým, nebo pružně se 
rozvíjející mezinárodní spolupráci, zmiňme ještě také možnost seberealizace v 
početných sportovních akcích a bezplatný přístup do sportovních objektů a 
bohatý kulturní život univerzity – to vše jsou důvody, kvůli kterým má smysl a 
cenu studovat u nás. Buďte tedy co nejsrdečněji vítáni.  

 

 
dr. hab. ing. Zofia Wilimowska, 

prof. PWSZ v Nise 
Rektor 
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PWSZ v Nise 
 

Státní vysoká odborná škola v Nise (Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa 
w Nysie – dále jen PWSZ) vznikla v roce 2001. První studenti zahájili studium 
v pěti oborech: Architektura a urbanistika, Finance a bankovnictví, Aplikovaná 
informatika, Filologie, Řízení výroby a služeb. Vysokoškolské studium se 
dynamicky rozvíjí. V současné době ve škole studují studenti v 16 studijních 
programech.  

Materiální základnu tvoří 9 vyučovacích budov, 2 sportovní haly a 
studentská kolej. Dobře vybavené laboratoře splňují nejvyšší nároky. 
Vysokoškolská infrastruktura je dobrou vizitkou moderní, upravené a dobře 
vybavené školy. V takových podmínkách je možné se příjemně a angažovaně 
vzdělávat, přejímat vědomosti od vynikajících akademických učitelů, kteří 
zaručují vysokou kvalitu vzdělávání.  

Profesoři, kteří pracují v 11 ústavech, dojíždějí do Nisy z Opole, Wroclawi a 
z celého Slezska a přivážejí s sebou standardy výuky z akademického prostředí. 
To vše povzbuzuje ke studiu na PWSZ v Nise a důkazem toho, že stojí za to zde 
studovat, jsou mnozí naši absolventi, kteří s velmi dobrými výsledky studují 
magisterské studium na vysokých školách a univerzitách nejen v Polsku, ale i v 
zahraničí (jde o technické, lékařské, filozofické i ekonomické fakulty).  
 

Vedení školy: 
 

Rektor: Dr. hab. ing. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ v Nise 
Prorektor pro všeobecné záležitosti: Dr. ing. Tomasz Malczyk 
Prorektor pro didaktiku: Dr. ing. Przemysław Malinowski 
Kancléř: Mgr. Zbigniew Szlempo 
Kvestor: ing. Teresa Łazowska 

 

Vysokoškolské budovy 
 
Učebny jsou dokonale vybavené moderním multimediálním zařízením 

(počítače, projekční přístroje) a cvičná pracoviště jsou vzorně připravená. 
Vědecké pracoviště disponuje specializovaným evropským zařízením. Jazykové 
učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, jazykovou laboratoří a 
multimediálním projekčním zařízením.  
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REKTORÁT  
Státní vysoké 
odborné školy v 
Nise - Budova R 
ul. Armii Krajowej 7 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 448 47 71 

 

 
 

Budova se nachází v zóně se zpoplat-
něnými parkovacími místy, je zde 
několik míst pro bezplatné parkování. 

 
 

V budově se nachází automat na 
potraviny, teplé i studené nápoje  
Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 
Budova má internetové připojení WiFi 
SSID: PWSZ 

 

 
 

V budově se nachází: 
• Oddělení rektora 
• Oddělení kancléře 
• Sekretariát prorektorů 
• Kvestura 
• Oddělení osobních záležitostí 
• Hospodářsko technické oddělení  
• Sály pro Senát 
• Ústav kosmetologie 

 
 

• 4 cvičné učebny: 3 kosmeto-
logická pracoviště jsou vyba-
vena moderní kosmetickým 
zařízením (54 míst), fyziotera-
pické pracoviště (18 míst) 

 

  

 
 

Ústav jazzu - 
Budova B 
ul. Grodzka 19 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 409 08 68  

 
 

Budova se nachází v zóně se 
zpoplatněnými parkovacími místy, 
je zde několik míst pro bezplatné 
parkování. 

 
 

V budově se nachází automat na 
potraviny, teplé i studené nápoje  

 

 
 

V budově se nachází Ústav jazzu 

 
 

V budově jsou: 
• pracovna pro aranžmá a skladbu 
• třída pro zpěv, hru na kytaru, 

saxofon, trubku, bicí nástroje, 
kontrabas, klar, pozoun 

• učebny pro vlastní práce studentů 
 

  
  

 
 

Hlavní budova  
nese jméno 
Christopha 
Scheinera - 
Budova A 
ul. Chodowieckiego 4 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 409 11 78 

 

 
 

Budova se nachází v zóně se 
zpoplatněnými parkovacími místy, 
je zde několik míst pro bezplatné 
parkování. 

 
 

Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 
 

V budově se nachází bufet s teplými 
jídly, kopírovací služby, vazačství a 
laminovaní, stánek s novinami, 
automaty na potraviny, teplé i 
studené nápoje.  

 
Budova má internetové připojení WiFi 
SSID: PWSZ SSID: PWSZ 

 

 
 

V budově se nachází: 
• Ústav financí 
• Ústav řízení 
• Studium základních věd 
• Sekretariát pro přijímací řízení 
• Kancelář kariérního poradenství  
• Kancelář promocí 
• Oddělení mezinárodní spolupráce 
• Kancelář odborných praxí 
• Děkanát pro obory: Finance a 

účetnictví, Historie, Informatika, 
Jazz a estrádní hudba, Řízení 
výroby a služeb 

• Studentská samospráva 
• Knihovna 

 
 

• 5 přednáškových učeben 
• 2 cvičné učebny 
Učebny jsou dokonale vybaveny 
moderním multimediálním 
zařízením (počítače, projekční 
přístroje) a audiotechnikou. 
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Collegium 
Medicum nese 
jméno Konrada 
Emila Blocha - 
Budova D 
ul. Ujejskiego 12 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 409 16 65 

 

 
 

Budova v bezplatné parkovací zóně 
- velké parkoviště ul. Eichendorffa. 

 
 

Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 
 

V budově se nachází bufet s teplými 
jídly, kopírovací služby, automaty 
na potraviny, teplé i studené nápoje.  

 
 

Budova má internetové připojení WiFi 
SSID: PWSZ 

 

 
 

V budově se nachází: 
• Ústav dietetiky 
• Ústav ošetřovatelství 
• Ústav veřejného zdraví 
• Děkanát pro obory: Dietetika, 

Kosmetologie, Ošetřovatelství, 
Záchranářství, Veřejné zdraví. 

 
 

• 3 auly vybaven multimediálním 
projekčním zařízením 

• 2 seminární místnosti 
• 10 vědeckých pracovišť (mj. 

pediatrické, ošetřovatelské, 
dietetiky, anatomie, fyziologie, 
metrologie) 

• 2 chemické laboratoře 
• fyzická laboratoř 
• počítačová laboratoř  
Sály jsou plně vybaveny např. figu-
rínami, stanovišti pro péči o novo-
rozence, modely a záchranným zaří-
zením, modely dospělých, porod-
ními modely, modely pro cévková-
ní, předloktí a modely zadní části 
těla pro vpíchnutí jehly, modely 
jednotlivých lidských orgánů. 

 

  
  

 
 

Collegium 
Philologicum 
nese jméno Maxa 
Herrmanna-
Neisse  
- Budovy E, F 
ul. Armii Krajowej 21 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 409 16 79 

 

 
 

Budova se nachází v zóně se 
zpoplatněnými parkovacími místy. 

 
 

Budova je přístupná  
i handicapovaným občanům. 

 
 

V budově se nachází bufet s teplými 
jídly, kopírovací služby, automaty 
na potraviny, teplé i studené nápoje.  

 
 

Budova F má internetové připojení WiFi 
SSID: PWSZ 

 

 
 

V budově F se nachází: 
• Ústav neofilologie 
• Děkanát pro obory: Angličtina, 

Němčina, Angličtina se 
zaměřením na ekonomickou sféru 

• 11 cvičných učeben (jazykové 
laboratoře) 

• přednášková učebna 

 
 

V budově E se nachází: 
• Výuka cizích jazyku  
• 9 cvičných učeben (jazykové 

laboratoře) – 189 míst 
 Učebny jsou dokonalé vybaveny 

moderním multimediálním 
zařízením (počítače, projekční 
přístroje), audiotechnikou, 
radiomagnetofony, přehrávači/ 
rekordéry DVD/VHS, televizory. 
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Collegium 
Artium - 
Budova G 
ul. Obrońców 
Tobruku 5 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 409 16 89 

 

 
 

Budova v bezplatné parkovací zóně 
- velké parkoviště ul. Eichendorffa. 

 
 

Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 
 

V budově se nachází bufet s teplými 
jídly, kopírovací služby, automaty 
na potraviny, teplé i studené nápoje.  

 
 

Budova má internetové připojení WiFi 
SSID: PWSZ 

 

 
 

V budově se nachází: 
• Ústav architektury 
• Děkanát pro obor Architektura a 

urbanistika a také specializace 
Konzervace a ochrana památek 

 
 

• 2 auly vybavené multimediálním 
projekčním zařízením 

• 4 seminární cvičné místnosti 
• 5 vědeckých pracovišť (kresby a 

malířství, konzervování malířství, 
konzervování kamene, soch a 
architektonických detailů, 
fotografické) 

• mikroskopická laboratoř učebny 
pro vlastní práce studentů 

Učebny jsou dokonale vybaveny 
moderním multimediálním 
zařízením (počítače + projekční 
přístroje), audiotechnikou, 
elektronovým mikroskopem, 
vakuovými stoly, ultrafialovými 
lampami. 
 

 

  
  

 
 

Collegium 
Civitas nese jméno 
Marie Merkert - 
Budova H 
ul. Marcinkowskiego 6-8 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. 48 77 409 05 63 

 

 
 

Budova se nachází v zóně se 
zpoplatněnými parkovacími místy, 
je zde několik míst pro bezplatné 
parkování. 

 
 

Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 
 

V budově jsou kopírovací služby, 
vazačství a laminování, automat na 
potraviny, teplé i studené nápoje.  

 
 

Budova má internetové připojení WiFi 
SSID: PWSZ 

 

 
 

V budově se nachází: 
• Ústav Historie 
• Ústav Informatiky 
• Archiv PWSZ 

 
 

• přednáškové sály 
• 2 seminární místnosti 
• 6 cvičných učeben 
• 3 počítačové laboratoře (včetně 1 

multimediální laboratoře) 
• počítačová učebna 
Učebny jsou dokonale vybaveny 
moderním multimediálním 
zařízením (počítače + projekční 
přístroje), počítačovými sestavami, 
internetovými kamerami + 
sluchátky s mikrofonem. 
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Sportovní hala 
PWSZ – 
Budova X 
ul. Głuchołaska 12 
48-303 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 409 06 80 

 

 
 

Budova v bezplatné parkovací zóně. 

 
 

V budově se nachází automat na 
potraviny, teplé i studené nápoje.  
 

 

 
 

V budově jsou: 
• Studium tělesné výchovy 
• Akademický sportovní svaz AZS 
• velkoplošné hřiště na volejbal a 

tribuna pro 700 diváků 
• pracoviště pro hydromasáže a 

sauna 
• zrcadlový sál pro areobik 
• 2 sály na stolní tenis 
• posilovna se sportovním 

vybavením, např. stepery, 
veslařské zařízení 

 

  

 
 

Sportovní hala 
PWSZ – 
Budova O 
ul. Otmuchowska 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 435 57 85 

 

 
 

Budova v bezplatné parkovací zóně. 

 
 

Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 

 
 

V budově jsou: 
• velkoplošné hřiště na volejbal, 

košíkovou, házenou a tribuna pro 
100 diváků 

• 2 horolezecké stěny 
• posilovna 
• koše na košíkovou a výsledkové 

tabule 
• soupravy pro hokej 

 

  
  

 
 

Studentská kolej 
ul. Kościuszki 2 
48-300 Nysa (Nisa) 
tel. +48 77 433 13 05 

 

 
 

Budova v bezplatné parkovací zóně. 

 
 

Budova je přístupná i 
handicapovaným občanům. 

 

 
 

V budově jsou pokoje: 
• 1 - jednolůžkový 
• 9 - dvoulůžkový  
• 28 – třílůžkový 
V každém pokoji je bezplatný 
přístup k internetu, místnost pro 
studium se 2 počítači, televizor, 
kuchyňský kout a lednička, 
elektrické vařiče, prádelny, sušárna, 
stůl na stolní tenis. 
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Akreditace 
 

PWSZ v Nise navštívila sedmkrát Státní akreditační komise, která jí udělila 
následující pozitivní hodnocení kvalita výuky v oboru: 
• Informatiky v roce 2006 
• Architektury a urbanistiky v roce 2007 
• Ošetřovatelství v roce 2007 
• Řízení výroby a služeb v roce 2008 
• Filologie v roce 2008 
• Finance a účetnictví v roce 2009 
• Veřejné zdraví v roce 2009 
 

Knihovna PWSZ v Nise 

 
O knihovně 
Knihovna PWSZ funguje od 1. října roku 2001. Nachází se v hlavní budově 

na ulici Chodowieckiego 4 ve třetím patře. V knihovně se nachází čítárna, 
půjčovna, meziknihovní výpůjční služba a středisko vědeckých informací. 
Knihovna pracuje v knihovním systému SOWA a má své webové stránky na 
adrese http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/. 

Knihovní služba, kterou poskytují pracovníci knihovny, umožňuje 
studentům využívat nabídku knihovny také mimo provozní hodiny. To je možné 
díky zlepšenému přístupu do katalogu knihovny přes internet, virtuálnímu 
školení, knihovnickému formuláři a placeným databázím (které jsou zdarma pro 
studenty PWSZ).  

Pracovníci knihovny rádi studentům pomohou – z tohoto důvodu je také na 
webových stránkách knihovny umístěn formulář „Zeptejte se knihovníka”, kde 
je možné odeslat otázku týkající se věcí souvisejících s knihovnou (odpověď 
bude odeslána na uvedenou e-mailovou adresu). Navíc knihovna pomáhá 
studentům ve studiu tím, že vypracovává vlastní databázi „LITERATURA K 
PŘEDMĚTU”. V této databázi je pro každý obor přehled všech předmětů 
daného oboru a příslušných knih. Další službou pro studenty jsou „Tematické 
okruhy”(„Zagadnienia tematyczne“), které obsahují skupiny podle oborů a 
odkazy (links) na internetové prameny. Knihovna nabízí svým uživatelům 
možnost využití bezdrátového internetu v jejích prostorách. Za tímto účelem 
bylo nainstalováno dalších deset přípojek pro připojení laptopů. Informatický 
potenciál knihovny tvoří 1 server, 17 počítačových stanovišť, z toho 8 počítačů 
pro zaměstnance a 9 pro uživatele, 3 skenery, 1 tiskárna, 1 kopírka.  
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Knihovní fondy 
Knihovna Státní vysoké odborné školy v Nise ve svém fondu shromažďuje: 

• knihy a časopisy (tištěné i elektronické) polské i zahraniční 
• zvláštní fondy: mj. normy, noty, audiokazety, videokazety, optické disky. 

Tematickým okruhem fondů je vědecká a odborná literatura související s 
obory vyučovanými na škole. Sbírka knihovny má více než 26 500 svazků.  

Navíc disponuje knihovními materiály z oboru architektury a umění s 
počtem cca 3000 exemplářů, které jsou k dispozici v čítárně. Fondy se neustále 
rozšiřují, přibývají nová skripta, učebnice, knihy a jiné knihovní materiály, které 
se nakupují, vyměňují, nebo jsou darovány.  

 
Počítačové katalogy 
Katalog knih a zvláštních fondů je přístupný na internetu. Obsahuje 

bibliografické popisy tiskovin (knihy) a zvláštních fondů (normy, noty, 
elektronické dokumenty i zvukové). Zvlášť je katalog časopisů, ve kterém jsou 
popisy všech časopisů přístupných v čítárně, a to jak polských, tak i 
zahraničních. Kromě časopisů tištěných nabízí knihovna přístup také do 
přibližně 10 časopisů v elektronické verzi.  

 
Výpůjční služba 
Půjčování v knihovně na PWSZ se děje na základě platné knihovní 

legitimace nebo elektronické studentské legitimace.  
 
Studovna 
V čítárně lze studovat: 

• knihy z příruční knihovny 
• knihy a časopisy 
• knihy z meziknihovní výpůjční služby 
• speciální fondy, např. normy, noty. 

Lze také využít samoobslužný skener pro skenování knihovních materiálů a 
samoobslužnou kopírku.  

 
Místní výpůjční služba 
Knihy si mohou půjčovat studenti a zaměstnanci PWSZ. Rezervace a 

objednávání knih se provádí výhradně prostřednictvím internetového katalogu. 
Lze si vypůjčit až 10 knih na měsíc (studenti PWSZ). Vypůjčené knihovní 
jednotky lze prodlužovat.  

  
Meziknihovní výpůjční služba 
V rámci meziknihovní výpůjční služby si mohou vědečtí pracovníci a 

studenti posledních ročníků, kteří píší své diplomové práce, půjčovat knihy z 
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knihoven v celém Polsku. Objednané materiály mohou být dodány v původní 
podobě (kniha) nebo jako kopie (články z časopisů). 

 
Středisko vědeckých informací 
Ve středisku vědeckých informací (Ośrodek Informacji Naukowej – OIN) 

může uživatel: 
• zapůjčovat časopisy, výukové materiály a zvláštní fondy (optické disky) 
• využívat počítače připojené k internetu.  
• Navíc OIN během akademického roku provádí školení pro uživatele. 
• Knihovna poskytuje uživatelům dálkový přístup do: 
• placených databází – fulltextové báze časopisů, přístup do školní sítě PWSZ 

Nisa 
• (pro uživatele knihovny bezplatně) 
• elektronických časopisů bezplatně přístupných na internetu 
• databází a internetových serverů přístupných na internetu 

 
Knihovní školení 
Knihovna provádí: 

• základní povinné školení pro studenty prvního ročníku , jehož cílem je 
seznámit studenty s pravidly využívání knihovny a jejích webových stránek, 
a školení v efektivním vyhledávání v počítačovém katalogu 

• pokročilé školení pro studenty píšící diplomové práce, které prohlubuje 
nabyté dovednosti ve vyhledávání v databázích a elektronických časopisech 
dostupných na internetu nebo v katalogu jiných knihoven v Polsku i v 
zahraničí.  

 
Vydavatelství 
Činnost Vydavatelství Státní vysoké odborné školy v Nise se zaměřuje 

především na vydávání skript pro kurzy vyučované na naší vysoké škole. 
Vědeckou činnost Státní vysoké školy v Nise je možné vysledovat ve sbornících 
z konferencí, monografiích a sešitech s nejlepšími studentskými pracemi. Od 
okamžiku vzniku vydavatelství v roce 2001 vyšlo 35 knižních titulů a 5 čísel 
časopisu.  
 

Informatizace vysoké školy 
 

Už několik let poskytuje Univerzita v Nise studentům možnost využití WiFi 
- tedy bezplatného přístupu k internetu v budovách univerzity. Bezplatný 
přístup k internetu mají také studenti na koleji.  
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Pokud studenti nemají vlastní zařízení umožňující využití WiFi internetu, je 
možné využít internetovou kavárnu. Univerzita má šest počítačových pracovišť, 
které mají celkem 120 počítačových sestav vybavených kvalitními LCD 
monitory. V roce 2009 se začala modernizace pracovišť výměnou počítačů ve 
třech učebnách za modernější, rychlejší centrální jednotky. Je to pouze jeden z 
procesů informatizace univerzity. Studenti používají elektronické legitimace ve 
formě chipových karet; dodatečně jsou plánovány také elektronické indexy.  
 

Odborná praxe  
 

Oddělení pro odborné praxe se zabývá koordinací a organizací odborných 
praxí pro studenty PWSZ v Nise. Vede dokumentaci odborných praxí. Toto 
oddělení spolupracuje s Komisí ústavů pro záležitosti praxí v oblasti: programy 
praxí, kritéria pro osvobození od praxí a zápočet odborných praxí studentů 
PWSZ v Nise.  

Na oddělení pro praxe je možno vyřídit následující záležitosti:  
1. vyzvednout si dokumenty nutné k vyřízení praxe (program praxe, deník 

praxe, hodnocení, vysvědčení o konání praxe), získat kompletní soubor 
přeložených dokumentů pro odbornou praxi, dozvědět se, kde je možné vykonat 
odbornou praxi, jaký je hodinový výměr praxe, poznat termíny praxe, zjistit, 
kdo je vedoucím praxí na konkrétním oboru a kdo uděluje zápočet, získat 
poukaz na epidemiologické vyšetření. Na oddělení pro praxe se také dozvíte 
řadu dalších informací.  

2. získat adresu firem, podniků, škol, ve kterých je možné praxi vykonat. 
3. zapsat se na praxi, např. v nemocnici ve městech: Nisa, Glucholazy, 

Prudnik, Polanica, Opole, dále v poručnický institucích (dům s pečovatelskou 
službou v Kopernicích, hospice v Nise) – pro studenty lékařských oborů.  

4. podepsat smlouvu týkající se praxe. 
 

