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Administracja samorządowa
Alternatywne formy sportu i rekreacji
Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii
Controlling w przedsiębiorstwie  NOWOŚĆ
Doradztwo personalne i zawodowe 
z elementami coachingu  NOWOŚĆ
Edukacja alternatywa z elementami planu daltońskiego  NOWOŚĆ
Inspektor ochrony danych
Komunikacja artystyczna  NOWOŚĆ
Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw  NOWOŚĆ
Metody analizy danych w administracji i biznesie
Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym  NOWOŚĆ
Oszczędne wytwarzanie (Lean Manufacturing)
Poradnictwo dietetyczne  NOWOŚĆ
Profilaktyka i poradnictwo w kosmetologii  NOWOŚĆ
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie kadrami i prawo pracy
Zarządzanie projektami  NOWOŚĆ
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Automatyka i robotyka 
Mechanika i budowa maszyn 

Filologia 
Gospodarka i administracja publiczna
Języki obce w mediach i biznesie
Zarządzanie i inżynieria produkcji 
Zdrowie publiczne 

Animator czasu wolnego
Bezpieczeństwo i systemy ochrony
Doradztwo dietetyczne
Gospodarka magazynowa
Kadry i płace
Marketing w mediach społecznościowych
Odnawialne źródła energii
Trener personalny
Terapia środowiskowa i zajęciowa
Wizaż i stylizacja

 NOWOŚĆ

* Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem 
otrzymania zgody MEiN na jego prowadzenie.



SP
IS 

TR
EŚ

CI

O nas ......................................................................................4
Uczelnia w zasięgu ręki ..................................................5
Co roku coś nowego ........................................................6
Terminy naboru ..................................................................6

STUDIA LICENCJACKIE

Bezpieczeństwo wewnętrzne ......................................7
Biznes międzynarodowy* NOWOŚĆ .............................8
Dietetyka ...............................................................................9
Filologia .............................................................................. 10
Finanse i rachunkowość ...............................................11
Informatyka .......................................................................12
Języki obce w mediach i biznesie ............................13
Kosmetologia ................................................................... 14
Logistyka .............................................................................15
Pedagogika....................................................................... 16
Pielęgniarstwo .................................................................17
Resocjalizacja .................................................................. 18
Wychowanie fizycznie .................................................. 19

STUDIA INŻYNIERSKIE

Automatyka i robotyka.................................................20
Mechanika i budowa maszyn .....................................21

STUDIA MAGISTERSKIE

Filologia ..............................................................................22
Gospodarka i administracja publiczna ..................23
Języki obce w mediach i biznesie ...........................24
Zarządzanie i inżynieria Produkcji ...........................25
Zdrowie publiczne .........................................................26

Absolwenci naszą wizytówką  ..................................27
Studia podyplomowe ...................................................29
Kształcenie specjalistyczne NOWOŚĆ .......................30
Rekrutacja krok po kroku .............................................31

*Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody MEiN na jego prowadzenie.



4 O N
AS

TO WARTO WIEDZIEĆ! 

TO JEDYNA 
UCZELNIA PUBLICZNA

W REGIONIE KONIŃSKIM OFERUJĄCA 

BEZPŁATNE STUDIA 
STACJONARNE I I II STOPNIA

PONAD 

ABSOLWENTÓW STUDIÓW 
I I II STOPNIA ORAZ STUDIÓW 

PODYPLOMOWYCH

17 000
PONAD 

 DOŚWIADCZENIA

 LAT

WYDZIAŁY 3

W OFERCIE  

KIERUNKÓW STUDIÓW 
I I II STOPNIA

20 PRAWIE 

STUDENTÓW
1600

PONAD 

NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH

120
DOMY 
STUDENCKIE2



 

5

UC
ZE

LN
IA 

W 
ZA

SIĘ
GU

 RĘ
KI

ZNAJDŹ NAS

1

2

3

Konin

STRONA 
INTERNETOWA
www.pwsz.konin.edu.pl

INFORMATOR
UCZELNIANY

FACEBOOK
www.facebook.com/pwszkonin

INSTAGRAM
www.instagram.com/pwszwkoninie

YOUTUBE
PWSZ w Koninie

4

5

http://www.pwsz.konin.edu.pl
http://www.pwsz.konin.edu.pl
http://www.pwsz.konin.edu.pl
http://www.pwsz.konin.edu.pl
http://www.facebook.com/pwszkonin
http://www.facebook.com/pwszkonin
http://www.instagram.com/pwszwkoninie
http://www.instagram.com/pwszwkoninie
https://www.youtube.com/channel/UC4V4h2FjEzW4Vrg8UARL3YA
https://www.youtube.com/channel/UC4V4h2FjEzW4Vrg8UARL3YA
http://www.facebook.com/pwszkonin
http://www.instagram.com/pwszwkoninie
https://www.youtube.com/channel/UC4V4h2FjEzW4Vrg8UARL3YA


