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Drodzy Państwo!

Państwowa Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży to 
miejsce, które zmienia ludzi. Budzi 
w nich kreatywność, chęć działania, 
rozwija pasje. Kształcimy praktyków, 
którzy rozumieją rzeczywistość 
społeczną, gospodarczą, naukową 
oraz potrafią ją współtworzyć. Nasi 
absolwenci to wspaniali ludzie: 
mądrzy, kompetentni, sprawdzeni 
w działaniu. 

W 2019 roku Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przekazało 
uczelni milion złotych za sukcesy, 
które odnoszą absolwenci PWSIiP. 
Znaleźliśmy się gronie piętnastu 

publicznych uczelni zawodowych, 
które wypadły najlepiej w ogólnopol-
skim monitoringu Ekonomicznych 
Losów Absolwentów. Absolwenci 
PWSIiP są niezwykle skuteczni zawo-
dowo i cenieni przez pracodawców. 
Jesteśmy z nich dumni. 

Niezwykli ludzie, którzy każdego 
roku ślubują na sztandar Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, two-
rzą niepowtarzalny charakter naszej 
uczelni, są naszą siłą. To dzięki nim 
i dla nich, konsultujemy programy 
studiów z samorządami oraz przed-
siębiorstwami. Dbamy, aby przeka-
zywana przez wykładowców wiedza 
była aktualna, dostosowana do po-
trzeb zmieniającego się dynamicznie 
świata, nowych trendów technolo-
gicznych i społeczno-gospodarczych. 

W Łomży, mieście średniej wielkości, 
stworzyliśmy ośrodek akademicki, 
który liczy się w kraju oraz jest roz-
poznawalny na arenie międzynaro-
dowej. Zajmujemy wysokie pozycje 
w prestiżowym rankingu miesięczni-
ka „Perspektywy”, który od wielu lat 

docenia profesjonalizm naszej ka-
dry, siłę naukową, wielokulturowość 
życia studenckiego. Przyjeżdżają 
do nas studenci z kilkudziesięciu 
krajów, między innymi w ramach 
wymiany akademickiej. 

Studia to bezcenny czas poszukiwań 
i intelektualnego dojrzewania. Pań-
stwa przewodnikami będą wybitni 
specjaliści ze świata nauki i praktyki 
społecznej oraz gospodarczej, m.in.: 
menadżerowie, mediatorzy, radcy 
prawni, sędziowie, informatycy, 
technolodzy żywności, pracownicy 
socjalni, fizjoterapeuci, dietetycy, 
lekarze. 

Życzę Państwu, abyście zbudowali 
z nimi relację student-mentor, wy-
korzystali szansę, jaką daje nasza 
uczelnia – najlepsze miejsce do 
twórczego, odważnego myślenia 
i działania. 

Z wyrazami szacunku,

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Od Rektora
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W  roku akademickim 2019/2020 oferujemy studia 
I stopnia (3,5-letnie inżynierskie i 3-letnie licencjackie),  
II stopnia (magisterskie) oraz jednolite magisterskie. Pro-
wadzimy kształcenie zarówno w systemie stacjonarnym 
(dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym). Studia 
stacjonarne na wszystkich kierunkach są bezpłatne. 

Kształcimy 
praktyków
Na naszej Uczelni zdobędziesz atrakcyjny zawód, potwier-
dzony nie tylko tytułem licencjata, inżyniera czy magistra, 
ale przede wszystkim umiejętnościami, które każdy stu-
dent nabywa podczas praktyk i staży. Dzięki współpracy 
Uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami, studenci odbywają 
staże, za które mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Certyfikaty
PWSIiP, jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne, 
przeprowadza egzaminy Pearson Test of English potwier-
dzające znajomość języka angielskiego. Egzamin obejmuje 
część pisemną i ustną. Głównym kryterium oceny jest 
komunikatywność. Certyfikat PTE jest uznawany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz instytucje i firmy, 
jako dokument potwierdzający kompetencje językowe. 
Wiele uczelni uznaje certyfikat PTE za wystarczający do 
zakwalifikowania na studia w języku angielskim. 

Więcej informacji: 
www.pwsip.edu.pl/kursy 
www.pearson.pl 
badamiak@pwsip.edu.pl 
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CISCO - każdy student PWSIiP ma możliwość przystą-
pienia do Programu Akademii Sieci Komputerowych 
CISCO. Jest to program edukacyjny w zakresie technologii 
sieciowych. Certyfikat potwierdza umiejętności z zakre-
su projektowania i obsługi sieci komputerowych LAN 
i WAN. Program ten skierowany jest w szczególności do 
studentów informatyki i kierunków pokrewnych. Jako 
specjalista z certyfikatem inżyniera CISCO zdobędziesz 
ciekawą i dobrze płatną pracę.

Stypendia
Studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjo-
narnych, mogą ubiegać się o pomoc materialną w nastę-
pujących formach:

 ● stypendium socjalne
 ● stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych

 ● stypendium naukowe
 ● zapomogi

Erasmus+ 
Od 13 lat realizujemy projekty współpracy i wymiany aka-
demickiej z uczelniami partnerskimi w ramach programu 
Erasmus+. Program stanowi kluczowy element polityki 
międzynarodowej PWSIiP i znacząco przyczynia się do mo-
dernizacji procesu edukacji. Stwarza studentom szansę 
odbycia części studiów lub zrealizowania praktyk za gra-
nicą. Możliwość udziału przewidziana jest dla studentów 
i absolwentów wszystkich kierunków studiów, a także dla 
pracowników PWSIiP. Beneficjenci programu otrzymują 
stypendium, które finansuje podróż i pobyt. Dodatkowym 
wsparciem finansowym objęci są studenci otrzymujący 
stypendia socjalne oraz osoby niepełnosprawne. Program 
przewiduje możliwość wyjazdu na dwanaście miesięcy na 
każdym etapie studiów. Na potrzeby realizowanej wymia-
ny studentów i kadry akademickiej, PWSIiP współpracuje 
z ponad 80 uczelniami z krajów UE, takich jak: Belgia, 
Finlandia, Hiszpania,Niemcy, Portugalia, Słowacja czy 
Włochy. Ważnym obszarem współpracy międzynarodowej 
Uczelni jest również współpraca transgraniczna z czoło-
wymi uniwersytetami białoruskimi, a także znaczącymi 
uczelniami z Turcji, Cypru, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu, 
w zakresie wymiany kadry, badań i dydaktyki.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +
mgr Lilianna Rywacka
e-mail: erasmus@pwsip.edu.pl
www.pwsip.edu.pl/dwz
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Dział  
Kształcenia 
i Spraw 
Studenckich
Służy pomocą studentom w rozwiązywaniu wszelkich 
indywidualnych problemów związanych zarówno z to-
kiem studiów, jak również sytuacją materialną lub oso-
bistą. Pomaga również w analizie przepisów z zakresu 
szkolnictwa wyższego.

Języki obce
Absolwent, opuszczając mury naszej Uczelni, posługuje 
się językiem angielskim na poziomie B2 (Vantage).

Biblioteka
Zbiory biblioteczne obejmują ponad 19 000 wolu-
minów książek, 3745 woluminów czasopism oraz 
ok. 2000 dokumentów cyfrowych. Wszystkie książki 
zalecane w sylabusach poszczególnych przedmiotów 
znajdują się w Bibliotece. W czytelni przygotowane 
są 22 stanowiska komputerowe, w tym 6 z bezpo-
średnim dostępem do katalogu Biblioteki. Aranżacja 
Biblioteki dostosowana jest do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością.

Uczelnia 
przyjazna  
osobom  
niepełnosprawnym
Wszystkie budynki PWSIiP, w tym również Dom Studen-
ta Rubikon, zapewniają swobodny dostęp i nawigację 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Nasza uczelnia udostępnia studentom nowoczesny 
sprzęt wspomagający edukację:

 ● zestaw komputerowy ze specjalną klawiaturą 
i myszką ułatwiający operowanie ręką 
w przypadku ograniczeń ruchowych

 ● monitor, drukarka i notatnik brajlowski
 ● syntezator mowy i zestaw lektorski dla słabo 
słyszących i niesłyszących

Każdy niepełnosprawny student otrzymuje materiały 
dydaktyczne w formie dostosowanej do jego potrzeb 
i możliwości. Może również liczyć na pomoc psychologa 
i doradcy zawodowego.
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Baza dydaktyczno-naukowa
W budynkach uczelni znajdują się: 2 aule, 9 sal wykładowych, 5 pracowni komputerowych, 4 pracownie językowe, 4 sale 
ćwiczeń, 14 laboratoriów, 3 pracownie kosmetologiczne, pracownia czynności medycznych, pracownia fizjoterapii, pra-
cownie pielęgniarstwa oraz nowoczesna hala technologiczno-laboratoryjna.

