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informace určené uchazečům o studium  

Státní vysoká odborná škola  
v Nise v Polsku  
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Blízké sousedství České republiky (cca 20 km ) 
     

Jeseník 
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• blízké sousedství České republiky (cca 50 km ) 

• bohatá didaktická nabídká 

• bezplatné denní studium  

• konkurenční ceny dálkového studia 

• dobře fungující systém stipendií 

• program Zdarma studuješ, zdarma bydlíš 

• 8 didaktických budov, 2 sportovní haly a kolej 

• dobré autobusové i vlakové spojení: Jeseník - Glucholazy – Nisa 

• studijní pobyty a odborná praxe v rámci programu Erasmus+ 

• pro milovníky vodních sportů Niská Riviera a jezero Otmuchovské 

 

Proč se přihlásit na Univerzitu v Nise ? 
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Vyberete si z pestré nabídky 
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• dvoulůžkové, jednolůžkové a  

  třílůžkové pokoje  

• bezplatný přístup k internetu 

• budova je přístupná i  

  handicapovaným občanům 

Cena ubytování 360 PLN/osoba/měsíc 

(~ 2100 Kč/osoba/měsíc) 

 

 

 
Nabízíme  
ubytování pro studenty na 
vysokoškolské koleje 
 
 

Další možnosti 

www.kwatery.pwsz.nysa.pl  

http://www.kwatery.pwsz.nysa.pl/
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Kurz polštiny 10.9. - 28.9.2018 
 

 

  

 

Cena zahrnuje: 

• Výuka: 60 hodin - gramatika, slovní zásoba,     

   čtení, praktické cvičení a rozhovory  

• Výukové materiály a speciální učebnice pro    

   každého účastníka „ Nie taki polski straszny…” 

• Interkulturní workshopy 

• Další aktivity - prohlídka Nisy s průvodcem,  

 integrační schůzky, studijní turné 

• Účast na Festivalu vědy 

• Možnost individuálních konverzací 

•  Certifikát o účetnictví 

• Kurz ukončen zkouškou 
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• Programu Erasmus+ (student může absolvovat studijní   
  pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové   
  délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus) 

• Studijní návštěvy v zahraničí během výuky 

• Další mobilita studentů a pracovníků v rámci evopských programů  

• Mezinárodní projekty, konference a workshopy z fondů EU 

 

 

 

Podívát se do světa 
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• Vysvědčení o  maturitní zkoušce (originál, úředně ověřená kopie, nebo 
duplikát vydaný školou) je nutné opatřit ověřovací doložkou apostille. 

• Maturitní vysvědčení se soudně ověřeným překladem do polštiny. 
Výjimkou jsou uchazeči, kteří předloží diplom mezinárodního maturitního 
vysvědčení. 

• Příslušný formulář pro přijímací řízení 

• Lékařské vyšetření  (musí být se soudně ověřeným překladem). 

• Fotografie ve formátu .jpg, ve velikosti 236x295 pixelů a při rozlišení 300 DPI. 

• Potvrzení o zaplacení zápisného v PLN.  

• Fotokopie občanského průkazu. 

• Znalost polského jazyka (uchazeč má jazykový certifikát z polštiny nebo 
získá potvrzení vysoké školy v Nise, že jejich stupeň znalosti polštiny 
dovolí studovat v PWSZ v Nise). 

 

Požadované dokumenty pro uchazeče 
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Podmínky přijetí ke studiu 
 

Kapacitní omezení 
 
V případě, že počet uchazečů, kteří splní základní podmínky pro přijímací, 
překročí kapacitní možnosti oboru, bude rozhodnuto o přijímací na základě 
pořadí sestaveného podle dosažených výsledků. 

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání.  
Splnění této podmínky prokazují uchazeči odevzdáním ověřených kopií 
maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích státní maturity. 
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Přijťe se k nám a zamilujete 

se ve městě Nisa 

Podávání přihlášek  

ke studiu   

od 1. června 2018 
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Festival vědy v Nise 

trvale se vpletl v působení univerzity   
 dny otevřených dveří  26.-27.9.2018 
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mgr. Elżbieta Boruch 

Oddělení mezinárodní spolupráce 

ul.  Chodowieckiego  

www.pwsz.nysa.pl 

bwm@pwsz.nysa.pl 

+48 77 409 08 56  

 