CO ROKU 
COŚ NOWEGO

BIZNES MIĘDZYNARODOWY* 
studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
 handel zagraniczny 
 międzynarodowe prawo gospodarcze

* Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem  
 otrzymania zgody MEiN na jego prowadzenie.
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Zagrożenia i wyzwania współczesnego świata oraz 
złożona sytuacja polityczna skłaniają do kształcenia 
kadry odpowiednio wyszkolonej w dziedzinie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Ukończenie tego 
kierunku umożliwia stabilne i pewne zatrudnienie 
w jednostkach administracji państwowej oraz rozwi-
jającym się sektorze bezpieczeństwa.

Specjalności 
 bezpieczeństwo systemów  

i procesów logistycznych
 formacje umundurowane i uzbrojone
 zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo 

publiczne 
Perspektywy zatrudnienia 

 policja
 siły zbrojne
 służba więzienna
 służba celna
 straż graniczna
 straż pożarna
 agencje detektywistyczne
 agencje ochrony
 formacje obrony cywilnej

studia stacjonarne i niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO  
WEWNĘTRZNE
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Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
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Prowadzenie międzynarodowego biznesu wymaga 
nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzyna-
rodowych, lecz również kompetencji miękkich, takich 
jak praca zespołowa, umiejętność współpracy i komu-
nikacja międzykulturowa. Ten kierunek wszechstron-
nie przygotowuje do pracy w tego typu przedsiębior-
stwach i organizacjach.

Specjalności 
 handel zagraniczny 
 międzynarodowe prawo gospodarcze

Perspektywy zatrudnienia 
 przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą 
 jednostki (spółki, filie i oddziały) korporacji 

transnarodowych 
 instytucje otoczenia biznesu wspierające 

internacjonalizację działalności 
przedsiębiorstw

 prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej na rynku międzynarodowym

BIZNES 
MIĘDZYNARODOWY

* Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem  
 otrzymania zgody MEiN na jego prowadzenie.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

*
NOWOŚĆ

studia stacjonarne i niestacjonarne



LIC
EN

CJA
CK

IE

Dietetyka to nauka medyczna, związana z żywie-
niem człowieka zdrowego i chorego, biochemiczny-
mi podstawami żywienia, zapobieganiem chorobom 
zależnym od żywienia, oceną stanu odżywienia oraz 
technologiami przygotowywania potraw. Odwołuje się 
również do farmakologii i psychologii.

Specjalności 
 poradnictwo dietetyczne
 produkty ziołowe i pszczele w dietetyce
 psychodietetyka
 żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Perspektywy zatrudnienia 
 publiczne i niepubliczne zakłady  

opieki zdrowotnej 
 zakłady żywienia zbiorowego i zakłady 

dostarczające pożywienie do szpitali 
 organizacje konsumenckie 
 placówki sportowe i inne (w zależności  

od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) 
 placówki oświatowo-wychowawcze

Wydział Nauk o Zdrowiu 
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studia stacjonarne i niestacjonarne 
DIETETYKA



Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym 
językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użyt-
kowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. 
W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także 
drugim językiem obcym.

FILOLOGIA
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Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

FILOLOGIA ANGIELSKA

Specjalności 
 filologia angielska z językiem 

włoskim / hiszpańskim / 
niemieckim

 filologia angielska  
z językiem specjalistycznym

 filologia angielska  
z komunikacją i elementami 
mediacji interkulturowej

 filologia angielska  
z kulturoznawstwem

 lektor języka angielskiego  

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Specjalności 
 filologia germańska z językiem 

włoskim / hiszpańskim
 filologia germańska  

z językiem specjalistycznym
 filologia germańska  

z komunikacją i elementami 
mediacji interkulturowej

 filologia germańska  
z komunikacją interpersonalną 
(od podstaw)

 filologia germańska  
z kulturoznawstwem

 lektor języka niemieckiego  

Perspektywy zatrudnienia 
 pracownik w podmiotach administracji publicznej i sektora prywatnego, 

prowadzący kontakty z partnerem zagranicznym
 pracownik w biurze współpracy z zagranicą
 asystent tłumacza

10

studia stacjonarne

uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach 
podstawowych nabywa absolwent studiów magisterskich



Systematyczny wzrost znaczenia finansów i rachunko-
wości w procesach gospodarczych, rozwój wymiany 
handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzą zapo-
trzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą 
finansowo-podatkową różnego typu transakcji. To kie-
runek dla zainteresowanych wszechstronnym przygo-
towaniem do pracy w tym sektorze.