W raporcie z 2018 roku Polskiej Komisji Akredytacyjnej, niezależnej instytucji oceniającej standardy kształcenia, jak mantra 
przewijają się słowa „unikalne, unikatowe, nowoczesne”. Mowa o infrastrukturze i sprzęcie, które umożliwiają studentom 
kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka zapoznanie się z procesami: suszenia, rozdrabniania, liofilizacji, filtracji, 
fermentacji, rektyfikacji, destylacji, ekstruzji, ekstrakcji i obróbki termicznej. Niezależni specjaliści napisali wprost – „wydział 
dysponuje najlepiej wyposażoną halą technologiczną dla technologii żywności w kraju”.

W roku akademickim 2018/2019 innowacyjne projekty realizuje Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych tworząc 
Salę Symulacji Rozpraw Sadowych, Pracownię do Badań Fokusowych oraz Centrum Mediacji.
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Centrum Symulacji Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu rozpoczął kształcenie adeptów pielęgniarstwa wykorzystując innowacyjną metodę symulacji 
medycznej. W ultranowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej znajdują się wiernie oddające anatomię fantomy i elek-
tronicznie sterowane symulatory. Odwzorowują one konkretne stany kliniczne chorego człowieka, takie jak kaszel, wstrząs 
anafilaktyczny, obrzęk płuc czy odma prężna. Symulatory potrafią nie tylko odwzorować stany zagrożenia zdrowia lub 
życia, ale także, w przypadku nieprawidłowej interwencji medycznej fizjologiczną śmierć. Symulacja medyczna pozwala na 
utrwalanie umiejętności, które w rzeczywistości wykonuje się rzadko lub nie można ich ćwiczyć na człowieku, np. uciskanie 
klatki piersiowej oraz wykonanie defibrylacji elektrycznej.
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Nasza misja
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży kształci praktyków, współpracuje z samorząda-
mi i kadrą kierowniczą przedsiębiorstw. Uczelnia została powołana 22 czerwca 2004 roku. W rozporządzeniu Rady 
Ministrów podpisanym przez premiera Marka Belkę została określona Misja Uczelni – „tworzenie małych i średnich 
przedsiębiorstw”. W 2012 roku Senat Uczelni sformułował ją na nowo – „Kształcimy Praktyków”. Nie oznacza to jednak 
wąskiej orientacji intelektualnej. Placówka podejmuje szereg inicjatyw z zakresu propagowania myśli humanistycz-
nej. Jedną z nich jest Uniwersytet Otwarty. To semestralne cykle wykładów wybitnych naukowców, w których mogą 
uczestniczyć żacy, mieszkańcy miasta i regionu.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2018 uczelnia uplasowała się na piatej pozycji. PWSIiP jest wydawcą 
czasopisma z zakresu nauk stosowanych „Polish Journal of Applied Sciences”. Współpracuje z licznymi placówkami 
naukowymi, nacisk kładąc na umiędzynarodowienie procesu dydaktyczno-naukowego. Prowadzi studia licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.

Miejscem o unikalnym potencjale badawczym są nowe budynki Uczelni, zbudowane z rozmachem i dofinansowa-
niem unijnym (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013) sale i laboratoria Wydziału Informatyki 
i Nauk o Żywności, w których studenci od 2013 roku nabywają praktyczne umiejętności, pracując na urządzeniach 
o najwyższym standardzie przemysłowym, takich jak np. spektrometr elektronowy rezonansu paramagnetycznego 
oraz spektrometr z potrójnym analizatorem masy (sprzężony z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym). 
Całkowita wartość projektu przekroczyła pięćdziesiąt trzy miliony złotych.

PWSIiP współpracuje z licznymi uczelniami zagranicznymi, m.in. w zakresie wymiany studentów oraz pracowników 
naukowych. Realizuje dla studentów płatne staże oraz praktyki, nie tylko w kraju. Zagraniczne praktyki mają na celu 
zwiększenie mobilności studentów i zapoznanie ich z międzynarodowymi realiami pracy. Żacy z PWSIiP pracowali m.in. 
w hiszpańskiej Barcelonie, ale także w Niemczech, Portugalii, Słowacji, a nawet w odległych geograficznie i kulturowo 
Indiach. Nieodłącznym elementem uczelnianej rzeczywistości jest życie studenckie, którego smak poznało już kilka 
tysięcy naszych studentów oraz absolwentów. 
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Rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbywa się drogą 
elektroniczną. W celu rejestracji kandydaci korzystają 
z dostępu do Systemu Rekrutacji Elektronicznej (SRE) 
we własnym zakresie lub wykorzystując specjalnie 
przygotowane stanowiska komputerowe na terenie 
Uczelni. SRE dostępny jest na stronie internetowej:  
rekrutacja.pwsip.edu.pl

Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków.

Kandydat, który wybierze więcej niż jeden kierunek stu-
diów, musi w formularzu rejestracyjnym wskazać ko-
lejność preferowanych kierunków. Kandydat może być 
przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. 

Osobiste konto kandydata służy do

 ● dokonania i potwierdzenia rejestracji
 ● przekazywania przez komisje rekrutacyjne 
informacji dotyczących wyników kolejnych etapów 
postępowania kwalifikacyjnego

 ● przekazywania wszelkich innych wiadomości 
przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym 

Kandydaci na studia składają w Dziekanacie Wydziału

 ● podanie o przyjęcie na studia  
wygenerowane z SRE

 ● wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji 
studenckiej wygenerowany z SRE

 ● kopię świadectwa dojrzałości (potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem) 

 ● kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – 
w przypadku osób zdających maturę przed rokiem 
2007 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

 ● kandydaci na studia drugiego stopnia - kopię 
dyplomu ukończenia studiów wyższych 
i suplement (w przypadku gdy został wydany) oraz 
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej 
ocen otrzymanych w toku studiów na studiach 
I stopnia lub studiach magisterskich (jednolitych) 
poświadczone przez właściwy organ 

Zasady  
rekrutacji
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 ● jedną aktualną fotografię (zgodną z wymaganiami 
stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych) identyczną ze zdjęciem w formie 
cyfrowej dołączonym do internetowego 
formularza rejestracyjnego – wymogi formatu 
zdjęcia podane są w SRE

 ● potwierdzenie dokonanych opłat: rekrutacyjnej 
i za legitymację.

Dodatkowo

 ● kandydaci na kierunki: Dietetyka, Fizjoterapia, 
Kosmetologia, Pielęgniarstwo I i II stopnia, 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
I i II stopnia, Wychowanie Fizyczne - zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia 
studiów wydane wyłącznie przez lekarza 
medycyny pracy (skierowanie należy pobrać 
w Dziekanacie Wydziału)

 ● kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych, ubiegający się o przyjęcie na 
podstawie złożonych dokumentów, składają 
oryginał dokumentu potwierdzający uzyskanie 
tytułu laureata bądź finalisty.

 ● kandydaci na kierunek Technologia Żywności 
i Żywienie Człowieka - zaświadczenie 
o szczepieniu przeciw tężcowi

 ● kandydaci na kierunek Wychowanie Fizyczne - 
w przypadku osiągnięć sportowych  
- zaświadczenie o osiągnięciu, pozwalające na 
ubieganie się o przyjęcie na studia

Dokumenty wymagane od cudzoziemców

Dokumenty określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 
5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania 
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczest-
nictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
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Wydział  
Nauk o Zdrowiu

Dziekan

dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP
e-mail: ksychowicz@pwsip.edu.pl

Prodziekan ds. Dydaktyki i Spraw 
Studenckich

dr n. o zdr. Joanna Chilińska
e-mail: jchilinska@pwsip.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus +

dr Irena Białokoz-Kalinowska
e-mail: ibialokozkalinowska@pwsip.edu.pl

Pielęgniarstwo
Studia I stopnia, licencjackie

 ● stacjonarne

Studia II stopnia, magisterskie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo to jeden z  najtrudniejszych, najbar-
dziej odpowiedzialnych, ale również jeden z najpięk-
niejszych zawodów obdarzonych społecznym zaufa-
niem. Pielęgnowanie jest praktyczną działalnością  
pielęgniarki/pielęgniarza polegającą na profesjonalnym 
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pomaganiu i towarzyszeniu ludziom, kształtowaniu w nich 
umiejętności do samoopieki i samopielęgnacji w celu 
utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu, 
chorobie, cierpieniu, umieraniu, niepełnej sprawności.

W dobie starzejącego się społeczeństwa pielęgniarka/
pielęgniarz to poszukiwani specjaliści. Dzięki nowo-
czesnej medycynie wydłuża się średnia długość życia, 
dlatego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczną 
pomoc, którą zapewniają pielęgniarki/pielęgniarze. 
To zawód przyszłości, którego rola i ranga są coraz 
bardziej doceniane.