Oddělení mezinárodní spolupráce 
 

Oddělení mezinárodní spolupráce odpovídá za koordinaci spolupráce Státní 
vysoké odborné školy v Nise se zahraničními partnery v oblasti řešení programů 
a projektů spolu s Univerzitou v Nise. Cílem oddělení je iniciovat a posilovat 
mezinárodní aktivity a mobility studentů a zaměstnanců PWSZ v Nise různými 
informačními a propagačními činnostmi, a rovněž podporovat řešení projektů a 
účastnit se mezinárodních konferencí. Velmi důležitou součástí působení 
Oddělení mezinárodní spolupráce je propagace dobrého jména PWSZ v Nise za 
hranicemi státu. 
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Základní oblast činností Oddělení mezinárodní spolupráce: 
• vyřízení žádostí, které se týkají spolupráce v mezinárodních programech 
• koordinace programu LLP Erasmus 
• vedení dokumentace, která se týká spolupráce Univerzity se zahraničím  
• podávání finančních a monitorovacích zpráv v institucích EU a také v 

zastupitelstvech těchto programů na území Polska 
• iniciování a řešení smluv o spolupráci 
• organizace odjezdu studentů a pracovníků v rámci evopských programů  
• organizace příjezdu pracovníků, studentů a doktorandů partnerských 

univerzit 
• organizace mezinárodních konferencí a workshopů  
• vedení poradenství pro studenty PWSZ v Nise v oblasti možnosti 

vzdělávání na univerzitách v zahraničí 
• příprava materiálů, které se týkají PWSZ v Nise na mezinárodním fórum 
• sběr informací zahrnující téma mezinárodních výměnných programů  
• propagace PWSZ v Nise na mezinárodní scéně a také hledaní potenciálních 

zahraničních partnerů 
• spolupráce s řediteli Ústavů a ústavních koordinátorů programu LLP 

Erasmus 
• organizace jazykových kurzů v Polsku a v zahraničí 

V rámci řešených programů studenti PWSZ v Nise mohou uskutečnit část 
svého studia v jedné z partnerských univerzit v následujících zemích: Belgie, 
Bulharsko, Česko, Dánsko, Finsko, Španělsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, 
Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Maďarsko, 
Velká Británie, Itálie. Kromě toho mohou zrealizovat prázdninovou praxi ve 
firmách a podnicích v jedné ze zemí Evropské unie, nebo mohou získat 
stipendium na jinou exkurzi, či na jazykové kurzy v zahraničí (DAAD, 
BUWIWM).  

Zahraniční studium a praxe je pro studenty podmínkou pro získání 
certifikátu Europass, který doplňuje životopis studenta. PWSZ v Nise je jednou 
z pružně fungujících odborných univerzit v Polsku na poli mezinárodní 
spolupráce, což dokazují nejrůznější statistické údaje. Proto má cenu zajímat se 
o bohatou nabídkou zaměřenou na studenty, protože ta je vynikajícím dodatkem 
k získanému vzdělání na PWSZ v Nise – navíc bude jistě zárukou lepšího 
zaměstnání. Více informací na: www.bwm.pwsz.nysa.pl 
 

Akademický pěvecký sbor 
 

Akademický pěvecký sbor se skládá především ze studentů oboru Jazz a 
estrádní hudba, ale je otevřen i studentům a vyučujícím z celé školy. Zájemce o 
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členství musí mít základní znalost not, tzn. zkušenost se zpěvem ve sboru nebo 
ve vokální skupině. Je možné pracovat na pěveckém hlasu pod vedením 
studentů Institutu jazzu.  

 

Alma Mater 
 
Časopis PWSZ v Nise byl založen v roce 2006. Časopis Alma Mater 

informuje o událostech, které se pojí s akademickým prostředím, a je otevřen 
spolupráci se studenty. Každoročně je vydáváno zvláštní číslo věnované 
Festivalu vědy v Nise. V roce 2009 vznikl populárně vědecký magazín 
„Ingenium“, který představuje výsledky práce zaměstnanců PWSZ v Nise.  

http://www.pwsz.nysa.pl/~promocja/gazeta/gazeta.html 
 

Festival vědy v Nise 
 

Festival vědy v Nise je cyklická, populárně vědecká záležitost. Pro mnoho 
středoškolských studentů a obyvatel města je to první kontakt s naší vysokou 
školou: mají možnost poznat akademické prostředí. Do organizace Festivalu 
vědy v Nise jsou zapojeny všechny ústavy působící na PWSZ v Nise. Podle 
připraveného programu se organizují přednášky, multimediální projekce, 
ukázky laboratorních výzkumů a cvičení s použitím modelů a jiných 
didaktických pomůcek. Po teoretickém úvodu a praktických ukázkách mohou 
účastníci sami zkusit své síly a dovednosti při praktických cvičeních. 
www.pwsz.nysa.pl/nfn 
 

Virtuální um ělecká galerie 
 

Cílem galerie je představovat umělecké projekty didaktické i vědecké, 
kterých se účastní studenti a zaměstnanci PWSZ v Nise. Galerie je také ve své 
podstatě otevřena místním obyvatelům, umožňuje prezentovat svou tvorbu 
všem zájemcům, zvláště studentům z našeho regionu, ale i umělcům či 
amatérům. www.wga.pwsz.nysa.pl 
 

Sport 
 

Při PWSZ v Nise funguje Akademický sportovní svaz. Svaz sdružuje 
všechny zájemce o sport a umožňuje jim věnovat se mnoha sportovním 
disciplínám. Sekce: sportovní aerobik, bridž, košíková, sebeobrana, turistika, 
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kopaná, volejbal (kadeti, junioři, senioři), posilování, zimní sporty, šachy, tanec, 
stolní tenis, vodní sporty.  

Sekce AZS PWSZ v Nise v přípravě: 
badminton, přespolní běh, veslařský trenažér, futsal, ženský futsal, jezdectví, 
judo, lehká atletika, jízda na horském kole, košíková žen, lyže, kopaná, plavání, 
plážový volejbal, snowboard, tenis, veslování, sportovní lezectví, jachting. 

 
Máte-li zájem o členství, kontaktujte prosím: Mirosław Mazguła, 

koordinátor sekce AZS PWSZ v Nise.  
dspn@pwsz.nysa.pl, tel. +48 77 409 16 53 
místnost č. D16, Collegium Medicum, ul. Ujejskiego 12 

 

Studentské vědecké kroužky 
 

Studentské vědecké kroužky (dále jen SVK) jsou dobrovolná sdružení 
studentů PWSZ v Nise, která vznikla na popud akademických vyučujících a 
také samotných studentů, kteří chtějí rozvíjet své vědecké zájmy. SVK vznikají 
na všech ústavech PWSZ v Nise, a tak je tematický rozsah jejich činnosti velmi 
různorodý a široký. Každý vědecký kroužek probíhá pod vedením profesora 
PWSZ v Nise. Ostatními členy jsou studenti, kteří zastávají funkce vedoucího, 
tajemníka a pokladníka, a nebo jsou členy kroužku. Počet členů není omezen. 
Činnost SVK spočívá v prohlubování vědomostí a v realizaci nápadů a iniciativ 
členů kroužku spojených s daným vědním oborem. Plodem takové činnosti jsou 
organizované akce (např. darování krve o prázdninách a Mikulášská slavnost, 
které organizoval Kroužek COR), účast na různých dílnách, vědeckých 
konferencích, organizování závodů (např. Mistrovství PWSZ v zdravotním 
záchranářství, který zorganizoval SKN SALUBER a COR), soutěže, večery 
poezie apod. Student, který vstoupí do vědeckého kroužku, může rozvíjet své 
zájmy ve vybraném oboru, účastnit se školících zájezdů, přednášek a 
konferencí. Často je také tvůrcem zajímavých akademických událostí.  

 
V současné době fungují na PWSZ v Nise následující kroužky: 
SKN ABACULUS – pod vedením mgr. ing. Jacka Tomasiaka 
Cílem činnosti tohoto kroužku je zvyšování úrovně znalostí členů v oblasti 

počítačových systémů, které pomáhají v práci inženýrům, a při řešení 
vědeckých problémů. Cíle kroužku se realizují formou sebevzdělávání, řešením 
inženýrských úkolů, přípravou referátů a vědeckých publikací, organizací a 
účastí na vědeckých seminářích a dílnách, společenskou prací a spoluprací s 
jinými organizacemi.  
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SKN AKADEMICKA SCENA MUZYCZNA – pod vedením mgr. Romana 
Hudaszka 

Cílem kroužku budou pravidelná setkání a cvičení pod vedením zkušených 
hudebníků, hudební spolupráce studentů ústavu jazzu na PWSZ v Nise s umělci 
města, účast na koncertech a soutěžích (místních i celostátních), účast na 
příležitostných slavnostech, které organizuje PWSZ v Nise, kterými jsou 
například Juwenalia.  

 
SKN ARCHITEKTÓW – pod vedením mgr. ing. arch. Michała 

Kaczmarzyka 
Cílem je rozvoj zájmů studentů v oboru architektura, součástí jsou přednášky 

s projekcí diapozitivů, tematické dílny, příprava materiálů k vydání sborníku 
obsahující projekty vzniklé během studií.  

 
SKN COR – pod vedením lek. med. Małgorzaty Łabuz-Margol, lek. med. 

Dariusza Waniczka 
Cílem je prohlubování znalostí v oboru medicíny, individuální vzdělávání 

studentů, účast na vědeckých táborech, výlety na kliniky v Polsku i v zahraničí. 
Členové se podílejí na přípravě a prezentaci vědeckých prací, sympozií, 
seminářů a vědeckých konferencí včetně konferencí mezinárodních. Kroužek se 
účastní otevřených akcí spojených s tématem zdravotnického záchranářství na 
území města i okresu a charitativních akcí. Organizuje četné ukázky a 
vzdělávací akce, kde je prezentována základní abeceda resuscitace a pravidel při 
poskytování první pomoci, a organizují darování krve ve spolupráci s Oblastní 
transfuzní stanicí v Opoli. 

 
SKN ENTI – pod vedením mgr. ing. Adama Dudka 
Cílem je prohlubování vědomostí a dovedností v oboru informatiky, 

organizování setkání a přednášek, projektování a realizace informačních 
systémů a výzkum nových softwarových i hardwarových řešení vznikajících v 
oblasti nových technologií.  

 
SKN EZIS – pod vedením mgr. Mirosławy Grabas 
Cílem je propagace znalostí široce pojatého „zdravého životního stylu”. Jde 

o naučná setkání s odborníky z oborů kosmetiky a estetické dermatologie. Jsou 
připravovány referáty a vědecké publikace, provádí se různé výzkumné úkoly, 
součástí je účast na konferencích, veletrzích a kurzech kosmetiky. Členové 
organizují prezentace, přednášky a školení pro studenty ústavu kosmetologie. 
Jsou prováděny výzkumné práce k získávání vědomostí z oblasti kosmetologie 
a příbuzných oborů, je navazována spolupráce s jinými školami a 
kosmetologickými organizacemi, propaguje se ústav kosmetologie a tím i celá 
PWSZ v Nise.  
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SKN GERMANISTÓW – pod vedením dr. Gabrieli Dziedzic 
Obsahem kroužku je nauka o reáliích dané jazykové oblasti a regionalismus, 

didaktika výuky jazyka. Kroužek spolupracuje se shodným Vědeckým 
kroužkem germanistů ve Wroclawi, organizují se společné semináře a studijní 
cesty s regionální tematikou.  

 
SKN BONUS – pod vedením mgr. Agnieszki Szpary - vědecký kroužek 

finančního trhu (Koło Naukowe Rynków Finansowych)  
BONUS je studentská organizace, kterou tvoří studenti pro studenty. Jsme 

studenty PWSZ v Nise, jsme různě staří a máme různé zájmy, ale jedno nás 
spojuje – chceme investovat své peníze uváženě, aby nám přinášely zisk. Cílem 
činnosti vědeckého kroužku je pomoc při získávání výukových materiálů, 
organizování setkání, diskusí, přednášek a prezentací s cílem rozšířit znalosti o 
financích, spolupráce s polskými organizacemi podobného charakteru, 
spolupráce s finančními institucemi. Členové se podílejí na sympoziích, 
konferencích, přednáškách a seminářích.  

 
SKN Colloseum - pod vedením dr. Pawła Szymkowicza 

Mezi programové činnosti kroužku patři především prohloubení znalostí o 
všeobecných dějinách a o dějinách Polska a také o historii našeho regionu. 
Cílem je zvýšení povědomí o historii a humanitních vědách ve společnosti a 
pěstování polských kulturních tradic.  

 
SKN COMPAGES - pod vedením ing. Marcina Zdanowicza  

Snahou kroužku je posílit poznatky z obecné konstrukce, konstrukce výstavby, 
stavební služby a stavební fyziky. Navrhovaný obsah činností: organizace 
seminářů studentů propagujících navrhování designu založeného na moderní 
technologicko-materiální základně, organizování studentských stáží k získání 
praktických dovedností spojených s provozem budov, organizování výletů 
zaměřených na prezentaci objektů se zajímavým konstrukčním a 
architektonickým řešením. 

 
SKN Medic - pod vedením mgr. piel. Dariusza Klonowskiego  

Mezi programové činnosti kroužku patří především přednášky, ukázky a školení 
v medicíně, znalost přírodní léčby a profylaxe nemoci, práce v hospici v Nise, 
NHS v nemocnici v Nise, v domovech sociální péče, ve školách a 
farmaceutických firmách.  

 
SKN MŁODZI PROJEKTANCI (mladí projektanti) - pod vedením dr. ing. 

Piotra Bernata  
Cílem tohoto kroužku je prohloubit znalosti o zásadách účasti na evropských 
projektech, znalost programů projektové podpory, účast na konferencích a 
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veletrzích s novými technologiemi při navrhování a výrobě a účast na 
konferencích v oblasti správy věcí veřejných.  

 
SKN PRODUKCJI MUZYCZNEJ (hudební produkce) - pod vedením mgr. 

Piotra Barona.  
Cílem tohoto kroužku je naučit se využívat hudební počítačové programy: jde 
praktické použití při skladbách, znalost zařízení nezbytných pro produkci a 
reprodukci hudby, vytvoření díla pomocí moderní počítačové techniky a 
seznamování se s etapami hudební produkce.  

 
SKN SALUBER - pod vedením lek. med.Wojciecha Rębisza  

V programu kroužku se nachází mimo jiné takové body jako: vstup do 
nemocnice a na operační sál, vstup do hospice a pitevny, psaní odborných prací 
o chirurgických předmětech a léčbě, školení pro záchranáře, setkání a výuka s 
odborníky z různých oblastí medicíny, vědecké kontakty s nemocnicemi a 
specializovanými klinikami.  

 
SKN SET POINT DIET - pod vedením dr. Beaty Całyniuk  

Cílem kroužku je umožnit svým členům rozvoj a rozšiřování znalostí v oblasti 
stravování člověka a v oblasti dietetiky. Hlavním úkolem je rozvíjet zájmy 
studentů, povzbudit je k získávání a rozšiřování vědomostí, a to nejen 
povinných a nutných ke studiu na naší škole, ale jde zejména o zlepšení 
dovedností ve výzkumné práci a o povzbuzení k radosti z učení. 

 
SKN ZAPOMNIANYCH ARTYSTÓW JAZZOWYCH (zapomenutých 

jazzových umělců) - pod vedením dr. Piotra Barona. 
Cílem kroužku je hledání a prezentace tvorby zapomenutých jazzových a 

estrádních umělců (jde o hledání na internetu, v literatuře, knihovnách, 
archivech, v archivních nahrávkách, publikování a prezentace nalezených 
souborů, zpracování a úprava nalezených skladeb, spolupráce s nakladateli). 

 
KONTAKT NA vědecké kroužky 
Sekretariát prorektora, místnost č. R112 (Rektorát) 
ul. Armii Krajowej 7, tel. +48 77 448 47 61  

Kancelář kariérního poradenství 
 

Posláním Kanceláře kariérního poradenství na PWSZ v Nise je poskytnout 
všestrannou podporu studentům a absolventům při vstupu a rozvíjení se na trhu 
práce.  
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Realizace úkolů Kanceláře kariérního poradenství směřuje k následujícím 
cílům: 

1. vedení individuální a skupinové odborné porady, která profiluje 
dovednosti studentů a absolventů hledajících práci.  

2. organizace kurzů a školení, které zvyšují schopnosti studentů a absolventů 
na trhu práce 

3. shromažďování a zpřístupňovaní informací k tématu trh práce, jeho 
požadavky a zaměření 

4. navazování a udržování kontaktů se zaměstnavateli – získávaní nabídek k 
práci, k odborné praxi a odborným stážím pro studenty a absolventy 

5. spolupráce s Okresním úřadem práce, Studentskou samosprávou, Úřadem 
pro regionální rozvoj, Regionální obchodní komorou v Nise a také s jinými 
subjekty s cílem organizace společných předsevzetí a propagování iniciativ 
určených pro studenty a absolventy hledající práci.  

Všechny studenty a absolventy PWSZ v Nise srdečně zveme k návštěvě 
Kanceláře kariérního poradenství. 

V rozhovoru s odborným poradcem budou moci pochopit své silné a slabé 
stránky, odborné předpoklady, budou moci naplánovat a nasměrovat vlastní 
odbornou kariéru díky workshopům organizovaným prostřednictvím Kanceláře 
kariérního poradenství. Díky worshopům a školením student získá dovednosti 
nutné k hledání práce  

Prostřednictvím kanceláře studenti mohou získat zkušenosti a znalosti nutné 
pro účast na stážích a praxích. 

Studenti získají znalosti z oblasti tvorby potřebných dokumentů (např. 
živostenský list, životopis). 

Odborný poradce představí studentům náborové techniky a také studentům 
pomůže st připravit se na výběrová řízení u zaměstnavatele. 

V Kanceláři kariérního poradenství studenti najdou informace se týkající 
dalšího vzdělávání: postgraduální studium, stipendia, školení, kurzy. Najdou 
zde také nabídky pro práci v Polsku a v zahraničí 

Získají informace potřebné k založení a vedení podniků. 
Student se seznámí s místní a celorepublikovou nabídkou tisku zaměřeného 

na osoby hledající práci. 
Na webových stránkách a ve vitrínkách Kanceláře kariérního poradenství v 

každé budově PWSZ v Nise se nachází aktuální nabídka práce v Polsku a v 
Evropě. 

Více informací na: www.biurokarier.pwsz.nysa.pl 
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Výzkumně-vzdělávací centrum ochrany památek pro Opolské vojvodství 
při PWSZ v Nise 
 

Výzkumně-vzdělávací centrum ochrany památek pro Opolské vojvodství 
vzniklo v roce 2005 při Státní vysoké odborné škole v Nise díky příspěvku z 
fondu „Integrovaného operačního programu na podporu regionálního rozvoje”. 
Hlavním úkolem centra je výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany a konzervace 
památek a také pomoc při získávání prostředků na údržbu a restaurování 
památek. Od roku 2006 centrum organizuje školení, prezentace, workshopy a 
jiné popularizační činnosti, jejichž cílem je šíření znalostí o ochraně památek 
mezi jejich majitele a uživatele, ale i pracovníky a majitele firem v oblasti 
ochrany památek. Centrum se dále zúčastňuje mezinárodních projektů, které se 
týkají vzdělávání a výzkumu.  

Oblast činnosti centra: 
A. Konzervace pohyblivých a architektonických památek 
1. Výzkum konzervačních technik  
2. Inventarizace objektů 
3. Konzervace a restaurace 
4. Konzervátorský dohled nad renovačními pracemi 
5. Fotodokumentace, kreslířská a opisná dokumentace 
B. Vzdělávání 
Školení a kurzy pro majitele a uživatele památkových objektů v oblasti: 
1. Péče o památky 
2. Preventivní konzervace 
3. Spolupráce s restaurátory 
4. Získávání finančních prostředků na restaurátorské práce 
C. Výzkum památkových objektů 
1. Identifikace materiálové skladby malířských vrstev, mořidel, kamene, 

dřeva, malířských podkladů 
2. Analýza stavby – statigrafie a konstrukce 
D. Výzkum materiálů a konzervátorských technologií 
K realizaci výše uvedených úkolů centrum disponuje odpovídajícím 

laboratorním zázemím a vědeckým týmem: vyškolenými pracovníky z oboru 
fyziky, chemie, konzervace památek, obsluhy finančních programů a v případě 
potřeby spolupracuje se specialisty z dalších oborů.  
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Stipendia – materiální pomoc pro studenty 
 

Studenti Státní vysoké odborné školy v Nise mohou získat následující 
materiální pomoc: 
1) sociální stipendium 

2) stravovací stipendium  
3) ubytovací stipendium 
4) ubytovací stipendium financované z prostředků města Nisa 
5) zvláštní stipendium pro handicapované studenty 
6) vědecké a sportovní stipendium  
7) materiální výpomoc 
8) ministerské stipendium za vynikající sportovní výsledky 
9) ministerské stipendium za vědecké výsledky 
Ministerská stipendia za vynikající sportovní výsledky nebo za vědecké 

výsledky přiznává ministr vysokého školství na návrh vysokoškolského senátu, 
který předkládá rektor PWSZ v Nise. 

Zbývající materiální pomoc pro studenty se uděluje na písemně doloženou 
žádost studenta, kterou je třeba podat na děkanátu. Návrhy na přiznání 
jednotlivých forem materiální pomoci jsou uvedené v příloze „Pravidla pro 
poskytování materiální pomoci studentům PWSZ v Nise“, která jsou k dispozici 
na webových stránkách školy a na děkanátech.  

Sociální stipendium 
má právo získat student, který se nachází v obtížné materiální situaci.  
Stravovací stipendium 
se uděluje studentovi, který se nachází v obtížné materiální situaci. 
Ubytovací stipendium 
Ubytovací stipendium se přiznává studentovi v denním studiu, který se 

nachází v obtížné materiální situaci z důvodu ubytování na studentské koleji 
PWSZ v Nise nebo jiném objektu na území obce Nisa, pokud jeho místo 
trvalého bydliště je dále než 20 km od města Nisa.  

Ubytovací stipendium vyplácené z prostředků města Nisa 
Program Zdarma studuješ, zdarma bydlíš 
Kromě vědeckých a sportovních stipendií se mohou studenti prvních ročníků 

studenti od roku 2007 ucházet o získání zvláštního ubytovacího stipendia, které 
financuje z obecních prostředků město Nisa. 

Ubytovací stipendium financované z prostředků města Nisa se uděluje 
studentům prvního ročníku denního studia, kteří bydlí na studentské koleji 
PWSZ v Nise nebo v jiném objektu než studentská kolej na území obce Nisa, 
pokud místo trvalého pobytu není blíže než 20 km od města Nisa.  