Specjalności 
 finance and accounting for business
 finanse przedsiębiorstw sektora i publicznego
 finanse ubezpieczeń i bankowość
 rachunkowość i podatki

Perspektywy zatrudnienia 
 instytucje sektora finansowego  

(banki firmy ubezpieczeniowe)
 działy finansowe i księgowe małych i średnich 

przedsiębiorstw, szczególnie na stanowiskach 
księgowego, analityka finansowego itp.

 podmioty sektora finansów publicznych, 
zwłaszcza w pionach finansowych samorządu 
gminnego, powiatowego wojewódzkiego, 
urzędach i izbach podatkowych

11
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studia stacjonarne i niestacjonarne

FINANSE 
I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych



Informatyka odgrywa podstawową rolę w tworzeniu 
i rozwoju współczesnych komputerów, ich urządzeń 
zewnętrznych, sieci, systemów i programów. Stano-
wi jedną z podstawowych dyscyplin, które kształtują 
kierunki rozwoju nauki i gospodarki. Kto chce w tym 
uczestniczyć, powinien znać i umieć zastosować wła-
ściwe metody i techniki rozwiązywania zadań związa-
nych z obsługą sprzętu informatycznego, programo-
waniem i praktycznym posługiwaniem się narzędziami 
informatycznymi.  

Specjalności 
 bezpieczeństwo sieci informatycznych
 technologie internetowe i mobilne

Perspektywy zatrudnienia 
 projektant i twórca serwisów internetowych  

i multimedialnych, aplikacji mobilnych
 administrator systemów informatycznych
 projektant sieci komputerowych
 specjalista ds. ochrony danych  

i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych
 w instytucjach o różnym profilu działalności 

wykorzystujących nowoczesne rozwiązania 
informatyczne

 w firmach tworzących oprogramowanie
 w firmach doradztwa informatycznego
 w sektorze nowoczesnych technologii

INFORMATYKA
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

studia stacjonarne i niestacjonarne



To jedyny kierunek łączący praktyczną naukę 3 języ-
ków obcych, angielskiego, niemieckiego oraz hiszpań-
skiego, z wiedzą na temat różnych aspektów dotyczą-
cych mediów i biznesu. Przygotowuje językowo do 
pracy we współczesnym międzynarodowym środo-
wisku, uczy również stosowania najlepszych strate-
gii w codziennej komunikacji medialnej i społecznej, 
obsługi klienta międzynarodowego oraz tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych.

Specjalności 
 język w biznesie i obsługa klienta
 język w komunikacji społecznej i medialnej

Perspektywy zatrudnienia 
 na stanowiskach: asystenta tłumacza, 

pracownika biura prasowego, dziennikarza, 
specjalisty PR

 na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej
 w środkach masowego przekazu
 w przedsiębiorstwach prowadzących  

obrót gospodarczy z zagranicą
 w instytucjach kultury, w których wymagane 

jest przygotowanie merytoryczne, znajomość 
języka polskiego i dwóch języków obcych, 
znajomość kultury oraz zasad efektywnej 
komunikacji

studia stacjonarne i niestacjonarne

JĘZYKI OBCE  
W MEDIACH I BIZNESIE

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

LIC
EN

CJA
CK

IE

13



LIC
EN

CJA
CK

IE

studia stacjonarne i niestacjonarne 
 KOSMETOLOGIA

Kosmetolog to specjalista zajmujący się nie tylko upięk-
szaniem, ale przede wszystkim poprawianiem i przy-
wracaniem urody. Skupia się zarówno na profilaktyce, 
która ma opóźniać zewnętrzne oznaki starzenia, jak 
i pomocy w przypadkach zmian skórnych. Studia przy-
gotowują do pracy w gabinetach kosmetycznych o peł-
nym zakresie usług i współpracy z lekarzem dermato-
logiem przy pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Specjalności   
 dystrybucja kosmetyków i sprzętu 

kosmetycznego
 kosmetologia i usługi branży beauty

Perspektywy zatrudnienia 
 gabinety kosmetyczne 
 ośrodki SPA 
 centra odnowy biologicznej 
 firmy produkujące kosmetyki 
 organizacje zajmujące się promocją zdrowia