Zagadnienia omawiane podczas studiów I stopnia

 ● w zakresie nauk podstawowych: anatomia, 
fizjologia, patologia, genetyka, biochemia, 
biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, 
farmakologia i radiologia

 ● w zakresie nauk społecznych: teoria 
pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, 
zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe 
w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy 
psychoterapii, podstawy statystyki medycznej, 
język obcy, ochrona zdrowia w środowisku pracy, 
psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, 
zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu 
pielęgniarki

 ● w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: 
podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, 
dietetyka, badanie fizykalne, badania naukowe 
oraz zajęcia fakultatywne (do wyboru język 
migowy, zakażenia szpitalne, promocja zdrowia 
psychicznego)

 ● w zakresie opieki specjalistycznej:  
położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo  
położniczo-ginekologiczne, opieka paliatywna, 
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, 
geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, pediatria 
i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby 
wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, 
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 
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anestezjologia i pielęgniarstwo w stanie 
zagrożenia życia, rehabilitacja i pielęgnowanie 
niepełnosprawnych, podstawy ratownictwa 
medycznego

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje kwali-
fikacje uznawane w Unii Europejskiej

Możliwości zatrudnienia 

 ● publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej w kraju i za granicą, w tym: szpitale, 
przychodnie, poradnie specjalistyczne, zakłady 
pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki opieki 
paliatywno-hospicyjnej, zakłady pielęgnacyjno-
lecznicze, zakłady ratownictwa medycznego

 ● szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej

 ● prowadzenie pielęgniarskiej działalności 
gospodarczej w ramach indywidualnych lub 
grupowych praktyk pielęgniarskich

 
Zagadnienia omawiane podczas studiów II stopnia

 ● w zakresie wybranych zagadnień z nauk 
społecznych: teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo 
europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, 
badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka 
medyczna, podstawy psychoterapii

 ● w zakresie opieki specjalistycznej: nowoczesne 
techniki diagnostyczne, intensywna terapia 
i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, 
pielęgniarstwo specjalistyczne; opieka 
pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, 
w chorobach przewlekłych układu oddechowego, 
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opieka nad chorym z cukrzycą, opieka nad 
chorym z przetoką jelitową, opieka nada chorymi 
z ranami przewlekłymi, w stwardnieniu rozsianym, 
z chorobami krwi

 ● w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego, 
okulistycznego, epidemiologicznego: 
pielęginiarstwo w opiece długoterminowej, 
w dermatologii, w neurochirurgii; w zakresie 
jakości w opiece, podstaw psychoterapii, 
kardiologii inwazyjnej i schorzeń naczyń, podstaw 
transplantologii, nefrologii, nowoczesnych technik 
zabiegów pielęgniarskich.

Możliwości zatrudnienia

 ● podmioty lecznicze
 ● na stanowiskach administracyjnych
 ● domy pomocy społecznej
 ● sprawowanie funkcji z wyboru w organach 
samorządu pielęgniarek i położnych lub 
wykonywanie pracy na rzecz samorządu, 
nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej 
oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia 
zawodowego pielęgniarek lub położnych, 
prowadzenie prac naukowo-badawczych 
w zakresie pielęgniarstwa, kierowanie 
i zarządzanie zespołami pielęgniarek.

 ● organy administracji publicznej i samorządowej, 
których zakres działania obejmuje nadzór nad 
ochroną zdrowia

Kosmetologia
Studia I stopnia, licencjackie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia zajmuje się profilaktyką, mającą na celu 
opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia oraz popra-
wianiem lub przywracaniem urody ciała, poprzez zabiegi 
pielęgnacyjne, upiększające i lecznicze. Jest to obecnie 
jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin interdyscy-
plinarnych. Student kosmetologii zgłębia nie tylko tajniki 
pielęgnacji ciała, ale uczy się także kompleksowego do-
radztwa w zakresie zdrowego trybu życia. Szeroki zakres 
wiedzy absolwentów tego kierunku umożliwia podjęcie 
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pracy w różnych sektorach, zarówno związanych z pro-
dukcją kosmetyków, jak i pielęgnacją urody.

Specjalności

 ● specjalistyczne zabiegi na ciało
 ● specjalistyczne zabiegi na twarz

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● anatomia, biologia i genetyka, fizjologia, 
histologia, biochemia, patologia

 ● mikrobiologia i immunologia
 ● farmakologia
 ● dermatologia, podstawy alergologii, fizjoterapia 
i masaż, kosmetologia pielęgnacyjna, 
upiększająca, korekcyjna

 ● estetyka, wizaż i stylizacja
 ● receptura kosmetyczna

 ● podstawy psychodermatologii
 ● etyka zawodu

Możliwości zatrudnienia 

 ● gabinety kosmetyczne
 ● ośrodki odnowy biologicznej
 ● gabinety Wellness & Spa
 ● gabinety dermatologiczne
 ● laboratoria badawczo-rozwojowe
 ● ośrodki rehabilitacyjno-wypoczynkowe
 ● gabinety medycyny kosmetycznej
 ● przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
i sprzedażą kosmetyków

Studenci Kosmetologii w trakcie kształcenia mogą bezpłat-
nie ukończyć dwa specjalistyczne certyfikowane szkolenia.

Dietetyka
Studia I stopnia, licencjackie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Dietetyk to zawód z przyszłością, zawód z misją społeczną, 
który stwarza szerokie perspektywy zatrudnienia w dobie 
zwiększającej się świadomości społeczeństwa w zasa-
dach prawidłowego żywienia. Praca dietetyka wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością za zdrowie pacjenta, ale też 
z ogromną satysfakcją z pracy z ludźmi i radością z wspól-
nie osiąganych z nimi sukcesów. Dietetyk zajmuje się 
terapią dietetyczną, niezbędną w leczeniu wielu chorób, 
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prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidło-
wego 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 aktywność zawodową z pa-
sją. W pracy dietetyka niezwykle przydatnymi cechami 
charakteru są umiejętność w nawiązywaniu kontaktów 
z innymi ludźmi, odpowiedzialność i obowiązkowość, 
samodzielność w działaniu, a także wrażliwość i empatia. 
W trakcie kształcenia studenci mogą bezpłatnie ukończyć 
dwa specjalistyczne certyfikowane szkolenia.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● żywienie człowieka zdrowego i chorego
 ● dietetyka pediatryczna
 ● dietoterapia otyłości i zespołu metabolicznego
 ● fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie
 ● prewencja chorób cywilizacyjnych
 ● zaburzenia odżywiania

 ● diety alternatywne
 ● poradnictwo i edukacja żywieniowa
 ● technologia żywności i potraw oraz 
towaroznawstwo

 ● analiza i ocena jakości żywności
 ● surowce pochodzenia naturalnego w dietetyce
 ● kuchnie świata

Możliwości zatrudnienia

 ● prywatne gabinety dietetyczne
 ● publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 ● kluby sportowe, kluby fitness
 ● sanatoria, ośrodki odnowy biologicznej
 ● restauracje i firmy cateringowe
 ● zakłady przemysłu spożywczego
 ● żłobki, przedszkola, domy opieki społecznej
 ● instytuty naukowe zajmujące się żywnością 
i żywieniem
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Fizjoterapia
Jednolite studia magisterskie

 ● stacjonarne

Fizjoterapia jest medycznym kierunkiem studiów zwią-
zanym z ochroną zdrowia, pozwalającym na zdobycie 
wiedzy niezbędnej do kształtowania, podtrzymywania, 
przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym 
wieku. Zadaniem fizjoterapeuty jest powstrzymanie po-
stępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności 
ruchowej oraz działalność profilaktyczna ukierunkowana 
na stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycz-
nych, masaży i ćwiczeń.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● w zakresie podstawowych nauk medycznych: 
anatomia, w tym prawidłowa, funkcjonalna 
i palpacyjna człowieka, biochemia, biofizyka, 
biologia medyczna, genetyka, fizjologia wysiłku, 
w tym fizjologia bólu i diagnostyka fizjologiczna, 
pierwsza pomoc przedmedyczna, patologia 
ogólna, farmakologia w fizjoterapii, biomechanika 
kliniczna 

 ● w zakresie podstaw fizjoterapii: fizjoterapia 
ogólna, medycyna fizykalna i fizykoterapia, 
kinezyterapia, kształcenie ruchowe i metodyka 
nauczania ruchu, masaż, metody specjalne 
fizjoterapii, adaptowana aktywność fizyczna 

i sport osób z niepełnosprawnością, 
fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia, terapia 
manualna, zaopatrzenie ortopedyczne, 
protetyka i ortotyka, odnowa biologiczna 
i balneoklimatologia

 ● w zakresie fizjoterapii klinicznej: kliniczne 
podstawy w kardiologii i kardiochirurgii, kliniczne 
podstawy w chirurgii, kliniczne podstawy 
ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej, 
kliniczne podstawy w pulmonologii, fizjoterapia 
w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej, 
fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii, 
fizjoterapia w pulmonologii, fizjoterapia 
w chirurgii, kliniczne podstawy w pediatrii, 
fizjoterapia w pediatrii i wieku rozwojowym, 
kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii, 
kliniczne podstawy w reumatologii, kliniczne 
podstawy w neurologii dziecięcej, kliniczne 
podstawy w onkologii i medycyny paliatywnej, 
kliniczne podstawy w geriatrii, kliniczne podstawy 
w intensywnej terapii, fizjoterapia w geriatrii, 
fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej, 
fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, 
fizjoterapia w reumatologii, kliniczne podstawy 
psychiatrii, fizjoterapia w intensywnej terapii, 
diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu 
ruchu, diagnostyka funkcjonalna w chorobach 
wewnętrznych, diagnostyka funkcjonalna w wieku 
rozwojowym, fizjoterapia w reumatologii, 
kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie, 
fizjoterapia w psychiatrii, programowanie 
rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, 
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programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach 
układu ruchu, programowanie rehabilitacji 
w wieku rozwojowym, fizjoterapia w ginekologii 
i położnictwie

