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I. Dane Uczelni 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży (PWSIiP) 
 
ul. Akademicka 14 
18-400 Łomża 
 
Kontakt: 
Tel: +48 86 215 59 50 

Fax: +48 86 215 66 00 

 

adresy e-mail: 
biuro@pwsip.edu.pl 

www.pwsip.edu.pl 

 

II. Władze Uczelni  
 
Rektor: 
dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP  
 

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:  

dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP 
 
 
Prorektor ds.Dydaktyki i Spraw Studenckich: 
dr Krystyna Leszczewska  
 
 
III. Opis Instytucji 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości jest publiczną uczelnią 

zawodową mieszczącą się w Łomży przy ulicy Akademickiej 14, utworzoną dnia 1 lipca 2004 

roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Uczelnia oferuje 3-letnie studia I stopnia 

(inżynierskie i licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie). 

Prowadzimy kształcenie zarówno w systemie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym 

(zaocznym). Studia stacjonarne na wszystkich kierunkach są bezpłatne. PWSIP stanowi 

nowoczesny i atrakcyjny ośrodek edukacyjno-naukowy, w swojej misji dydaktycznej uczelnia 

stawia na ciągły rozwój oferty edukacyjnej, kadry pracowniczej jak również zaplecza 

dydaktyczno-naukowego. Z każdym rokiem kształcimy i rozwijamy u naszych studentów 

wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w wybranym zawodzie,  

jak również otwieramy im drzwi na świat w postaci oferty zagranicznych wyjazdów na studia  

i praktyki w ramach programu Erasmus+. PWSIP stała się niezwykle prężną i sprawną 
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instytucją, która wpisuje się w tradycję ziemi łomżyńskiej i stawia na współpracę całego 

regionu.  

 

IV. Kalendarz Roku Akademickiego  

 

Semestr Zimowy 01.10.2015- 21.02.2016 

Zajęcia dydaktyczne 01.10.2015 – 10.11.2015 

Przerwa świąteczna  11.11.2015  

Zajęcia dydaktyczne c.d.  12.11.2015-18.12.2015  

Przerwa świąteczna  19.12.2015-10.01.2016  

Zajęcia dydaktyczne c.d.  11.01.2016-03.02.2016  

egzaminacyjna sesja zimowa  

egzaminacyjna sesja zimowa studentów 

WF IIr.  

4.02.2016 -10.02.2016  

4.02.2016-7.02.2016  

egzaminacyjna sesja poprawkowa  

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

studentów WF II r.  

11.02.2016-15.02.2016  

8.02.2016-11.02.2016  

obóz zimowy studenci WF II rok  12.02.2016-21.02.2016  

ostateczny termin wprowadzenia ocen 

do systemu USOS  

17.02.2016  

okres, w którym należy podjąć wszystkie 

indywidualne decyzje dotyczące 

zaliczenia semestru zimowego 

2015/2016  

18.02.2016-19.02.2016  

przerwa międzysemestralna  20.02.2016-21.02.2016  

okres, w którym należy podjąć wszystkie 

indywidualne decyzje dotyczące 

zaliczenia semestru zimowego 

2015/2016 dotyczy studentów WF II r.  

23.02.2016  

 

 

 

 

 

 



Semestr Letni 22.02.2016- 30.09.2016 

Zajęcia dydaktyczne  22.02.2016-23.03.2016  

Przerwa świąteczna  24.03.2016-28.03.2016  

Zajęcia dydaktyczne c.d.  29.03.2016-29.04.2016  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  1.05.2016-4.05.2016  

Zajęcia dydaktyczne c.d.  5.05.2016-25.05.2016  

Przerwa świąteczna  26.05.2016  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  27.05.2016-29.05.2016  

Zajęcia dydaktyczne c.d.  30.05.2016-13.06.2016  

egzaminacyjna sesja letnia (nie dotyczy 

WF II roku)  