Wydział Nauk o Zdrowiu 
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Znaczenie logistyki w procesach gospodarczych sta-
le rośnie. Producenci i handlowcy konkurują nie tylko 
w jakości wyrobów, ale również szybkości i kosztach 
dostawy do konsumenta, co z kolei sprzyja rozwojowi 
komunikacji drogowej z krajami Europy Zachodniej. 
Ten trend sprawia, że branża logistyczna w Polsce ma 
bardzo korzystne perspektywy rozwoju. Wiąże się to 
z potrzebą kształcenia osób wszechstronnie przygo-
towanych do pracy w tych sektorach.

Specjalności 
 handel międzynarodowy
 magazynowanie i obsługa rynku
 produkcja przemysłowa
 transport i spedycja

Perspektywy zatrudnienia 
 przedsiębiorstwa i instytucje, w których 

występuje konieczność sprawnego  
przepływu materiałów, towarów i usług

 centra logistyczne oraz firmy  
spedycyjne i transportowe

 branża handlowa, szczególnie na stanowiskach 
specjalisty ds. marketingu i handlu, specjalisty 
ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania, 
specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, 
przedstawiciela handlowego

 branża produkcyjna (wytwórcza), szczególnie 
na stanowiskach specjalisty ds. organizacji  
i rozwoju przemysłu, specjalisty ds. organizacji 
i planowania produkcji, pracownika działu 
produkcji, kontrolera procesów produkcyjnych  
i przemysłowych

15

studia stacjonarne i niestacjonarne

LOGISTYKA
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych



Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
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studia stacjonarne i niestacjonarne 
PEDAGOGIKA

Studia pedagogiczne dają wiedzę o istocie, metodach i for-
mach organizacji procesów wychowawczych i procesów 
kształcenia. Mają charakter interdyscyplinarny, łączą psycho-
logię, filozofię, etykę, socjologię, logikę, profilaktykę społeczną. 
Pedagogika nie ogranicza się tylko do pracy z ludźmi młody-
mi, ale również dorosłymi. To szczególne doświadczenie i za-
razem misja – bezpiecznie przeprowadzić przez trudną co-
dzienność i mieć osobisty konstruktywny wpływ na przemianę 
życia drugiego człowieka.

Specjalności 
 doradztwo zawodowe i personalne
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Perspektywy zatrudnienia 
 świetlice: szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne
 bursy, internaty
 ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej
 kluby dziecięce, domy dziecka, pogotowie rodzinne, 

pogotowie opiekuńcze
 instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje 

działające na rzecz dzieci i młodzieży
 instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem 

edukacyjno-zawodowym
 biura karier, agencje zatrudnienia  

pośrednictwo pracy, działy personalne
 instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym  

i szkoleniami

Kierunek nienauczycielski 
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studia stacjonarne

PIELĘGNIARSTWO

Kierunek, na którym zdobywa się wiedzę i umiejętno-
ści jak sprawować opiekę medyczną nad pacjentem, 
jak asystować lekarzowi w czasie zabiegów i operacji, 
jak samodzielnie wykonywać działania związane z dia-
gnostyką, leczeniem i rehabilitacją medyczną, a także 
jak realizować zlecenia lekarskie. Absolwent pielęgniar-
stwa będzie również przygotowany, by zająć się szero-
ko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Perspektywy zatrudnienia 
 szpitale 
 przychodnie 
 ośrodki zdrowia 
 ośrodki rehabilitacyjne 
 ambulatoria 
 hospicja 
 zakłady opieki zdrowotnej (pielęgnacyjnej, 

leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej)

Wydział Nauk o Zdrowiu 

17



Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
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Resocjalizacja jest odmianą procesu wychowawczego. Pro-
wadzi do określonych zmian w osobowości człowieka nie-
przystosowanego do życia społecznego i czyni go ponownie 
jednostką uspołecznioną. Studia na tym kierunku przygoto-
wują merytorycznie do wypełniania zadań wychowawczych, 
terapeutycznych, profilaktycznych, a także działań prewen-
cyjnych oraz czynności probacyjnych wobec potrzebujących 
resocjalizacji.