Możliwości zatrudnienia

 ● publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, w tym szpitale, przychodnie, poradnie 
specjalistyczne

 ● zakłady opiekuńczo-lecznicze, 

21



 ● zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, ośrodki opieki 
paliatywno-hospicyjnej, domy pomocy społecznej

 ● poradnie i gabinety rehabilitacyjne
 ● sanatoria, uzdrowiska
 ● ośrodki gimnastyki korekcyjnej
 ● fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych

 ● medycyna sportowa
 ● własna działalność

Wychowanie 
Fizyczne
Studia I stopnia, licencjackie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności

 ● instruktorska i trenerska
 ● wychowanie fizyczne i zdrowotne
 ● instruktorska: narty, tenis

Jeśli nie potrafisz żyć bez ruchu, jesteś pasjonatem sportu 
i zdrowego trybu życia, lubisz wyzwania oraz poznawanie 
tajników ludzkiego organizmu - to kierunek właśnie dla 
Ciebie. 

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz swoje 
sportowe pasje, które po ukończeniu studiów w naszej 
Uczelni wykorzystasz w życiu zawodowym.

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne posiada wie-
dzę z zakresu psychologii, pedagogiki i biologii, która 
pozwala rozumieć procesy rozwojowe, socjalizacyjne, 
wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne (wiedzę - 
popartą doświadczeniem w jej praktycznym zastosowa-
niu) oraz umiejętności i kompetencje, niezbędne do pracy 
z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi a także senio-
rami. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodo-
wych (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.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● historia kultury fizycznej
 ● teoria wychowania fizycznego i sportu
 ● psychologia, biochemia, biomechanika, anatomia
 ● fizjologia, antropomotoryka, biologia, edukacja 
zdrowotna 

 ● pedagogika 
 ● emisja głosu
 ● organizacja i prawo w oświacie 
 ● pierwsza pomoc medyczna
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Zajęcia praktyczne

Zajęcia sprawnościowo-ruchowe z wybranych dyscyplin 
sportu, tj. gry sportowe (koszykówka, piłka nożna, siat-
kowa i ręczna); sporty indywidualne (lekkoatletyka, tenis 
stołowy, tenis, gimnastyka, taekwondo olimpijskie, pływa-
nie, taniec); inne do wyboru przez studenta (narciarstwo 
zjazdowe, crossfit, nordic walking). Studenci podczas 
studiów uczestniczą w dwóch obozach sportowych: letnim 
(sporty letnie np. żeglarstwo) i zimowym (sporty zimowe 
np. narciarstwo zjazdowe) oraz w wędrówkach po górach.

Możliwość zatrudnienia

 ● placówki dydaktyczno-wychowawcze
 ● szkolnictwo
 ● ośrodki sportu i rekreacji ruchowej
 ● kluby sportowe na etapie szkolenia 
podstawowego

Studenci wybierają specjalizację na II roku studiów. Po 
ukończeniu specjalizacji studenci otrzymują uprawnienia 
instruktora rekreacji ruchowej z wybranej dyscypliny 
sportu.
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Administracja 
Studia I i II stopnia

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności na studiach I stopnia

 ● administracja podmiotów państwowych 
i samorządowych

 ● administracja w biznesie
 ● administracja dla bezpieczeństwa 
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Specjalności na studiach II stopnia

 ● administracja publiczna 
 ● administracja pomocy społecznej i ochrony 
zdrowia 

 ● mediacje w administracji 

Administracja to studia otwartych możliwości. Dlatego, 
jeżeli cenisz różnorodność oraz profesjonalizm to kieru-
nek właśnie dla Ciebie. 

Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach państwo-
wych, w jednostkach samorządu terytorialnego, korpo-
racjach, ale także w systemie bankowym oraz innych 
jednostkach finansowych. Administracja to kierunek 
zarówno dla umysłów ścisłych, jak i humanistycznych. 

Absolwent, opuszczając mury naszej Uczelni, przygotowa-
ny jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Z powodzeniem odnajdzie się również w działalności poli-
tycznej i samorządowej. Studenci Administracji nabywają 
umiejętności interdyscyplinarne, które są kluczowym 

elementem współczesnych kompetencji zawodowych. 

W programie studiów przewidziane są także praktyki, 
które mogą być realizowane w różnych podmiotach. 
Trwają 24 tygodnie na studiach I stopnia oraz 18 tygodni 
na studiach II stopnia. Realizowane są w trakcie roku 
akademickiego. 

Dodatkowy atut to możliwość nabywania przez studentów 
kierunku Administracja wiedzy i nowych, praktycznych 
kompetencji, poprzez uczestnictwo w rozprawach są-
dowych prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Łomży 
i Sądzie Rejonowym w Łomży.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● podstawy prawoznawstwa 
 ● prawo administracyjne 
 ● postępowanie administracyjne 
 ● podstawy organizacji i zarządzania w administracji 
 ● podstawy prawa cywilnego i prawa zamówień 
publicznych
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 ● prawo pracy i prawo urzędnicze
 ● finanse publiczne i prawo finansowe
 ● organy ochrony prawnej
 ● rozwiązywanie sporów publicznych – negocjacje, 
mediacje, arbitraż

 ● zasady tworzenia i stosowania prawa 

Możliwość zatrudnienia m.in. w:

 ● urzędach instytucji państwowych 
 ● urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 ● służbie cywilnej
 ● sektorze prywatnym
 ● spółkach
 ● instytucjach obrotu nieruchomościami
 ● firmach ubezpieczeniowych

Prawo
Jednolite studia magisterskie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności

 ● cywilno-gospodarcza
 ● karnistyczna
 ● mediacyjno – administracyjna

Prawnik to zawód przyszłości, zapewniający prestiż i uzna-
nie społeczne. Idealnym kandydatem na prawnika jest 
człowiek odpowiedzialny, twardo stąpający po ziemi, 
obdarzony doskonałą pamięcią, pracowity.

W odróżnieniu od profilu akademickiego, oferowane-
go przez uniwersytety, proponujemy prawo o profilu 
praktycznym, czyli przygotujemy naszych absolwentów 
do wykonywania prawniczych czynności zawodowych  
i szybkiego wejścia na rynek pracy.

Nasza unikalność polega na tworzeniu optymalnych wa-
runków do zdobywania praktycznej wiedzy. Stworzyliśmy, 
przy współpracy z sądami, Centrum Mediacji, w którym 
nasi studenci zdobywają dodatkowe kwalifikacje media-
tora sądowego. Dowiadują się w jaki sposób prowadzić 
mediację na gruncie spraw cywilnych, gospodarczych, 
karnych, rodzinnych, pracowniczych, z nieletnim sprawcą 
czynu. Mogą uczestniczyć, jako bezstronni obserwatorzy 
z klauzulą poufności, w prawdziwych mediacjach, czyli 
obserwować strony sporu i uczyć się rozwiązywania 
realnych konfliktów.

Tworzymy także nowoczesną Salę Symulacji Rozpraw 
Sadowych. Będziemy w niej realizować skomplikowa-
ne scenariusze dydaktyczne. Cyfrowy rejestrator na-
gra przebieg procesu, zarejestruje zeznania świadków, 
a wideoterminal umożliwi przesłuchiwanie świadków 
incognito. Profesjonalny sprzęt oraz meble oddadzą 
klimat sali sądowej, a studenci poczują dreszczyk emocji 
oraz smak prawdziwej rozprawy. Żacy, zanim trafią na 
salony prawniczego świata – nauczą się wykorzystywać 
podręcznikową wiedzę w określonych, podyktowanych 
życiem, sytuacjach. Scenariusze rozpraw będą tworzyć 
prawnicy z olbrzymim doświadczeniem zawodowym.

