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DLACZEGO W NOWYM TARGU?

Siedzibą Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest Nowy Targ. Miasto, które w ubiegłym roku

obchodziło swoje 670 - lecie, pozostaje do dziś, zgodnie z nazwą, handlowym centrum regionu. Stolica Podhala przyciąga
również tradycją rodzimego rzemiosła i góralską kulturą.

Nasze miasto jest wyjątkowo pięknie położone między trzema pasmami górskimi: Gorcami, Tatrami i Pieninami.

Te trzy, tak różne w swym charakterze pasma górskie, oferują pełną gamę możliwości aktywnego spędzania wolnego cza
su: turystykę pieszą i rowerową, wspinaczkę skałkową i górską, narciarstwo zjazdowe i biegowe, a także biegi przełajowe
i górskie. Kontakt z nieskażoną przyrodą gwarantują 3 okoliczne Parki Narodowe: Gorczański, Tatrzański i Pieniński oraz

okoliczne kompleksy leśne z wytyczoną siecią szlaków pieszych, rowerowych i narciarstwa biegowego.
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• Podhalańska nie tylko z nazwy
Powołanie każdego nowego kierunku odpowiada potrzebom naszego regionu i specyfice lokal
nego rynku pracy, zdominowanego przez sektor usług turystycznych. Określenie „Podhalańska"
oznacza również uwzględnienie w programach nauczania elementów tradycji i kultury Podhala.

• Praktyczny profil nauczania

Jednym z najważniejszych celów kształcenia w PPWSZ jest przygotowanie absolwentów do

wejścia na rynek pracy. Nasza uczelnia przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów nauczania

| i zapewnia studentom możliwość rzetelnego przygotowania do zawodu podczas odbywanych w toku

kształcenia praktyk krajowych i zagranicznych.
i Przyjazna atmosfera

Zajęcia w małych grupach prowadzą doświadczeni wykładowcy, a podejście do studentów nakierowane

jest na indywidualną relację uczeń - mistrz. Takiej relacji sprzyja też kameralny charakter naszej Uczelni.

| Baza dydaktyczna
Nowoczesne kształcenie zawodowe wymaga świetnie wyposażonego zaplecza dydaktycznego. Warun
ki studiowania w PPWSZ są znakomite. Uczelnia może pochwalić się nowoczesną i systematycznie po
szerzaną bazą dydaktyczną, z aulą na 600 miejsc, biblioteką, rozgłośnią radiową i studiem rysunkowym.
Naszą chlubą są jednak przede wszystkim laboratoria: chemiczne, geotechniczne i kosmetologiczne.

Łączymy pasje
Dbamy, by wmurach naszej Uczelni znalazło się miejsce nie tylko na pracę i naukę, lecz także nawiązywanie
przyjaźni i rozwijaniu pasji. Służą temu liczne koła naukowe oraz organizacje studenckie i kluby sportowe.

Pięć powodów, dla których warto tutaj studiować:
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Szanowni Państwo,

Nasza uczelnia, jedna z 34 państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce, ma

w swojej nazwie przymiotnik„Podhalańska". Podhalańska Uczelnia jest w sposób naturalny zwią
zana z regionem, ale kształcimy również studentów z obszaru, który przekracza nawet tę„orka-
nowską"definicję Podhala„od Limanowszczyzny po Babią Górę". Jesteśmy otwarci na wszystkich,
także w perspektywie międzynarodowej.Ta różnorodność i bogactwo kultury otaczającego nas

regionu jest nieocenioną wartością dodaną, którą wnoszą do Uczelni studenci, kadra dydaktycz
na i pracownicy administracji. Bogactwo to chcemy rozwijać i wykorzystywać dla wspólnego
dobra.To nasza misja.

Do misji naszej Uczelni należy kształcenie (w wybranych przez studentów zawodach)
na jak najwyższym poziomie, w twórczej harmonii między wiarą a rozumem, a więc kształcenie

i formacja inteligencji wiernej wartościom duchowym oraz współtworzenie kultury narodowej
w duchu wierności tysiąc pięćdziesięcioletniego dziedzictwa Polski. Jesteśmy Szkołą Wyższą w pełnym tego słowa znacze
niu. Naszą codziennością jest działalność dydaktyczno-naukowa, prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich

wyników w ramach specjalności zawodowych, które oferujemy. Jak każde środowisko naukowe odnotowujemy sukcesy,
które dają nam powody do dumy, gdyż nieustannie się rozwijamy. W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych
zajmujemy aktualnie 6 lokatę.

Od 16 lat zgłębiamy i rozwijamy te dyscypliny i teorie naukowe, jakie są przedmiotem zainteresowania w regionie,
z którym jesteśmy integralnie związani. W perspektywie mamy wprowadzenie kolejnych kierunków kształcenia, o które

będziemy aplikować w przyszłym roku. Dziś chcemy przyjrzeć się naszemu dziedzictwu, przywiązaniu do tradycji i prawdy,
wierności wartościom naszej kultury, wiary i dobrze pojętego patriotyzmu.

Św. Jadwiga Królowa, patronka pierwszego polskiego uniwersytetu - Uniwersytetu Jagiellońskiego, o której św. Pa

pież Polak mówił iż: zjasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła Państwa, jak siła Kościoła

mają swoje źródło wstarannej edukacji narodu;że droga do dobrobytu państwa,jego suwerenności i uznania wświecie wiedzie

przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, że wiara poszukuje zrozumienia, że wiara potrzebuje kultury i kulturę
tworzy, że żyje wprzestrzeni kultury. I nie szczędziła niczego, aby ubogacić Polskę w całe duchowe dziedzictwo zarówno czasów

starożytnych,jak i wieków średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała Uniwersytetowi. Fakt ten, mając konkretne znaczenie,
jest także wielkim symbolem. Zażycia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu i wrażliwośćserca dawałyjej autorytet
iposłuch.

Dlatego życzę wszystkim, abyśmy chcieli pamiętać i być w pełni ludźmi kultury ducha, którym zdobyta wiedza

otwiera nowe perspektywy i pozwala rozwijać człowieka ku pełni wartości, do których jest przeznaczony w zamiarze stwo
rzenia, na drodze naszych marzeń, pragnień i codziennego odkrywania świata.

Przyszłość Narodu i Państwa bez wątpienia zależy w znacznej mierze od wychowania i wykształcenia młodzieży,
od wiedzy i wiary, które się nie kłócą. Mamy wyjątkową szansę być związani z Uczelnią, która jest wizytówką regionu,
wizytówką Podhala. Która pozwala na wyrobienie uniwersalizmu spojrzenia, otwartego na nowe horyzonty, nowe kultury,
będąc sama centrum kultury, przy zachowaniu i poszanowaniu naszych tradycyjnych, europejskich i chrześcijańskich war
tości.