Specjalności 
 profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna
 wychowanie resocjalizujące

Perspektywy zatrudnienia 
 pracownik instytucji profilaktycznych,  

zajmujących się prewencją, wychowaniem  
i korekcją zachowań patologicznych

 członek kuratorskich zespołów sądowych
 w zakładach karnych i poprawczych
 w domach dziecka
 w świetlicach środowiskowych  

i socjoterapeutycznych
 doradca w służbach mundurowych,  

wspierający działania prewencyjne

18

studia stacjonarne i niestacjonarne 
RESOCJALIZACJA



studia stacjonarne i niestacjonarne

WYCHOWANIE  
FIZYCZNIE

LIC
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CJA
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IE
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Wydział Nauk o Zdrowiu 

Studia dla tych, którzy pasjonują się sportem, lubią 
wysiłek fizyczny, preferują zdrowy styl życia, a w pra-
cy cenią kontakt z drugim człowiekiem. Muszą mieć 
odpowiedni poziom sprawności fizycznej. W trakcie 
kształcenia nie tylko zostaną przygotowani do uczest-
nictwa w kulturze fizycznej przez całe życie, ale zdo-
będą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecz-
nych i o kulturze fizycznej. Ich kwalifikacje umożliwią 
kompetentne oddziaływanie na organizm i osobowość 
wychowanków, by umieli dbać o zdrowie i sprawność 
fizyczną po zakończeniu edukacji.

Specjalności 
 gimnastyka korekcyjna
 specjalność instruktorska
 trener personalny

Perspektywy zatrudnienia 
 kluby sportowe
 stowarzyszenia kultury fizycznej
 siłownie
 ośrodki sportu i rekreacji
 centra wellness i fitness 



Automatyzacja i robotyzacja są kluczowe dla rozwoju 
gospodarki. Specjalistów w tej dziedzinie poszukują 
zakłady, które projektują systemy automatyki i roboty-
ki, albo z nich korzystają lub mają zamiar je wdrożyć. 
Jeśli chcesz stać się jednym z twórców zautomatyzo-
wanej i zrobotyzowanej fabryki przyszłości, ten kieru-
nek jest dla Ciebie!

Specjalności 
 metody projektowania wirtualnego
 odnawialne źródła energii  NOWOŚĆ
 serwisowanie i naprawa pojazdów 

samochodowych
Perspektywy zatrudnienia 

 firmy wykorzystujące systemy  
automatyki i robotyki

 firmy wdrażające i nadzorujące eksploatację 
nowoczesnych urządzeń automatyki

 firmy projektowe i wdrożeniowe z zakresu 
robotyki i automatyki

 pracownicy utrzymania ruchu
 menadżerowie zarządzający 

pracownikami produkcji
 ośrodki naukowo-badawcze
 firmy z zakresu doradztwa  

technicznego i szkoleniowe
 własne firmy

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

INŻ
YN

IER
SK

IE
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

studia stacjonarne i niestacjonarne



Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

To kierunek interdyscyplinarny, który obejmuje nowo-
czesne technologie procesów wytwarzania maszyn, 
a jednocześnie uwzględnia metody informatyczne, któ-
re wspomagają prace inżynierskie: projektowanie, wy-
twarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów 
konstrukcyjnych. Uczy współpracy w grupie i zarządza-
nia zespołami. Daje nie tylko dyplom inżyniera, ale tak-
że zawód, na który zawsze jest zapotrzebowanie.

Specjalności 
 eksploatacja pojazdów  

i elektromobilność  NOWOŚĆ
 komputerowe wspomaganie produkcji
 metalurgia
 odnawialne źródła energii  NOWOŚĆ

Perspektywy zatrudnienia 
 konstruktor lub technolog w dowolnych 

firmach produkcyjnych lub usługowych
 w firmach produkcyjnych lub usługowych 

związanych z eksploatacją pojazdów i maszyn
 własna firma działająca w branży technicznej

INŻ
YN

IER
SK

IE

studia stacjonarne i niestacjonarne

MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN

21



Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, któ-
rzy posługują się wybranym językiem obcym w mo-
wie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych 
użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego. W zależności od wy-
branej specjalności absolwenci bardzo dobrze operu-
ją także drugim językiem obcym.
Specjalności 
(specjalizacje: lektor języka specjalistycznego, 
nauczycielska, tłumaczeniowa) 

 filologia angielska
 filologia germańska

Perspektywy zatrudnienia 
 tłumacz
 pracownik prowadzący negocjacje i mediacje 

w języku obcym, z przygotowaniem  
do samodzielnej pracy na stanowiskach

 pełnej obsługi współpracy zagranicznej
 po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej - 

nauczyciel z uprawnieniami do nauczania  
w szkołach ponadpodstawowych

 po ukończeniu specjalności nauczycielskiej  
na studiach licencjackich - nauczyciel  
z uprawnieniami do nauczania  
w szkołach podstawowych jak również 
ponadpodstawowych