Prawo jest dla ludzi, którzy nie boją się wyzwań zawo-
dowych i wierzą we własny sukces. Z nami – sukces jest 
na wyciągnięcie ręki! 
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Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● prawo karne
 ● prawo cywilne
 ● prawo administracyjne
 ● argumentacja prawnicza 
 ● prawo gospodarcze
 ● metodologia nauk prawnych
 ● prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
 ● łacińska terminologia prawnicza 

Możliwości zatrudnienia
 ● instytucje wymiaru sprawiedliwości 
 ● organy administracji państwowej, rządowej 
i samorządowej 

 ● kancelarie prawnicze
 ● organizacje pozarządowe i społeczne
 ● organizacje międzynarodowe
 ● instytucje UE 
 ● policja, straż graniczna, jednostki wojskowe, 
zakłady karne 

 ● instytucje rynku finansowego, podatkowego oraz 
audytorskiego
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Zarządzanie
Studia I i II stopnia

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności I stopnia

 ● zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 ● zarządzanie projektami
 ● zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 ● rachunkowość w zarządzaniu

Specjalności na studiach II stopnia

 ● Zarządzanie w handlu i usługach
 ● Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie to kierunek dla ludzi o szerokich zaintereso-
waniach, kreatywnych i ambitnych, posiadających zdol-
ności przywódcze i organizacyjne. Studiując zarządzanie, 

dowiesz się jak planować rozwój osobisty i rozwój orga-
nizacji. Nauczysz się jak konstruktywnie rozwiązywać 
konflikty i skutecznie prowadzić negocjacje. To kierunek 
dla osób, które potrafią strategicznie myśleć i nie boją się 
podejmować ryzyka. Zarządzanie to przede wszystkim 
analizowanie, planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie 
strategii wyznaczanych przez firmę. 

Jeżeli jesteś osobą nastawioną na osiągnięcie sukcesu, to 
kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując go w PWSIiP masz 
gwarancję ukończenia studiów o charakterze praktycz-
nym, co oznacza, że oprócz wiedzy teoretycznej, będziesz 
miał zapewnione praktyki, dzięki którym zweryfikujesz 
swoją wiedzę i umiejętności. Kierunek ten otwiera rów-
nież możliwości dalszego interdyscyplinarnego rozwoju 
na licznych pokrewnych studiach.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● podstawy ekonomii 
 ● podstawy zarządzania 
 ● nauka o organizacji 
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 ● zarządzanie zasobami ludzkimi 
 ● zarządzanie strategiczne 
 ● marketing 
 ● podstawy rachunkowości 
 ● etyka 
 ● polityka regionalna UE 
 ● zarządzanie projektami 
 ● zarządzanie logistyką 

Możliwość zatrudnienia

 ● własna działalność gospodarcza
 ● przedsiębiorstwa
 ● instytucje publiczne
 ● urzędy instytucji państwowych
 ● agencje konsultingowe
 ● instytucje otoczenia biznesu, banki

Filologia angielska
Studia I stopnia

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność - Filologia angielska z technologią infor-
macyjną, w ramach której student ma do wyboru trzy 
specjalizacje

 ● nauczycielską
 ● tłumaczeniową
 ●  język angielski z organizacją ruchu turystycznego

Jeśli marzysz o ciekawym życiu, lubisz podróżować, po-
znawać kultury innych krajów oraz chcesz pracować 
w międzynarodowym środowisku, to kierunek dla Ciebie.
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Studiując filologię, oprócz praktycznej umiejętności 
komunikowania się w języku angielskim, zdobędziesz 
wiedzę z dziedzin, takich jak: językoznawstwo, dydakty-
ka nauczania języka obcego, literatura, kultura krajów 
anglojęzycznych. Uzyskasz umiejętności swobodnego 
poruszania się na płaszczyźnie technologii informacyjnej 
nie tylko w edukacji.

Filologia angielska to studia dla ludzi ceniących dyscyplinę 
umysłową oraz różnorodność, otwartych na językowe 
niuanse. Wejdź w międzykulturowy dialog i zdobądź prze-
pustkę w ciekawy zawód oraz obfitujące w przygody życie. 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● praktyczna nauka języka
 ● przedmioty z zakresu językoznawstwa
 ● aspekty psychologiczno-pedagogiczne
 ● dydaktyka i metodyka nauczania języka 
angielskiego

 ● kultura i literatura krajów anglojęzycznych historia 
języka angielskiego

 ● podstawy translatoryki
 ● technologie informacyjne w edukacji
 ● tłumaczenia ustne i pisemne
 ● tłumaczenia tekstów użytkowych 
i specjalistycznych

 ● podstawy przedsiębiorczości
 ● technologie informacyjne w pracy tłumacza

Możliwości zatrudnienia 
 ● biura tłumaczeń
 ● wydawnictwa
 ● media
 ● branża turystyczna
 ● korporacje
 ● własna działalność gospodarcza
 ● szkoły
 ● przedszkola
 ● placówki oświatowo - wychowawcze

Praca socjalna
Studia I stopnia, licencjackie

 ●  stacjonarne i niestacjonarne

Potrafisz i lubisz pomagać ludziom? Wierzysz, że świat 
może być lepszy, bardziej sprawiedliwy? Chcesz poznać 
realia funkcjonowania różnych grup społecznych? Zdobyć 
wiedzę psychologiczną, socjologiczną, filozoficzną i eko-
nomiczną? Praca socjalna to Twój kierunek! Umożliwia 
sprawne poruszanie się w realiach kulturowych, daje 
narzędzia do inspirowania przemian społecznych. To 
studia dla ludzi odważnych, którzy nie boją się zmierzyć 
z problemami współczesnego świata: ubóstwem, sieroc-
twem, przemocą w rodzinie, przestępczością, narkomanią, 
wykluczeniem społecznym oraz problemem migracji 
i uchodźctwa. 
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Zdobądź kompetencje, które umożliwiają pracę w służ-
bach społecznych.

Praca socjalna to kierunek dla ludzi, którzy chcą łączyć 
życie zawodowe z osobistą pasją. 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, 
prawo, filozofia, ekonomia i zarządzanie, etyka, bio-
medyczne podstawy rozwoju człowieka, problemy 
i zagrożenia społeczne, instytucje pomocy społecznej 

sektora publicznego, przestępczość i nieprzystosowa-
nie, komunikacja społeczna w pracy socjalnej, ochro-
na własności intelektualnej, technologie informacyjne, 
wykluczenie społeczne, sytuacja socjalna i problemy  
społeczno-kulturowe niepełnosprawnych, problemy 
uzależnień.

Możliwości zatrudnienia

 ● ośrodki pomocy społecznej
 ● powiatowe centra pomocy rodzinie
 ● regionalne ośrodki polityki społecznej
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 ● organy administracji rządowej i samorządowej 
odpowiedzialne za krajową i lokalną politykę 
społeczną

 ● ośrodki wsparcia, środowiskowe domy 
samopomocy

 ● placówki opiekuńczo- wychowawcze, 
instytucjonalnej pieczy zastępczej

 ● ośrodki interwencji kryzysowej
 ● domy pomocy społecznej
 ● placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym 
rodzinnego

 ● środowiskowe instytucje pomocy i wsparcia 
prowadzone przez organizacje pozarządowe,

 ● placówki służby zdrowia, ośrodki terapii 
uzależnień

 ● podmioty gospodarcze, w tym ekonomii 
społecznej oraz organizacje świadczące usługi 
społeczne dla osób, rodzin i społeczności 
wymagających wsparcia

Pedagogika
Studia I stopnia, licencjackie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Ścieżki

 ● Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 ● Pedagogika opiekuńcza
 ● Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika to ponadczasowy kierunek dla ludzi o otwar-
tych umysłach, refleksyjnych i kreatywnych, chcących mieć 
wpływ na przyszłe pokolenia. Studiując pedagogikę, po-
znasz procesy wychowawcze i mechanizmy modelowania 
społecznego. Zdobyta podczas studiów wiedza pomoże 
Ci lepiej zrozumieć samego siebie, dzięki czemu w przy-
szłości łatwiej osiągniesz sukces na gruncie zawodowym.

Nasze studia są nowatorskie w skali ogólnopolskiej. 
Przygotowują do pracy w przestrzeni hybrydalnej, łą-
czącej rzeczywistość realną i wirtualną. Ich innowacyjny 
charakter przejawia się w programie kształcenia, który 
akcentuje współczesne przemiany cywilizacyjne oraz 
wskazuje na nowe narzędzia pracy pedagoga. 

Pedagogika łączy refleksję z pogranicza nauk społecz-
nych i humanistycznych. Absolwent tego kierunku jest 
doskonale przygotowany do pracy z ludźmi w różnych 
środowiskach: społecznych, edukacyjnych, wychowaw-
czych i opiekuńczych.
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Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● pedagogika
 ● teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
 ● psychologia
 ● socjologia
 ● podstawy filozofii
 ● biomedyczne podstawy rozwoju
 ● technologia informacyjno – komunikacyjna
 ● diagnoza i terapia pedagogiczna
 ● emisja głosu
 ● resocjalizacja młodzieży i dorosłych

Możliwości zatrudnienia

 ● bursy szkolne
 ● przedszkola, żłobki
 ● placówki wychowania pozaszkolnego
 ● ośrodki opiekuńczo – wychowawcze
 ● organizacje pozarządowe
 ● domy dziecka
 ● domy pomocy społecznej
 ● placówki socjoterapeutyczne
 ● placówki resocjalizacyjne i profilaktyczne
 ● sądy
 ● policja
 ● zakłady karne, zakłady terapii uzależnień
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Informatyka
Studia I stopnia, inżynierskie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności

 ● systemy oprogramowania
 ● grafika komputerowa i techniki multimedialne
 ● grafika użytkowa

Studia II stopnia, magisterskie

 ● stacjonarne i niestacjonarne
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Ścieżki specjalizacyjne

 ● systemy mobilne 
 ● informatyka przemysłowa

Chcesz być twórcą nowoczesnych technologii, nowator-
skich narzędzi komunikacyjnych, algorytmów sztucznej 
inteligencji? Rozumieć wirtualny świat, programować 
i dbać o bezpieczeństwo newralgicznych informacji oraz 
danych? Informatycy są prekursorami zmian, decydują 
o kształcie czwartej rewolucji przemysłowej. Dołącz do 
nich ze swoimi pomysłami!