Výše finančního příspěvku činí 150 PLN (zlotý) při ubytování v soukromí, 
nebo je hrazeno kolejné v plné výši. Kritérium pro přiznání určují „Pravidla pro 
přidělování ubytovacího stipendia vypláceného z prostředků města Nisa pro 
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studenty Státní odborné vysoké školy v Nise”, která přijal Akademický senát 
PWSZ v Nise. V letním semestru roku 2009 tuto finanční pomoc obdrželo 394 
studentů prvních ročníků. Od počátku spolupráce mezi obcí a vysokou školou 
bylo vyplaceno z rozpočtu obce Nisa až do 17. července roku 2009 celkem 7 
379 stipendií v celkové výši 1 299 453,75 PLN. 

Zvláštní stipendium pro handicapované studenty 
může získat student se zdravotním handicapem, který má svůj handicap 

potvrzen příslušným úřadem. Zvláštní stipendium pro handicapované osoby 
uděluje na žádost studenta Stipendijní komise Státní vysoké odborné školy v 
Nise. Výši určuje rektor po dohodě s Radou studentské samosprávy Státní 
vysoké odborné školy v Nise. Stipendium se přiznává na jeden semestr.  

Stipendium za vynikající vědecké výsledky 
O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky si může student požádat 

po započtení prvního roku studia. Stipendium se uděluje na jeden semestr.  
Vědecké stipendium může získat student, který dosáhl Vědecké stipendium 

může získat student, který dosáhl v předcházejícím semestru náležité hodnoty 
průměrného prospěchu, který vychází z principu evropského systému ECTS a 
započetl semestr v řádném termínu; termínem zimního semestru se rozumí 
poslední den zimního zkouškového období, termínem letního semestru je 
poslední den podzimního zkouškového období. Průměr se vypočte jako 
aritmetický průměr ze všech známek ze zkoušek a hodnocení zápočtů z 
povinných předmětů studenta v každém semestru daného akademického roku. 
Průměr se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Vědecké stipendium může být 
přiznáno i bez nutnosti podání žádosti studentem. 

Stipendium za vynikající sportovní výsledky 
O přiznání stipendia za vynikající sportovní výsledky si může student 
požádat po započtení prvního roku studia. Stipendium se uděluje na jeden 
semestr.  
Stipendium za sportovní výsledky může získat student, který dosáhl vynikající 
výsledky ve sportu v mezinárodních a národních soutěžích. Stipendium za 
výsledky ve sportu v národní soutěži si může nárokovat student, který v 
předchozím akademickém roce reprezentoval PWSZ v Nise, byl přihlášen v 
soutěži přes sekce AZS PWSZ v Nise a umístil se individuálně (1.-6. místo), 
nebo v družstvu (1.-3. místo) v Akademickém mistrovství Polska, v Mistrovství 
Polska vysokých škol nebo v Mistrovství Polska. Stipendium za sportovní 
výsledky může být přiděleno studentu, který reprezentuje PWSZ v Nise, byl 
přihlášen v mezinárodních soutěžích přes sekce AZS PWSZ v Nise a získal 
místo v první desítce. Na stipendium za sportovní výsledky v celostátní soutěži 
mají nárok studenti reprezentující AZS PWSZ v Nise ve státní lize.  

 
Výpomoc  
Výpomoc může být udělena studentovi, který je díky nepřízni osudu dočasně v 
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obtížné materiální situaci.  
Za dočasně obtížnou materiální situaci, která opravňuje studenta k podání 
žádosti o výpomoc, jsou považovány zejména:  
• nehody,  
• závažné nemoci studenta, jeho manželky, dítěte, rodiče nebo studujícího 
sourozence studenta do 26 let věku,  
• úmrtí člena nejbližší rodiny (rodiče, děti, manžel, sourozenci),  
• ztráty způsobené přírodními pohromami,  
• ztráta zdrojů příjmu jednoho z rodičů opatrovníka nebo manžela studenta, 
které mají dopad na průměrný příjem v rodině studenta .  
Žádost o výpomoc by měla být dokumentována odpovídajícím potvrzením. V 
případě, že není možné takovéto potvrzení předložit, je možné přidělit výpomoc 
na základě pohovoru se studentem.  

 
Místo ve studentském domě  

Kolej PWSZ v Nise nabízí 1-, 2- nebo 3-lůžkový pokoj s koupelnou na 
pokoji nebo se společnou koupelnou.  
Přednost při ubytování na koleji má student, který každý den s obtížemi dojíždí 
na vysokou školu, nebo který má značně ztíženo studium, nebo se nachází v 
obtížné ekonomické situaci.  

Kolej se nachází v Nise na ulici Kościuszki 2. Veškeré informace a pravidla 
týkající se kolejního řád poskytuje vedoucí koleji (tel. +48 77 4091667).  

 
Dokumenty nutné pro získání stipendia 
Pro získání stipendia je nutné podat žádost na formuláři PWSZ v Nise.  
• žádost o přiznání sociálního stipendia na stravování a ubytování  
• žádost o přiznání zvláštního stipendia pro osoby se zdravotním postižením  
• žádost o přiznání stipendia za sportovní výsledky 
• žádost o přiznání jednorázové výpomoci  

K žádosti o přiznání sociálního a ubytovacího stipendia a také k žádosti o 
přiznání ubytování na koleji je třeba připojit:  
• potvrzení výše příjmů z finančního úřadu, jde o příjmy vzniklé v kalendářním 
roce, který předcházel aktuálnímu roku akademickému, započteny jsou příjmy 
studenta a všech dospělých členů rodiny: studentů, opatrovníků, studujících 
sourozenců, kteří dosáhli 18 let a stravují se a žijí ve společné domácnosti (čistý 
příjem), uvádí se i nulový příjem;  
• v případě podnikatelů, kteří vedou daňové účetnictví paušální nebo 
prostřednictvím daňové karty – potvrzení o výši příjmů ze zdrojů podnikání 
(příloha 4) a potvrzení z finančního úřadu o výši paušální částky za kalendářní 
rok, který předcházel aktuálnímu roku akademickému, nebo rozhodnutí z 
finančního úřadu o výši daňové karty v kalendářním roce, který předcházel 
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akademickému roku;  
• potvrzení nebo osvědčení dokládající výši jiných příjmů; 
• potvrzení příslušného orgánu obce o velikosti zemědělského podniku 
vyjádřeného v přepočtu na hektary;  
• potvrzení o výši příjmu, který není nutno zdanit, a je konstantním zdrojem 
příjmů, např. vojenský důchod, příjmy členů jednotného zemědělského 
družstva, příjmy členů rodiny v zahraničí, strukturální renty, alimentační 
povinnosti;  
• v případě vyplácení alimentů opis rozsudku nebo dohody s uvedením aktuální 
výše poplatku, v případě nevysouzených alimentů – potvrzení soudního 
vykonavatele o neúčinnosti při provádění vyplácení; 
• jiné potvrzení nebo osvědčení a doklady nutné ke stanovení nároku na dávky 
materiální pomoci, včetně:  
• v případě nepřítomnosti rodičů je třeba připojit osvědčení (soudní rozsudek o 
rozvodu nebo rozluky, úmrtní list, prohlášení o dobrovolné materiální pomoci 
nebo o nedostatečné podpoře);  
• osvědčení rodinného soudu o ustanovení právního zástupce dítěte;  
• aktuální osvědčení o výuce sourozenců (netýká se výuky na základních 
školách) ;  
• kopie rodného listu studenta, sourozenců, dětí;  
• rozhodnutí o stupni zdravotního postižení nebo o stupni zdravotního postižení 
studenta nebo sourozence;  
• oddací list v případě studentů žijících ve společné domácnosti s manželem; 
• bankovní výpis s číslem svého bankovního účtu.  

V případě potvrzení o příjmu nebo při nulových příjmech je student povinen 
předložit dodatečné prohlášení o majetkové situaci a živobytí rodiny (příloha 3).  

K žádosti o přiznání zvláštního stipendia pro osoby se zdravotním 
postižením je student povinen předložit osvědčení o stupni postižení 
(rozhodnutí o stupni postižení, zdravotní rozhodnutí lékaře ZUS o pracovní 
neschopnosti, rozhodnutí o invalidní skupině nebo pracovní neschopnosti k 
práci na zemědělském hospodářství).  

Budou přijímány pouze originály dokumentů. V případě právoplatných 
rozsudků, rodných listů, úmrtních listů, oddacích listů a rozhodnutí o míře 
zdravotního postižení je možné přiložit kopie originálu a zároveň předložit 
originály za účelem potvrzení kopie.  

Formuláře žádosti lze stáhnout z webových stránek nebo na děkanátech 
univerzity. 

Další informace o pravidlech pro poskytování materiální podpory pro 
studenty PWSZ v Nise a na děkanátech. 
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Ústav architektury 
obor: ARCHITEKTURA A URBANISTIKA   
 
3,5-leté inženýrské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

distanční studium – dálkové  
 

Ústav architektury dává studentům možnost získat oboustranný diplom na 
partnerské německé univerzitě. 

PWSZ v Nise obdržela pozitivní ohodnocení kvality vzdělání od Státní 
akreditační komise (SAK) pro obor Architektura a urbanistika, který se 
nachází na Ústavu architektury. V usnesení Prezidia SAK č. 36/2007 ze dne 
25. ledna 2007 se dočteme: „Vysoká škola splňuje kádrové, programové a 
organizační požadavky, a také má vhodnou materiální základnu pro vedení 
studia prvního stupně oboru Architektura a urbanistika. Úroveň studia 
odpovídá základním kvalitativním kritériím.” 

Usnesení Státní akreditační komise je velmi důležité pro Ústav 
architektury a je dalším důkazem potvrzujícím vysokou kvalitu vzdělávání. 
Další termín pro hodnocení byl stanoven na rok 2012/2013. 

V současné době je počet zaměstnanců pracujících v ústavu šestnáct lidí. 
Proces výuky na Ústavu architektury PWSZ v Nise je realizován díky 

zkušenému kádru a zároveň na odborné a vědeckovýzkumné úrovni. 
Didaktická činnost je spojena s individuálními tvůrčími a vědeckými zájmy 
přednášejících a profesorů, jejich angažování se v různorodé tematice 
znamená záruku dosažení výuky na vysoké úrovni a také vyhovuje zájmům 
všech studentů. 

Vzdělávání v oboru Architektura a urbanistika se zásadně opíra o přímé 
styky a předávání zkušeností mezi přednášejícím a studujícím. Dokonalý 
model pro architektonické studium je forma „mistr - žák”. Osvědčuje se 
zejména v prvním stupni studia, kde inženýr architekt končící své studium má 
přesně vymezeny dovednosti pro výkon zaměstnání. Druhým důležitým 
prvkem je naučit studenty zvyknout si na vlastní styl práce. To je neobyčejně 
důležité pro inženýrské studium, kdy absolventi mají být vzděláváni ve 
vědomí a dovednostech pro práci v týmu.  

Vzdělání zajišťuje individuální a profesionální rozvoj studenta, který je 
nutný pro plnění povolání architekta. Didaktické přednášky jsou prováděny 
formou přednášek, cvičení, projektů, laboratorních cvičení a seminářů.  

Program studia zahrnuje 6-týdenní praxi v době letních prázdnin v různých 
hospodářských a administrativních jednotkách, jejichž předmětem činnosti je 
programování, projektování a realizace architektonických a urbanistických 
objektů. Během praxe se studenti setkávají se skutečnostmi vztahující se k 
danému zaměstnání. Student se účastní těchto prázdninových praxí v oboru: 

po I. roce – stavební praxe – 2 týdny 
po II. roce – inventarizační architektonická a urbanistická praxe – 2 týdny 
po III. roce – předdiplomová praxe tematicky spojená s profilem diplomu 

– 2 týdny 
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Všeobecné předměty:  
• Cizí jazyk, tělesná 

výchova,  
• Historie kultury a umění, 
• Informační technologie. 
Základní předměty:  
• Matematika, deskriptivní 

geometrie, 
• Plastické techniky, 

počítačová grafika, 
ergonomie. 

• Stavební fyzika, obecné 
stavebnictví, zbožíznalství, 

• Stavební konstrukce, 
stavební instalace. 

• Stavební předměty: 
mechanika stavby, 

Architektonické předměty: 
• Architektonické 

projektování (bytová 
výstavba I – rodinný dům), 

• Architektonické 
projektování (bytová 
výstavba II – dům pro více 
rodin a pro služby), 

• Architektonické 
projektování (nové 
technologie v architektuře 
– ekologické budovy), 

• Architektonické 
projektování (pracoviště),  

• Architektonické 
projektování (prvky 
kompozice v architektuře), 

• Bytová architektura 
(architektonický interiér). 

• Historie achitektury 
(historie polské 
architektury), 

• Historie architektury 
(historie veřejné 
architektury), 

• Historie architektury 
(současná architektura), 

• Teorie architektury, 
Urbanistické předměty:  
• Ekologie/revitalizace 

prostředí. 
• Historie urbanistiky,  
• Sociologie bytové výstavby 

a města, 
• Technická infrastruktura,  
• Teorie urbanistiky a 

rozvoje venkova (teorie 
rozvoje venkova – spolu s 
prvky teorie z oblasti 
venkovského osídlování), 
urbanistické projektování 
(prvky urbanistické 
kompozice – plán zařízení 
parcely), urbanistické 
projektování (výstavba 
bytového terénu – projekt 
zařízení výstavby bytového 
komlexů a zařízení pro 
služby), urbanistické 
projektování (zástavba 
terénu pro služby – plán 
zařízení výstavby týkající 
se služeb), 

• Teorie urbanistiky a 
rozvoje venkova (teorie 
urbanistiky včetně: 
struktura města), 

• Urbanistické projektování 
(studium a plány 
prostorového zařízení – 
místní plány prostorového 
zařízení), projektování 
krajiny (architektura 
krajiny),  

Formálně-právní předměty: 
• Dokumenty místního 

práva,  
• Ekonomika investičního 

procesu, 
• Etika povolání a autorské 

právo. 
• Organizace investičního 

procesu, 
• Stavební právo,  
Diplomové předměty:  
• Seminář k diplomové práci,  
• Diplomová práce. 

Absolvent se může uplatnit při práci v projektantských 
kancelářích, nebo může dále studovat v magisterském studijním 
programu v Polsku či v zahraničí. 

Ústav architektury má dva vědecké kroužky: 
Vědecký kroužek architektů K.N.A. 
Hlavním cílem práce vědeckého kroužku je vývoj projektových 

dovedností studentů v oblastech překračujících školní osnovy, a také 
organizování projektových workshopů. Projekční cíle K.N.A.: 
příprava na projektování víceúčelových a velkopovrchových objektů 
díky účasti v architektonických soutěžích, projektování návrhů 
architektonických objektů.  

Vědecký kroužek Compages 
Snahou kroužku je posílit poznatky v oblasti stavebnictví, 

stavební výstavby a stavební fyziky. Široké spektrum dovedností, 
jaké by měl získat student architektury, je možné získat a upevnit 
pouze prostřednictvím řešení praktických úkolů, které jsou 
podporovány teoretickými znalostmi získanými během didaktické 
výuky. Tohoto cíle je možno dosáhnout pouze prostřednictvím 
provádění různých forem stavebnictví jak ve fázi projektování, tak ve 
fázi vlastní realizace.  

 
Kurzy a školení pro studenty oboru Architektura: 

• přípravná cvičení z matematiky pro studenty I. ročníku denního 
studia (bezplatné) 

• knihovnické školení 
• školení BHP (bezpečnost a hygiena práce)  
• architektonické workshopy, konference 
• četné celostátní a mezinárodní soutěže 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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Ústav architektury 
obor: ARCHITEKTURA A URBANISTIKA  

specializace: KONZERVACE A OCHRANA PAMÁTEK 
3,5-leté inženýrské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové 

 

Specializované studium Konzervace a ochrana památek zajišťované 
Ústavem architektury PWSZ v Nise má tu přednost mezi jinými vysokými 
školami, že zde působí vysoce specializovaný vědecký tým a disponuje 
laboratorním zařízením na nejvyšší evropské úrovni, dokonalou školící 
základnou a také spojením s Výzkumně-vzdělávací centrem ochrany památek 
pro Opolské vojvodství při PWSZ v Nise. Charakteristickým rysem je také 
vysoká mobilita studentů v zahraničí, mj. s FHSL Hildesheim v Německu. 

Proces výuky na Ústavu architektury na PWSZ v Nise je realizován na 
základě zkušeného kádru a zároveň na odborné a vědeckovýzkumné úrovni. 
Didaktická činnost je spojená s individuálními tvůrčími a vědeckými zájmy 
přednášejících a profesorů, jejich angažování se v různorodé tematice 
znamená záruku dosažení výuky na vysoké úrovni a také vyhovuje zájmům 
všech studentů. 

Vzdělávání v oboru Architektura a urbanistika se zásadně opírá o přímé 
styky a předávání zkušeností mezi přednášejícím a studujícím. Dokonalý 
model pro architektonické studium je forma „mistr - žák”. Osvědčuje se 
zejména v prvním stupni studia, kde inženýr architekt končící své studium má 
přesně vymezeny dovednosti pro výkon zaměstnání. Druhým důležitým 
prvkem je naučit studenty zvyknout si na vlastní styl práce. To je neobyčejně 
důležité pro inženýrské studium, kdy absolventi mají být vzděláváni ve 
vědomí a dovednostech pro práci v týmu.  

Vzdělání zajišťuje individuální a profesionální rozvoj studenta, který je 
nutný pro plnění povolání architekta. Didaktické přednášky jsou prováděny 
formou přednášek, cvičení, projektů, laboratorních cvičení a seminářů.  

Po ukončení studia absolvent získá obecné vědomosti, které mu umožní: 
představit řešení, vytvořit funkční objekty a prostory v historických objektech, 
účastnit se výzkumu v oblasti konzervace zděných, dřevěných a ocelových 
objektů. Student se seznámí s vybranými otázkami týkající se ochrany staveb 
před biologickou korozí, s hydroizolačními aspekty ve stavitelství, s otázkami 
souvisejícími s konzervací a navrácením architektonické hodnoty v kulturním 
prostředí a také v komplexech a krajině, s metodami měření a s výzkumem 
architektonických památek. 

Projektová, stavební a inventarizační praxe trvají každá po dobu 2 týdnů. 
Praxe umožňuje lepší pochopení a upevnění vědomostí, které studenti získali 
během studia. Kromě toho praxe umožňuje studentům navázat styk s 
budoucím zaměstnavatelem a také vlastní sebereflexi v podmínkách 
ekonomické reality. 

Absolvent bude schopen pracovat v projektových kancelářích, nebo může 
pokračovat v magisterském studiu v Polsku nebo v zahraničí na partnerských 
univerzitách. 
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Všeobecné předměty: 
• Cizí jazyk, tělesná 
výchova,  

• Historie kultury a 
umění, 

• Informační 
technologie. 

 
Základní předměty:  
• Deskriptivní 
geometrie, 

• Ergonomie. 
• Matematika,  
• Mechanika stavby,  
• Stavební fyzika, 
 
Profilové předměty:  
• Architektonické 
projektování 

• Ekonomika a 
organizace 
investičního procesu 

• Etika povolání a 
autorské právo, 

• Historie architektury, 
• Historie urbanistiky, 
• Obecné stavitelství a 
zbožíznalství, 

• Plastické techniky, 
• Počítačová grafika 
• Stavební instalace,  
• Stavební konstrukce, 
• Stavební právo,  
• Urbanistické 
projektování 

 
Odborné předměty: 
• Architektonická a 
konzervátorská 
dokumentace, 

• Konzervace 
architektonických 
objektů, 

• Konzervátorská 
profylaxe, 

• Konzervátorské teorie 
a techniky, 

• Konzervátorské 
výzkumné metody, 

• Konzervátorské 
zbožíznalství, 

• Navrácení hodnoty 
urbanistických 
komplexů, 

• Oprava a stupňování 
stavebních objektů, 

• Seminář k diplomové 
práci, 

• Diplomová práce. 

Ústav architektury má dva vědecké kroužky: 
Vědecký kroužek architektů K.N.A. 
Hlavním cílem práce vědeckého kroužku je vývoj projektových 

dovedností studentů v oblastech překračujících školní osnovy, a také 
organizování projektových workshopů. Projekční cíle K.N.A.: 
příprava na projektování víceúčelových a velkopovrchových objektů 
díky účasti v architektonických soutěžích, projektování návrhů 
architektonických objektů.  

Vědecký kroužek Compages 
Snahou kroužku je posílit poznatky v oblasti stavebnictví, 

stavební výstavby a stavební fyziky. Široké spektrum dovedností, 
jaké by měl získat student architektury, je možné získat a upevnit 
pouze prostřednictvím řešení praktických úkolů, které jsou 
podporovány teoretickými znalostmi získanými během didaktické 
výuky. Tohoto cíle je možno dosáhnout pouze prostřednictvím 
provádění různých forem stavebnictví jak ve fázi projektování, tak ve 
fázi vlastní realizace.  

 
Kurzy a školení pro studenty oboru Architektura: 

• přípravná cvičení z matematiky pro studenty I. ročníku denního 
studia (bezplatné) 

• knihovnické školení 
• školení BHP (bezpečnost a hygiena práce)  
• architektonické workshopy, konference 
• četné celostátní a mezinárodní soutěže 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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Ústav dietetiky 
obor: DIETETIKA  
 
3,5-leté inženýrské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

distanční studium – dálkové   

Dietetika je interdisciplinární aplikovaná věda využívající poznatky z oblasti 
léčení a propagace zdravého životního stylu. Zahrnuje nauku o sestavení diety, o 
podstatě jednotlivých pokrmů a o jejich přeměnách v těle, o stravovacích nárocích 
v průběhu životního cyklu. Zabývá se výživou osob v době zdraví i nemoci, 
výživou na základní úrovni i při odborných lékařských úkonech, vyžaduje, aby 
jednotlivci pochopili změny v dietách jako terapeutický prvek, takže se sice spíše 
opírá o znalosti přírodovědecké a klinické, ale důležitá je i výuka věd 
společenských. Dietetika byla a opět se stává jednou z hlavních odvětví medicíny. 

Cílem vzdělávání je příprava absolventa na samostatný výkon povolání 
dietetik. Dietetik může na základě znalostí a dovedností vykonávat práci v 
institucích zaměřených na stravování a správnou výživu. 