14.06.2016-24.06.2016  

obóz letni studentów WF II roku  24.06.2016-3.07.2016  

egzaminacyjna sesja letnia WF II roku  4.07.2016-8.07.2016  

obóz wędrowny studentów WF I roku  4.07.2016-8.07.2016  

wakacje letnie (w tym: minimum 4 

tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich 

oraz praktyki programowe)  

11.07.2016-30.09.2016  

egzaminacyjna sesja poprawkowa 
semestru letniego 

1.09.2016-11.09.2016  

ostateczny termin wprowadzenia ocen do 
systemu USOS  

14.09.2016  

okres, w którym należy podjąć wszystkie 
indywidualne decyzje dotyczące 
zaliczenia semestru letniego 2015/2016  

15.09.2016-17.09.2016  

 

V. Wykaz prowadzonych programów studiów 

 

Instytut Informatyki i Automatyki (studia I-go i II-go stopnia) 

 Informatyka 

 Automatyka i Robotyka 

 

Instytut Technologii Żywności i Gastronomii (studia I-go stopnia) 

 Technologia żywności i żywienie człowieka 

 

Instytut Medyczny (studia I-go i II-go stopnia) 

 Pielęgniarstwo (studia I-go i II-go stopnia) 

 Kosmetologia 

 Dietetyka 



 Fizjoterapia 

 

Instytut Wychowania Fizycznego (studia I-go stopnia) 

 Wychowanie fizyczne 

 

 

Instytut Przedsiębiorczości  

 Administracja (studia I-go i II-go stopnia) 

 Zarządzanie 

 

Instytut Społeczno-Humanistyczny (studia I-go stopnia) 

 Praca socjalna 

 Filologia angielska 

 

VI. Zasady rekrutacji/przyjęć na studia 

 

Rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

odbywa się drogą elektroniczną. W celu rejestracji kandydaci korzystają z dostępu do SRE  

we własnym zakresie lub mogą dokonać tego, wykorzystując specjalnie przygotowane 

stanowiska komputerowe na terenie Uczelni. System Rekrutacji Elektronicznej dostępny  

jest na stronie internetowej: https://rekrutacja.pwsip.edu.pl/  

Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków. Kandydat, który wybierze więcej  

niż jeden kierunek studiów,  musi w formularzu rejestracyjnym wskazać kolejność 

preferowanych kierunków. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.  

 

Najważniejsze przepisy uczelniane 

Dostępne są na stronie internetowej PWSIiP pod podanym poniżej linkiem: 

https://www.pwsip.edu.pl/bip/index.php?option=content&view=category&id=4  

 

VII. Informacje o programach studiów  

 

1. Instytut Przedsiębiorczości 

 

W Instytucie Przedsiębiorczości studia odbywają się na dwóch kierunkach.  

 

 

 

https://www.pwsip.edu.pl/bip/index.php?option=content&view=category&id=4


1.1 Kierunek studiów: Administracja  

 

Administracja, to kierunek dający szerokie możliwości zatrudnienia. Studia przygotowują  

do podjęcia pracy w urzędach instytucji państwowych i w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Student tego kierunku, opuszczając mury naszej Uczelni z powodzeniem 

odnajdzie się w działalności  politycznej i samorządowej, jak również jest gotowy  

do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

 

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne  

Rodzaj studiów: I -stopień (licencjackie ) 

Specjalności: 

  samorząd terytorialny 

  administracja publiczna 

  administracja w biznesie 

  bezpieczeństwo publiczne 

 

Rodzaj studiów: II-stopień (magisterskie) 

 

Specjalności: 

 

 administracja publiczna 

 zarządzanie w administracji 

 administracja usług społecznych i socjalnych 

 

1.2 Kierunek studiów: Zarządzanie 

 

Zarządzanie, to kierunek dla kreatywnych i ambitnych. Na rynku wciąż brakuje specjalistów  

z tej dziedziny. Są to studia dla osób, które posiadają zdolności przywódcze i organizacyjne, 

potrafią strategicznie myśleć i nie boją się podejmować ryzyka. Zarządzanie to przede 

wszystkim analizowanie, planowanie, wdrażanie oraz monitorowaniu strategii wyznaczanych 

przez firmę.  