MA
GIS

TE
RS

KIE

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

22

FILOLOGIA
studia stacjonarne



Ten kierunek kształci ekonomistów nowoczesnej gospo-
darki, w której ogromną rolę odgrywa sektor publiczny. 
Studenci zdobywają wiedzę o mechanizmach funkcjo-
nowania instytucji publicznych, potrzebną w rozwoju 
kariery w administracji publicznej i w biznesie. Uczą się 
m.in. metod badawczych, projektowania badań i anali-
zy rynków, monitorowania polityk społecznych, analizy 
i diagnozy kapitału ludzkiego w organizacji, oraz plano-
wania kariery i komunikowania w organizacji. 

Specjalności 
 administracja i zarządzanie kryzysowe
 rachunkowość i finanse publiczne

Perspektywy zatrudnienia 
 na stanowiskach w administracji rządowej, 

administracji samorządowej oraz 
przedsiębiorstwach publicznych

 na stanowiskach menedżerów  
i specjalistów w firmach prywatnych  
(np. banki, firmy ubezpieczeniowe)

 na stanowiskach w organizacjach 
pozarządowych

GOSPODARKA  
I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

MA
GIS

TE
RS

KIE
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

studia stacjonarne i niestacjonarne



To jedyny kierunek łączący praktyczną naukę 3 języ-
ków obcych, angielskiego, niemieckiego oraz hiszpań-
skiego, z wiedzą na temat różnych aspektów doty-
czących mediów i biznesu. Przygotowuje językowo 
do pracy we współczesnym międzynarodowym śro-
dowisku, uczy również stosowania najlepszych strate-
gii w codziennej komunikacji medialnej i społecznej, 
obsługi klienta międzynarodowego oraz tłumaczenia 
tekstów specjalistycznych.

Specjalności 
 medioznawstwo
 tłumaczenie specjalistyczne

Perspektywy zatrudnienia 
 tłumacz języka specjalistycznego  

(po nabyciu uprawnień: tłumacz przysięgły) 
 obsługa współpracy zagranicznej 
 wsparcie kadry kierowniczej w negocjacjach 

i mediacjach z partnerem zagranicznym 
 korespondent zagraniczny 
 specjalista ds. public relations,  

rzecznik prasowy odpowiedzialny za kontakty 
z mediami polskimi i zagranicznymi 

 pracownik w wydawnictwie 
 bloger, vloger 

MA
GIS

TE
RS

KIE

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

24

studia stacjonarne i niestacjonarne

JĘZYKI OBCE  
W MEDIACH I BIZNESIE
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To stosunkowo młody i niezwykle popularny kierunek 
studiów, który łączy wiedzę wielu dziedzin nauki (wie-
dza przyrodnicza, techniczna, ekonomiczna oraz umie-
jętności organizacyjne). Interdyscyplinarność i idące za 
nią wiedza i kompetencje pozwalają absolwentowi od-
naleźć się na zmieniającym się rynku pracy.  

Specjalności 
 przygotowanie i organizacja produkcji
 transport i logistyka produkcji
 zarządzanie infrastrukturą techniczną

Perspektywy zatrudnienia 
 w przedsiębiorstwach zajmujących się 

inżynierią produkcji
 w jednostkach projektowych i doradczych
 w jednostkach gospodarczych  

i administracyjnych
 w instytucjach zajmujących się  

poradnictwem i upowszechnianiem  
wiedzy z zakresu inżynierii produkcji  
oraz organizacji zarządzania 

studia stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE  
I INŻYNIERIA PRODUKCJI
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych



Studiowanie na tym kierunku to zdobywanie szerokiej wie-
dzy, która pozwala tworzyć nową jakość życia. Ekologia, 
medycyna i fizjologia, na których opiera się szeroko pojęte 
zdrowie publiczne, pozwalają spojrzeć na człowieka z wielu 
perspektyw. Specjalista w tej dziedzinie będzie przygoto-
wany do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych 
działań w systemie ochrony zdrowia i poza nim, by wpły-
wać na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

Specjalności 
 kosmetologia specjalistyczna 
 poradnictwo dietetyczne 
 socjoterapia 