Vědecké pracoviště disponuje specializovaným evropským zařízením. 
Studenti využívají zejména pracoviště: 

potravinářské technologie: stanoviště, které umožňuje praktickou připravu 
naplánovaných jídelních lístků, 

dietetiky: počítačové stanoviště, které umožňuje plánování jídelních lístků, 
výpočet nutričních hodnot, interpretace výsledků hodnocení způsobu stravování. 

 Vysoce specializovaný vědecký tým pedagogů umožňuje vzdělání na vysoké 
teoretické a praktické úrovni. 

Díky vzdělání v oboru Dietetika student získává tyto dovednosti: 
● spolupráce s kolektivem lékařů  
● uplatňování zásad dietetického postupu u pacientů s typickými příznaky 

choroby 
● diagnostikování a řešení problémů ve shodě s zásadami etiky během 

vykonávaní povolání 
● plánování individuálního a skupinového stravování  
V rámci studia je nutno vykonat odbornou praxi v rozsahu 705 hodin 

(prázdninová praxe: II. semestr – 105 hod., IV. semestr – 150 hod., VI. semestr – 
210 hod., VII. semestr – 240 hod.)  

Absolventi oboru Dietetika své znalosti a dovednosti aplikují nejenom ve 
vybraných oblastech, ale v celé společnosti. Charakteristickými znaky jsou jejich 
teoretické znalosti a také široce uplatnitelné praktické dovednosti (praktická 
příprava a sestavování jídla, příprava diety při léčbě a při omezování nemoci).  

Kromě toho se studenti učí hodnotit metody stravování a interpretace 
získaných údajů, také mají už během studia možnost účastnit se výzkumu a 
vědeckých projektů.  
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Předměty: 
• Analýza a hodnocení 
kvality stravování, 

• Anatomie, 
• Angličtina, 
• Farmakologie, 
• Fyziologie člověka,  
• Hygiena, toxikologie a 
bezpečnost potravin, 

• Informační 
technologie, 

• Klinická kontura 
nemoci, 

• Klinické stravování, 
• Kvalifikovaná první 
pomoc,  

• Lékařská biologie, 
• Němčina, 
• Obecná a 
potravinářská 
mikrobiologie, 

• Parazitologie, 
• Pediatrická dietetika, 
• Potravinářská chemie, 
• Praktické cvičení 
z dietetiky,  

• Psychologie, 
• Stravovací výchova, 
• Stravování člověka, 
• Technologie 
informací, 

• Technologie potravin 
a jídla, zbožíznalství,  

• Tělesná výchova, 
• Základy stravování, 
• Základy stravování 
člověka, 

• Seminář k diplomové 
práci, 

• Diplomová práce. 
 

Program výuky obsahuje mj.: 
• vědecké pracoviště stravování a dietetiky – nauka o sestavování 

jídelních lístků, zkoumání stavu stravování, provádění dotazníků a 
výzkumu vlastností výživy v organizmu člověka, v krvi a jiných 
prvcích. 

• analýza a hodnocení kvality stravy – praktická cvičení v chemické 
laboratoři, kdy student poznává vlastnosti a zkoumá kvalitu výrobků, 
které jíme každý den.  

• klinický obraz nemoci – přednášky na téma diagnostika různých 
nemocí, průběh jednotlivého výzkumu a také léčba nemocných 
osob. Je vyučována také interpretace výsledků výzkumu.  

Absolventi budou připraveni na povolání:  
• ve veřejných i soukromých organizacích zdravotní péče  
• v podnicích hromadného stravování a podnicích, které připravují 

jídlo pro nemocnice a jiné organizace zajišťující hromadné 
stravování (catering) 

• v organizacích spotřebitelů 
• ve sportovních a jiných pracovištích (v závislosti na dodatečné 

vlastní kvalifikaci) 
• ve školství – po ukončení učitelské specializace (ve shodě s 

rozhodnutím ministra vyššího školství pro standard vzdělávání 
učitelů) 

Absolvent bude také připraven na vedení vlastního hospodářského 
podniku v oblasti dietetické poradenské služby. 

V Ústavu působí vědecký kroužek SKN SET POINT DIET. Cílem 
kroužku je umožnit svým členům rozvíjení a rozšiřování znalostí v 
oblasti stravování člověka a dietetiky. Hlavním úkolem kroužku je 
rozvíjet zájmy studentů, povzbudit je k rozšiřování poznatků, přičemž by 
nemělo jít jen o poznatky nutné ke studiu, ale jde též o zlepšení 
dovedností pro výzkumnou práci a jde hlavně o radost z učení.  

 
Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. 

V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny 
předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších 
dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% 
bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší maturitní vysvědčení, se 
započtou známky ze všech předmětů uvedených na maturitním vysvědčení. Na 
základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které uchazeči stanoví jeho místo na 
výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 

Lékařské vyšetření je požadováno od specialisty na pracovní lékařství 
(poukaz k lékaři je možné si vyzvednout na Sekretariátu pro přijímací řízení). 
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Ústav neofilologie 
obor: FILOLOGIE specializace: ANGLI ČTINA  
 
3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

distanční studium – dálkové   

Většina amerických univerzit se nachází v malých městech. Takovým městem 
je také Nisa. Když se ptáme studentů na úroveň vzdělání v oboru Angličtina na 
PWSZ v Nise, odpovídají, že je vysoká díky vědeckému kádru, který 
spoluutvářejí zaměstnanci Univerzity v Opoli. 

Studium oboru Angličtina na PWSZ v Nise se liší tím, že studenti mají 
možnost účastnit se přednášek, které je připraví na zaměstnání učitele a 
překladatele. Zavedené dvouoborové vzdělání učitelů v oboru Angličtina na 
PWSZ v Nise umožňuje získat právo vyučovat anglický jazyk jako první předmět 
a historii jako druhý předmět v souladu s platnými normami pro vzdělávání 
učitelů.  

Ústav neofilologie disponuje kromě vědeckých pracovišť vybavených 
standardním způsobem také sálem s audiovizuální technikou na velmi vysoké 
úrovni. 

Ústav má akreditaci na základě usnesení č. 69/2008 ze dne 14. února 2009 - 
Prezidium státní akreditační komise vydalo pozitivní ohodnocení. 

Výuka se koná pravidelně formou přednášek a cvičení. Probíhá v sympatické 
a důvěrné atmosféře, bývá zpestřena v závislosti na specifikaci předmětu 
(prezentace, přednášky, projekty, filmové ukázky). 

Studenti Angličtiny PWSZ v Nise získávají rozsáhlé vědomosti z oblasti 
kultury, literární vědy, jazykovědy a také řadu praktických dovedností. Studenti 
rozvíjejí praktické dovednosti používáním anglického jazyka slovem a písmem. 
Kromě toho rozšiřují rozsah svých kompetencí, které se týkají kultury a literatury 
anglické jazykové oblasti, a také současného jazykového výzkumu. Studium 
angličtiny umožňuje získat znalosti a řadu dovedností nutných pro didaktickou 
výuku ve škole a při překladech.  

Překladatelská praxe trvá 2 týdny (80 hodin) a je vykonávána po I. a II. roce 
studia (celkem 160 hodin); pedagogická praxe trvá 4 týdny a také se koná po I. a 
II. roce (celkem 160 hodin).  

Studenti jsou zaměřeni na praxi ve školách různého stupně, navíc pracují v 
překladatelských a turistických kancelářích, na mnoha kulturně-osvětových a 
společenských pracovištích, a také v institucích, jejichž cílem je mezinárodní 
spolupráce. Učitelská i překladatelská praxe dovolují studentům ověřit nabyté 
dovednosti, konfrontovat teorii s praxí a poznat atmosféru budoucího pracoviště. 

Po absolvování studia by měl absolvent Angličtiny PWSZ v Nise ovládat 
anglický jazyk na úrovni C1 nebo C2 Společného evropského referenčního rámce, 
což prakticky znamená zběhlost používání anglického jazyka. Kromě toho náš 
absolvent získává diplom potvrzující učitelské kvalifikace, disponuje znalostmi z 
oblasti lingvistiky, literatury a kultury anglické jazykové oblasti a také ví, jak 
správně přeložit technický i literární text.  
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Předměty: 
• Dějiny anglické 
literatury, 

• Dějiny anglickěho 
jazyka, 

• Dějiny starověku, 
středověku, novověku 
a 19. a 20. Století, 

• Dějiny zemí anglické 
jazykové oblasti, 

• Emise hlasu, 
• Fonetika a fonologie 
anglického jazyka, 

• Informační 
technologie, 

• Interkulturní 
komunikace, 

• Kultura a literatura 
USA, 

• Kultura anglické 
jazykové oblasti, 

• Latina, 
• Literární texty, 
• Pedagogika, 
• Popisná gramatika, 
• Praktická výuka 
anglického jazyka, 

• Praktická výuka jiného 
cizího jazyka, 

• Psychologie, 
• Srovnávací gramatika, 
• Teorie a praxe výuky 
anglického jazyka, 

• Teorie a praxe výuky 
historie, 

• Úvod do literární 
vědy, 

• Seminář k diplomové 
práci, 

• Diplomová práce. 

Tyto vědomosti otevírají mnoho dveří a překonávají bariéry bránící 
nalezení práce nejenom v profesi učitele nebo překladatele, ale prakticky 
v jakékoliv branži, což při otevřených dveří v Evropě dává obrovské 
možnosti na trhu práce. Po ukončení studia na PWSZ v Nise absolvent 
může studovat navazující magisterský program s vybranou specializací 
na polských nebo zahraničních vysokých školách.  

Studenti se zúčastňují mj. následujících přednášek: 
Fonetika a fonologie angličtiny - cílem je výuka správné výslovnosti 

samohlásek, dvojhlásek a souhlásek, seznámení se se systémem přízvuků 
a intonace anglického jazyka, cvičení výslovnosti jednotlivých zvuků, 
rozlišování délky samohlásek, cvičení produkce hlásek a rozdílu 
minimálních párů, čtení fonetické transkripce, transkribování slov. 

Dějiny země anglické jazykové oblasti – seznámení se s dějinami 
Velké Británie od pravěku po současnost (prehistorie, Keltové, římské 
období, invaze Anglosasů, invaze Normanů, středověk - královská vláda 
a společnost, pozdní středověk, Tudorovci – narozeniny národa, Dynastie 
Stuartovců – koruna a republika, obnova dynastie, 18. a 19. století – 
revoluce, reformy velké říše, I. světová válka, II. světová válka). Studenti 
jsou také seznámeni s dějinami USA od objevení Ameriky do počátku 
našeho století.  

Písemný překlad – cílem výuky je rozvoj dovedností pro překlad 
použitých textů z angličtiny do polštiny a rozeznání chyb v překladech. 
Studenti se učí vybrané praktické způsoby řešení problémů v procesu 
překladu textu. Tyto způsoby se opírají o hledání ekvivalence překladu 
založené na různých typech syntaktických a lexikálních změn. Probírány 
jsou otázky výrazových prostředků a překladatelské chyby. 

 
Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. Při 

výpočtu se berou v potaz výsledky dosažené při maturitní zkoušce z angličtiny (stačí 
jen zkouška na základní úrovni). 

V případě uchazečů o denní studium s maturitní zkouškou podle starých 
pravidel nebo s novým maturitním vysvědčením skládaným před rokem 2007, kdy 
zkouška neprobíhala z angličtiny, se předpokládá dvoustupňový kvalifikační systém. 
Skládat se bude z přijímací zkoušky a z výsledných známek na vysvědčení. 
Podmínkou další etapy kvalifikačního systému je složit přijímací zkoušky.  

Přijímací zkouška pro uchazeče o obor Angličtina má formu kvalifikačního 
rozhovoru, jehož cílem je potvrdit způsobilost studenta k dennímu studiu. 
Hodnocení výsledků vysvědčení pobíhá podle následujících pravidel: V případě 
uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, které 
jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se 
započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, 
kteří předkládají starší maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů 
uvedených na maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno 
pořadí, které uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné. 
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Ústav neofilologie 
obor: FILOLOGIE 
specializace: ANGLIČTINA  
SE ZAMĚŘENÍM NA EKONOMICKOU SFÉRU 
3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

  distanční studium – dálkové   

Studium oboru Angličtina se zaměřením na ekonomickou sféru má 
obvykle praktický a interdisciplinární rozměr. Jde o filologické studium 
zahrnující prvky ekonomie a právní nauky, což absolventům poskytuje 
mnohem širší možnosti zaměstnání v porovnání s tradiční filologií. 

Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými učiteli, kteří mají akademickou i 
praktickou kvalifikaci (jsou diplomovanými soudními tlumočníky cizích 
jazyků - angličtiny a němčiny). Výuka si ponechává akademickou formu 
(přednášky, cvičení, semináře) a je obohacena multimediálními prezentacemi, 
prací v jazykových laboratořích a také tzv. „simultánními hrami” (které mají 
demonstrovat reálné příklady lingvistické aplikace).  

Přednáškové sály mají charakter multimediálních učeben – jsou vybaveny 
nutnou aparaturu (projektory, epidiaskopy), k výuce slouží i jazykové 
laboratoře, díky kterým má učitel možnost přímého spojení se studenty, ale 
také možnost prověřit jejich pokrok ve studiu. 

Odborná praxe trvá 8 týdnů (4 týdny po II. a IV. semestru). Studenti 
absolvují praxi v podnicích, malých a velkých ekonomických subjektech, 
kapitálových společnostech a také v kancelářích tlumočníků, čímž získávají 
praktickou zkušenost při uplatňovaní znalostí získaných během studia. 

Odborná praxe tak nabízí možnost verifikace znalostí získaných v průběhu 
studií. Praxe má aplikační charakter, poněvadž student je schopen prověřovat 
jednak teoretické poznatky, ale může také v každodenní praxi využít praktické 
dovednosti se zaměřením na oblast ekonomie, které získal prostřednictvím 
praktických cvičení. 

Absolvent získá nejen výbornou znalost zvoleného jazyka (angličtiny), 
základní znalost druhého volitelného jazyka (němčina), ale také nabude 
základních hospodářských a právních znalostí, zejména jde o řízení podniků, 
mezinárodní jazykovou obchodní komunikaci a rovněž jde o mezinárodní 
management. 

Absolvent získává bakalářský diplom v oboru Angličtina se zaměřením na 
ekonomickou sféru. Absolventi mohou pracovat jako tiskoví referenti, 
vedoucí mezinárodních sekretariátů ve velkých podnicích a koncernech nebo 
také jako specialisté v oblasti mezinárodní obchodní korespondence nebo 
referenti poskytující služby v oblasti public relations. Mohou být také 
překladateli v podnicích, zvláště v malých a středních podnicích, ale i v 
kapitálových společnostech a všude tam, kde je nutná dokonalá jazyková ústní 
nebo písemná dovednost současně s příslušnou „flexibilitou“ nutnou pro 
rychlý přechod z mateřského jazyka do cizího. 
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Všeobecné předměty 
• Dějiny filozofie, 
• Informační 
technologie, 

• Latina. 
 
• Základní předměty 
• Conversation, 
• Integrated Skills, 
• Listening, 
• Praktická výuka 
anglického jazyka – 
předmět je vyučován 
pouze v angličtině a 
zahrnuje základní 
prvky, 

• Praktická výuka jiného 
cizího jazyka – 
lektorát, 

• Writing. 
 
• Profilové předměty 
• British&American 
studies, 

• Fonetika anglického 
jazyka, 

• Obchodní jazyk 
(angličtina), 

• Popisná gramatika 
anglického jazyka, 

• Srovnávací gramatika, 
• Úvod do jazykovědy. 
 
• Odborné a 
specializační předměty 

• Etika ekonomické 
sféry, 

• Hospodářská 
globalizace, 

• Mikroekonomie a 
makroekonomi, 

• Obchodní 
korespondence v 
anglickém jazyce, 

• Organizace a 
administrativa práce, 

• Právo (obchodní a 
administrativní právo), 

• Problémy hospodářské 
spolupráce v EU, 

• Programy a fondy EU, 
• Prvky obchodního a 
administrativního 
práva, 

• Úvod do ekonomické 
sféry, 

• Základy řízení 
podniku. 

 
• Seminář k diplomové 
práci, 

• Diplomová práce. 

Po získání bakalářského diplomu může absolvent dále studovat 
v magisterském programu (na akademii nebo univerzitě), který 
navazuje na danou specializaci: obchodní jazyk, translatologie. 
Navazující studium trvá čtyři semestry a po skončení studia absolvent 
získá titul magistr filologie. 

Budoucí zaměstnavatelé budou spokojeni s prací našich 
absolventů - díky jejich schopnostem se dorozumí se zahraničními 
kontrahenty. Studium Angličtiny se zaměřením na ekonomickou sféru 
na univerzitě v Nise za to určitě stojí – snoubí se zde totiž vědecká 
teorie s praxí, a to je přece jedna z nejdůležitějších věcí. 

Nejtalentovanější absolventi oboru se mohou ucházet o 
získání kvalifikace soudního nebo vědeckotechnického tlumočníka.  
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. Při výpočtu se berou v potaz výsledky dosažené při maturitní 
zkoušce z angličtiny (stačí jen zkouška na základní úrovni).  

V případě uchazečů o denní studium s maturitní zkouškou podle starých 
pravidel nebo s novým maturitním vysvědčením skládaným před rokem 
2007, kdy zkouška neprobíhala z angličtiny, se předpokládá dvoustupňový 
kvalifikační systém. Skládat se bude z přijímací zkoušky a z výsledných 
známek na vysvědčení. Podmínkou další etapy kvalifikačního systému je 
složit přijímací zkoušky.  

Přijímací zkouška pro uchazeče o obor Angličtina se zaměřením na 
ekonomickou sféru má formu kvalifikačního rozhovoru, jehož cílem je 
potvrdit způsobilost studenta k dennímu studiu.  

Hodnocení výsledků vysvědčení pobíhá podle následujících pravidel: V 
případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny 
předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších 
dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 
30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší maturitní vysvědčení, 
se započtou známky ze všech předmětů uvedených na maturitním 
vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které uchazeči 
stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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Ústav neofilologie 
obor: FILOLOGIE, specializace: NĚMČINA   
učitelská specializace 
3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové  
Důležitou součástí studia v Nise je důraz kladený na praktické jazykové 

vzdělávání a intenzivní rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, 
porozumění poslechu, řečový projev) a také výuka praktických dovednosti, 
které jsou velmi užitečné v mnoha profesích, mj. schopnost pochopení a 
interpretace textů, vytváření vlastních textů (také užitých), formování vět. S 
tím souvisí působení činnosti Centra čtení a psaní, jehož cílem je jazykové 
poradenství. V rámci působení této činnosti a pedagogické praxe studenti 
působí jako poradci na jazykových školách (konzultace a jazykové 
poradenství při psaní prací a čtení obtížných textů), a tím také rozvíjí vlastní 
působnost. Dalším důležitým prvkem při diferenciaci studia Němčiny v Nise 
jsou předměty spojené s naukou o kultuře v regionu, která je dále velmi 
užitečná při práci učitele.  

Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, jazykovou laboratoří a 
multimediálním projekčním zařízením. Na ústavu se nachází dobře vybavená 
příruční knihovna.  

Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými a odbornými pracovníky, včetně 
mnoha germanistů, kteří vyučují na univerzitě ve Wroclawi, je zde dále blok 
pedagogických předmětů vedených učiteli s velkými zkušenostmi s 
pedagogickou prací a metodickým dohledem, součástí jsou i překladatelská 
cvičení vedená soudními tlumočníky a simultánními překladateli.  
Řada přednášek je nabízena v rámci volitelných seminářů, a tak mají 

studenti možnost vybrat si předměty související s jejich zájmy. Důležitou 
součástí studia v rámci této specializace jsou exkurze v regionu a výjezdní 
semináře, a dále výlety do německy mluvících zemí. Zajímavým a studentům 
svobodu poskytujícím způsobem výuky je forma projektového vyučování. 
Studenti mají také možnost účastnit se přednášek a cvičení pod vedením 
akademických vyučujících ze zahraničí (hlavně z Německa) a mají možnost 
setkat se s německými autory. 

Studium připravuje na zaměstnání učitele, a proto kromě bakalářského 
diplomu (v angličtině) absolventi obdrží také speciální diplom potvrzující 
kvalifikace v této profesi (rovněž k výuce druhého předmětu, tzn. historie). 
Bakalářský diplom opravňuje ke studiu navazujících magisterských programů 
na univerzitách v Polsku a v zahraničí. 

Program studia doplňuje pedagogická praxe ve školách a překladatelská 
praxe na pracovištích umožňující konfrontaci s budoucím zaměstnáním. Naši 
absolventi mohou nalézt zaměstnání především ve státních a soukromých 
školách, mateřských školách, institucích zabývajících se jazykovými kurzy, 
ale také v různých hospodářských sektorech jako překladatelé, v 
nakladatelstvích, v mnoha kulturně-osvětových a společenských pracovištích, 
také v institucích, jejichž cílem je mezinárodní spolupráce. 
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Předměty: 
• Dějiny německé 
literatury, 

• Dějiny novověku, 
• Dějiny starověku,  
• Dějiny středověku, 
• Dějiny zemí německé 
jazykové oblasti,  

• Emise hlasu,  
• Filozofie, 
• Informační 
technologie, 

• Kultura a literatura ve 
Slezsku, 

• Latina, 
• Nauka o regionu, 
• Nauka o zemích 
německé jazykové 
oblasti,  

• Obecná jazykověda, 
• Popisná gramatika, 
• Praktická výuka 
německého jazyka, 

• Praktická výuka 
vybraného cizího 
jazyka, 

• Překladové cvičení, 
• Regionální kultura, 
• Tělesná výchova, 
• Teorie a praxe výuky, 
• Teorie literatury, 
• Volitelný seminář, 
• Seminář k diplomové 
práci, 

• Diplomová práce. 

V rámci volitelného semináře jsou realizované různorodé projekty, 
např. plánování a realizace studijních exkurzí čí divadelní workshopy.  