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) 

Specjalności: 

 zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 



 zarządzanie projektami 

 zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie 

 rachunkowość w zarządzaniu 

 

Władze Instytutu: 

 

Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości: 

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. PWSIiP, bplawgo@pwsip.edu.pl 

 

Z-ca Dyrektora: 

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. PWSIiP, gmichalczuk@pwsip.edu.pl 

 

Z-ca Dyrektora: 

dr hab. Krzysztof Prokop, prof. PWSIiP, kprokop@pwsip.edu.pl 

 

2. Instytut Informatyki i Automatyki 

 

2.1 Kierunek studiów: Informatyka 

 

Studia w Instytucie Informatyki i Automatyki, na kierunku Informatyka, na inżynierskim 

(pierwszym) i magisterskim (drugim) stopniu nauczania stwarzają możliwość dołączenia  

do prestiżowej grupy osób zajmujących się zawodowo informatyką. Studenci będą mieli 

okazję poznać najnowsze metody projektowania, a następnie tworzenia, efektywnych 

systemów informatycznych uwzględniających współczesne trendy w budowie sieci 

komputerowych, baz danych i mobilnych systemów transferu informacji. Zdobędą wiedzę na 

temat profesjonalnych sposobów budowy algorytmów, obszarów zastosowania i technik 

wykorzystywania sztucznej inteligencji, generowania aplikacji multimedialnych 

wykorzystujących obraz i dźwięk w celu efektywnej komunikacji człowiek-komputer. 

Dowiedzą się jak modelować i budować wspaniały świat aplikacji 3D wykorzystywanych 

następnie w grach komputerowych, spotach telewizyjnych i w reklamie. Zdobędą również 

tzw. miękkie umiejętności, tak bardzo potrzebne w przyszłym zdobywaniu ważnego 

stanowiska pracy w dobrej firmie. 

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (inżynierskie) i II stopień (magisterskie) 

Specjalności (na I stopniu): 
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 systemy oprogramowania 

 grafika komputerowa i techniki multimedialne 
 
Specjalności (na II stopniu): 

 systemy mobilne, 

 informatyka przemysłowa 
 

2.2 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka 

 

Automatyka i Robotyka to jeden z niewielu kierunków przygotowujących studentów nie tylko 

do odbioru, ale również do tworzenia nowych technologii. Po ukończeniu tego kierunku 

absolwenci są przygotowani do projektowania, wdrażania oraz eksploatacji systemów 

automatyki. Są również przygotowani do instalowania i obsługiwania zautomatyzowanych 

stanowisk produkcyjnych, wyposażonych w roboty przemysłowe. Automatyka i Robotyka  

jest dziedziną silnie interdyscyplinarną, dzięki temu student zgłębi zagadnienia z takich 

dziedzin jak informatyka, elektronika, elektryka, elektrotechnika, mechanika. Wiedzę  

i zdobyte doświadczenie podczas studiów absolwenci będą wykorzystywać w wielu 

gałęziach gospodarki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posługują się językiem 

angielskim na poziomie B2. 

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (inżynierskie) 

Specjalności: 

 automatyzacja procesów 

 robotyka użytkowa 
 

 
Władze Instytutu: 

 

Dyrektor Instytutu Informatyki i Automatyki: 

dr hab. Romuald Kotowski, prof. PWSIiP, rkotowski@pwsip.edu.pl 

 

Z-ca Dyrektora ds. Informatyki: 

dr inż. Andrzej Sawicki, asawicki@pwsip.edu.pl 

 

Z-ca Dyrektora ds. Automatyki i Robotyki: 

dr inż. Ryszard Szczebiot, rysbiot@pwsip.edu.pl 
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3. Instytut Medyczny 

 

3.1 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 

 

Pielęgniarstwo to jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale również jeden  

z najpiękniejszych zawodów obdarzonych społecznym zaufaniem. Pielęgnowanie  

jest praktyczną działalnością pielęgniarki/pielęgniarza polegającą na profesjonalnym 

pomaganiu i towarzyszeniu ludziom w zdrowiu i chorobie, w kształtowaniu w nich 

umiejętności do samo-opieki i samo-pielęgnacji w celu utrzymania komfortu życia 

codziennego w zdrowiu, chorobie, cierpieniu, umieraniu, niepełnej sprawności.  