Dążmy do tego, aby horyzonty tej Szkoły były zawsze na miarę gór, na które patrzymy.

Ks. dr hab. Stanisław Gulakprofesor PPWSZ

Rektor
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Filologia angielska
STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: NAUCZYCIELSKA,TŁUMACZENIOWA,

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Wszystkim studentom filologii angielskiej oferujemy zaję
cia umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu znajomości
języka - co najmniej Cl. Studenci wybierają od drugiego seme
stru jedną z trzech specjalizacji: nauczycielską, tłumaczeniową
albo lingwistykę dla biznesu. Dyplom licencjata filologii angiel
skiej PPWSZ uprawnia absolwentów specjalizacji nauczyciel
skiej do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej będą mogli ubie
gać się o pracę w charakterze tłumacza w urzędach administracji
publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury, biurach tłu
maczeń oraz innych placówkach sektora usług wymagających
dobrej znajomości języka i kultury angielskiego obszaru języ
kowego. Specjalizacja lingwistyka dla biznesu skierowana jest
do osób pragnących poznać język specjalistyczny z dziedziny
biznesu, zdobyć przygotowanie językoznawcze, w tym z dzie
dziny komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz pragmatyki
językowej, a także z zakresu szeroko pojętej działalności bizneso
wej: podstawy wiedzy ekonomicznej oraz zarządzania projekta
mi i zasobami ludzkimi. Pozwoli im to podjąć pracę zawodową
w centrach usług wspólnych, przedstawicielstwach firm zagra
nicznych i w jednostkach administracji publicznej zorientowa
nych na współpracę międzynarodową.

STUDIA II STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: NAUCZYCIELSKA,TŁUMACZENIOWA

Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala absolwen
towi legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka
angielskiego na poziomie biegłości C2 i znajomością języka nie
mieckiego lub języka rosyjskiego na poziomie komunikacyjnym
oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do

wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza. Absolwen
ci zdobywają również pogłębioną wiedzę o historii, literaturze

i kulturze krajów danych obszarów językowych oraz posiadają
kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie
wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki

i życia społecznego.
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Filologia polska

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSKA, NAUCZYCIELSKA

W ramach kierunku filologia polska oferujemy studia

w dwóch specjalnościach: dziennikarskiej i nauczycielskiej,
uprawniającej do nauki języka polskiego w szkole podstawo
wej.

W ramach obu specjalności przewidziano szereg praktyk.
Młodzi adepci dziennikarstwa doskonalą swoje umiejętności
w Studenckim Radio Fala Podhala i uczelnianym czasopiśmie

„Res". Zawodowe praktyki dziennikarskie są również realizowane

we współpracy z lokalnymi mediami. Studenci, którzy pragną
zostać nauczycielami, przygotowują się natomiast do zawodu

podczas praktyk w szkołach podstawowych na terenie Podta
trza.

Nowoczesne i rzetelne kształcenie kierunkowe wzboga
camy o treści specjalnościowe, dając w ten sposób każdemu

studentowi szansę na zdobycie konkretnych i wymiernych
umiejętności zawodowych.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są
w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia
na kierunku filologia polska, a także na innych kierunkach hu
manistycznych.
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Turystyka i rekreacja

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚCI: OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE, REKREACJA

RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ

STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚCI: ZARZĄDZANIE WALORAMI

TURYSTYCZNYMI, REKREACJA ZDROWOTNA

Absolwenci kierunku przygotowani są do organizowania
pracy w sferze turystyki i rekreacji, opracowania oferty tury
stycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców i komuniko
wania się w co najmniej jednym języku obcym.

Po pierwszym roku studiów I stopnia studenci wybierają
jedną z dwu specjalności. Studenci specjalności obsługa ruchu

turystycznego i zarządzanie w turystyce mogą uczestniczyć
w kursie pilota wycieczek, który realizowany jest w ramach za
jęć dydaktycznych. Studenci specjalności rekreacja ruchowa

z odnową psychosomatyczną przygotowują się do pracy w za
wodzie instruktora rekreacji ruchowej.

Na studiach II stopnia proponujemy natomiast specjalno
ści: zarządzanie walorami turystycznymi i rekreację zdrowotną.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez zespół
doświadczonych specjalistów. Silny związek z regionem i spe
cyficzne położenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szko
ły Zawodowej sprawiają ponadto, że w procesie kształcenia

kładziemy nacisk na regionalne treści środowiskowe, zarówno

społeczne, jak i przyrodnicze.
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Fizjoterapia
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
ORAZ STUDIA II STOPNIA

Studia na kierunku fizjoterapia gwarantują studentom

uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do

podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób

w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów.

Zapewniają przygotowanie absolwentów do wykonywania
wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, niezbędnych w no
woczesnej rehabilitacji.

Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia prowadzone są przez

wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu medycyny oraz

nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w zakresie fizjo
terapii. Ćwiczenia odbywają się w pracowniach wyposażonych
w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu w zakresie: kinezytera
pii, fizykoterapii, masażu leczniczego, odnowy biologicznej oraz

diagnostyki postawy ciała.
Ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe realizowane nato

miast są w bezpośrednim kontakcie z pacjentem-na oddziałach

szpitalnych, w zakładach i pracowniach fizjoterapeutycznych.

Studenci fizjoterapii co roku aktywnie uczestniczą w Mię
dzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, pre
zentując prace badawcze i poglądowe w zakresie najnowszych
metod fizjoterapii. Podczas corocznej akcji pn. „Podhalańska
Wiosna Fizjoterapii" wykonują nieodpłatnie zabiegi fizjotera
peutyczne na rzecz mieszkańców regionu i słuchaczy Uniwer
sytetu Trzeciego Wieku.

Kształcenie na kierunku fizjoterapia jest odpowiedzią na

duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny na rynku
pracy i umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicz
nych placówkach służby zdrowia, takich jak kliniki specjalistycz
ne, szpitale, specjalistyczne poradnie zdrowia, gabinety rehabi
litacyjne, zakłady przyrodolecznicze, sanatoria uzdrowiskowe,
domy spokojnej starości, specjalistyczne placówki zajmujące
się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo, ośrod
ki sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, sklepy
specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego, ośrodki SRA'

i odnowy biologicznej.
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Kosmetologia
STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: ODNOWA BIOLOGICZNA WELLNESS

& SPA, KOSMETOLOGIA MEDYCZNA

STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA,
TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

Studia o interdyscyplinarnym charakterze gwarantują
zdobycie wiedzy m.in. z zakresu własności kosmetyków oraz

mechanizmów ich działania, znajomość wybranych zagadnień
z dermatologii i medycyny estetycznej, wiedzę z zakresu me

dycyny, chemii kosmetycznej, chemii ogólnej, organicznej oraz

biochemii, wiedzę i umiejętności z zakresu estetyki i makijażu;
a ponadto znajomość zagadnień z zakresu marketingu, eko
nomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, w tym zarzą
dzanie nowoczesnym gabinetem kosmetycznym i marketing

sensoryczny.