Studenti mají také možnost rozvíjet svůj zájem ve vědeckém kroužku. 
Hlavním cílem vědeckého kroužku germanistů je rozšiřování znalostí 
studentů v oblasti kultury a dějin Slezska s ohledem na jeho historické 
hranice a německou literaturu, také jde o prohloubení znalostí v oblasti 
německé kultury. Tyto cíle jsou uskutečňovány prostřednictvím studijních 
cest, kulturních výjezdních seminářů a workshopů. 

Studenti oboru Němčina mají možnost využívat nabídku širokého 
spektra zahraničních výjezdů v rámci programu LLP Erasmus, a také v 
rámci Německé akademické výměnné služby (DAAD). Jsou to mj.: 
semestrální pobyty za účelem studia na zahraničních partnerských 
univerzitách, velmi atraktivní tříměsíční odborné praxe v zahraničních 
institucích v Německu (okresní úřad, archiv s knihovnou), přičemž studenti 
mají zajištěno ubytování a kapesné na pokrytí výdajů na základní životní 
potřeby a také jazykové kurzy na německých vysokých školách.  

Studenti oboru Němčina si mohou v rámci povinného druhého cizího 
jazyka vybrat mezi angličtinou a češtinou. Zahraniční studenti se v rámci 
výuky druhého cizího jazyka mohou učit polštinu. 

Začínající studenti by v rámci učitelské specializace měli používat 
němčinu na dobré komunikační úrovni, protože všechny přednášky jsou 
vedené v němčině. Po absolvování studia by měl absolvent používat 
němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. 

 
Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. Při výpočtu se berou v potaz výsledky dosažené při maturitní 
zkoušce z němčiny (stačí jen zkouška na základní úrovni). 

V případě uchazečů o denní studium s maturitní zkouškou podle starých 
pravidel nebo s novým maturitním vysvědčením skládaným před rokem 
2007, kdy zkouška neprobíhala z němčiny, se předpokládá dvoustupňový 
kvalifikační systém. Skládat se bude z přijímací zkoušky a z výsledných 
známek na vysvědčení. Podmínkou další etapy kvalifikačního systému je 
složit přijímací zkoušky.  

Přijímací zkouška pro uchazeče o obor Němčina má formu kvalifikačního 
rozhovoru, jehož cílem je potvrdit způsobilost studenta k dennímu studiu. 
Hodnocení výsledků vysvědčení pobíhá podle následujících pravidel: V 
případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny 
předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších 
dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 
30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší maturitní vysvědčení, 
se započtou známky ze všech předmětů uvedených na maturitním 
vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které uchazeči 
stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 

Lékařské vyšetření není nutné. 
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Ústav neofilologie 
obor: FILOLOGIE, specializace: NĚMČINA   
turisticko-vlastivědná specializace 
3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové  

 

PWSZ v Nise nabízí zdarma studium oboru Němčina s turisticko-
vlastivědnou specializací, kdy není nutná znalost německého jazyka už na 
začátku studia. Program studia vyžaduje zvýšený počet hodin praktické výuky 
němčiny, a tím také absolventi této specializace během tří let zvládnou plynně 
jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. 

Studium spojuje filologické požadavky s vlastivědným obsahem: na jedné 
straně jde o Slezsko a fascinující oblast v okolí Nisy, kde se stýká polská a 
německá kultura, na druhé straně jde o poznatky z kultury německy 
hovořících zemí: Německa, Rakouska, Švýcarska.  

Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, jazykovou laboratoří a 
multimediálním projekčním zařízením. Ústav disponuje dobře vybavenou 
příruční knihovnou.  

Přednášky jsou vedeny kvalifikovanými a odbornými pracovníky, včetně 
mnoha germanistů, kteří vyučují na univerzitě ve Wroclawi, je zde dále blok 
pedagogických předmětů vedených učiteli s velkými zkušenostmi s 
pedagogickou prací a metodickým dohledem, součástí jsou i překladatelská 
cvičení vedená soudními tlumočníky a simultánními překladateli.  

Důležitou součástí studia v rámci této specializace jsou exkurze v regionu 
a výjezdní semináře, a také výlety do německy mluvících zemí.  

Zajímavý a studentům svobodu poskytujícím způsobem výuky je forma 
projektové výuky. Každý rok je realizován jiný projekt. Loňským projektem 
je internetová stránka s adresou http://www.spaceryliterackie.pwsz.nysa.pl. 

Studenti mají také možnost účastnit se v přednášek a cvičení vedených 
akademiky vyučujících v zahraničí (hlavně v Německu) a mají možnost 
setkání s německými autory. 

Důležitou součástí studia v Nise je důraz kladený na praktické jazykové 
vzdělávání a intenzívní rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, 
porozumění poslechu, ústní projev) a také výuka praktických dovedností, 
které jsou velmi užitečné v mnoha profesích, mj. schopnost pochopení a 
interpretace textů, vytváření vlastních textů (také užitkových), formování vět.  
Studenti oboru Němčina mají možnost využívat široké spektrum zahraničních 
výjezdů v rámci programu LLP Erasmus, a také v rámci Německé akademické 
výměnné služby (DAAD). Jsou to mj. semestrální pobyty za účelem studia na 
zahraničních partnerských univerzitách, velmi atraktivní tříměsíční odborné 
praxe na zahraničních institucích v Německu (okresní úřad, archív s 
knihovnou), přičemž studenti mají zajištěno ubytování a kapesné k pokrytí 
výdajů na základní životní potřeby, a také jazykové kurzy na německých 
vysokých školách. Zahraniční studenti se mohou v rámci výuky druhého 
cizího jazyka učit polštinu. 
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Předměty: 
• Dějiny německé 
literatury,  

• Dějiny Slezska, 
• Dějiny zemí německé 
jazykové oblasti,  

• Filozofie, 
• Informační 
technologie, 

• Kultura a literatura 
Slezska, 

• Kultura regionu, 
• Kulturní dějiny 
Slezska, 

• Latina, 
• Metodika vlastivědy, 
• Nauka o regionu, 
• Nauka o zemích 
německé jazykové 
oblasti,  

• Obecná jazykověda, 
• Popisná gramatika, 
• Praktická výuka 
německého jazyka, 

• Praktická výuka 
vybraného cizího 
jazyka, 

• Překladatelská cvičení, 
• Tělesná výchova,  
• Teorie literatury, 
• Úvod do kulturologie,  
• Seminář k diplomové 
práci, 

• Diplomová práce. 
 

Absolventi této specializace získávají v rámci studia nejen 
všestranné filologické vzdělání, ale také znalosti a dovednosti nutné 
pro práci v oblasti cestovního ruchu, jsou připraveni také na péči o 
zahraniční návštěvníky, kteří hromadně navštěvují Polsko, a postarají 
se i o polské turisty cestující do zahraničí.  

Program studia doplňují praxe na pracovištích spojených s oblastí 
cestovního ruchu – to umožňuje konfrontaci s realitou budoucího 
povolání.  

Filologie patří ke klasickým oborům studia poskytující rozsáhlé 
humanitní vědomosti a vysokou úroveň jazykové kompetence. Proto 
absolventi nacházejí zaměstnání v různých odvětvích hospodářství 
jako zaměstnanci cestovních kanceláří, tlumočníci, v nakladatelství, v 
kulturních a společenských vzdělávacích institucích a samosprávných 
jednotkách. 

Obor obdržel pozitivní hodnocení Státní akreditační komise. 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium s novým maturitním vysvědčením jsou 

přijímáni na základě výsledných známěk na vysvědčení.  
V případě uchazečů o obor Němčina v rámci turisticko-vlastivědné 

specializace se při výpočtu berou v potaz výsledky dosažené při maturitní 
zkoušce z mateřského jazyka (stačí jen zkouška na základní úrovni písemné 
části) a také z cizího jazyka na základní úrovni.  

Pro uchazeče o denní studium s maturitní zkouškou podle starých 
pravidel je stanoven dvojstupňový kvalifikační systém. Skádat se bude z 
přijímací zkoušky a vyhodnocení výsledných známek na vysvědčení. 
Podmínkou dalši etapy kvalifikačního systému je složit přijímací zkoušku.  

Přijímací zkouška pro uchazeče o obor Němčina má formu kvalifikačního 
rozhovoru, jehož cílem je potvrdit způsobilost studenta k dennímu studia. 
Soutěž vysvědčení pobíhá podle následujících pravidel: V případě uchazečů s 
novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, které jsou 
uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se 
započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě 
uchazečů, kteří předkládají starší maturitní vysvědčení, se započtou známky 
ze všech předmětů uvedených na maturitním vysvědčení. Na základě tohoto 
zápočtu je vypočteno pořadí, které uchazeči stanoví jeho místo na výsledné 
listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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Ústav financí 
obor: FINANCE A ÚČETNICTVÍ   
specializace: podnikové finance nebo účetnictví a 
finanční kontrola 
3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

  distanční studium – dálkové  
 

Spolupráce s oborem Informatiky a účast na přednáškách konaných v 
počítačových učebnách mají ten efekt, že absolventi této specializace získávají 
speciální znalosti k využití informatiky a dále schopnosti používat různé 
programové systémy, které se uplatňují v ekonomice, účetnictví, a také při 
finančním řízení organizací. 

Absolvent získává komplexní znalosti o všech aspektech finančního řízení v 
malých a velkých rozpočtových organizacích, v neziskových i ziskových 
organizacích. 

Kromě základních kurzů, tj. matematika, statistika, informatika, cizí jazyky atd. 
student získává odbornou přípravu na bakalářské úrovni v oblasti účetnictví, 
uskutečnění investičních a finančních rozhodnutí, fungování a modelování 
kapitálového a peněžního trhu, metody odměn a zhodnocení firmy. 

Program výuky oboru Finance a účetnictví je srovnatelný se standardy 
vzdělávání na vysokých školách, což studentům umožňuje pokračovat ve vzdělávání 
v navazujícím magisterském studiu na všech akademických univerzitách v Polsku. 
Kromě toho jsou přednášky vedeny formou metod a technik vhodných i pro 
distanční vzdělávání a získané známky během studia kromě známek hodnocení 
ECTS umožňují mezinárodní výměnu studentů PWSZ v Nise ve všech evropských 
zemích. Bonusem navíc je přizpůsobení vzdělávacího programu požadavkům trhu. 
To je možné díky různým formám výuky (přednášky, cvičení, projekty, semináře). 
Mimo didaktické přednášky jsou studenti povinni absolvovat odbornou praxi, která 
je připraví na pozdější zaměstnání. Odborná praxe probíhá v účetních kancelářích, 
výrobních podnicích a provozovnách služeb, nebo ve finančních institucích. 

Naše univerzita disponuje počítačovými učebnami vybavenými moderním 
počítačovým zařízením s přístupem k internetu. Studenti během výuky používají 
řadu programů podporujících řízení financí podniku, tj.: Excel, Subiekt, Rachmistrz, 
Symfonia, Premium, Rewizor.  

Pozitivní hodnocení Státní akreditační komise vydané v roce 2008/2009 
potvrzuje vysokou kvalitu vzdělávání. Zaměstnáváme vynikající akademické učitele 
s dlouhodobou didaktickou praxí získanou na nejlepších polských univerzitách. Jsou 
to specialisté, jejichž publikace jsou vydávány nejen v Polsku, ale také na celém 
světě. 

Po ukončení studia se absolvent oboru Finance a účetnictví stane specialistou, který: 
• bude schopen plnit úkoly a řešit problémy v řízení hospodářských organizací, 

rozpočtových jednotek a finančních institucích;  
• připraví dokumenty (finanční zprávu)  
• provede analýzu a investiční studii v oblasti: 

F
IN

A
N

C
E

 A
 Ú
Č

E
T

N
IC

T
V

Í 

 



Státní vysoká odborná škola v Nise www.nyskauniverzita.cz 

 

Sekretariát pro přijímací řízení tel. + 48 77 447 48 49 
-44- 

Předměty: 
specializace: ÚČETNICTVÍ 
A FINANČNÍ KONTROLA 
• Cizí jazyk (k výběru), 
• Daňové účetnictví, 
• Ekonometrie, Finanční 

analýza, 
• Etika ekonomie, 
• Finanční kontrola, 
• Finanční kontroly a 

rozpočet, 
• Finanční matematika, 
• Finanční trh, 
• Finanční účetnictví, 
• Hospodářské dějiny, 
• Informační technologie, 
• Informatizace účetnictví, 
• Kapitálový trh, Účet 

nákladů, 
• Makroekonomie, Statistika, 
• Management financí 

podniků, 
• Matematika, Právo, 
• Metody vyhodnocení 

podniků, 
• Mikroekonomie, 
• Odborná praxe, 
• Ochrana intelektuálního 

vlastnictví, 
• Pojištění,  
• Použití kalkulačních listů 

ve financích, 
• Prognózy finanční 

hodnoty, 
• Seminář z bankovnictví, 
• Strategie managementu, 
• Tělesná výchova, 
• Účet rentability investicí, 
• Účetnictví, 
• Veřejné finance, 
• Základy managementu, 
• Základy výuky o financích, 
• Seminář k diplomové práci, 
• Diplomová práce 
 
specializace: FINANCE 
PODNIKŮ: 
• Bankovnictví, Finanční 

právo, 
• Cizí jazyk (k výběru), 
• Ekonometrie, 
• Etika ekonomie, 

Rozpočtování  
• Finanční analýza, 
• Finanční matematika, 
• Finanční trh, Kapitálový 

trh, 
• Finanční účetnictví, 
• Hospodářské dějiny, 
• Informační technologie, 
• Makroekonomie, 
• Management 

dlouhodobých investic, 
• Management financí 

podniků, 
• Management hodnoty 

podniku, 
• Marketing finančních 

služeb 
• Matematika, 
• Matematika, Právo, 
• Mikroekonomie, 
• Odborná praxe, 
• Ochrana intelektuálního 

vlastnictví, 
• Počítačová podpora 

rozhodování, 
• Počitačové programy v 

účetnictví, 
• Pojištění,  
• Použití kalkulačních listů 

ve financích 
• Prognózování finanční 

hodnoty, 
• Správci účetnictví, 
• Statistika, 
• Strategie managementu, 
• Tělesná výchova, 
• Účetnictví, 
• Veřejné finance, 
• Základy managementu, 
• Základy výuky o financích, 
• Seminář k diplomové práci, 
• Diplomová práce. 
 

• zavedení nového výrobku, služby nebo technologie, 
• výběru zdrojů financování a hodnocení rizik spojených s těmito 

rozhodnutími, 
• výběru zajištění opatření proti rizikům, 

Absolvent získá vědomosti a manažerské zkušenosti podporující 
spolupráci mezi podniky a finančními institucemi (např. bankami). 

Absolvent může sám vést malý výrobní podnik nebo být 
provozovatelem služeb, anebo může pracovat ve společnosti především 
jako finanční poradce ve finančním oddělení nebo manažer v investičním a 
rozvojovém oddělení (projektování a analýza ekonomicko-finančních 
investiční projektů). Absolvent může také pracovat v bankách (např. 
kreditní část) a v jiných finančních institucích. 

Absolvent oboru finance a účetnictví získá dostatečné vědomosti v 
oblasti financí a účetnictví - další odborné předměty navrhované na 
specializaci účetnictví a finanční kontrola připravují absolventy k práci v 
účetních kancelářích: zejména v oblasti účetnictví, jako finanční poradci 
zběhlí v účetnictví, rozpočtech. Oproti tomu druhá z nabízených 
specializací - finance podniků – připravuje absolventy spíše k práci ve 
finančním sektoru podniků.  

 

Specializace ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ KONTROLA 
Finanční účetnictví (cvičení) – cílem předmětu je získat znalosti o 

zásadách a standardech účetnictví, zásadách vyhodnocení účetních období, 
vykazování jednotlivých položek a vazeb mezi nimi a také povinnosti 
účetních období podniků. 

 

Specializace: FINANCE PODNIKŮ 
Veřejné finance (seminář) - cílem je pochopit pravidla fungování financí 

státní a místní správy. Pochopení fiskálních nástrojů při formování sociální a 
hospodářské politiky. Pochopení vlivu změn ve veřejných příjmech a 
výdajích na úrovni hospodářského rozvoje a také sociálních potřeb. 

 
V ústavu působí vědecký kroužek finančního trhu BONUS: je to 

studentská organizace, kterou tvoří studenti pro studenty. Vědecký kroužek 
se může pochlubit zorganizováním první celostátní studentské konference 
"Krize na finančních trzích a hospodářský rozvoj“. 

 
Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. V 

případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, 
které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se 
započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří 
předkládají starší maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů 
uvedených na maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, 
které uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet disponibilních 
míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro přijímací řízení tak jako 
v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 

Lékařské vyšetření není nutné.  
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Ústav historie 
obor: HISTORIE   
specializace: učitelská: hlavní obor – historie, 
navazující – společenské vědy  
fakultativní specializace: analytik mezinárodních vztahů, 
evropská integrace, hospodářská politika a podnikání 
3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové  

 

Vysoká škola nabízí výborné podmínky pro studenty studující v přátelském 
místě. Knihovna a přednáškové sály jsou vybaveny technikou na evropské úrovní. 
Naši absolventi jsou připraveni na navazující historické studium. Studium u nás 
také otevírá řadu dalších kariérních možností. 

Navazující specializace – společenské vědy a také fakultativní specializace 
mají interdisciplinární charakter, obsahují ve svém programu předměty vzdělání z 
oboru politologie, mezinárodní vztahy, europeismus nebo ekonomie. 

Profilové a specializační kurzy jsou vedeny pouze profesory a doktory s 
uznávanými vědeckými úspěchy a pracovními zkušenostmi v didaktické práci na 
polských a zahraničních univerzitách. 

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách určených pro přednášky a 
cvičení skupin a také v počítačových místnostech. K programu studia patří rovněž 
aktivity v terénu (výlety, muzeum). 

Absolvent získá komplexní znalosti z oblasti dějin Polska a všeobecných 
dějin, se zvláštním důrazem na dějiny Evropy a evropskou integraci, z pomocných 
věd historických a historického výzkumu, politologie a také odborné dovednosti z 
oblasti učitelské specializace. 

Studium tohoto oboru umožňuje získat všeobecné interdisciplinární znalosti z 
oblasti společenských věd a schopnost využít je pro odbornou práci i v životě při 
zachování etických zásad. Umožňují pochopit a analyzovat sociální a politické 
procesy na úrovni globální, regionální, národní a místní. Pomáhají také chápat 
hospodářské a právní zásady, na nichž spočívají základy organizací a principy 
dřívějších i moderních společností. Díky historickému studiu prvního stupně 
absolvent získá znalosti umožňující vykonávat práci v různých profesích, které 
vyžadují znalosti z humanitních oborů. Analytické schopnosti získané během 
studia a interdisciplinární znalosti poskytují praktické dovednosti v cizím jazyce a 
práci s počítačem stejně tak jako rychlou reakci na měnící se podmínky ve světě. 

Doplněním vzdělávání je pedagogická praxe ve školách (180 hodin po dobu 
12 týdnů, z toho 120 hodin je v praxi věnováno výuce historie a 60 hodin výuce 
společenskovědního základu). Praxe probíhá na různých typech škol a 
pracovištích, kde absolvent získá kvalifikaci. Je také možné zorganizovat si praxi 
související s tématem bakalářské práce, např. v organizacích místní samosprávy a 
dalších institucích spojených s vzdělávací a vědeckou činností.  

Ukončené studium opravňuje absolventa vyučovat předmět historie 
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Předměty: 
• Cvičení v terénu 
• Dějiny 19. Století 
• Dějiny 20. Století 
• Dějiny slezska 
• Diplomová práce 
• Ekonomie 
• Evropská integrace 
• Informační technologie 
• Latina 
• Mezinárodní vztahy 
• Monografické přednášky 
• Novověké dějiny 
• Novověký cizí jazyk 
• Odborná praxe 
• Politické strany a systémy 
• Politické vzdělávání 
• Polský politický systém 
• Pomocné vědy historické 
• Prehistorie polských zemí 
• Proseminář, seminář 
• Příručka historických studií 
• Samospráva a lokální politika 
• Starověké dějiny 
• Statistika / demografie/ 

sociologie  
• Středověké dějiny 
• Tělesná výchova 
• Vlastivěda a právo 
• Volitelný předmět 
 
Pedagogické předměty: 
• Cvičení z emise hlasů 
• Didaktika historie 
• Didaktika společenských věd 
• Osvětový zákon a ochrana 

intelektuálního vlastnictví 
• Pedagogika 
• Psychologie 
 
Předměty specializace: 
hospodářská politika 
• Hospodářské dějiny Polska 20. 

A 21. Století 
• Hospodářské dějiny Polska a 

všeobecné dějiny 
• Mezinárodní hospodářské 

vztahy 
• Nejnovější politické dějiny 
• Organizace a management 
• Politické myšlení 
• Politické systémy 
• Politický a ekonomický 

zeměpis 
• Veřejná a hospodářská politika 
• Veřejné finance 
• Základy makroekonomie 
• Základy zákonů - civilní a 

administrativní zákon 
 
Předměty specializace: analytika 
mezinárodních vztahů  
• Dějiny mezinárodních vztahů 
• Hospodářské dějiny polska 20. 

Století 
• Hospodářské dějiny polska a 

všeobecné dějiny 
• Mezinárodní organizace 
• Politické myšlení 
• Politické systémy 
• Politický a ekonomický 

zeměpis 
• Politický marketing 
• Úvod do mezinárodních vztahů 
• Veřejná a hospodářská politika 
• Veřejná správa 
• Základy zákonů - mezinárodní 

a veřejný zákon 
 

Předměty specializace: evropská 
integrace 
• Evropské politické myšlení 
• Geografie evropské unie 
• Hospodářské dějiny a 

hospodářská integrace evropy 
• Instituce a rozhodnutí procesu 

evropské unie 
• Politické systémy evropských 

států 
• Společenství a kultury evropy 
• Umístění a význam polska v 

evropě po roce 1989 
• Umístění, význam a role evropy 

v mezinárodních vztazích 
• Úvod do evropských studií 
• Veřejná správa 
• Veřejné dějiny evropy 
• Základy zákonů - evropský 

zákon 
 

• Seminář k diplomové práci, 
• Diplomová práce. 

a společenské vědy na základní a odborné základní škole a dále 
historii a společenské vědy na gymnáziu. Absolvent se také může 
ucházet o práci ve vzdělávacích a kulturních institucích, muzeích, 
archivech, vládní orgánech státní a místní samosprávy. 