Perspektywy zatrudnienia 
 w zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach 

związanych z zarządzaniem i promocją zdrowia 
 w sektorze edukacji 
 w jednostkach nadzoru  

sanitarno-epidemiologicznego 
 w instytucjach akademickich i badawczych 
 w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych  

i społecznych 
 w instytucjach działających na rzecz odnowy 

środowiska naturalnego 
 w instytucjach pomocy społecznej 
 w organizacjach pozarządowych 
 w branży farmaceutycznej

MA
GIS

TE
RS

KIE
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Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
ZDROWIE PUBLICZNE
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Po ukończeniu studiów licencjackich 
na filologii angielskiej w PWSZ w Ko-
ninie wyjechałam do Wielkiej Brytanii, 
gdzie uzyskałam tytuł magistra języ-
koznawstwa stosowanego. Ponieważ 
chciałam uczyć się dalej, wybrałam je-
den z najlepszych chińskich uniwersy-
tetów, który mieści się w nadmorskiej 
miejscowości Zhuhai w prowincji Gu-
andong. Obecnie mieszkam w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, 
pracuję w prywatnej szkole podsta-
wowej. Jestem zadowolona ze swo-
jego wyboru, ponieważ znajomość 
języka angielskiego dała mi wolność 
podróżowania po świecie, poznawa-
nia nowych ludzi, różnych kultur i cał-
kiem niezłe zarobki. 

mgr Joanna Wilk 

Przygodę z Państwową Wyższą Szko-
łą Zawodową w Koninie rozpoczęłam 
od studiów inżynierskich na kierunku 
mechanika i budowa maszyn. Dzię-
ki działalności w kołach naukowych 
rozwijałam swoje pasje, spotkałam 
wspaniałych ludzi o podobnych za-
interesowaniach, a także poznałam 
i odwiedziłam wiele firm w regionie 
konińskim, co pomogło mi w ukształ-
towaniu celów i podjęciu decyzji, co 
chcę robić po zakończeniu studiów. 
Gdy uruchomiono studia drugiego 
stopnia, bez wahania zapisałam się 
na zarządzanie i inżynierię produk-
cji. To był świetny krok – kontynuacja 
studiów na uczelni, którą już znamy. 
PWSZ w Koninie tworzy wspaniałą 
społeczność, do której chętnie się 
wraca!  

mgr inż. Ewelina Kamińska  
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e Jestem absolwentką kierunku finanse 

i rachunkowość, specjalizacja rachun-
kowość i podatki. Studia w PWSZ 
w Koninie dały mi nie tylko wiedzę 
w tej dziedzinie, ale też umiejętność 
analizy zjawisk gospodarczych i sytu-
acji ekonomiczno-finansowej przed-
siębiorstw. Kształcenie wykreowało 
również moje umiejętności i kompe-
tencje społeczne, które pozwalają na 
prowadzenie świadomych i skutecz-
nych działań zawodowych. Dzięki 
uczelni praktyki zawodowe odbywa-
łam w banku, gdzie mogłam wykazać 
się wiedzą. Przygotowanie teoretycz-
ne oraz zaangażowanie sprawiły, że 
dziś jestem członkiem liczącego się 
na rynku krajowym zespołu Banku 
Spółdzielczego. 

mgr Katarzyna Szmagaj   
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W konińskiej PWSZ skończyłem bez-
pieczeństwo wewnętrzne. Wybrałem 
specjalność formacje umundurowane 
i uzbrojone, a to pomogło mi podjąć 
służbę w policji. Dzięki wykładowcom, 
którzy byli policjantami i wojskowy-
mi, a także sposobowi przekazywa-
nia wiedzy, popartemu praktycznymi 
przykładami, zdecydowałem co chcę 
robić w życiu. Polecam te studia!  

Mateusz Jacolik
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e Już w szkole średniej wiedziałam co 

chcę robić w życiu – chciałam być 
dietetykiem. Dlatego poszłam do 
PWSZ w Koninie, gdzie zdobyłam ty-
tuł dietetyka sportowego. To pozwo-
liło mi otworzyć swój gabinet pod na-
zwą Twój Dietetyk. Moich pacjentów 
uczę zmieniać nawyki żywieniowe, 
aby mogli jak najdłużej cieszyć się 
zdrowiem. Natomiast w Fundacji im. 
Doktora Piotra Janaszka w Koninie 
uczę osoby z niepełnosprawnością 
gotowania i zdrowego stylu życia. 

mgr Agnieszka Lipert 
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Oferta studiów  
podyplomowych 
PWSZ w Koninie
2021/2022