Atrakcyjne specjalności na kierunku kosmetologia są od
powiedzią na wyzwania dynamicznie rozwijającego się rynku
pracy. Absolwent specjalności odnowa biologiczna Wellness

& SPA będzie potrafił wykonać standardowe zabiegi relak

sacyjne czy pielęgnacyjne, a przy tym zaznajomiony będzie
z kosmetyką świata i ekokosmetyką. Specjalność kosmetologia
medyczna przygotuje absolwenta do współpracy z lekarzem

oraz wykonywania zabiegów prewencyjnych z szeroko pojętej
prewencji pierwotnej, jak i wtórnej.

W trakcie studiów II stopnia oferujemy specjalność ko

smetologia bioestetyczna, po ukończeniu której absolwent

jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmeto-

logicznych i klinik SPA & Wellness, oraz specjalność technologia
kosmetyków, która daje absolwentowi odpowiednią wiedzę
do podjęcia zatrudnienia w laboratoriach kontroli jakości czy

zarządzania produkcją kosmetyków.
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Kosmetologia
Nauka prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę

specjalistów praktyków, a zaplecze dydaktyczne daje naszym

studentom możliwość zdobycia wykształcenia na najwyższym
poziomie. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratorium

kosmetologii wyposażonym w najnowszy sprzęt, taki jak np.

Videodermatoskop oraz Courage + Khazaka Electronic, a także

nowoczesną saunę na podczerwień, a podczas nauki studenci

korzystają z profesjonalnych kosmetyków. Studenci kosmeto

logii uczestniczą ponadto w różnych szkoleniach, np. makijażu,
przedłużania rzęs i przekłuwania uszu.

Należy podkreślić praktyczny wymiar studiów na kie
runku kosmetologia. Współpracujemy z wieloma gabinetami
kosmetycznymi, szpitalami, firmami produkującymi surowce

kosmetyczne oraz produkty kosmetyczne, w których studenci

zdobywają doświadczenie zawodowe podczas praktyk i staży
studenckich.
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Pielęgniarstwo
STUDIA I STOPNIA

Kierunek pielęgniarstwo I stopnia to studia o profilu prak
tycznym, których podstawowym celem jest przygotowanie
absolwenta do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgnia-
rza. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy

licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę,

umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na

zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego

(szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w za
kładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo

- leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłob
kach oraz domach opieki społecznej.

STUDIA II STOPNIA

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra

pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach

wykonujących działalność leczniczą, w organach administracji

publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z obsza
ru ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu

kwalifikacji pedagogicznych).
Kierunek pielęgniarstwo w uznaniu wysokiej jakości

kształcenia posiada, nieprzerwanie od początku swego istnie

nia, akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajo
wej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W roku

2017 r. kierunek pielęgniarstwo I stopnia, w dowód uznania

wysokiej jakości kształcenia, otrzymał certyfikat „Studia z Przy
szłością" Fundacji Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego.

Od roku akademickiego 2016/17 na studiach I stop
nia realizujemy projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia wyż
szego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu",
która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studia
mi na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się
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Pielęgniarstwo
do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku

pielęgniarstwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prioryteto
wej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3

Obecnie kierunek pielęgniarstwo aplikuje w konkursie

POWER Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej w zakre
sie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych.

Studenci pielęgniarstwa PPWSZ co roku z sukcesa
mi uczestniczą w Olimpiadzie Pielęgniarskiej. Mogą również

pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie działając
w Kole Naukowym Pielęgniarstwa Psychiatrycznego lub Kole

Naukowym INTER-NURSE. Studenci I roku pielęgniarstwa an

gażują się także w działania prozdrowotne prowadząc zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach powiatu nowo

tarskiego.
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PROJEKT„POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
WYŻSZEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
W PPWSZ W NOWYM TARGU"

Instytut Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniar
stwo, realizuje od roku akademickiego 2016/2017 projekt
pn. „Poprawajakości kształcenia wyższego na kierunku

pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży
się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku

pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształce
nia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniar
stwo" \n ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka
cja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prio
rytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3.

Beneficjentami projektu są studenci trzyletnich
studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniar
stwo, rozpoczynający kształcenie w latach 2016, 2017

i 2018. Uczestnicy projektu mają zagwarantowane nastę
pujące korzyści:

Program stypendialny, z którego korzystać będzie do
50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim
roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia
w kwocie do 660 zł przyznawane są na dany rok akade
micki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 se
mestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia
w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie

lata studiów.

Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wy
kraczających poza standardowy program kształcenia,
poszerzające kompetencje zawodowe absolwentów
i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne
i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji
w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.

Wynagrodzenie dla studenta za obowiązkowe
praktyki zawodowe, zgodne z aktualnymi wymogami
Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.

Podhalańska Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Poprawa jakości kształcenia wyższego
na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ

w Nowym Targu, która przełoży
się na zwiększenie zainteresowania

studiami na kierunku pielęgniarstwo

Wynagrodzenie dla studenta za ponadprogramowe
praktyki zawodowe, w wymiarze co najmniej 160 godzin
(4 tygodni), których program opracowany jest wspólnie
z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia
absolwentom zdobycie umiejętności pożądanych
przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone
wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,
placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach

onkologii lub oddziałach geriatrycznych.

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla
studentów odbywających praktyki poza miejscem
zamieszkania.

Ponadto projekt gwarantuje co najmniej 15% studentów

zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej dwana
ście miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy
Uczelni z lokalnymi partnerami - liderami lokalnego sek
tora ochrony zdrowia - Podhalańskim Szpitalem Spe
cjalistycznym w Nowym Targu, Szpitalem Powiatowym
w Zakopanem, Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc
w Zakopanem, Samodzielnym Publicznym Zakładem

Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Niepublicznym Zakładem

Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ s.c Małgorzata
Kozioł, Michalina Slemp, Irena Gromnicka-Jopek.