Studijní plán obsahuje mj. předměty: 
Středověké dějiny : cílem je důkladná znalost nejdůležitějších vybraných 
otázek převzatých z dějin středověké Evropy, pochopení mechanizmu vzniku 
a vývoje evropské civilizace, od germánských zemí až po Karolinskou 
monarchii, přes feudální Evropu až k národním státům. Během výuky je 
poukazováno na sociální, ekonomické a kulturní rozdíly, které vedou ke 
vzniku feudální společnosti a scholastické kultury, je vyzdvižena také role 
měst a modernizačních procesů při formování moderní Evropy. 
Dějiny dvacátého století – cílem je pochopit změny v Evropě a ve světě od 
konce první světové války do moderní doby, jsou získávány dovedností pro 
interpretaci role Evropy ve světě a chápání vlivu sovětského totalitarismu na 
dějiny Evropy po druhé světové válce, jsou rovněž přednášeny poznatky z 
nedávné polské historie od převzetí vlády komunistů až do současnosti. 
Student se učí rozumět a interpretovat současné politické, ekonomické, 
sociální a kulturní jevy v Polsku a v zahraničí.  
Didaktika d ějepisu – cílem je pochopení role předmětu historie v kontextu 
historických a pedagogických, kognitivních a motivačních podmínek. Tím 
studenti získávají své historické znalosti. Student bude připraven na použití 
tradičních i moderních informačních zdrojů a znalostí z historie. Student 
pozná metody výuky: konvenční, aktivizační, strategie výuky a výukových 
zdrojů. 

 
Na Ústavu působí studentský vědecký kroužek COLLOSEUM, 

jehož členové chtějí prohloubit své historické znalosti organizací 
„otevřených přednášek“ a oslav významných historických výročí. 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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Ústav informatiky 
obor: INFORMATIKA  
specializace: internetové systémy, systémy a počítačové sítě 
3,5-leté inženýrské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové   

Program studia poskytuje odborné vzdělání v oblasti operačních systémů, 
programovacích jazyků, administrování serveru operační platformy Windows 
Server/7/Vista a Linux, dále v oblasti moderní technologické databáze, 
multimédií, síťových systémů, disperzních a mobilních počítačových systémů 
a také v oblasti spojených s informatikou, jde např. o elektroniku. 

Zaměstnáváme vynikající přednášející, kteří mají dlouholetou didaktickou 
praxi získanou na nejlepších polských univerzitách. Jsou to specialisté, jejichž 
vědecké práce jsou publikovány nejen v Polsku, ale i na celém světě. 
Disponujeme bohatým didaktickým zázemím. Ústav informatiky se aktivně 
podílí na iniciativách, které poskytují možnost rozvoje naší univerzity i 
studentů. Potvrzením vysoké kvality vzdělávání v oboru Informatika je 
pozitivní ohodnocení Státní akreditační komise, které bylo vydáno v 
akademickém roce 2006/2007. 

Naše univerzita má moderní počítačové zařízení s přístupem na internet. 
Studenti mají k dispozici moderní profesionální programy. Používáme 
legalizační balíček MSDNAA (studenti Ústavu informatiky mají volný přístup 
k programům z tohoto balíčku po dobu studia) a také programování firmy 
Autodesk. Provozujeme Lokální Akademii CISCO. 

Absolvent má znalosti ze standardních a moderních metod a také 
algoritmů informatiky, které umožňují nezávislé řešení informatického 
problému včetně analýzy a implementace, dále také přípravu, realizaci a 
verifikaci informatických projektů. Absolvent bez problémů programuje v 
několika programovacích jazycích, zná a umí používat a administrovat servery 
operační platformy Windows Server/7/Vista a Linux a projektovat a realizovat 
internetové systémy, databáze a počítačové sítě. 

Odborná praxe je důležitým dodatkem k teoretickým a praktickým 
znalostem získaným během výuky, praxe se koná jak na území Polska, tak i v 
zahraničí. Cílem studentských praxí je: 
• poznání specifik práce na různých pracovištích, v různých odvětvích 

internetových služeb 
• schopnot použít teoretické znalosti získané během studia (integrace 

teoretických znalostí do praxe) 
• získat praktické dovednosti spojené s vybranou specializací vzdělávání 
• poznání vlastních možností na trhu práce 
• navázání odborných kontaktů, které umožní přípravu diplomové práce a 

také hledání práce.  
Absolvent specializace internetové systémy je inženýrem s takovými 

dovednostmi, které mu umožní získat práci programátora, 
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Předměty: 
• Algoritmy a datové 

struktury 
• Angličtina 
• Architektura počítačů 
• Fyzika 
• Implementované systémy 
• Informatické systémy 
• Inženýrské základy 

programování 
• Lineární algebra a 

analytická geometrie 
• Logika pro informatiky 
• Management informativní 

databáze 
• Management malého 

podniku 
• Management 

programových předsevzetí  
• Matematická analýza 
• Odborná praxe 
• Operační systémy 
• Programování 
• Programování v javě 
• Projekt 
• Systémy počítačové 

grafiky 
• Technika logické a číselné 

soustavy  
• Tělesná výchova 
• Veřejné a odborné 

problémy informatiky 
• Volitelný předmět 
• Základy databáze 
• Základy elektroniky a 

měření 
• Základy metod probability 
• Základy počítačových sítí 
• Základy počítačových 

systémů 
• Základy rozhodování 
• Základy umělé inteligence 
• Seminář k diplomové práci 
• Diplomová práce 
 
Předměty specializace: 
internetové systémy 
• Databáze v internetových 

aplikacích 
• Disperzní programování 
• Moderní technologie web 
• Multimediální systémy 
• Pokročilé programování v 

javě 
• Programování .net 
• Programování mobilních 

zařízení 
• Programování systému web 
• Rozvoj jazyků a prostředí 

programování 
• Systém e-byznys 
• Systémové programování 
• Vícerozsahové systémy 
 
Předměty specializace: 
systémy a počítačové sítě 
• Bezpečnost počítačových 

sítí a systémů 
• Databáze 
• Management webových 

systémů 
• Moderní systémy pro 

databáze 
• Počítačové systémy řízení 
• Pokročilé otázky 

počítačových sítí 
• Pokročilé systémové 

architektury  
• Programování v 

skriptových jazycích  
• Síťové operační systémy 
• Směry rozvoje 

informačních systémů  
• Systémy disperzního a 

souběžného přetváření  
• Základy evokace systémů 

kde jsou využívány nejnovší technologie Web nebo .NET, a kde jsou 
zpracovány a zaváděny systémy využívané v mobilních zařízeních. 
Získané zkušenosti může rovněž využít na místě specialisty pro 
testování, specialisty v oblasti bezpečnosti informačních systémů, 
nebo v profesi konzultanta.  

 

Absolvent specializace systémy a počítačové sítě je inženýrem s 
dovednostmi, které mu umožní získat práci při tvoření programů, 
zavádění systémů a počítačových sítí. Může také pracovat jako 
administrátor systémů nebo počítačových sítí. Po absolvování studia 
je inženýr této specializace připraven vést vlastní podnik v oblasti 
informatických a výrobních služeb. Může také pracovat jako 
informatik-systémový inženýr nebo projektant.  

 

Studentský vědecký kroužek ENTI je studentská organizace, 
kterou tvoři studenti pro studenty. Na příští akademický rok se mj. 
připravuje kurz CISCO. 

 

Během studia se student seznámí s následujícími předměty: 
Programování – v rámci cvičení student poznává pravidla strukturálního 

programování podle vzoru jazyka PASCAL (v dalším semestru pravidla 
objektivního programovací jazyka C++). Student poznává základní typy 
databáze užívané v programovacích jazycích a také instrukce k 
programovacímu jazyku. Probírá se zápis algoritmu přetváření údajů v daném 
jazyce. Na začátku je zvláštní pozornost věnována definovaní a tvoření 
procedur a funkcí a také problému přenosu parametrů. 

Operační systémy – v rámci přednášky student poznává základy výstavby 
a fungování operačních systémů. Student získává základní znalosti z oblasti 
fungování vícerozsahových operačních systémů, metod při plánování 
přidělení procesoru a také synchronizace procesů. Kromě toho je cílem 
znalost fungování virtuální paměti, dále hromadné paměti a souborů 
současných operačních systémů. 

Základy počítačových sítí – cílem je získat znalosti o základních 
problémech počítačových sítí, zejména lokálních sítí LAN, jedná se zároveň 
o technické otázky, ale i o pravidla vlivu takovýchto sítí. Seznámení s 
aktuálním rozvojem počítačových sítí.  
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. V 

případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, 
které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se 
započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří 
předkládají starší maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů 
uvedených na maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, 
které uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet disponibilních 
míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro přijímací řízení tak jako 
v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 

Lékařské vyšetření je vyžadováno od lékaře – specialisty (poukaz k lékaři je 
možno vyzvednout na Sekretariátu pro přijímací řízení). 
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Ústav jazzu 
obor: JAZZ A ESTRÁDNÍ HUDBA  

3-leté bakalářské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové   

U nás hudební vzdělávání nekončí, můžeš se stát studentem Jazzu v Nise. 
Vysoká škola nabízí studentům řadu stipendií: sociální, ubytovací, stravovací 
a ve druhém roce vědecké stipendium. 

Během studia je možné zlepšit dovednosti jazzové hry na vybraném 
nástroji nebo jazzový zpěv, všechny nutné předměty a otázky týkající se 
vývoje hudby jsou vedeny na akademické úrovni. Studenti mají možnost 
účastnit se vědeckých kroužků.  

Vysoká škola má hudební zařízení na vysoké úrovní: v každé třídě piano, 
zařízení HI-FI (cd/mp3/USB), zdůraznění basů a kytary – zesilovače, třídy 
bicích nástrojů - jazzové soubory, klavírní třídy – klavíry, vokální třídy a big 
band – mikrofony, zesilovače, klavír, bicí nástroje atd. 

 

Přednášky vedou vynikající hudebníci jazzu, tj.: 
Dr. hab. Wojciech Niedziela, prof. PWSZ v Nise – jazzový klavírista, 

skladatel. Přes 20 let vyučuje následující předměty: klavír, jazzová harmonie. 
Nahrál přibližně 30 desek s takovými tvůrci jako: J. Pt. Wróblewski, P. 
Wojtasik, E. Kulety, L. Szafran a také 4 autorské desky, přičemž „To Kiss the 
Ivories” mu přinesla dvě nominace na Cenu Fryderyka v roce 2000. Laureát 4 
soutěží (mj. získal cenu GRAND PRIX na Festivalu jazzových klavíristů v 
Kaliszu v roce 1985). 

Dr. hab. Jacek Niedziela, prof. PWSZ v Nise – kontrabas, historie jazzu. 
Jeden z nejznačnějších polských jazzových kontrabasistů, mnohonásobný 
laureát magazínu „Jazz Fórum” a také laureát mnoha prestižních cen v 
jazzových soutěžích.  

Dr. hab. Karol Ferfecki, prof. PWSZ v Nise - pedagog jazzové kytary 
od roku 1981. Laureát III. Celostátní soutěže v jazzové improvizaci. Kromě 
didakticko-vědecké práce se věnuje také studijní a koncertní působnosti. 

Dr. Piotr Baron  – hudební skupiny, zpěv, sbor. Dirigent a zpěvák, 
umělecký ředitel Festivalu slezských skladatelů, stále koncertuje s Komorním 
orchestrem v Glivicích. Autor mnohých vědeckých publikací a také skladatel 
dětských písniček a varhanních souborových skladeb a skladeb pro komorní 
kolektiv.  

Dr. Grzegorz Nagórski – pozoun, big band. Od roku 1996 je považován 
za nejlepšího polského pozounistu v anketě čtenářů magazínu „Jazz Fórum”. 
Nahrál více něž 15 desek, vystupoval s Irou Sullivanem, Joe Hendersonem, 
Michaelem Beckerem.  

Mgr. Piotr Baron - saxofon, základy improvizace. Spolupráce s 
hudebníky jako jsou: Ray Charles, Art Farmer, Billy Harper. Dosud nahrál 
více než 60 CD a LP, z toho 7 autorských. Přes 20 let zaujímá čelní místo v 
anketě „Jazz Top” časopisu „Jazz Fórum”.  
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Předměty: 
• Analýza hudebního 
jazzového díla a hry 

• Big-band (pouze pro 
instrumentalisty) 

• Cizí jazyk 
• Dikce a recitace 
• Emise hlasů 
• Estrádní praxe 
• Hra na klavír 
• Hudební režie 
• Improvizace 
• Informační 
technologie 

• Instrumentální 
propedeutika 

• Instrumentální soubor 
/ vokální soubor 

• Instrumentální znalosti 
• Jazzová harmonie 
• Kompozice a aranžmá 
• Literatura a dějiny 
jazzu 

• Ochrana 
intelektuálního 
vlastnictví 

• Ozvučovací techniky 
• Rozvoj sluchové 
kompetence 

• Rytmy v jazzu 
• Sbor 
• Studiové techniky  
• Tělesná výchova 
• Volitelný hlavní 
nástroj: klavír, 
kontrabas, kytara, bicí 
nástroj, trubka, 
pozoun, saxofon, 
sólový zpěv 

• Volitelný předmět: 
dějiny hudby, analýza 
hudebního díla 

• Volitelný předmět: 
filozofie a logika 

• Volitelný předmět: 
kulturní instituce a 
pravidla jejich 
fungování, propagace 
kultury a organizace 
akcí 

• Volitelný předmět: 
psychologie, veřejná 
komunikace 

• Volitelný předmět: 
výuka hudby, pravidla 
hudby  

• Metodologie 
vědeckého výzkumu a 
seminář k diplomové 
práci 

• Diplomová práce 
 

Mgr.  Adam Buczek - bicí nástroje. Žák mj. Antoniho Ramoli, 
Eda Soph’a, Rona Finka. Stipendista North Texas State University a 
Berklee College of Music v Bostonu. Věnuje se didaktické a 
koncertní činnosti. Spoluautor 8 desek.  

 
Po absolvování studia je absolvent připraven k: 
 

• vedení aktivní koncertní a nahrávací činnosti (v kulturních 
institucích nebo individuálně), 

• pořádání hudebních workshopů, 
• spolurealizaci uměleckých a multimediálních projektů, 
• organizování estrádních podniků (koncerty, festivaly) v oblasti 

jazzové a příbuzné hudby, 
• práci ve všeobecném a hudebním školství 1. a 2. stupně (po 

absolvování navazujícího magisterského studia) 
 
Získání bakalářského titulu dává možnost dalšího zvdělávání v 

navazujícím magisterském programu. 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní i distanční studium s maturitní zkouškou podle nových či starých pravidel 

jsou přijímáni na základě dvoustupňové kvalifikace. Ta se skládá z přijímací zkoušky a z 
výsledných známek na vysvědčení. Podmínkou pro postup k dalšímu stupni kvalifikačního 
systému je složit přijímací zkoušky.  

 

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: 
1. Ústní zkouška ve smyslu sluchově- melodického, harmonického a rytmického cvičení 
2. Zkouška z hlavního nástroje:  
- klavír, saxofon, trubka, pozoun, kytara, kontrabas, basová kytara:  
Uchazeči si musí připravit dvě charakterově rozdílná jazzová díla spolu s improvizací. Komise 
může požádat o předvedení dodatečného třetího díla a o přečtení notového zápisu a vista. 
- bicí nástroje: 
Uchazeč si musí připravit dvě charakterově odlišná hudební díla a přečíst a vista jedno dílo 
- zpěv: 
Uchazeči si musí připravit jednu písničku ve svém rodném jazyce a jazzové dílo v angličtině a 
také představit fragment básně nebo prózy. 
 

POZOR! 
Uchazeči si musí připravit svůj program s vlastním doprovodem nebo doprovodem nahraným 
na desce. Vyšší škola zaručuje kytarový a basový zesilovač, klavír a bicí nástroj. 
Uchazeči, kteří budou dělat zkoušku se saxofonem, trubkou, pozounem, kytarou, kontrabasem a 
také basovou kytaru, se musí přihlásit s vlastním nástrojem. 
Při výpočtu pořadí se bere průměr dosažený při přijímací zkoušce z obou dvou částí. 

Soutěž vysvědčení 
V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, 

které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se započtou 
pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na maturitním 
vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které uchazeči stanoví jeho místo 
na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Lékařské vyšetření není nutné. 
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Ústav kosmetologie 
obor: KOSMETOLOGIE   
specializace: chemie a kosmetická technologie, speciální 
kosmetologie  
3-leté bakalářské studium 
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové  

Studium má největší počet studijních míst a o přijetí studentů rozhodují 
výsledné známky na vysvědčení. U distančního studia doporučujeme 
konkurenční kolejné a nevyžadujeme titul technika kosmetických služeb. 
Disponujeme didaktickým zařízením na nejvyšší úrovni – vysoká škola vlastní 
tři kosmetická pracoviště, která se nacházejí v nové budově a mají didaktické 
zázemí na nejvyšší úrovni. Pro výuku zajišťujeme profesionální kosmetiky, u 
kterých se studenti učí a pracují. Kromě toho má univerzita nové a dokonale 
vybavené vědecké pracoviště kosmetologie na vysoké úrovni, mj. chemické 
pracoviště, pracovny anatomie, fyziologie, fyzioterapie a masáže, učebny 
fitness a počítačové pracovny. Hybnou silou vzdělávání je vynikající vědecko-
didaktický tým pedagogů. Zaměstnáváme mnohé akademické pracovníky, 
kteří mají dlouholetou praxi ve vzdělávání a odborné zkušenosti získané na 
nejlepších polských univerzitách. Jsou to odborníci, jejichž vědecké práce jsou 
publikovány nejen v Polsku, ale také v zahraničí. 

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a praktické výuky. Přednášky se 
konají v nové budově, která má moderní vybavení učeben (multimediální 
projektory, laptopy, bezdrátovou síť Wi-fi ). Studenti se během praktické 
výuky v oblasti kosmetologie, vizáže, fyzioterapie, biologické obnovy a 
masáže učí a pracují ve dvojicích - provádějí kosmetické zákroky na sobě - 
díky provádění jednotlivých zákroků mají možnost získat znalosti a odborné 
dovednosti. Studenti mají dále možnost zlepšit svou odbornou profilaci účastí 
na cvičeních ve střediscích biologické obnovy, na státních a zahraničních 
školeních různých firem, jsou pořádány zájezdy na kosmetické trhy a vědecké 
konference. Aktivní zájemci se mohou účastnit vědeckých kroužků, což jim 
dává navíc možnost rozšířit si své znalosti z oblasti kosmetologie, chemie 
nebo dermatologie. 

V rámci oboru jsou vyučovány dvě specializace: speciální kosmetologie a 
také chemie a kosmetická technologie. Větší počet cvičení tvoří praktická 
výuka, během které student získává znalosti a odborné dovednosti, a dále se 
účastní následujících přednášek: ošetřovací kosmetologie, zkrášlující a 
léčebná kosmetelogie, vizáž, fyzioterapie a masáž, biologická obnova, také 
relaxační techniky a cvičení fitness.  

Cílem předmětu speciální kosmetologie je seznámení studentů s procesem 
stárnutí, fyzikálně chemickými a funkčními změnami organismu, teorií 
stárnutí, elektrostimulací a interferencí, zákroky exfoliace při použití různého 
druhu kosmetický přípravků. 

Absolvent má vysokoškolské odborné vzdělání v oblasti kosmetologie a 
získá titul bakalář – kosmetolog.Hlavní oblast působení Kosmetologie je tělo  
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Předměty: 
• Anatomie 
• Biofyzika 
• Biochemie 
• Biologie a genetika 
• Cizí jazyk 
• Farmakologie 
• Fyziologie a patofyziologie 
• Histologie 
• Hygiena 
• Informační technologie 
• Mikrobiologie a 

imunologie 
• Odborná etika 
• Odborná praxe 
• Ochrana intelektuálního 

vlastnictví  
• Propagace zdraví a 

zdravotního vzdělávání 
• První pomoc 
• Psychologie 
• Tělesná výchova 
• Metodologie vědeckého 

výzkumu a seminář k 
diplomové práci 

• Diplomová práce 
 
Předměty specializace: 
chemie a kosmetická 
technologie 
• Aplikovaná kosmetologie 
• Biologická obnova 
• Dějiny kosmetologie 
• Dermatologie 
• Estetická medicína 
• Estetika 
• Fyzioterapie a masáž/ 

fyzioterapie 
• Chemie kosmetických 

surovin 
• Kosmetická chemie 

/chemie a technologie 
kosmetických přípravků 

• Marketing a management 
při uvádění kosmetického 
zboží na trh 

• Ošetřovací kosmetologie/ 
aplikovaná kosmetologie 

• Ošetřovna dermatologie 
• Právní akt výroby a 

uvedení kosmetického 
zboží na trh/ lékařský 
zákon 

• Profylaktická kosmetologie 
• Receptura kosmetických 

přípravků 
• Relaxační techniky 
• Techniky biologické 

obnovy  
• Technologie tvaru 

kosmetických přípravků 
• Základy farmakognozie a 

technologie rostlinných 
surovin 

• Zkrášlující kosmetologie  
 
Předměty specializace: 
speciální kosmetologie 
• Dějiny kosmetologie 
• Dermatologická onkologie  
• Dermatologie 
• Estetická dermatologie 
• Estetika 
• Formování postavy při 

použití zákroků z oblasti 
balneoterapie a 
hydroterapie 

• Fyzioterapie a masáž 
• Kosmetická chemie 
• Léčivá kosmetologie 
• Lékařský zákon a právní 

aspekty v kosmetických 
službách 

• Marketing a management v 
kosmetických službách 

• Odborná kosmetologie 
• Ošetřovací kosmetologie 
• Plastická chirurgie 
• Pravidla správného 

stravování a dietetika  
• Receptura kosmetických 

přípravků 
• Relaxační techniky 
• Sensorika a aromaterapie 
• Vizáž a stylizace 
• Základy alergologie 
• Zkrášlující kosmetologie 
 

člověka, od specialistů v této oblasti je třeba očekávat rozsáhlé a 
odborné vědomosti, velkou angažovanost a smysl pro zodpovědnost. 