Komisja Europejska szacuje, że w ciągu najbliższych lat 
w europejskiej branży IT przybędzie nawet milion waka-
tów, które będą stanowiły ok. 70 proc. wszystkich nowo 
powstałych miejsc pracy. Najbardziej poszukiwani będą 
programiści wszystkich specjalizacji. Informatyka jest 
jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów 
w Polsce.

Informatyka to zawód przyszłości, inspirujący, autorski, 
pełen intelektualnych wyzwań.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● praktyczne posługiwanie się narzędziami 
informatycznymi

 ● programowanie w językach i środowiskach 
stosowanych w praktyce informatycznej

 ● administrowanie i bezpieczeństwo systemów 
informatycznych i sieci komputerowych

 ● Technologie Internetu Rzeczy (IoT)
 ● systemy i bezpieczeństwo baz danych

 ● uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja
 ● obliczenia w chmurze (Cloud Computing)
 ● programowanie urządzeń mobilnych (Android, 
IOS)

Absolwent kierunku Informatyka studiów I stopnia posia-
da wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień 
informatyki oraz projektowania, tworzenia i obsługi sys-
temów informatycznych. Zna zasady działania i budowy 
sprzętu komputerowego, posiada umiejętności progra-
mowania komputerów, projektowania baz danych, sieci 
komputerowych, systemów operacyjnych. Stosuje me-
chanizmy bezpieczeństwa w systemach informatycznych, 
algorytmy sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej 
i multimediów, komunikacji człowiek – komputer, mo-
deluje i buduje świat aplikacji 3D. Posługuje się językiem 
angielskim na poziomie B2. Jest przygotowany do pracy 
w firmach informatycznych zajmujących się budową, 
wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informa-
tycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których 
takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent 
jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na kierunku m.in. informatyka, automatyka i robotyka, 
elektronika, elektrotechnika.

Absolwent II stopnia kierunku Informatyka posiada 
nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informa-
tyki stosowanej. Dobrze zna i stosuje programowanie 
współbieżne i rozproszone, modeluje i analizuje systemy 
informatyczne. Posługuje się technikami automatyzacji, 
symulacji i optymalizacji danych. Ma rozszerzoną i po-
głębioną wiedzę w zakresie stosowania inteligentnych 
usług informacyjnych, potrafi komputerowo wspomagać 
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projektowanie i wizualizację. Zna podstawowe elementy 
związane z zakładaniem i zarządzaniem firmą lub przed-
siębiorstwem. Absolwent zna język angielski na poziomie 
B2+. Posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy 
w firmach informatycznych, w administracji państwowej 
i samorządowej, umie kierować pracą zespołów. Absol-
went ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i roz-
woju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania 
wyzwań badawczych.

Możliwość zatrudnienia

 ● firmy informatyczne, firmy świadczące usługi 
internetowe

 ● firmy i organizacje zajmujące się tworzeniem, 
wdrażaniem i/lub utrzymaniem narzędzi 
i systemów informatycznych

 ● firmy zajmujące się składem komputerowym 
grafiki i tekstów, agencje reklamowe itp.

Automatyka 
i robotyka
Studia I stopnia, inżynierskie

 ● stacjonarne i niestacjonarne 

Specjalności

 ● mechatronika
 ● automatyzacja procesów
 ● robotyka użytkowa

Chcesz być współtwórcą nowatorskich rozwiązań techno-
logicznych, programować mikrokontrolery oraz chipy? Po-
ciąga Cię wizja hybrydowych aut, inteligentnych maszyn, 
myślących robotów? Zamierzasz pracować w laborato-
riach i ośrodkach badawczych oraz placówkach, w których 
wdrażane są najnowsze technologie? Automatyka i ro-
botyka jest idealnym wyborem! Po ukończeniu studiów 
nie będziesz musiał szukać pracy, praca znajdzie Ciebie.

Automatyka i robotyka to jeden z niewielu kierunków 
przygotowujących studentów do tworzenia nowych tech-
nologii. To dziedzina silnie interdyscyplinarna, łącząca 
informatykę, elektronikę, elektrotechnikę oraz mecha-
nikę. Wymaga logicznego myślenia oraz umiejętności 
kreowania nowych rozwiązań.

Automatyka i robotyka to kierunek pełen wyzwań, trudny, 
ale dający satysfakcję i zmieniający świat.
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Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● praktyczne zastosowanie automatyki i robotyki 
w przedsiębiorstwach o różnych profilach 
działalności

 ● projektowanie, uruchamianie i eksploatacja 
systemów automatyki w różnych zastosowaniach,

 ● programowanie i obsługa zautomatyzowanych 
stanowisk produkcyjnych, wyposażonych w roboty 
przemysłowe

 ● projektowanie i wykorzystanie mobilnych robotów 
użytkowych

 ● programowanie mikrokontrolerów  
i sterowników PLC

 ● projektowanie urządzeń mechatronicznych

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka studiów 
I stopnia może projektować, eksploatować oraz urucha-
miać systemy automatyki, a także instalować i serwisować 
zautomatyzowane stanowiska produkcyjne, zwłaszcza 
te, które posiadają roboty przemysłowe w branżach 
takich jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn czy 
przemysł samochodowy. Absolwent kierunku ma wiedzę 
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z zakresu regulacji automatycznej, robotyki, informatyki, 
analizy sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, 
elektroniki. Umie korzystać ze sprzętu obliczeniowego 
oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskie-
go służącego do projektowania układów sterowania 
i obsługi sterowników logicznych, mikrokontrolerów, 
sieci komputerowych, obrabiarek sterowanych nume-
rycznie oraz robotów. Ponadto, specjalista automatyki 
i robotyki posiada kwalifikacje do użytkowania sprzętu 
komputerowego, programowania i sprzęgania urządzeń 
zewnętrznych. Posługuje się językiem angielskim na 
poziomie B2. Absolwent kierunku jest przygotowany do 
projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów au-
tomatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwent 
jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia 
na kierunku m.in. automatyka i robotyka, informatyka, 
elektronika, elektrotechnika.

Możliwość zatrudnienia

 ● w nowoczesnych firmach usługowych 
i przemysłowych (przemysł samochodowy, 
lotniczy, elektroniczny, rolniczy, spożywczy, 
tworzyw sztucznych, ciężki, stoczniowy itp.)

 ● w branży medycznej
 ● w firmach zajmujące się produkcją i budową 
maszyn, itp.

 ● w przedsiębiorstwach wdrażających 
i posiadających nowoczesne linie produkcyjne 
i montażowe

Technologia 
żywności 
i żywienie 
człowieka
Studia I stopnia, inżynierskie 

 ● stacjonarne i niestacjonarne 

Studia II stopnia, magisterskie

 ● stacjonarne i niestacjonarne

Zamierzasz pracować w przemyśle spożywczym, zakła-
dach żywienia zbiorowego, w laboratoriach, decydować 
o parametrach fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
tego co trafia na nasz stół? Chcesz dowiedzieć się o zasa-
dach żywienia człowieka i postępowania dietetycznego? 
Chciałbyś zagłębić zagadnienia związane z analizą i oceną 
jakości żywności i dowiedzieć się, czym są: chromatografia 
gazowa, cieczowa, ekstrakcja związków lotnych i inne 
techniki analityczne, stosowane w badaniu żywności?

Technologia żywności i żywienie człowieka to właściwy 
kierunek!
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Wraz z rozwojem przemysłu spożywczego rośnie zapo-
trzebowanie na fachowców, którzy rozumieją i potrafią 
tworzyć proces produkcji żywności tak, aby na wszyst-
kich jego etapach zapewnić zachowanie najcenniejszych 
wartości użytych surowców. Studia przygotowują do 
pracy technologów w branżach przemysłu spożywczego, 
pracowników jednostek żywienia zbiorowego, służb urzę-
dowej kontroli żywności, a także przyszłych pracowników 
badawczych. Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem 
specjalistycznych urządzeń o najwyższym standardzie 
użyteczności przemysłowej. Ważnym elementem w kształ-
ceniu studentów jest Hala technologiczno-laboratoryjna 
wyposażona w nowoczesne urządzenia. Z raportu Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej z 2018 roku wynika, że jest to naj-
lepiej wysposażona hala dla technologii żywności w kraju. 

Stawiasz na własny rozwój? Wybierz kierunek Technologia 
żywności i żywienia człowieka!