Informacje nt. rekrutacji:
www.ppwsz.edu.pl/pielegniarstwo-ii.html

a
Fundusze

Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ratownictwo medyczne
STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku ratownictwo medyczne zapewniają
wysoki poziom kształcenia dzięki współpracy z kadrą naukową
reprezentującą różne zawody medyczne. W procesie dydaktycz
nym aktywnie uczestniczą praktycy - lekarze, ratownicy medycz
ni i pielęgniarki z wysokimi kwalifikacjami naukowymi oraz do
świadczeniem związanym z ratownictwem medycznym.

Ukończenie kształcenia gwarantuje absolwentom uzyska
nie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych
do wykonywania zawodu ratownika medycznego, polegającego
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym szczególnej grupy
świadczeń medycznych, jaką są medyczne czynności ratunkowe

podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdro
wotnego. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia uzyskuje
tytuł zawodowy licencjata.

Zasadniczym elementem przygotowania do zawodu rawni-

ka medycznego jest kształcenie praktyczne realizowane w formie

ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodo
wych. Kształcenie praktyczne odbywa w bardzo dobrze wyposa
żonych pracowniach/laboratoriach zawodowych w uczelni oraz

w podmiotach leczniczych współpracujących z PPWSZ.

Zakres praktyk studenckich obejmuje praktykę u dyspo
nenta zespołów ratownictwa medycznego, praktykę szpitalną

- w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziałach intensywnej te
rapii oraz profilowanych oddziałach szpitalnych, a ponadto w jed
nostkach Straży Pożarnej oraz ratownictwa specjalistycznego:
Górskiego/Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe
go, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.
Po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzami
nu student realizuje dodatkowo praktykę, która trwa 6 miesięcy

i obejmuje 960 godzin dydaktycznych.
Studenci ratownictwa medycznego PPWSZ zdobywa

ją dodatkowo doświadczenie biorąc udział w zabezpieczeniu
medycznym wydarzeń organizowanych przez uczelnię, imprez
sportowych, akcji charytatywnych i pokazów pierwszej pomocy
w szkołach. Mogą również doskonalić swoją wiedzę i umiejętno
ści działając w Studenckim Kole Naukowym Ratownik i uczestni
czyć w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownic
twie Medycznym.
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Architektura

STUDIA I i II STOPNIA

Architektura to prestiżowy kierunek studiów dla osób ze szczególnymi uzdolnieniami technicznymi
i artystycznymi, zdolnymi kształtować estetykę przestrzeni publicznej.

Proces dydaktyczny prowadzony jest przez znakomicie wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademic
kich, wśród których są historycy, teoretycy i projektanci architektury, urbaniści, konserwatorzy zabytków, artyści
plastycy oraz specjaliści budownictwa ogólnego i konstruktorzy. Wykładowcy prowadzący zajęcia z projekto
wania architektonicznego i planowania przestrzeni publicznej prezentują nowoczesne poglądy, odwołują się
do współczesnych możliwości technicznych i materiałowych, lecz sięgają także do wzorców z regionu Podha
la, Spiszą i Orawy, traktując je jako niezbędny element zrozumienia procesów społecznych i środowiskowych.
Wysokiej jakości kształcenia sprzyja nowoczesna baza z salami wykładowymi oraz pracowniami: projektowymi,
rysunku, rzeźby, pracowniami komputerowymi i laboratorium językowym LAB.

Program studiów zawiera moduły reprezentujące różne dyscypliny naukowe, które dają podstawy wie
dzy o charakterze zarówno teoretycznym, jak i przede wszystkim praktycznym i zapewniają zdobycie wiedzy
specjalistycznej i praktycznej niezbędnej w zawodzie architekta. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu
inżyniera, natomiast absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra.

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę, gotową do podjęcia
pracy w architektonicznych biurach projektowych o różnym profilu, specjalistycznych biurach projektowych
oraz w jednostkach gospodarki i podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w zakresie projekto
wania architektonicznego i urbanistycznego, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytu
tach badawczych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

Od szeregu lat przy kierunku architektura aktywnie działają studenckie koła naukowe: Ad Ouadratum

i Modulor, motywując młodzież do badań naukowych i przedstawiania własnych przemyśleń i wniosków w gro
nie specjalistów. W październiku 2016 w ramach działalności koła naukowego Ad Ouadratum, w porozumieniu
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury zorganizowano konferencję - warsztaty pt. Zako-

OSSA. Spotkanie studentów architektury z uczelni całej Polski stanowiło okazję do wspólnej pracy i wymiany
doświadczeń. Studenci kierunku architektura z powodzeniem uczestniczą w międzynarodowych warsztatach

i konferencjach naukowych, odnoszą również sukcesy w prestiżowych konkursach artystycznych i projekto
wych. Nie zapominają przy tym, że czas studiowania to także najpiękniejsze lata młodości, o czym świadczy
organizowany co roku Bal Architekta.



Gospodarka przestrzenna

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
I INFRASTRUKTURĄ BUDOWLANĄ,

GEOINFORMATYKA

Kierunek gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie
o profilu praktycznym, które zapewniają zdobycie szerokiej wie

dzy i umiejętności niezbędnych przy zarządzaniu i kształtowa
niu przestrzeni. Studia te opierają się na wielu dziedzinach nauk

technicznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych i nauk

o Ziemi. Po pierwszym roku studiów student wybiera jedną ze

specjalności: gospodarkę nieruchomościami i infrastrukturą bu

dowlaną lub geoinformatykę.
Kształcenie w ramach specjalności gospodarka nierucho

mościami i infrastrukturą budowlaną pozwala nabyć umiejęt
ności projektowania, organizowania i prowadzenia różnych

typów prac związanych z zarządzaniem przestrzenią i gospo
darowania nieruchomościami wraz z obiektami budowlanymi.

Z kolei kształcenie w ramach specjalności geoinformatyka

przygotowuje do zarządzania przestrzenią przy wykorzystaniu

różnych nowoczesnych metod i narzędzi teleinformatycznych.
Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwent

kierunku gospodarka przestrzenna będzie mógł podjąć zatrud
nienie w urzędach i jednostkach administracji samorządowej
w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, archi

tektury, ochrony środowiska czy gospodarki terenami. Absol
went gospodarki przestrzennej znajdzie zatrudnienie w firmach

zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, a także

w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem, prze
twarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych. Będzie też

mógł angażować się w zespołach przygotowujących doku

mentację planistyczną lub jednostkach opracowujących anali

zy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych.