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne  

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)  i II stopień (magisterskie) 

 

3.2 Kierunek studiów: Kosmetologia  

 

Kosmetologia jest dziedziną nauk medycznych, która zajmuje się profilaktyką, mającą  

na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia oraz poprawianiem lub przywracaniem 

urody ciała, poprzez zabiegi pielęgnacyjne, upiększające i lecznicze. Jest to obecnie jedna  

z najprężniej rozwijających się dziedzin interdyscyplinarnych. Student kosmetologii zgłębia 

nie tylko  tajniki pielęgnacji ciała, ale uczy się także kompleksowego doradztwa w zakresie 

zdrowego trybu życia. Szeroki zakres wiedzy absolwentów naszego kierunku umożliwia 

podjęcie pracy w różnych sektorach, zarówno związanych z produkcją kosmetyków,  

jak i pielęgnacją urody. 

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne  

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) 

 

3.3 Kierunek studiów: Dietetyka 

 

Dietetyk to zawód z przyszłością, zawód z misją społeczną, który stwarza szerokie 

perspektywy zatrudnienia w dobie zwiększającej się świadomości społeczeństwa w zakresie 

prawidłowego żywienia. Praca dietetyka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za zdrowie 

pacjenta, ale też z ogromną satysfakcją z pracy z ludźmi i radości z osiąganych wspólnie  

z nimi sukcesów. Dietetyk zajmuje się terapią dietetyczną, niezbędną w leczeniu wielu 

chorób, prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia i profilaktyki 



zdrowotnej, ocenia jakość żywności, jej wartość odżywczą i zdrowotną, ustala diety  

w różnych dyscyplinach sportowych, w tym w sportach kulturystycznych. Zawód dietetyka 

pozwala rozwijać się w wielu kierunkach i łączyć pracę z pasją. W pracy dietetyka niezwykle 

przydatnymi cechami charakteru są umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z innymi 

ludźmi, odpowiedzialność i obowiązkowość, samodzielność w działaniu, a także wrażliwość 

i empatia.  

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)  

 

3.4 Kierunek studiów: Fizjoterapia 

 

Fizjoterapia jest medycznym kierunkiem studiów związanym z ochroną zdrowia 

pozwalającym na zdobycie wiedzy niezbędnej do kształtowania, podtrzymywania, 

przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek 

różnych chorób bądź urazów. Zadaniem fizjoterapeuty jest powstrzymanie postępujących 

zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna 

poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń.  

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)  

 

Władze Instytutu: 

 

Dyrektor Instytutu: 

dr n. med. Barbara Jankowiak, bjankowiak@pwsip.edu.pl 

Z-ca Dyrektora: 

dr n. med. Beata Kowalewska, bkowalewska@pwsip.pl 

Z-ca Dyrektora: 

dr n. med. Hanna Rolka, hrolka@pwsip.edu.pl 
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4. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii  

 

4.1 Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 

 

Wraz z rozwojem przemysłu spożywczego rośnie zapotrzebowanie na dobrze 

przygotowanych fachowców, którzy rozumieją i potrafią tworzyć proces produkcji żywności 

tak, aby w całym procesie przetwórczym zachować najcenniejsze wartości użytych 

surowców. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka jest jednym z ciekawszych 

kierunków, jakie oferują uczelnie wyższe. Studia przygotowują technologów i analityków 

przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz żywienia, służb urzędowej kontroli żywności, 

a także pracowników badawczych. Jakość kształcenia jest wspierana poprzez umowy 

 o współpracy w zakresie realizacji kierunku podpisane przez PWSIiP w Łomży ze Szkołą 

Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim  

w Olsztynie, Politechniką Białostocką oraz szeregiem firm przemysłu spożywczego  

i zaplecza rolnictwa. Ważnym elementem w kształceniu studentów jest hala techniki 

wyposażona w nowoczesne maszyny  i urządzenia procesów technologii żywności i żywienia  

oraz laboratoria analiz chemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych 

wykorzystywane do prowadzenia wielokierunkowych badań w zakresie oceny jakości  

i bezpieczeństwa żywności. 