Odborná praxe je jedna z důležitých prvků odborného vzdělávání. 
Během praxe mají studenti za úkol prakticky využívat získané 
teoretické odborné znalosti z různých oblastí: kosmetologie, 
fyzioterapie, estetika, psychologie, cílem je také zdokonalit své 
znalosti získané během studia. Studenti se rovněž učí žádaným 
postojům v daném povolání.  

Odborná praxe probíhá v kosmetických salonech, v lázeňských 
centrech na území státu a v zahraničí. Praxe trvá celkem 4 týdny (160 
hodin) a je vykonávána po II. semestru a další 4 týdny (160 hodin) po 
IV. semestru.  

Po ukončení studia mohou absolventi pracovat: 
• v kosmetických salonech, ve střediscích biologické obnovy, v 

lázeňských centrech  
• v dermatologických salonech, jako spolupracovníci v oblasti péče o 

kůži,  
• ve firmách produkujících kosmetiku, jako pracovníci zúčastňující se 

zpracovávaní receptur nových výrobků, kontroly kvality a 
marketingové činnosti.  

• v distribuční síti kosmetiků, jako prodavači, konzultanti a poradci 
zákazníků 

• v kosmetických firmách jako instruktoři pro obsluhu kosmetického 
zařízení.  
V Ústavu kosmetologie působí studentský vědecký kroužek 

EZIS. Studenti rozšiřují své vědomosti, realizují nápady a iniciativy 
členů vědeckého kroužku z kosmetologie. Plodem jejich činnosti je 
organizování různých výzkumných školení, prezentace hlavních 
kosmetických a dermatologických firem. Kroužek EZIS se také 
účastní kosmetických konferencí a veletrhů, kterých se také mohou 
účastnit zbývající studenti Ústavu kosmetologie.  
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 

Lékařské vyšetření je požadováno od lékaře-specialisty (poukaz k lékaři 
si můžete vyzvednout na Sekretariátu pro přijímací řízení). 
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Ústav ošetřovatelství 
obor: OŠETŘOVATELSTVÍ  

3-leté bakalářské studium 
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

  distanční studium – dálkové  

Na oboru Ošetřovatelství v PWSZ v Nyse nezůstává student v anonymitě, 
praktická výuka se koná v nemocnici nedaleko univerzity a studenti mají kromě 
výuky také čas na „studentský život“ a zahraniční exkurze, na kterých mohou 
získat nové zkušeností.  

Učebny jsou dokonale vybavené moderním multimediálním zařízením a 
cvičná pracoviště jsou vzorně připravená.  

Ústav ošetřovatelství obdržel pozitivní ohodnocení Státní akreditační komise a 
Státní akreditační rady lékařského školství jako důkaz vysoké kvality vzdělávání.  

Přednášky jsou vedeny kvalifikovaným týmem lékařských pracovníků: 
profesory, doktory, magistry ošetřovatelství. Přednášky probíhají v přednáškových 
učebnách vybavených moderním multimediálním zařízením. 

Cvičení je způsob výuky vedený na specializovaném a moderně vybaveném 
pracovišti. Během výuky se student učí pravidlům, technikám a procedurám pro 
výkon ošetřovacích zákroků. V simulovaných situacích (na figurínách) se učí 
nově získané znalosti a dovednosti uplatnit a ošetřit pacienta ve shodě se zásady a 
standardy, které jsou všeobecně platné. 

Praktická výuka se koná ve zdravotnickém zařízení (nemocniční oddělení, 
zdravotní střediska, jesle) pod vedením učitelů – vedoucích. Vědomosti získané na 
ošetřovatelských pracovištích tak student přenáší do reálného života a také získává 
dovednosti pro týmovou práci. Vytváří si tak postoj s ohledem na vědomí, 
poctivost a zodpovědnost za druhého člověka.  

Absolvent získá vyšší vzdělání a titul bakalář ošetřovatelství. Dosáhne 
kvalifikace ve shodě s evropskými standardy Evropské unie v oblasti 
ošetřovatelské péče. 

Odborná praxe probíhá pod dohledem koordinátora a trvá 10 týdnů. Student 
během praxe získává odborné zkušenosti, procvičuje a upevňuje si naučené 
techniky a vědomosti. V době praxe se studenti učí samostatnosti při plánování 
péče o pacienty, přičemž musí brát v úvahu závazné zásady a standardy.  

Kromě didaktické nabídky na Ústavu funguje: 
1. Fond dr. Clown – studenti pomáhají při léčbě smíchem a zábavou mezi 

dětmi, které jsou v dětské nemocnice v Nise. 
2. Dobrovolnictví v hospici – studenti působí jako dobrovolníci, podporují a 

pomáhají osobám, které jsou v hospici, a jejich rodinám.  
3. Prozdravotní akce – studenti se aktivně zúčastňují četných profylaktických 

programů, např. Dny srdce, Mikulášky.  
4. Projekt „Leonardo da Vinci“ – učitelé našeho Ústavu se jako jediní v 
Polsku účastnili přípravy výkazu ošetřovatelských dovedností – šlo o pilotní 
projekt „Evropské kompetence v ošetřovatelství“.  
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Předměty: 
• Anatomie 
• Anesteziologie a 
ošetřovatelství v 
ohrožení života 

• Biochemie a biofyzika 
• Cizí jazyk 
• Dietetika 
• Farmakologie  
• Filozofie a etika 
povolání ošetřovatele 

• Fyzikální výzkum 
• Fyziologie 
• Genetika 
• Geriatrie a geriatrické 
ošetřovatelství  

• Chirurgie a 
chirurgické 
ošetřovatelství 

• Informační 
technologie 

• Interna a interní 
ošetřovatelství  

• Mikrobiologie a 
parazitologie 

• Nemocniční infekce 
• Neurologie a 
neurologické 
ošetřovatelství  

• Odborná praxe 
• Ošetřovatelský 
výzkum 

• Paliativní péče  
• Patologie 
• Pedagogika 
• Pediatrie a pediatrické 
ošetřovatelství  

• Podpora zdraví  
• Porodnictví, 
gynekologie a porodně 
gynekologické 
ošetřovatelství 

• Psychiatrie a 
psychiatrické 
ošetřovatelství 

• Psychologie 
• Radiologie 
• Rehabilitace a 
ošetřování 
handicapovaných  

• Sociologie 
• Tělesná výchova 
• Veřejné zdraví 
• Záchranářství 
• Základní zdravotní 
péče  

• Základy 
ošetřovatelství  

• Zákony 
• Seminář k diplomové 
práci 

• Diplomová práce 

Na Ústavu ošetřovatelství působí vědecký kroužek MEDIC.  
Mezi programové činnosti kroužku patří především přednášky, 
ukázky a školení v medicíně, znalost přírodní léčby a profylaxe 
nemoci, práce v hospici v Nise, NHS v nemocnici v Nise, v 
domovech sociální péče, ve školách a farmaceutických firmách. 
Motto členů kroužku je: služba životu a zdraví člověka.  

 
e-learning: http:/www.pwszn.webpark.pl/Pielegniarstwo.htm  

 
• Pracovní perspektivy po získání titulu bakalář: 
• nemocniční oddělení – všechna lékařská specializovaná 

pracoviště 
• ústavy základní zdravotní péče  
• specializované poradny 
• ústavy léčebné péče 
• oddělení záchranářství 
• sanatoria, lázně 
• kliniky a katedry lékařských univerzit 
• školy 
• instituce dohlížející na ochranu zdraví 
• ústavy zdravotnických zařízení 
• zdravotní oddělení samosprávných institucí 
• střediska podpory zdraví 
• infrastruktura fondu ochrany zdraví 
• redakce časopisů a také poradce rozhlasových a televizních 

programů  
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření je požadováno od lékaře-specialisty (poukaz k lékaři 

si můžete vyzvednout na Sekretariátu pro přijímací řízení). 
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Ústav řízení výroby a služeb 
obor: ŘÍZENÍ VÝROBY A SLUŽEB 
specializace: řízení výroby a služeb, řízení jakosti, 
řízení bezpečnosti  
3,5-leté inženýrské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

  distanční studium – dálkové  

Náš obor považuje za důležité získání praktických schopností. Získané 
znalosti - díky kvalifikovanému vědeckému týmu – jsou aplikovány v praxi v 
moderních laboratořích. To dává obrovskou šanci získat atraktivní 
zaměstnání. Studenti sami navrhují témata diplomové práce a odborná praxe 
jim má pomoci při zvoleném tématu diplomové práce. Připravujeme Vás 
prostě na povolání! Obor Řízení výroby a služeb je považovaný za 
nejuniverzálnější, co se týče zahájení vlastního podnikání. 

Univerzita nabízí moderní počítačové laboratoře, nejnovější software v 
oblasti řízení výroby a služeb, moderní laboratoře v oblasti základního 
výzkumu, metrologie a projektování. 

Ústav má pozitivní hodnocení Státní akreditační komise vydané v roce 
2008. Přednášky vedou odborníci z řízení výroby a služeb uznávaní v Polsku i 
v zahraničí: 6 profesorů, 11 doktorů a 9 asistentů. 

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a projektů, také 
laboratorními cvičeními. Pracovníci na svých internetových stránkách nebo 
pomocí elektronické pošty poskytují studentům informace a potřebné výukové 
materiály.  

Vzdělávání studentů je zaměřené na oblast výroby a plánování výrobních 
procesů založených na zlepšení znalostí řízení. Absolventi získají rovněž 
ekonomické a obchodně-právní znalosti, spojené se znalostmi moderních 
informačních technologií.  

 Odborná praxe je pro budoucí inženýry nezbytným doplňkem teoretické 
výuky. Praxe probíhá ve výrobních podnicích (továrnách) a týká se služeb, 
což vytváří další možnost komunikovat s možnými budoucími zaměstnavateli. 
Praxe jsou organizovány takovým způsobem, aby každý student mohl poznat 
podmínky fungování podniku a využít znalosti získané během studia k řešení 
problémů při postupech výroby a služeb. Praxe trvá 4 týdny a realizuje se 
během 6 semestrů. 

Absolvent, který končí studium v tomto oboru může vést vlastní výrobní 
podnik a služby. Může také pracovat v podniku jako výrobní inženýr nebo 
inženýr vývoje výrobků v oddělení konstrukčního nebo technického 
projektování. Může také obsadit pozici inženýra kvality, řídit kolektiv 
pracujících nebo organizační či technickou přípravu výroby. 

Během studia se studenti učí mj.: 
Pravidla vedení podniku – cílem je předat praktické znalosti a dovednosti za 

účelem realizace vlastního podnikatelského cíle a podporovat hospodářské a 
podnikatelské postoje,působit v reálném hospodářství volného trhu v Polsku a EU. 
Přednášky se stávají průvodcem v oblasti řízení, financí, zákona, stejně jako i 
psychologie prodeje a řízení lidí. Kromě toho si přednášky kladou za cíl přiblížit  
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Předměty: 
• Automatizace a robotizace 

výrobních procesů 
• Cizí jazyk 
• Ekologie a řízení prostředí 
• Etika byznysu 
• Fyzika 
• Informační technologie 
• Inženýrská grafika, 

informatika a počítačová 
podpora inženýrských prací 

• Inženýrské projektování 
• Logistika podniku 
• Marketing 
• Matematika, statistika, 

operační výzkum 
• Metodika řešení problemů 
• Metrologie 
• Mikroekonomie, 

makroekonomie 
• Nauka o materiálech 
• Obchodní zákon 
• Odborná praxe 
• Pravidla vedení podniku 
• Projekt 
• Řízení 
• Řízení kvality a 

bezpečnosti 
• Tělesná výchova 
• Výpočet nákladů pro 

inženýry, finance a 
účetnictví 

• Výrobní proces 
• Výrobní řízení a služby 
• Základy ochrany 

intelektuálního a 
průmyslového vlastnictví 

• Seminář k diplomové práci 
• Diplomová práce 
 
Předměty specializace: 
řízení výroby a služeb 
• Integrované systémy řízení 
• Operační řízení výroby 
• Organizace výroby a 

služeb 
• Personální řízení  
• Počítačová podpora řízení 
• Použití informatiky v 

organizacích 
• Programovací jazyk 
• Projektování 

technologických procesů  
• Řízení plánování 
• Systémy cad/cam a osn 
• Technologická příprava 

výroby pomoci počítače  
 
Předměty specializace: 
řízení bezpečnosti 
• Bezpečnost v řízení 

informací 
• Ergonomie a fyziologie v 

oblasti bezpečnosti práce 
• Identifikace a následky 

ohrožení 
• Inženýrství bezpečnosti  
• Inženýrství technické 

bezpečnosti 
• Kontrola a audit v řízení 

bezpečnosti  
• Kvantitativní metody a 

jakostní zhodnocení rizik 
• Monitorování a 

modelování ohrožení 
bezpečnosti 

• Organizace a fungování 
bezpečnostního systému  

• Prostředky zabezpečení 
• Technické bezpečnostní 

systémy 
 
Předměty specializace: 
řízení jakosti 
• Ekonomika jakosti  
• Integrovaná výroba pomocí 

počítačů 
• Integrované systémy řízení 

v oblasti bezpečnosti práce 
• Normalizace v řízení 

jakosti 
• Produkce výroby a služeb  
• Řízení jakosti služeb 
• Řízení jakosti výroby 
• Řízení lidských zdrojů 
• Řízení projektu 
• Statistické metody v řízení 

jakosti 
• Technologické procesy 

znalosti při posuzování tržního potenciálu, budování strategií, vyhledávání 
obchodních partnerů (spotřebitelé nebo dodavatelé) a také při získávání 
vnějších finančních zdrojů. 

Počítačová podpora inženýrských práci - cílem je seznámit studenty s 
nástroji prostorového modelování 3D pomocí specializovaných počítačových 
programů. Studenti získají dovednosti pro rýsování hmoty a také vytváření 
týmů, připravují technickou dokumentaci, která je založena na prostorových 
modelech. Získávají také základní nástroje k analýze a tvorbě animací. 

Logistika - přednášky si kladou za cíl seznámit studenty s podstatou 
logistiky používané v různých fázích činnosti podniků, od oblasti 
předzásobení, konzervace materiálu, přes základní činnosti (tedy hlavně 
výrobu) až po distribuci produktů a služeb. Cílem je rovněž představit 
způsoby organizace základní infrastruktury logistických procesů, aby 
absolventi mohli používat správné varianty řešení při skutečném fungování 
podniku. 
 
Studenti mají příležitost rozšířit si své znalosti a dovednosti účastí ve 
vědeckých kroužcích:  
• MŁODZI PROJEKTANCI (Mladí návrháři) - činnosti řízení  
• ABACULUS - činnosti v oblasti strojírenské výroby.  
V průběhu studia mají studenti možnost získat další práva díky 
organizovaným workshopům a kurzům: 
• AutoCAD (Mezinárodní certifikát firmy Autodesk)  
• AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Mezinárodní certifikát 
firmy Autodesk)  
• programátor CNC pro obráběcí stroje. 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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výroby 

Ústav veřejného zdraví 
obor: VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
specializace: podpora zdraví, organizace sociální péče 
3-leté bakalářské studium 
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

  distanční studium – dálkové   

V tomto oboru studia existují dvě specializace. První je vzdělání, které má 
připravit studenty hlavně pro výkon spíše administrativních funkcí. Druhý typ 
specializace je zaměřen na práci všeobecného lékařského ošetřovatele, který 
bude schopen pečovat o jednotlivce vyžadující sociální péči, stejně tak ale 
dokáže vést dům sociální péče a také rodinné a životní zázemí ošetřovatelská 
centra.  

Výuka formou přednášek, laboratoří a cvičení probíhá v moderně 
vybavených vyučovacích a cvičných učebnách. Vysokou kvalitu studia 
zajišťuje vynikající didaktický tým, tvořený odborníky zejména ze slezských 
výzkumných center. 

Potvrzení vysoké kvality vzdělávání bylo dosaženo v roce 2009 pozitivním 
ohodnocením Státní akreditační komise.  

Praxe trvá 5 týdnů a umožňuje poznat profesi „v jejím zákulisí“. Praxe 
probíhá ve zdravotnických zařízeních, osvětově výchovných institucích, 
domovech sociální péče, ústavech léčebné péče. Umožní získat znalosti o 
profylaktických a vzdělávacích činnostech, cílech Státního zdravotní 
programu, zdravotní péči, fyzické a sociální rehabilitaci, a dále umožní 
seznámit se s fungováním výše uvedených institucí. Díky praxi mohou 
studenti zvážit, zda se rozhodli správně. 

Získané vzdělání umožňuje výkon různých vzdělávacích funkcí spojených 
s podporou a ochranou zdraví, a také umožňuje pokračovat ve vzdělávání na 
magisterské úrovni. 

Absolventi Veřejného zdraví naleznou zaměstnání zejména na pracovištích 
určených k řešení zdravotních problémů ve veřejných nemocnicích, 
střediscích zdravotních služeb, školách, soukromých firmách, velkých 
korporacích a vládní úřadech, ale také v nevládních organizacích.  

 
Studenti se učí mj.: 

Podpora zdraví a zdravotní výchova v sociální péči – výuka předmětu umožňuje 
plánování a realizaci programů, studenti zaujímají aktivní postoj vůči 
zdravotním problémům, získávají dovednosti pro plánování způsobu řešení 
některých zdravotní problémů.  

Organizace a řízení – výuka předmětu umožňuje seznámit se se základy 
organizací v oblasti zdravotní péče a také představit tržní a životní prostředí 
strategického řízení ústavů zdravotní péče. 
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Předměty:  
• Cizí jazyk 
• Ekonomie a finance 
• Filozofie a základy 
etiky 

• Informační 
technologie 

• Kvalifikovaná první 
pomoc  

• Lékařská propedeutika 
• Nauka o člověku 
• Odborná praxe 
• Ochrana 
intelektuálního 
vlastnictví 

• Organizace a řízení 
• Pracovní bezpečnost a 
ergonomie 

• Problémy zdraví v 
mezinárodním měřítku 

• Propedeutika 
veřejného zdraví 

• Tělesná výchova 
• Veřejná komunikace 
• Záchranářství 
• Základy biostatistiky 
• Základy demografie 
• Základy ekonomie 
• Základy epidemiologie 
• Základy ochrany 
prostředí 

•  základy podpory 
zdraví a zdravotní 
výchovy 

• Základy psychologie 
• Základy sanitarně 
epidemiologického 
dohledu  

• Základy sociologie 
• Základy stravování 
člověka 

• Základy veřejné a 
zdravotní politiky 

• Základy zákona 
• Základy zdravotního 
prostředí 

• Základy životního a 
zdravotního pojištění  

• Seminář k diplomové 
práci 

• Diplomová práce 
 
Předměty specializace: 
podpora zdraví 
• Duševní zdraví 
• Mezinárodní působení 
na podporu zdraví 

• Nevládní organizace v 
podpoře zdraví  

• Podpora schopnosti 
pohybu 

• Profylaxe závislostí 
• Psychospolečenské 
problémy nemocných 
a handicapovaných 
lidí 

• Sociální a civilizační 
nemoci  

• Stravování v profylaxi 
a nemoci 

• Terapie  
• Zdravotní péče rodiny 
• Zdravotní programy a 
jejich konstruování 

 
Předměty specializace: 
organizace sociální 
péče 
• Ekonomika a 
financování sociální 
péče 

• Organizace a vedení 
domovů sociální péče 

• Paliativní péče 
• Podpora zdraví a 
zdravotní výchova v 
sociální péči 

• Pomoc v krizových 
situacích 

• Profylaxe sociálních 
nemocí 

• Rehabilitace 
handicapovaných lidí 

• Sociální patologie 
• Sociální pedagogika 
• Základy geriatrie 
• Zákony v sociální péči 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné. 
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Ústav veřejného zdraví 
obor: ZÁCHRANÁ ŘSTVÍ 
 
3-leté bakalářské studium 
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  

  distanční studium – dálkové  
 

Vzdělávání v oboru Záchranářství bylo v Polsku zavedeno v říjnu roku 
2001, na Státní vysoké odborné škole v Nise je vyučováno již od října roku 
2002. Máme tedy v tomto oboru dostatek zkušeností. 

Povolání záchranáře je vedle záchranného lékaře a záchranné 
ošetřovatelky klíčovým povoláním při vytvářejícím se integrovaném 
záchranářském systému v Polsku. Jedná se o povolání všeobecně vážené v 
zemích Evropské unie. Záchranář spolupracuje jako partner s lékaři a 
záchrannými ošetřovatelkami v oblasti zachraňování lidí v situacích přímého 
ohrožení života nebo zdraví bez ohledu na rozdíly mezi dospělými a dětmi.  

Cílem výuky je příprava příslušného pracovníka záchranné jednotky 
fungující v Polsku v rámci integrovaného záchranářského systému, který má 
vědomosti a dovednosti umožňující zaměstnání v těchto jednotkách. Podle 
předběžných odhadů je potřeba asi 4000 záchranářů, aby Systém záchranářství 
v Polsku mohl plně fungovat.  

Výuka probíhá formou přednášek, laboratorních cvičení. Cvičení jsou 
prováděna v moderně vybavených třídách a cvičných učebnách, dále také v 
terénu a nemocnici. Vědecké pracoviště univerzity disponují zařízeními pro 
multimediální prezentace, pro nácvik první pomoci – figuríny dospělých a 
dětí, masky pro umělé dýcháni z úst do úst, zařízení nutné k resuscitaci, 
defibrilátor (AED), transportní ventilátory (ventilace, vzduchové cesty), 
zajištění intravenózního vpichu, zařízení používané pro zabezpečení před 
zraněním, záchranné vesty KED, fixační límce, dlahy, nosítka a páteřní desky. 
Studenti mají přístup ke kvalitnímu zařízení, které budou následně používat v 
zaměstnání.  