30 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu



Inżynieria środowiska

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Inżynieria środowiska to studia o profilu praktycznym,
które kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kształcenie na tym kierunku pozwala nabyć umiejętno
ści projektowania, organizowania i prowadzenia wszelkich

typów prac geologiczno-inżynierskich, interpretacji i zastoso
wania praktycznego wyników tych prac, oceny oddziaływania
odpadów na wszystkie komponenty środowiska, a także mi
nimalizowania ich oddziaływania na środowisko. Ponadto kie
runek inżynieria środowiska gwarantuje studentom uzyskanie
gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
uprawnień zawodowych do wykonywania ocen, ekspertyz
i prac projektowych z zakresu geologii inżynierskiej wymaga
nych do uzyskiwania pozwoleń na budowę wszelkich obiek
tów, od przemysłowych po budownictwo indywidualne.

Część zajęć dydaktycznych odbywa się w bogato wy
posażonym Laboratorium Geotechnicznym PPWSZ. Zajęcia
w laboratorium dają studentom możliwość zapoznania się
z praktyczną stroną badań gruntów do celów budowlanych
oraz oceną ich zmienności w zależności od składu granulo-
metrycznego, mineralnego, chemicznego, struktury, tekstu
ry, chemizmu wód porowych oraz obciążeń wywieranych na

grunt. Ponadto w czasie studiów studenci odbywają praktyki
zawodowe w formie zajęć terenowych m.in. z geologii ogólnej,
kartografii, geologii inżynierskiej oraz z inżynierii środowiska,
które zapewniają wszechstronne i praktyczne przygotowanie
studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są w pełni
przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prowa
dzących roboty geologiczno-górnicze i hydrotechniczne, zakła
dach przemysłowych i firmach budowlanych oraz w urzędach
administracji państwowej.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 31



I



PODHALAŃSKI
OŚRODEK NAUK EKONOMICZNYCH



Finanse i rachunkowość

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO

PODATKOWE, FINANSE I EKONOMIA BIZNESU

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE)
jest pierwszą w Polsce innowacyjną jednostką wspólną dwóch

uczelni:
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK)
• Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Nowym Targu (PPWSZ).
Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych oferuje w roku aka
demickim 2017/18 po raz pierwszy w Nowym Targu bezpłatne,
stacjonarne studia ekonomiczne I stopnia na najbardziej popu
larnym kierunku studiów ekonomicznych: finanse i rachunko
wość, dającym wszechstronne możliwości podjęcia zatrudnienia

jako ekonomista w regionie, w kraju lub za granicą.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy, a absolwenci otrzy
mują dyplom ukończenia dwóch uczelni: UEK i PPWSZ. Zajęcia
dydaktyczne odbywają się w budynkach PPWSZ w Nowym
Targu. Studenci PONE pod koniec II roku studiów mogą wybrać
specjalność rachunkowość i doradztwo podatkowe lub finanse

i ekonomia biznesu. Absolwenci PONE będą mogli kontynu
ować studia II stopnia (magisterskie) w UEK na preferencyjnych
zasadach rekrutacji.

Ważnym atutem proponowanego kierunku studiówjest
dwunastotygodniowy bardzo bogaty program praktyk zawo
dowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie,
z możliwością zwiększenia liczby godzin tych praktyk.

Po zakończeniu specjalności rachunkowość i doradz
two podatkowe absolwent może podjąć pracę jako: samodziel
ny księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, konsultant fi

nansowy, doradca finansowy, analityk ekonomiczno - finansowy
lub pracownik biura rachunkowego.
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STUDIA PODYPLOMOWE

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
zaprasza na studia podyplomowe:

• Dziedzictwo kulturowe Podtatrza

• Trener personalny z językiem angielskim

• Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim

Studia podyplomowe
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KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Podstawą przyjęcia na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie są punkty
uzyskane z części pisemnej egzaminu maturalnego, na poziomie podstawowym lub rozsze
rzonym, z niżej wymienionych przedmiotów.

■ INSTYTUT Nauk Humanistyczno-Społecznych
i Turystyki

Filologia angielska: język angielski oraz jeden
przedmiot do wyboru (wyżej punktowany) - język
polski, historia, dodatkowy język obcy nowożytny.

Filologia polska: język polski oraz jeden przedmiot
do wyboru (wyżej punktowany) - historia, język obcy
nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

Turystyka i rekreacja: dwa przedmioty do wyboru
(wyżej punktowane) - język obcy nowożytny, geo
grafia, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia, hi
storia sztuki.

■ INSTYTUT Nauko Zdrowiu

Fizjoterapia: dwa przedmioty do wyboru (wyżej
punktowane) - biologia, chemia, fizyka i astronomia,
język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

Kosmetologia: dwa przedmioty do wyboru (wyżej
punktowane) - biologia, chemia, fizyka i astronomia,

język polski, język obcy nowożytny.

Ratownictwo medyczne: dwa przedmioty do wy
boru (wyżej punktowane) - biologia, chemia, fizyka
i astronomia, język polski, język obcy nowożytny,
matematyka.

INSTYTUT NaukTechnicznych

Architektura: dwa przedmioty do wyboru (wyżej
punktowane) - matematyka, geografia, język obcy
nowożytny, historia sztuki; dodatkowo egzamin
praktyczny z rysunku odręcznego sprawdzający pre
dyspozycje kandydata do studiów na kierunku archi
tektura.

Gospodarka przestrzenna: dwa przedmioty do

wyboru (wyżej punktowane) - matematyka, geogra
fia, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia, wie
dza o społeczeństwie.

Inżynieria środowiska: dwa przedmioty do wy
boru (wyżej punktowane) - matematyka, geografia,
język obcy nowożytny, fizyka i astronomia, chemia.

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Pielęgniarstwo: dwa przedmioty do wyboru (wyżej
punktowane) - biologia, chemia, fizyka i astronomia,
język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

Finanse i rachunkowość: dwa przedmioty do wy
boru (wyżej punktowane) - matematyka, geografia,
język obcy nowożytny, historia.
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ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA

O przyjęcia na studia II stopnia mogą się
ubiegać kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia.
Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia

ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia, obliczo
na przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia

I stopnia.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji

na stronie www.ppwsz.edu.pl oraz w Dziale Na
uczania i Spraw Studenckich PPWSZ w Nowym
Targu:

34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszków 71

182610712
18 2610 702

18 2610 740
662 271 876

39 Rekrutacja



Perspektywy
WYSOKIE MIEJSCE PODHALAŃSKIEJ UCZELNI

W RANKINGU PERSPEKTYWY 2017

RankingSZKÓŁ
WYŻSZYCH

Strona główna Ranking Szkół Wyższych Ranking Kierunków Studiów Ranking Studiów Inżynierskich Kapituła Partner Galeria Kontakt

UCZELNI

AKADEMICKICH

NIEPUBLICZNYCH
UCZELNI
MAGISTERSKICH

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 16 20+ 20+ 78.1

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 są dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Nowym Targu bardzo korzystne. W kategorii Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych nasza

uczelnia zajmuje aktualnie 6 lokatę.