Rekrutacja trwa do

63 249 72 34  studia.podyplomowe@konin.edu.pl

	 Administracja	samorządowa
	 Alternatywne	formy	sportu	i	rekreacji
	 Budownictwo	energooszczędne	i	alternatywne	źródła	energii
	 Controlling	w	przedsiębiorstwie	  NOWOŚĆ
	 Doradztwo	personalne	i	zawodowe	z	elementami	coachingu	  NOWOŚĆ
	 Edukacja	alternatywa	z	elementami	planu	daltońskiego	  NOWOŚĆ
	 Inspektor	ochrony	danych
	 Komunikacja	artystyczna	  NOWOŚĆ
	 Kształcenie	przedmiotowe	w	języku	angielskim
	 Logistyka	i	zarządzanie	łańcuchem	dostaw	  NOWOŚĆ
	 Metody	analizy	danych	w	administracji	i	biznesie
	 Organizacja	i	zarządzanie	w	sektorze	publicznym	  NOWOŚĆ
	 Oszczędne	wytwarzanie	(Lean	Manufacturing)
	 Poradnictwo	dietetyczne	  NOWOŚĆ
	 Profilaktyka	i	poradnictwo	w	kosmetologii	  NOWOŚĆ
	 Rachunkowość	i	podatki
	 Zarządzanie	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy
	 Zarządzanie	kadrami	i	prawo	pracy
	 Zarządzanie	projektami	  NOWOŚĆ
	 Zarządzanie	w	ochronie	zdrowia

30 września 2021
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Oferta kształcenia 
specjalistycznego  
PWSZ w Koninie
2021/2022

	 Animator	czasu	wolnego
	 Bezpieczeństwo	i	systemy	ochrony
	 Doradztwo	dietetyczne
	 Gospodarka	magazynowa
	 Kadry	i	płace
	 Marketing	w	mediach	społecznościowych
	 Odnawialne	źródła	energii
	 Trener	personalny
	 Terapia	środowiskowa	i	zajęciowa
	 Wizaż	i	stylizacja

NOWOŚĆ Krótki cykl - 3 semestry

Praktyczny profil kształcenia

Niewymagana matura!



REKRUTACJA
KROK PO KROKU
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1

3 4 5 6

2

Wybór kierunku studiów

Wydruk podania oraz oświadczenia 
o warunkach odpłatności z IRK 

Dostarczenie kompletu dokumentów  
do Punktu rekrutacyjnego  
ul. Przyjaźni 1, pokój nr 6,  

w godz. 10:00-14:00,  
w terminie 28.06.-31.07.2021,  

1.08.2021 - 19.09.2021 

*IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydata www.usosirk.konin.edu.pl 

Uzupełnienie dokumentów  
zgodnie z opisem dla  
określonego kierunku  

studiów 

Wyniki naboru

Założenie konta,  
wprowadzenie danych do systemu IRK*  

(np. dane osobowe, wyniki z matury, zdjęcie itp.)  
oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej 
 i przesłanie potwierdzenia na adres  

rekrutacja@konin.edu.pl 
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DOŁĄCZ DO
NAJLEPSZEGO
ZESPOŁU
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Jesteśmy największym europejskim dystrybutorem części zamiennych 
dla branży rolniczej, ogrodniczej oraz producentów maszyn. 

Jeśli chciałbyś/-abyś dołączyć do naszego zespołu, sprawdź aktualne oferty na stronie: 
www.karierawkramp.pl

Możesz nam również wysłać swoje CV na adres: personel@kramp.com
Prosimy wpisać w tytule wiadomości “Rekrutacja” 

KARIERA W KRAMP
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KOGO SZUKAMY DO NASZYCH ZESPOŁÓW

• Logistyka (Magazyn, Transport, Reklamacje, Projekty)
• Sprzedaż i Marketing
• Zakupy
• Zarządzanie Produktami
• Finanse
• Centrum Usług Wspólnych
• IT
• HR

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW

• Wykształcenie kierunkowe w zależności od stanowiska
• Doświadczenie mile widziane
• Znajomość języka angielskiego
• Gotowość do uczenia się i zdobywania nowych umiejętności
• Otwarta postawa wobec współpracowników i klientów
• Zaangażowanie w powierzone zadania

NASZA OFERTA

• Międzynarodowe środowisko pracy
• Rodzinna atmosfera pracy
• Możliwość rozwoju i szkoleń
• Prywatna opieka medyczna
• Korzystanie z nowoczesnych narzędzi pracy
• Dofinansowanie do karty Multisport
• Stołówka firmowa

PRACA I PRAKTYKI W KRAMP
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