Studenti se učí poskytnout efektivní péči první pomoci na místě zásahu, 
zvláště se jedná o lékařskou záchrannou činnost prováděnou v náhlých 
situacích u dospělých a děti bez ohledu na příčinu těchto situací. Studenti 
mohou pokračovat ve vzdělávání v magisterském studiu. 

Odborná praxe trvá 10 týdnů a umožňuje poznat povolání „v zákulisí“. 
Díky praxi si studenti mohou ověřit, zda se rozhodli správně.  

 
Studenti se učí mj.: 
Lékařská záchranná činnost – výuka umožňuje získat dovednosti nutné 

k plnění lékařských výkonů v situacích při ohrožení života vnitřního a 
vnějšího původu u dospělých a dětí.  

Záchranná medicína – studenti se učí situacím ohrožení života v 
důsledku zranění, ohrožení života u těhotných žen a také v důsledku 
endokrinologického onemocnění. 
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Předměty: 
• Anatomie 
• Anesteziologie a 
intenzivní terapie 

• Biofyzika 
• Biochemie 
• Biologie 
• Cizí jazyk 
• Čelistně-obličejová 
chirurgie  

• Farmakologie 
• Filozofie a základy 
etiky 

• Fyziologie 
• Hygiena a 
epidemiologie  

• Chemie nebezpečných 
látek 

• Chirurgie 
• Klinická radiologie 
• Laryngologie 
• Mikrobiologie a 
základy parazitologie 

• Nakažlivé nemoci  
• Neurologie 
• Odborná praxe 
• Okulistika 
• Ortopedie a 
traumatologie 

• Patomorfologie a 
patofyziologie 

• Pediatrie 
• Porodnictví a 
gynekologie 

• Psychiatrie 
• Psychologie 
• Soudní medicína  
• Tělesná výchova 
• Toxikologie 
• Transfuziologie 
• Vnitřní nemoci  
• Záchranářství 
• Záchranná medicína 
• Základy informatiky 
• Základy zákonů v 
lékařství 

• Metodologie 
vědeckého výzkumu a 
seminář k diplomové 
práci 

• Diplomová práce 
 

Záchranářství – studenti se učí chápat organizaci a fungování 
jednotlivých střediskových „center pro přežití“, získávají dovednosti 
pro diagnózu situací při ohrožení života, jsou obeznámeni se základy 
etiologie, a učí se základům bezpřístrojové resuscitace krevního a 
dýchacího oběhu. 

 
V Ústavu působí: studentský vědecký kroužek záchranářů COR a 

také studentský vědecký kroužek záchranářů SALUBER. Vědecké 
kroužky umožňují studentům rozvíjet své zájmy. Jsou organizována 
školení z předlékařské pomoci, závody v oblasti první pomoci, 
organizují se školící zájezdy, studenti se účastní různých vědeckých 
konferencí, sympozií, organizace závodů, atd. 
 

Studenti mají možnost využívat tělocvičnu, bazén, bezplatný 
internet v budovách univerzity. Mohou také absolvovat kurz potápění, 
kurz plavčíka, kurz táborového vychovatele nebo kurz znakového 
jazyka. 
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na 

vysvědčení. V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, 
ale z dalších dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč 
obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší 
maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů uvedených na 
maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které 
uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření je požadováno od lékaře-specialisty (poukaz k lékaři 

si můžete vyzvednout na Sekretariátu pro přijímací řízení). 
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NOVINKA  V NABÍDCE  VZDĚLÁVÁ NÍ 
 
obor: VNITROSTÁTNÍ BEZPE ČNOST 
specializace: bezpečnost informatických systémů, 
ekonomické zabezpečení 
3-leté bakalářské studium 
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové  

 

Obor bude otevřený po souhlasu MNISW (ministerstvo pro vědu a vysoké 
školství). 

Absolvent získá obecné vzdělání v oblasti sociálních a právních otázek, což 
tvoří základ pro pochopení podstaty vnitrostátní bezpečnosti. Absolvent by měl 
pochopit a být schopen analyzovat jevy spojené s globální, regionální, státní a 
místní bezpečností.  

Absolvent má základní znalosti ze společenských věd, lidských práv a 
pravidel fungování státu – jde zejména o politický systém a jeho strukturu. Měl 
by chápat rozdělení moci ve státě, úkoly a pravidla fungování státních orgánů, 
včetně umístění a role veřejné správy odpovědné za vnitřní bezpečnost. 

Absolvent se orientuje v problémech vnitrostátní bezpečnosti, zejména tedy v 
právní regulaci. Měl by znát pravidla státních institucí, úkoly veřejné správy a 
otázky krizového řízení, měl by být schopen řešit jednoduché odborné problémy 
a měl by být schopen účastnit se týmové spolupráce. 

Absolvent umí: řídit malé skupiny lidí, komunikovat s okolním prostředím a 
sbírat, hierarchizovat, zpracovávat a předávat informace. Absolvent by měl 
zvládnout znalosti moderního cizího jazyka na úrovni B2 Společného evropského 
referenčního rámce. 

Absolvent by měl být připraven k práci ve veřejné správě, se zaměřením na 
organizační jednotky státních útvarů, které jsou zodpovědné za vnitřní 
bezpečnost státu. 

Obsah základních vzdělávacích předmětů se týká: psychologie a sociologie, 
organizace a řízení, nauky o státě a zákonech národní bezpečnosti a vnitřní 
bezpečnosti v Evropské unii.  

Obsah odborných předmětů se týká: lidských práv a etiky úředníků, 
kriminologie a kriminalistiky, potírání kriminality, bezpečnosti ve veřejné 
komunikaci a dopravě, sociálního zabezpečení, ochrany lidí, majetku, objektů a 
prostor, zabezpečení místních společenství a vytvoření bezpečného prostoru, 
ochrany osobních údajů a utajovaných informací, potírání terorismu a krizového 
řízení. 

 

Specializace: ekonomické zabezpečení 
Studenti, kteří se rozhodli pro tuto specializaci, se učí chápat problematiku 

makroekonomie a mikroekonomie, ekonomické bezpečnosti, administrace a 
veřejných financí, problematiku finančního rizika, sociálních a ekonomických 
důsledků migrace, novověkých hospodářských dějin Polska, globalizace a 
segmentace, učí se také komunikaci, mezinárodním politickým ahospodářským 
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 vztahům, hospodářské etice.Studenti získají znalosti z oblasti role státu v 
globálních podmínkách trhů, narůstající regionální integrace, v oblasti 
mezinárodních hospodářských vztahů, ekonomické bezpečnosti státu, 
finanční bezpečnosti, energetické a potravinářské dopravy, a také v 
oblasti surovin státu. Studenti se učí vnějším a vnitřním podmínkám 
hospodářské bezpečnosti státu a technikám pro předcházení krizovým 
situacím. 

Absolvování této specializace umožňuje získat zaměstnání v 
obchodních a výrobních podnicích, konzultačních firmách, institucích a 
organizacích různého druhu, v administrativě státu a samosprávy. 

 

Specializace: bezpečnost informatických systémů 
Studenti, kteří se rozhodli pro tuto specializaci, se získávají znalosti z 

oblasti ochrany a bezpečnosti informací, ochrany tajných informací, 
pravidel zpřístupňování veřejných informací, teleinformatické 
bezpečnosti. Studenti budou mít znalosti z oblastí: informační bezpečnost 
v globální době, současné ohrožení informační bezpečnosti státu, právní a 
technologické aspekty informační bezpečnost státu, instituce a 
organizace, informační aspekty krizového řízení, metody získávaní 
informací týkajících se ohrožení, stejně jako i ochrana informací v 
organizacích a institucích a také politika informační bezpečností PR. Do 
programu je zahrnuta také výuka zákonů a etiky. 

Absolventi se mohou uplatnit ve správních orgánech administrativy a 
v jednotkách územní samosprávy, orgánech státní kontroly a ochrany 
zákona, u jednotek uniformovaných strážníků, v podnicích a 
společnostech v oddělení řízení a zpracovávání informací. Absolventi 
také budou moci pracovat na stanovištích spojených s řízením a inspekcí 
teleinformatické bezpečnosti, v bankách, u ozbrojených sil, ve státních 
institucích a jednotkách organizačně vázaných k ochraně a archivování 
tajných informací a osobních údajů.  
 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. 

V případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny 
předměty, které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších 
dodatečných předmětů se započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% 
bodů. V případě uchazečů, kteří předkládají starší maturitní vysvědčení, se 
započtou známky ze všech předmětů uvedených na maturitním vysvědčení. Na 
základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, které uchazeči stanoví jeho místo na 
výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné.  
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NOVINKA  V NABÍDCE  VZDĚLÁVÁNÍ  
 
obor: ZEMĚDĚLSTVÍ 
specializace: agroturistika, ekologické zemědělství 
 

3,5-leté inženýrské studium  
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové 

 

Vznik oboru Zemědělství je reakcí na poptávku trhu, který tvoří reálná a rostoucí potřeba 
vztahující se k výrobě biopotravin a také dynamický rozvoj agroturistiky. Výuka se bude konat 
formou přednášek, cvičení, projektů, laboratoří a seminářů. Část výuky formou cvičení bude 
probíhat v terénu, např. hodnocení odrůd, a na farmách. Laboratoře jsou vybaveny moderní 
technikou a nejnovějším softwarem. Základem výuky jsou normy stanovené ministerstvem 
pro vědu a vysoké školství.  

Absolvent specializace ekologické zemědělství bude připraven pro vedení vysoce 
produktivního hospodářství a taktéž bude schopen vytvářet alternativu vůči konvenčnímu 
zemědělství – ekologické zemědělství. To je důležité v případě malých farem. Zvyšující se 
poptávka po zdravých potravinách podporuje zakládání ekologických farem. Kromě toho bude 
absolvent této specializace odborníkem a poradcem v otázkách využití obnovitelných zdrojů 
energie. Bude také připraven k zavádění moderních způsobů získávaní energie z 
obnovitelných zdrojů.  

Absolvent specializace agroturistika bude odborníkem připraveným k provozu 
agroturistického hospodářství, organizaci hotelových služeb a kvalitního cestovního ruchu. 
Bude mít rozsáhlé znalosti zootechnické, z ekologického zemědělství, ekonomie a sociologie. 

Praxe trvá 10 týdnů (8 týdnů – obecně zemědělská praxe, 2 – specializační praxe) během 
vegetačního období rostlin a prázdnin.  

Student se v průběhu praxe učí praktickým způsobům fungování různého druhu 
hospodářství, které jsou vzorovými pro danou specializaci. Během praxe studenti musí 
pracovat v zemědělském podniku. Odborná praxe bude probíhat také v zahraničí mj.: v 
Rakousku, Francii, Holandsku, Dánsku, Finsku, Německu a také v USA a Kanadě. 

Absolvent bude připravený k vedení ekologického a agroturistického podniku. Získaná 
kvalifikace bude dostatečná také k vedení poradenství v oblasti agroturistiky a ekologického 
zemědělství. Absolvent bude také schopen pracovat v samosprávných institucích v oddělení 
pro ochranu životního prostředí a zemědělství. 

 

Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. V 

případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, 
které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se 
započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří 
předkládají starší maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů 
uvedených na maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, 
které uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 

Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 
požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet disponibilních 
míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro přijímací řízení tak 
jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 

Lékařské vyšetření je požadováno od lékaře-specialisty (poukaz k lékaři si můžete 
vyzvednout na Sekretariátě pro přijímací řízení). 
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NOVINKA VE NABÍDCE VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
obor: ŽURNALISTIKA A VE ŘEJNÁ KOMUNIKACE  
 
3-leté bakalářské studium 
systém: prezenční studium – denní – bezplatné  
  distanční studium – dálkové  

 

Obor bude otevřen po souhlasu MNISW (ministerstvo pro vědu a vysoké 
školství) 

 
Absolvent je připraven na povolání novináře pracujícího pro periodika a 

masová média (tisk, rozhlas, televize, internet). 
Absolvent rozumí základním procesům politickým, sociálním, 

ekonomickým a kulturním, a to jak v měřítku lokálně regionálním, tak i v 
měřítku národním či mezinárodním. Rozumí významu sdělovacího masmédia 
v současném životě a chápe fungování současné společnosti.  

Absolvent získává dovednosti k plnění svých různých profesí spojených s 
široce pojatou oblastí sociální komunikace – ve veřejných vztazích, v 
reklamní, propagační sféře, v mediálních institucích zapojených do 
vzdělávání. 

Absolvent ovládá cizí jazyk na úrovni B2 Společného evropského 
referenčního rámce a umí používat odborný jazyk nezbytný pro zaměstnání.  

Absolvent bude připraven nastoupit do navazujícího studia na druhém 
stupni. 

Obsah základního vzdělání se týká těchto oblastí: filozofie, sociologie, 
zákony, ekonomie, dějiny Polska 20. století , vědecká komunikace a moderní 
politické systémy. 

Obsah profilových předmětů zahrnuje: dějiny médií, polský systém médií, 
systém médií ve světě, kultura jazyka, rétorika a eristika, typy žurnalistiky, 
zákon o médiích, etika žurnalistiky, žurnalistická dílna, veřejné vztahy a také 
novinářské zdroje informací.  

 
Podmínky přijímacího řízení  
Uchazeči o denní studium jsou přijímáni na základě výsledků na vysvědčení. V 

případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny předměty, 
které jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale z dalších dodatečných předmětů se 
započtou pouze ty, kde uchazeč obdržel alespoň 30% bodů. V případě uchazečů, kteří 
předkládají starší maturitní vysvědčení, se započtou známky ze všech předmětů 
uvedených na maturitním vysvědčení. Na základě tohoto zápočtu je vypočteno pořadí, 
které uchazeči stanoví jeho místo na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet disponibilních 
míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro přijímací řízení tak 
jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  

 
Lékařské vyšetření není nutné. 
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Pravidla pro přijímací řízení 
 

Byl vytvořen následující algoritmus pro výpočet získaných hodnot. Na 
základě tohoto výpočtu je stanoveno pořadí, které uchazeči stanoví jeho místo 
na výsledné listině pro přijímací řízení.  

 
• v případě uchazečů předkládajících maturitní vysvědčení podle starých 

pravidel se započtou známky ze všech předmětů uvedených na maturitním 
vysvědčení 
 

Známka 
(měřítko 1-6) 

Body za 
známky 

Známka 
(měřítko 2-5) 

Body za 
známky 

nedostatečné 
(známka v ČR 5) 

30   

snesitelné 
(známka v ČR 4) 

75 
snesitelné 

(známka v ČR 4) 
75 

dobré 
(známka v ČR 3) 

120 
dobré 

(známka v ČR 3) 
140 

velmi dobré 
(známka v ČR 2) 

165 
velmi dobré 

(známka v ČR 2) 
200 

excelentní 
(známka v ČR 1) 

200   

 
• v případě uchazečů s novým maturitním vysvědčením se započtou všechny 

předměty, které jsou uvedené na maturitní zkoušce, podle následujících 
pravidel 

• zkoušky na základní úrovni obtížnosti 1% = 1 bod, 
• zkoušky na vyšší úrovní obtížnosti nebo rozšíření zkoušky a zkoušky na 

úrovni dvojjazyčný tříd 1% = 2 body 
 
Místo na výsledné listině pro přijímací řízení se vypočte jako aritmetický 

průměr bodů získaných z jednotlivých předmětů. 
V případě uchazečů, kteří mají diplom IB International Baccalaureate 

vydaný International Baccalaureat Organization se sídlem v Ženevě, se 
započtou všechny předměty, které jsou uvedeny na listině.  

 
Následující algoritmus byl vytvořen pro zápočet výsledků získaných v rámci 

Mezinárodní zkoušky: 
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Úroveň SL Body Úroveň HL Body 

7 100 7 200 

6 86 6 170 

5 72 5 140 

4 58 4 110 

3 44 3 80 

2 30 2 60 

1 0 1 30 

 
Místo na výsledné listině pro přijímací řízení se vypočte jako aritmetický 

průměr bodů získaných z jednotlivých předmětů. 
 

Jazyková příprava zahraničních uchazečů 

 
Cizinec může být příjem ke studiu, které je vedené v polštině, pokud splní 

následující jednu z podmínek: 
1. má jazykový certifikát z polštiny vydaný přes Státní komise potvrzující 
znalost polštiny jako cizího jazyka.   
2. získá potvrzení vysoké školy v Nise, že jejich stupeň znalosti polštiny dovolí 
studovat v PWSZ v Nise, nebo: 
3. skončí roční kurz polštiny, který připraví uchazečů ke studiu v polštině v 
institucích, které jsou určené ministrem vysokoškolského vzdělání. 

 
Období ročního jazykového kurzu se započítává do období výchovy, na 

které cizinec je přijatý. V tím období cizinec má práva stejné jak osoby, které 
jsou studentami vysokých škol. 

 
Instituce, které nabízejí kurzy polštiny:  

• Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Politechnika Krakowska, 
ul. SkarŜyńskiego 1, 31-866 Kraków, tel. +48 12/628-36-42,  
www.educentre.info, e-mail: mck@pk.edu.pl  

• Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków, tel. +48 (12) 663-18-14, 
www.uj.edu.pl/Polonia/, e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl  

• Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki,  
ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź, tel. +48 42/635-47-00,  
www.sjpdc.uni.lodz.pl, e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl  
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PWSZ v Nise plánuje zahájit placený kurz polštiny, který bude objímat od 6 
až 8 týdnu intenzivné výuky polštiny pro občany České republiky, kteři by 
chtěli zahájit studium na Státní vysoké odborné škole v Nise. Pozitivní 
ukončení kurzu dovolí uchazečům studování v PWSZ v Nise, každý účastník 
kurzu získá potvrzení výsledku jazykové znalosti. Více informací v Oddělení 
mezinárodní spolupráce: bwm@pwsz.nysa.pl, nebo tel. +48 77/4090856 
(informace v češtině). 

 

Požadované dokumenty pro uchazeče ke studiu prvního stupně: 
 

1. Maturitní vysvědčení (originál, úředně ověřená kopie, nebo duplikát vydaný 
školou). Maturitní vysvědčení se soudně ověřeným překladem by mělo být také 
dodáno s potvrzením jeho pravosti z úřadu daného místa bydliště, které potvrdí 
rovnocennost s polskou maturitou. Výjimkou jsou uchazeči, kteří předloží diplom 
mezinárodního maturitního vysvědčení. 

2. Příslušný formulář pro přijímací řízení 
3. Lékařské vyšetření (pro obory: Dietetika, Kosmetologie, Informatika, 

Ošetřovatelství, Záchranářství, Zemědělství - lékařské vyšetření je požadováno od 
lékaře-specialisty, pro zbývající obory není lékařské vyšetření).  

4. Dvě totožné fotografie s podpisem o velikosti 35x45, nebo fotografie ve formátu 
.jpg, ve velikosti 236x295 pixelů a při rozlišení 300 DPI 

5. Potvrzení o zapłacení zápisného v PLN  
6. prezenční studium – 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 (banka PKO BP S.A. 

o/Nysa) 
7. distanční studium – 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 (banka PKO BP S.A. 

o/Nysa) 
8. Fotokopie občanského průkazu 
9. V případě finalistů olympiády: originál dokladu potvrzujícího účast ve finále 

olympiády daného předmětu hlavního stupně.  
10. V případě uchazečů, kteří absolvovali zahraniční střední školu nebo mají diplom 

Mezinárodní zkoušky (s ohledem na pozdější termín vydávání vysvědčení), je 
možné doložit příslušné potvrzení maturitního vysvědčení později. 

 

Nostrifikace vysvědčení 
 

Dokumenty nutné k nostrifikaci vysvědčení vydaného českými školami (o 
uznání rovnocennosti českého vysvědčení vůči polskému maturitnímu 
vysvědčení) vydá Kuratorium Osvěty:  

 
Vysvědčení o ukončení střední školy, které opravňuje ke studiu na odborné 

vysoké škole (v případě diplomu je potřeba připojit také průběh vzdělávání, tj. 
výpis předmětů s počtem hodin a výsledky). 



Státní vysoká odborná škola v Nise www.nyskauniverzita.cz 

 

Sekretariát pro přijímací řízení tel. + 48 77 447 48 49 
-68- 

Pokud na vysvědčení není uvedeno, že jde o dokument opravňující ke studiu 
na odborné vysoké škole, je třeba zároveň s vysvědčením předložit osvědčení, 
ve kterém bude tato informace. 

Na polském konzulátu v České republice je třeba vysvědčení opatřit 
ověřovací doložkou apostille. 

Návrh o nostrifikaci vysvědčení vydaného v českými školami. 
Prohlášení, že nostrifikace slouží předložení dokumentů na studium v PWSZ 

V Nise. 
Prohlášení, že vysvědčení určené k nostrifikaci není předmětem 

nostrifikačního postupu. 
 
Dokumenty uvedené v bodě 1., 2. a 3 musí být přeloženy úředně ověřeným 

polským překladatelem. 
 
V kuratoriu bude nutno předložit kopii vysvědčení o ukončení střední školy 

a originál k nahlédnutí a také originály všech zbývajících výše uvedených 
dokumentů. 

 
Všechny formality, které se týkají nostrifikace vysvědčení v Polské 

republice může jménem uchazeče a na žádost uchazeče vyřizovat PWSZ v Nise.  
 

Přijímací řízení pro distanční studium 

 
Uchazeči o distanční studium jsou přijímáni na základě předložených 

požadovaných dokumentů. V případě, že počet uchazečů převýší počet 
disponibilních míst, bude pro přijetí rozhodující pořadí na výsledné listině pro 
přijímací řízení tak jako v případě podmínek přijetí do denního studia.  
 

Adresa pro podávání přihlášek: 
 

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie 
Budynek A, 
ul. Chodowieckiego 4, sala 210, 
48-300 Nysa, Polska 
tel. +48 77 447 48 49, 409 08 67, (informace v češtině +48 77 409 08 56) 
rekrutacja@pwsz.nysa.pl 