Klasyfikacja „Perspektyw" oparta jest o 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Ab

solwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność

i Umiędzynarodowienie Nauk. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu na tle in

nych PWSZ wypadła szczególnie dobrze w zakresie innowacyjności oraz warunków kształcenia. Dobrze prezen
tujemy się także pod względem statystyk absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie.

Pełne wyniki i metodologia Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017: www.ranking.perspektywy.pl
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Pomoc materialna

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu zapewnia po
moc materialną w szerokim zakresie. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
PPWSZ mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

• STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

• STYPENDIUM SOCJALNE

• STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• STYPENDIUM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYŻSZEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W PPWSZ

W NOWYM TARGU

• ZAPOMOGĘ

. KREDYT STUDENCKI

Studenci naszej uczelni mogą również aplikować o stypendium Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.ppwsz.edu.pl
lub w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich:

email: dn@ppwsz.edu.pl
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ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu zajmuje się planowaniem, organizacją i realizacją obowiąz
kowych zajęć z wychowania fizycznego oraz koordynowaniem działalności uczelnianych klubów sportowych.
Do jego zadań należy również kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej i organizacja życia
sportowego uczelni m.in. poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.

ZWFiS współpracuje z instytutami PPWSZ w Nowym Targu, organizacjami i klubami sportowymi, samo
rządem studenckim oraz instytucjami pozauczelnianymi.

Realizując zajęcia z wychowania fizycznego zakład korzysta z miejskich oraz własnych obiektów. Dys
ponujemy nowocześnie wyposażoną siłownią i salką fitness. Dodatkowo studenci od bywają zajęcia na pływalni,
ściance wspinaczkowej, stadionach lekkoatletycznych oraz w nowoczesnej sali gimnastycznej.

W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego zapewniamy studentom udział w zajęciach
ze wspinaczki skałkowej, nordic-walking, pływania, zespołowych gier sportowych, turystyki, fitness lub sportów
siłowych.

ZWFiS jest organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych imprez, takich jak:

• „Bieg na dobry początek" - impreza biegowa dla studentów i pracowników PPWSZ organizowana
na początku każdego roku akademickiego;

• „Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpiźmie KalosKagatos" - konkurs

wiedzy dla uczniów gimnazjum i szkół średnich okolicznych powiatów pod patronatem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego i Rady Olimpijskiej;

• „Bieg o Puchar Rektora PPWSZ w Nowym Targu"- bieg masowy dla lokalnej społeczności rozgrywa
ny na dwóch dystansach 5 i 10 km pod patronatem Rektora PPWSZ;

• Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej i siatkówki - organizowany przy współpracy z Uczelnianym Klu
bem Sportowym RECREO dla studentów, absolwentów i okolicznych drużyn amatorskich.

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje również wolontariat wspierając lokalne imprezy sportowe,
m.in. Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, Bieg Podhalański im. Jana Pawła II, Nowy Targ Road

Challenge oraz Biegi w Szczawnicy.

Wychowania Fizycznego i Sportu 42



ZAKŁAD

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO



Podhalańska biega...

Nic tak nie łączy jak wspólnie spędzony
czas. Społeczność Podhalańskiej Państwowej Wyż
szej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu spotyka się
dwukrotnie - na początku i pod koniec roku akade
mickiego - by wspólnie biegać i cieszyć się „piękny
mi okolicznościami przyrody" (bo nasza uczelnia jest
naprawdę pięknie położona).

BIEG NA DOBRYPOCZĄTEK

Z inicjatywy Rektora PPWSZ Stanisława Gu-

laka, który prywatnie jest zapalonym biegaczem,
w październiku 2015 r. odbył się pierwszy Bieg na

dobry początek o puchar Dyrektora Instytutu Nauk

Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ. Od

tego czasu tradycyjnie w ten sposób zaczynamy

kolejny rok wspólnej akademickiej pracy. W biegu
biorą udział studenci, wykładowcy i pracownicy ad
ministracyjni Uczelni, słuchacze Uniwersytetu Trze
ciego Wieku, a od drugiej edycji również uczniowie

podhalańskich szkół średnich. Studenci zapewniają
również profesjonalna obstawę biegu.

Trasa o długości 5.2 km prowadzi ścieżkami

Boru Nowotarskiego. Ukształtowanie terenu z nie
wielkimi podbiegami i długimi spadkami sprawia, że

rywalizacja jest naprawdę zawzięta, a biegacze po
prawiają swoje życiówki.

BIEG O PUCHAR REKTORA PPWSZ

Co roku w połowie maja Podhalańska Pań
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
zaprasza wszystkich miłośników biegania do udziału

w Biegu o Puchar Rektora. Biorą w nim udział zarów
no studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni, jak
i zawodnicy z Podhala i goście z całej Polski.
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Malownicza, dziesięciokilometrowa trasa

prowadzi ulicami Nowego Targu w stronę pasma
Gorców. Urozmaicony przebieg trasy, obfitujący
w dynamiczne podbiegi i zbiegi pozwala odczuć,
że uczelnia położona jest u podnóża gór. Główne
mu biegowi towarzyszy również mniej wymagający
wariant pięciokilometrowy. Wspólny finisz obu dy
stansów to 700 metrów „pod górę" do mety na tere
nie uczelni. Uczestnicy biegu tradycyjnie otrzymują
pamiątkowe koszulki, porcję zdrowego wysiłku i sa
tysfakcję, a także piękne widoki na Tatry, Babią Górę,
pasmo Gorców i położone w dole miasto.

MENS SANA
IN CORPORE SANO

WZDROWYM CIELE
ZDROWYDUCH!

Bieg^orPuęhar



Nie trzeba tłumaczyć, jak ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa odpowiednio wyposażona, ob
szerna i komfortowa baza dydaktyczna. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
może śmiało pochwalić się swym nowoczesnym zapleczem. Kampus uczelni tworzą dwa budynki - nazwa
ne od sąsiadujących z Nowym Targiem pasm górskich „Gorce" oraz „Tatry". Ten drugi, wybudowany w latach
2007 - 2011, mieści Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne, z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym, pracow
nią rysunku i studiem radiowym. W kwietniu 2013 roku zostało otwarte doskonale wyposażone laboratorium

geotechniczne, które służy studentom inżynierii środowiska, a w maju 2014 roku supernowoczesne laborato
rium kosmetologii. W maju 2017 roku została poświęcona i oddana społeczności uczelni kaplica akademicka.

Dzięki stałej trosce o rozwój bazy dydaktycznej zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych mul
timedialnych salach wykładowych, natomiast ćwiczenia praktyczne prowadzone są w małych grupach w świet
nie wyposażonych pracowniach.