 

Tryb Studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (inżynierskie) 

Specjalności: 

 inżynieria żywności i organizacja produkcji 

 technologia żywności z elementami żywienia człowieka 

 

Władze Instytutu: 

 

Dyrektor Instytutu Technologii Żywności: 

prof. dr hab. inż. Mieczysław Obiedziński, mobiedzinski@pwsip.edu.pl 

 

Z-ca Dyrektora: 

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak, bwaszkiewicz@pwsip.edu.pl 
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5. Instytut Wychowania Fizycznego 

 

5.1 Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

 

W czasie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne student zdobywa wiedzę i rozwija 

swoje sportowe pasje, które po ukończeniu studiów w naszej Uczelni wykorzysta w swoim 

życiu prywatnym. Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne posiada wiedzę z zakresu 

psychologii, pedagogiki i biologii, która pozwala rozumieć procesy rozwojowe, socjalizacyjne, 

wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne (wiedzę – popartą doświadczeniem  

w jej praktycznym zastosowaniu) oraz praktyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne  

do pracy z dziećmi, młodzieżą,  osobami dorosłymi a także seniorami. Jest przygotowany 

do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) 

wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej, promowania zdrowia,  

a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej, służącej 

zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie 

 

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) 

Specjalności:  

 instruktorska i trenerska 

 wychowanie fizyczne i zdrowotne 

 

Władze Instytutu: 

 

Dyrektor Instytutu: 

dr hab. Tomasz Niźnikowski, tniznikowski@pwsip.edu.pl 

 

Z-ca Dyrektora: 

dr Jerzy Miller, jmiller@pwsip.edu.pl 
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6. Instytut Społeczno-Humanistyczny 

 

6.1 Kierunek studiów: Praca Socjalna 

 

Praca socjalna to kierunek dla osób posiadających motywację do działania. Dla których 

dobro drugiego człowieka jest dobrem najwyższym. Tego zawodu nie można wykonywać 

rutynowo, nie można oprzeć się na jednym schemacie. Pracownik socjalny na co dzień styka 

się z bardzo różnymi problemami osób, które wymagają wsparcia. Nie jest to praca łatwa,  

ale na pewno dająca dużą satysfakcję i zadowolenie. Zawód pracownika socjalnego wymaga 

ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Studia na kierunku praca socjalna 

wzbogacają w wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, między innymi z obszaru 

filozofii, socjologii, psychologii, nauk przyrodniczych, ekonomii oraz prawa. Program 

wzbogacony jest wiedzą praktyczną oraz możliwością zdobycia umiejętności podczas 

praktyk zawodowych. 

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) 

 

6.2 Kierunek studiów: Filologia 

 

Filologia angielska to kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych na nowe wyzwania, 

które w przyszłości pragną osiągnąć sukces zawodowy. Studia na tym kierunku wymagają 

systematyczności i zdyscyplinowania. Filologia angielska to atrakcyjne studia, podczas 

których dogłębnie poznaje się język angielski i historię, kulturę oraz literaturę anglojęzyczną. 

Jednocześnie studenci zapoznają się z nauczaniem języka za pomocą najnowszych 

technologii oraz otrzymują wiedzę niezbędną do skutecznego korzystania z technologii 

informacyjnej. Studiujący filologię angielską przygotowywani są przede wszystkim do pracy  

w zawodzie nauczyciela języka angielskiego oraz technologii informacyjnej na pierwszym 

etapie edukacyjnym, jednak możliwości wyboru miejsca zatrudnienia są nieograniczone. 

 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) 

Specjalność: 

 filologia angielska z technologią informacyjną 
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