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2001 - rok založení
3000 studentů
12 000 absolventů
300 zaměstnanců
189 akademických učitelů
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Čísla a fakta



• budovy jsou připojeny do univerzitnívláknové sítě
• virtuální účet každého studenta

• bezdrátový širokopásmový přístup
k internetu

• e-index

• e-děkanát
• e-knihovna
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Moderní informatická
infrastruktura



• Regionální centrum pro přenos znalostí
a inovativních technologií PWSZ v Nise

• Výzkumně-vzdělávací centrum ochrany památek pro Opolské vojvodstvípři PWSZ v Nise
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Moderní infrastruktura pro 

výzkum a vývoj



• centrum lékařských simulací
• antropometrická laboratoř
• psychofyzikální, psychometrické a audiometrické laboratoře
• 3 kosmetologické laboratoře
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Moderní infrastruktura

pro výuku



• studio zpracování zvuku

• metrologické laboratoře
• chemická laboratoř
• biochemická laboratoř
• laboratoř fyziky

• multimediální jazyková laboratoř
• simulační laboratoř krizového řízení
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Moderní infrastruktura

pro výuku



• virtualizační a vizualizační laboratoř
• laboratoř stavebních materiálů
• umělecké studio

• sochařské studio

• počítačové laboratoře
• dietetické laboratoře
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Moderní infrastruktura

pro výuku



studium prvního stupně
bakalářské nebo inženýrské

studium druhého stupně
magistersképrezenční a distanční studium

*pro občany Evropské unie je denní studium bezplatné



Specializace:

• architektura a urbanistika

• architektura světla
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Obor:: architektura



Specializace:

•penitenciaristika

•kriminologie a kriminalistika

•ekonomické zabezpečení
•bezpečnost informatických systémů
•řízení bezpečnostních systémů
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Obor: vnitrostátní bezpečnost



Specializace:

•administrativní dietetika

•klinická dietetika

•sportovní dietetika
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Obor: dietetika



Specializace:

•účetnictví a finanční kontrola

•podnikové finance

www.pwsz.nysa.pl12

Obor: finance a účetnictví



Specializace :

•počítačové hry a multimédia
•internetové systémy
•systémy a počítačové sítě
•bezpečnost sítí a informačních systémů
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Obor: informatika



Specializace :

•hlavní nástroj k výběru: klavír, 
kontrabas, kytara, perkuse, trumpet, 

trombone, saxofon

•sólový zpěv
•realizace zvuku

•umělecké vzdělávání v jazzové a scénické hudbě
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Obor: jazz a estrádní hudba



Specializace :

•speciální kosmetologie

•chemie a kosmetická technologie

www.pwsz.nysa.pl15

Obor: kosmetologie



Specializace :

•ANGLIČTINA
•učitel angličtiny
•překladatel angličtiny se zaměřením na 

ekonomickou sféru
•NĚMČINA
•multimediální ve výuce němčiny
•překladatel němčiny se zaměřením na 

ekonomickou sféru
•obecná němčina
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Obor: filologie



Stupeň:

•bakalářské studium 

•magisterské studium 
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Obor: ošetřovatelství



Specializace :

•osobní trenér
•psychomotorická rekreace
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Obor: psychofyzikální
formování člověka
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Obor: záchranářství



Specializace:

•automatizace výroby a mechatronickésystémy
•řízení výroby a služeb
•kvalitní inženýrství
•řízení inovací a projektů
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Obor: řízení výroby a služeb



1.

Použití dronů v odborné praxi
2.

Zásady podnikání
3.

Zvýšená výuka cizích jazyků
4.

Studijní cesty
5.

První pomoc se zvláštním důrazem na 
pracovní rizika a bezpečnost silničního

provozu
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5 dodatečných kompetencí
absolventů



• 13. týdnu odborné praxe ve všech
oborech studia

• programy učňovského vzdělávání
• placené studentské stáže
• domácí a zahraniční praxe
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Praktický profil



• sociální stipendium

• vědecké stipendium

• primátorské stipendium

• stipendia zaměstnavatelů
• zvláštní stipendium pro handicapované

studenty

• ministerské stipendium

• stipendia na studijní pobyty a stáže
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Studijní stipendijní programy



• 184 partnerské smlouvy

• 100 partnerských univerzit z 31 zemí:Evropské unie, Bosna a Hercegovina, Černá
Hora, Kosovo, Makedonie, Ukrajina, Turecko, 

Indie, Vietnam a Mexiko

• studijní pobyty a stáže v zahraničí
• jazykové kurzy
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Otevíráme svět před studenty



Naši absolventi pozitivně posuzují úroveň kompetencí, které získali a zdokonalili během studia
•81% absolventů po dokončení studia hodlají pracovat v souladu s jejich vzděláním
•86% absolventů by si vybralo PWSZ v Nise, 
kdyby znovu mohli vybrat univerzitu

•87% zvolili by stejný obor, kdyby se mohli znovu 
rozhodnout

•94% věří, že znalosti získané během studií jim budou užitečné při jejich profesionální práci
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Absolventi



2. místo mezi PWSZ - v celkové klasifikaci
AUS

48. místo mezi klasifikovanými 6  
univerzitami

1. místo v ženském stolním tenisu mezi
PWSZ v celkové klasifikaci AUS
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asociace univerzitních sportů
AUS



Návrhy spolupráce
 Bezplatné prezenční studium na  oborech
 Didaktická spolupráce se středními školami
 Provádění společných projektů z fondů EU
 Vědecká spolupráce - konference, výzkum, uskutečnění
 Odborné praxe pro studenty, kteří se učí češtinu



• Odborné praxe v rámci studia

• Praktické stáže v rámci programu
Erasmus+

• Absolventské stáže
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Spolupráce s podnikateli –
praxe a stáže



• Přizpůsobení vzdělávacího
profilu potřebám podnikatelů

• Realizace diplomových prací v podniků
• Čeština jako další cizí jazyk

• Otevřené přednášky
• Studijní návštěvy
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Spolupráce s podnikateli–
flexibilní výukové programy



• Provádění společných projektů
a vědeckých výzkumů

• Spolupráce v oblasti projektůfinancovaných z fondů Evropské
unie

• Organizace školení a odbornýchkurzů
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Spolupráce s podnikateli–
výzkum a projekty



• Propagace společnosti mezi
studenty PWSZ v Nise

• Pomoc při náboru zaměstnanců
mezi absolventy naše univerzity

• Spolupráce při organizaci akcí , vědeckých a propagačníchudálostí
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Spolupráce s podnikateli–
marketingová propagace



www.facebook.com/PWSZwNysie 