Zaplecze dydaktyczne



Na nas katolikach, a szczególnie studentach,
ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. IV tym
celu potrzeba nam wiele: trzeba nieustannej modli
twy, trzeba organizacji i dyscypliny, abyśmy w danej
chwili byli gotowi do czynu, a wreszcie trzeba ofiary
z naszych własnych uczuć i nas samych, bez tego bo
wiem nie osiągniemy celu.

bł. Pier Giorgio Frassati

KAPLICA AKADEMICKA

POD WEZWANIEM BŁ. PIERAGIORGIO FRASSATIEGO

Nieodłączną częścią naszej uczelni jest
kaplica akademicka pod wezwaniem bł. Piera

Giorgio Frassatiego, miejsce modlitwy dla wie
rzących, refleksji i wytchnienia dla wszystkich
członków wspólnoty akademickiej. Kaplica zo
stała poświęcona przez metropolitę krakowskie
go, ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, pod
czas uroczystej mszy św., która odbyła się 22 maja
2017 r.

Patronem kaplicy jest Pier Giorgio Fras
sati (1901-1932 ), błogosławiony Kościoła Rzym
skokatolickiego, opiekun młodzieży, studentów,
ludzi gór i Akcji Katolickiej. Jego postać wskazy
wał młodzieży Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał,
mówiąc: Popatrzcie, jak wyglądał człowiek Ośmiu

Błogosławieństw, który nosił w sobie na co dzień ra
dość Ewangelii, Dobrej Nowiny, radość zbawienia

ofiarowanego nam przez Chrystusa. Młodzieńcza

wrażliwość, żarliwość i oddanie drugiemu czło
wiekowi, a także miłość do gór i stawianych przez
nie wyzwań bliskie są sercom studentów i pra
cowników nauki.

Błogosławiony PIER GIORGIO FRASSATI

Kaplica akademicka
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BIBLIOTEKA PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Biblioteka PPWSZ mieści się w nowym budynku uczel

ni, czyli Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym. Na powierzchni
1 660 m2 znajduje się imponująca czytelnia z wolnym dostępem

do książek i czasopism, wypożyczalnia i magazyn zbiorów. Użyt
kownicy biblioteki mają do dyspozycji 12 komputerów, ponad
100 stanowisk do pracy indywidualnej, wydzielone stanowiska

do pracy grupowej, 2 kabiny multimedialne, kącik wyposażony
w wygodne sofy oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Biblioteka bierze czynny udział w organizowaniu pra
cy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów PPWSZ

w Nowym Targu poprzez gromadzenie i uzupełnianie zbiorów

zgodnie potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni,

opracowanie, magazynowanie, udostępnianie i konserwację
zbiorów; a także udzielanie informacji o zbiorach i innych zaso
bach wiedzy; prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studen
tów pierwszego roku studiów dziennych i zaocznych.

Biblioteka tradycyjna
Dysponujemy bogatym księgozbiorem liczącym około

30 tysięcy woluminów zawierających:
• specjalistyczne publikacje przeznaczone dla studentów

wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uczelni;
• kolekcję polskiej i zagranicznej klasyki literatury;
• beletrystykę współczesną;
• bogaty zasób regionalny liczący ok. 800 publikacji, w tym:

literaturę piękną i naukową, czasopisma, albumy, słowniki, mapy,

foldery, broszury dotyczące Podhala, Orawy, Spiszą.
Biblioteka oferuje również dostęp do ponad 100 tytułów cza

sopism specjalistycznych będących źródłem aktualnej wiedzy
z różnych dziedzin nauki.
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Biblioteka nowoczesna

Podczas codziennego korzystania ą^kbiorów Biblio
teki użytkownikom towarzyszą nowoczesne rozwiązania, ta
kie jak możliwość przeglądania zbiorów w katalogu on-line

i zdalne zamawianie książek, czy udział w szkoleniach biblio
tecznych za pośrednictwem Internetu. Biblioteka skutecznie

wykorzystuje nowoczesne kanały informacyjno-komunika-
cyjne, takie jak: witryna internetowa, Facebook, komunikator

Gadu-Gadu, internetowy formularz Zapytaj bibliotekarza.

Skutecznym dopełnieniem zbiorów tradycyjnych są

zasoby elektroniczne, a wśród nich:
• /: 'z;//:, ‘o roku zbiór darmowych i
• w serwisie Ibuk
• bazy Wirtualnej Biblioteki Nauld nieodpłAie dostępne .

na terenie Uczelni.
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PROJEKT
„PODHALAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA"

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawo

dowa w Nowym Targu realizuje projekt „Podhalańska Bi

blioteka Cyfrowa", którego celem jest digitalizacja podha-

laniców, czyli przeniesienie na nośniki cyfrowe publikacji

związanych z naszym regionem. Jednym z efektów pro
jektu będzie urządzenie przy bibliotece uczelnianej

PPWSZ specjalistycznej Pracowni Digitalizacji, wyposażo
nej w nowoczesny sprzęt do automatycznej digitalizacji

druków, gazet, książek oraz zakup oprogramowania do

archiwizacji i bezpłatnego udostępniania zbiorów.

Podhalańska Biblioteka Cyfrowa powstaje po to,

by chronić istotną część narodowego dziedzictwa kultu

rowego. Mamy nadzieję, że stanie się ona wartościowym

repozytorium podhalaniców, a przy tym udokumentuje

i spopularyzuje istotny wkład podhalańskiej kultury ludo

wej w kulturę polską. Warto zauważyć, że działania PBC

wpiszą się w ogólnopolskie działania na rzecz digitalizacji

i udostępniania zasobów regionalnych, poszerzając ofer

tę polskich bibliotek cyfrowych o podtatrzańskie teksty

gwarowe, literackie i folklorowe.

Oprócz książek, gazet i druków zamierzamy

przenieść w cyfrowy świat fotografie związane z Podha

lem, m.in. te związane z pobytami dwu wielkich Polaków:

kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły oraz

zdjęcia dokumentujące milenijną peregrynację obrazu

Matki Boskiej Częstochowskiej.
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PROGRAM
I Erasmus+

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawo
dowa w Nowym Targu od 2009 r. współpracuje z eu
ropejskim programem Erasmus, którego idea polega
na wspieraniu międzynarodowej współpracy szkół

wyższych i koordynacji wyjazdów studentów za gra
nicę na studia i praktykę. Program umożliwia również

mobilność pracowników uczelni w celach dydaktycz
nych lub szkoleniowych. W roku 2014 nasza uczelnia

uzyskała kartę nowej edycji programu - Erasmus+.