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 ● żywienie człowieka z elementami dietetyki
 ● technologia i inżynieria żywności oraz jej 
praktyczne wykorzystanie w warunkach 
półtechnicznych

 ● trendy i kierunki rozwoju żywności, w tym 
żywność tradycyjna, funkcjonalna, „nowa 
żywność”

 ● towaroznawstwo surowców, półproduktów 
i produktów żywnościowych, bezpieczeństwo 
i autentyczność żywności

 ● sensoryczne i fizykochemiczne cechy jakościowe 
żywności
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 ● analiza wartości odżywczej i prozdrowotnej 
różnych surowców i produktów spożywczych

 ● prawo żywnościowe, w tym potrzeby oraz zasady 
monitorowania żywności oraz wprowadzania 
produktu żywnościowego do obrotu

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie 
człowieka podczas studiów nabywa umiejętności, które są 
niezbędne w życiu zawodowym. Jest to zdolność rozwią-
zywania pojawiających się problemów technologicznych, 
organizacyjnych, prawnych lub społecznych, z zachowa-
niem zasad etyki zawodowej w zakresie bezpiecznego 
i świadomego żywienia człowieka. Absolwent wykorzy-
stuje umiejętność samodzielnej analizy zgromadzonych 
informacji i danych do oceny procesów technologicznych 
oraz cech jakościowych produkowanej żywności. 

Aktywnemu uczestniczeniu w życiu zawodowym służy 
także znajomość języka obcego oraz umiejętność posługi-
wania się językiem specjalistycznym z zakresu technologii 
żywności i żywienia człowieka w stopniu koniecznym do 
wykonywania zawodu. Uzyskiwane kwalifikacje obej-
mują także wykształcenie w toku studiów odpowiedniej 
postawy społecznej. Absolwent potrafi aktywnie uczest-
niczyć w pracy grupowej oraz organizować i kierować 
niewielkimi zespołami. W pracy zawodowej wykorzystuje 
współdziałanie wiedzy, umiejętności, zaleceń prawnych 
i norm etycznych.

Możliwość zatrudnienia

 ● we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, 
związanych z produkcją i przetwórstwem rolno-
spożywczym, w chłodnictwie i przechowalnictwie 
żywności

 ● w zakładach gastronomicznych funkcjonujących 
samodzielnie lub jako kuchnie centralne dla 
cateringu zamkniętego i otwartego, w hotelach 
i innych obiektach, 

 ● w laboratoriach kontroli jakości i bezpieczeństwa 
żywności

 ● w placówkach doradztwa żywieniowego i/lub 
technologicznego jako konsultant i/lub ekspert 
w zakresach:

 » produkcji surowców i ich przetwarzania 
zarówno w małych, średnich jak i dużych 
zakładach przemysłu spożywczego, czy 
zakładach żywienia zbiorowego

 » wartości odżywczej produktów 
spożywczych

 » żywienia człowieka (indywidualnego lub 
w placówkach żywienia zamkniętego 
i otwartego)

 ● w jednostkach administracji rządowej 
i samorządowej
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Infrastruktura wydziałowa

Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami 
dydaktycznymi, naukowymi i pracowniami komputero-
wymi oraz halą technologiczno-laboratoryjną. System 
Komputerowy Wydziału oparty jest o infrastrukturę 
sieciową w jego skład wchodzą:

 ● centra serwerowe
 ● ogólnodostępne stanowiska komputerowe
 ● kilkanaście laboratoriów dydaktycznych, w tym:

 » wyspecjalizowane laboratoria grafiki 
i multimediów

 » laboratoria automatyki i robotyki
 » laboratoria sieci komputerowych („CISCO”)
 » planowane uruchomienie laboratorium 

do prowadzenie zajęć z zakresu Internetu 
Rzeczy – IoT (ang. Internet of Things) oraz 
sieci sensorowych (ang. Sensor Networks)

Hala technologiczno-laboratoryjna jest wyposażona 
w nowoczesne maszyny i urządzenia stanowiące od-
zwierciedlenie wyposażenia zakładów przemysłu spo-
żywczego. Uzupełnieniem dla zaplecza technologicznego 
są laboratoria analiz:

 ● sensorycznych
 ● instrumentalnych
 ● fizykochemicznych
 ● mikrobiologicznych służących do oceny jakości 
i bezpieczeństwa żywności

Kursy i szkolenia

 ● Kursy: Excel średniozaawansowany, MS 
Word oraz LibreOffice zaawansowany, Nauka 
programowania w klasach I-III, Programowanie 
aplikacji Android w Xamarin, PRINCE2 Foundation, 
ITIL Foundation, AgilePM® Foundation

 ● Szkolenie SAP – zintegrowane systemy 
informatyczne

 ● Kursy w ramach Akademii CISCO: CCNA 
R&S, CCNA SECURITY, CCNP Route, CCNP 
SWITCH, CCNP TSHOOT, NDG Linux Esentials, 
Programming Essentials in C++, Advanced 
Programming in C++
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 ● Oligofrenopedagogika
 ● Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami 
coachingu

 ● Socjoterapia
 ● Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej

 ● Terapia pedagogiczna
 ● Rachunkowość i finanse
 ● Bibliotekoznawstwo
 ● Mediacje i negocjacje

 ● Podyplomowe studia menedżerskie
 ● Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 ● Menedżer jakości
 ● Zarządzanie w ochronie zdrowia
 ● Zarządzanie zasobami ludzkimi- kadry i płace
 ● Surdopedagogika
 ● Organizacja i zarządzanie oświatą
 ● Informatyka stosowana
 ● Informatyka dla nauczycieli

Studia
podyplomowe
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Kurs języka angielskiego 

 ● poziom A1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● poziom A2 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego - „przypominawczy”

 ● poziom B1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● przygotowujący do międzynarodowego certyfikatu 
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● przygotowujący do międzynarodowego certyfikatu 
na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● Direct Method for English - celem metody jest 
nauczenie zdolności swobodnej, naturalnej 
wypowiedzi na wszystkich poziomach 
zaawansowania

Kurs języka niemieckiego 

 ● poziom A2 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● poziom B1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

Kurs języka hiszpańskiego 

 ● poziom A1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

Kurs języka rosyjskiego 

 ● poziom A1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

 ● poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

Kurs z podstaw łaciny - zajęcia w języku angielskim

Kursy
językowe
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Życie studenckie  
Biuro Promocji  

i Karier
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Samorząd Studencki PWSIiP to organizacja zrzeszająca 
aktywnych oraz ambitnych studentów, animujących kultu-
ralny i rozrywkowy wymiar życia studenckiego. Samorząd 
współpracuje z władzami Uczelni, bierze udział w pracach 
Senatu, Radach Wydziału oraz uczelnianych komisjach.

Inicjatywy podejmowane przez Samorząd skierowane są 
do studentów, społeczności miasta i regionu. Tysiące osób 
każdego roku uczestniczy w Juwenaliach oraz Tygodniu 
Kultury Studenckiej, a w październiku młodzi łomżanie 
świętują wspólnie z nami rozpoczęcie roku akademickiego 
na uczelnianych otrzęsinach.

Koła naukowe działające w naszej Uczelni dają studen-
tom szansę rozwoju naukowych i poznawczych pasji. Są 
miejscem, w którym można realizować ambitne pomysły. 

Studenci, poprzez konferencje, sympozja, seminaria na-
wiązują kontakty z wybitnymi przedstawicielami świata 
nauki, poszerzają twórcze horyzonty i uzyskują kompe-
tencje społeczne gwarantujące dobry start zawodowy. 

Żacy PWSIiP objęci są opieką Biura Promocji i Karier, 
którego głównym zadaniem, poza działaniami marke-
tingowymi, jest aktywizacja zawodowa, w tym pomoc 
studentom i absolwentom w znalezieniu pracy. Biuro 
Promocji i Karier współpracuje z jednostkami samorzą-
du terytorialnego oraz z sektorem prywatnym. Dzięki 
rekomendacjom Biura nasi studenci oraz absolwenci 
odbywają staże i praktyki studenckie, stają się rozpo-
znawalni na lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet 
międzynarodowym rynku pracy. 
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Zadaniem Biura jest również prowadzenie agencji zatrud-
nienia oraz stały kontakt ze studentami i absolwentami 
uczelni.

W ostatnich latach dzięki pomocy Biura i dofinanso-
waniu z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 
500 osób odbyło płatne staże w kraju, 36 – pracowało 
w specjalistycznych firmach i instytucjach zagranicznych. 
Czekamy na kolejne generacje studentów, którzy będę 
u nas stawiać pierwsze kroki na krajowym i zagranicznym 
rynku pracy. 

Do głównych zadań Biura Promocji i Karier należy

 ● wspieranie działań mających na celu 
zaangażowanie studentów w wolontariat

 ● współpraca z instytucjami rynku pracy 
i pracodawcami

 ● pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, staży 
i praktyk

 ● dostarczanie informacji o rynku pracy oraz 
możliwościach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych

 ● organizacja szkoleń/warsztatów oraz spotkań 
z pracodawcami

 ● utrzymywanie stałego kontaktu z absolwentami
 ● monitorowanie losów zawodowych absolwentów

Biuro Promocji i Karier to także miejsce spotkań najak-
tywniejszych studentów. Poza działalnością czysto za-
wodową, zajmuje się organizacją, z udziałem studentów, 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, 
oraz podejmuje inne inicjatywy charytatywne.

Biuro Promocji i Karier wspomaga rozwijanie studenckiej 
kreatywności i przedsiębiorczości, co w przyszłości może 
zaowocować lepszym startem na rynku pracy. Dzięki 
cyklowi działań „Aktywny na Rynku Pracy”, studenci i ab-
solwenci mają okazję poznać wymagania stawiane przez 
pracodawcę potencjalnym kandydatom, a także specyfikę 
rynku pracy. Spotkania z doradcą zawodowym to kolejne 
- spośród szerokiego spektrum - przedsięwzięcie Biura, 
które pomaga w określeniu własnej, optymalnej ścieżki 
zawodowej.
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Akademicki
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
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Akademicki
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

W skład Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Łomży wchodzą nastepujące szkoły:

 ● Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży 
 ● Akademicka Szkoła Policealna w Łomży
 ● Akademicka Szkoła Policealna dla Dorosłych 
w Łomży

Wszystkie szkoły są szkołami publicznymi. Nauka 
w nich jest bezpłatna.

ASP i ASP dla 
Dorosłych
Szkoły prowadzą kształcenie w zawodach medycznych: 
technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna 
oraz opiekun medyczny. O przyjęcie do szkół mogą 
ubiegać się kandydaci (młodzież oraz dorośli) posiadający 
wykształcenie średnie, potwierdzone świadectwem ukoń-
czenia liceum lub technikum. Nie wymagamy matury.

W szkole dla dorosłych kształcenie organizowane jest 
w formie

 ● dziennej - 5 dni w tygodniu
 ● stacjonarnej - 4 dni w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych

 ● zaocznej - 2 zjazdy sobotnio - niedzielne 
w miesiącu

Dlaczego warto uczyć się w szkołach policealnych?

 ●  zapewniamy wysoki poziom kształcenia 
zawodowego

 ● dysponujemy bazą dydaktyczną zgodną 
z wymaganiami określonymi w podstawie 
programowej

 ●  nauczyciele uczący w szkole są praktykującymi 
specjalistami w nauczanej dyscyplinie medycyny

 ●  uzyskujemy bardzo wysokie wyniki zdawalności 
egzaminów zawodowych (90-100%)

 ●  nasi absolwenci znajdują zatrudnienie i cieszą się 
uznaniem pracodawców

 ●  wszystkim uczniom organizujemy praktyczną 
naukę zawodu, w tym praktyki zawodowe 
u pracodawców, również w miejscu zamieszkania 
uczniów

Liceum 
Mistrzostwa 
Sportowego
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży to szkoła dla 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów szcze-
gólnie zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień oraz 
pasji związanych z uprawianiem sportu. Nasi uczniowie, 
poza kształceniem ogólnym, realizują program szkolenia 
sportowego z wybranej dyscypliny sportu w wymiarze  
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13 godzin tygodniowo. Szkolenie sportowe organizujemy 
i prowadzimy we współpracy z następującymi klubami: 

 ● lekkoatletyka w Ludowym Klubie Sportowym 
„Prefbet - Śniadowo” Łomża

 ● piłka nożna w Młodzieżowym Łomżyńskim Klubie 
Sportowym

 ● boks w Klubie Bokserskim „Tiger” Łomża
 ● piłka ręczna dziewcząt w MKS „ Dwójka” Łomża

Do szkoły zapraszamy również uczniów trenujących inne 
dyscypliny sportu.

Dlaczego warto uczyć się w Liceum Mistrzostwa Spor-
towego w Łomży?

 ● zapewniamy wysoki poziom szkolenia sportowego 
i kształcenia ogólnego

 ● uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce 
i sporcie otrzymują stypendia Prezydenta Miasta 
Łomża

 ●  uczniom zamieszkałym poza Łomżą 
gwarantujemy zakwaterowanie w bursie szkolnej

 ●  uczniom wyróżniającym się wynikami w nauce, 
sporcie oraz zachowaniu, szkoła może pokryć 
koszty zakwaterowania w bursie szkolnej

 ●  bazę dydaktyczną szkoły stanowią: nowoczesne 
pracownie dydaktyczne, biblioteka szkolna, sala 
gimnastyczna, siłownia, sala fitness, pracownia 
komputerowa, kioski internetowe, WiFi

50



 ● nauka w szkole jest bezpłatna
 ● klasy liczą maksymalnie 25 uczniów
 ● organizujemy obozy sportowe
 ● tworzymy uczniom optymalne warunki, 
umożliwiające łączenie zajęć sportowych 
z realizacją zajęć dydaktycznych z obszaru 
kształcenia ogólnego

Rekrutacja do klasy I odbywa się w terminach i na zasa-
dach określanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
Poza warunkami wymaganymi przy rekrutacji do liceum 
ogólnokształcącego, kandydaci do LMS muszą: 

 ● posiadać bardzo dobry stan zdrowia, 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu 
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej 

 ●  posiadać pisemną zgodę rodziców na 
uczęszczanie kandydata do szkoły 

 ●  uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 
związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny 
sportu, w którym jest prowadzone szkolenie 
sportowe 

Kontakt
Akademicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
przy PWSIiP w Łomży 
ul. Wiejska 16
tel. 86 216 31 53
www.pwsip.edu.pl/azsp
azsp@pwsip.edu.pl
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Rubikon to nowoczesny budynek, który posiada 77 dwu-
osobowych pokoi z  łazienką i aneksem kuchennym. 
Wszystkie pokoje są nowatorsko zaprojektowane i w pełni 
umeblowane. Każdy mieszkaniec ma zapewnione m.in. 
biurko, łóżko, szafę, szafkę i komplet pościeli. Pokoje 
wyposażone są w wiszącą szafkę kuchenną, lodówkę 
i czajnik. Na każdym piętrze znajduje się duża kuchnia 
z jadalnią i TV, a także pralnio – suszarnia. Dostęp do 
internetu bezprzewodowego oraz telewizji kablowej na 
terenie Domu Studenta jest bezpłatny. Mieszkańcy mogą 
korzystać z dużego tarasu rekreacyjnego (z możliwo-
ścią organizacji np. grilla), dostępu do Orlika szkolnego 
i dwóch hal z siłownią, sali fitness, wypożyczalni rowerów, 
baru (na studencką kieszeń). Budynek dostosowany jest 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Student poruszający 
się na wózku inwalidzkim ma możliwość zamieszkania 
wraz z opiekunem w odpowiednio wyposażonym pokoju.

Kampus mieści się w samym centrum miasta, dlatego 
możesz być pewien, że wszystko, co powinieneś zoba-
czyć w Łomży, jest blisko. W sąsiedztwie znajduje się 
Starówka, Las Jednaczewski oraz słynne Łomżyńskie 
Bulwary z otwartą siłownią na świeżym powietrzu, a tak-
że wypożyczalnią kajaków. W okolicy zlokalizowane są 
sklepy, klimatyczne puby, apteka, przychodnia lekarska 
i przystanki autobusowe.

Dom studenta to korzystny wybór

 ● recepcja czynna 24 h na dobę
 ● bezpłatny parking
 ● bezpłatny Internet (Wi-Fi)
 ● w pełni wyposażona kuchnia
 ● winda
 ● pralnia i suszarnia
 ● możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, 
żelazka, deski do prasowania

 ● przechowalnia bagaży
 ● TV
 ● sala fitness
 ● możliwość wypożyczenia rowerów
 ● monitoring CCTV
 ● miły i kompetentny zespół pracowników

Kontakt
ul. Wiejska 16A
tel. 86 216 31 65
www.pwsip.edu.pl/ds

Dom studenta
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Państwowa Wyższa 
Szkoła 

Informatyki 
i Przedsiębiorczości 

w Łomży
Akademicka 14, 18-400 Łomża

NIP: 718-19-47-148

Rekrutacja
Tel. 86 216 82 72

e-mail: rekrutacja@pwsip.edu.pl

Dział Kształcenia  
i Spraw Studenckich

Łomża, Akademicka 14, pok. 101, 102
Tel: 86 215 66 03
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Wydział Nauk  
o Zdrowiu

Dziekanat 
Łomża, Akademicka 14, pok. 330

Tel. 86 216 82 70

Wydział Nauk 
Społecznych  

i Humanistycznych
Dziekanat 

Łomża, Akademicka 14, pok. 228
Tel. 86 215 59 59

Wydział Informatyki  
i Nauk o Żywności

Dziekanat 
Łomża, Akademicka 1, pok. A0.28

Tel. 86 216 82 69
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Notatki



pwsip.edu.pl

Uczelnia realizuje współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa projekt nr RPO.08.02.01-20-0033/18 
„Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” 