PPWSZ w Nowym Targu współpracuje ściśle

z trzydziestoma siedmioma uczelniami z trzynastu kra
jów europejskich oraz licznymi podmiotami, w których
nas^tudenci odbywają praktyki. Dzięki temu studenci

wszystkich kierunków studiów mogą zdobywać wie-
dzęBBświadczenie, poznawać świat i nawiązywać
nowe przyjaźnie. Relacje studentów PPWSZ, którzy
skorzystali z programów Erasmus i Erasmus+ są nieod
miennie entuzjastyczne!

Informacje nt. programu:

www.ppwsz.edu.pl/erasmus.html

Po pół roku spędzonym w Portugaliijako stu-
-dent Erasmusa mogę z pełną odpowiedzialnością
polecić każdemu wyjazd za granicę na studia w ra
mach tego programu. Do końca życia nie zapomnę

tej przygody i niesamowitych ludzi, których tam spo
tkałem. Wiele się przez ten czas nauczyłem:język an
gielski, poznałem podstawyportugalskiego, ale także

nauczyłem się samodzielności i pewności, że można

poradzić sobie w każdej sytuacji, wystarczy w siebie

uwierzyć. Każdemu życzę takiejprzygody i namawiam

do uczestnictwa wprogramie Erasmus!

z relacji uczestnika

Erasmus +



KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

Zgodnie z hasłem Łączymypasjez nauką dbamy, by w murach naszej uczelni znalazło się również miej
sce na rozwijanie talentów i zainteresowań. Studenci mają szerokie pole do popisu: rozwijają swe pasje w licznych
kołach naukowych, organizują międzynarodowe konferencje naukowe.

Studenci architektury mogą zadbać o rozwój swych talentów w Kole Naukowym Modulor, bądź Kole

Naukowym Ad Quadratum. Do ich celów, prócz pogłębiania wiedzy w zakresie zawodu architekta, należy m.in.

opracowanie pomocy naukowych dla aktualnie studiujących i przyszłych studentów kierunku architektura

w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, lecz również organizacja integracyjne-
go„Balu Architekta".

Z inicjatywy studentów filologii polskiej, którzy wyrazili pragnienie pogłębionej refleksji nad językiem
powstało Podhalańskie Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języka. Od roku 2016 ukazuje się redagowany
przez nich magazyn„Res". Czytelnicy znajdą w nim m.in. teksty związane z Podhalem, szeroko pojmowaną kulturą,
podróżami, a także z życiem podhalańskiej wszechnicy. Natomiast Studenckie Radio Fala Podhala pozwoliło
uzyskać „dziennikarskie szlify" sporej gromadzie studentów, nie tylko polonistyki, przyczyniając się jednocześnie
do integracji i ubarwienia życia studenckiej społeczności.

Przyszli angliści pogłębiają swoje umiejętności naukowe działając w Studenckim Kole Naukowym Języka
Angielskiego. W PPWSZ działa również amatorski zespół teatralny studentów filologii angielskiej, którego członko
wie łączą praktykę w posługiwaniu się językiem Szekspira z dobrą zabawą.

W Instytucie Nauk o Zdrowiu działa sześć kół, związanych z poszczególnymi kierunkami. Są to: Studenckie

Koło Naukowe Akson, Studenckie Koło Naukowe FizjoMaster, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Psychia
trycznego, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Interdyscyplinarnego Inter-Nurse, Studenckie Koło Naukowe

KosmetoScience oraz Koło Naukowe Ratownik. Ich zadaniem jest umożliwienie rozwoju naukowego studentom,
zachęcanie ich do prowadzenia badań naukowych i promowania ich wyników podczas studenckich konferencji
naukowych, a także przygotowanie do udziału w licznych olimpiadach i konkursach.

Wszystkich miłośników przyrody i wycieczek zrzesza Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki. O dobrą kon
dycję i znakomite wyniki sportowe studentów PPWSZ troszczą się natomiast Uczelniany Klub Sportowy RECREO

oraz Klub Uczelniany Sportów Zimowych KUSZ, które organizują treningi dla swoich członków i współorganizują
wiele uczelnianych imprez sportowych.

Piękne tradycje kulturowe regionu kultywuje założony w 2010 roku Uczelniany Zespół Góralski

Młode Podhale. W zespole tańczy, gra i śpiewa brać studencka, a także absolwenci i uczniowie szkół średnich

Nowego Targu i okolicznych miejscowości.

Organizacje studenckie 52
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MAGAZYN „RES"

Czasopismo powstało z inicjatywy studen
tów i wykładowców filologii polskiej oraz członków

Podhalańskiego Studenckiego Naukowego Koła Mi
łośników Języka jako forum wymiany myśli wspól
noty akademickiej podhalańskiej Alma Mater.

W magazynie prezentowane są teksty
o charakterze publicystycznym i popularno-nauko
wym, tematyką związane przede wszystkim z ży
ciem podhalańskiej wszechnicy, lecz także z ogól
nopolskim środowiskiem akademickim. Czytelnik
znajdzie tu również teksty związane z Podhalem,
szeroko pojmowaną kulturą i podróżami. Autorzy
poruszają w nich złożone kwestie, analizują pro
blemy z perspektywy swojej młodzieńczej wiary
w świat, wyrażając tym samym potrzebę komento
wania i objaśniania go.

Nasi autorzy to głównie - choć

nie wyłącznie - studenci filologii pol
skiej i angielskiej. Część tekstów po
wstała w ramach działalności kół

naukowych, inne - jako efekt praktyk
prasowych studentów specjalności
dziennikarskiej pierwszego roku polo
nistyki.

WSPÓŁCZESNYJEŻYK 1

k
-O

Biblioteka
na dobry początek

Arno Wróbel
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STUDENCKIE RADIO FALA PODHALA

Idea powstania studenckiego radia PPWSZ

w Nowym Targu narodziła się wiosną 2014 r. W cią
gu zaledwie jednego pracowitego roku powstało

wyposażone w nowoczesny sprzęt studio. Powoła
no zespół redakcyjny, który zdobywał swoje pierw
sze doświadczenia relacjonując wydarzenia z życia
uczelni. 24 kwietnia 2015 r. Studenckie Radio Fala

Podhala zostało oficjalnie otwarte i od tej pory trzy
ma rękę na akademickim pulsie.

Redakcja Fali Podhala dysponuje studiem

- pracownią, która podlega kierunkowi filologia
polska, a opiekę nad młodymi adeptami dzienni
karstwa radiowego sprawują wykładowcy tego kie
runku. Zespół redakcyjny tworzą głównie studenci

polonistyki, dla których studencka rozgłośnia jest
nie tylko kuźnią talentów i sposobem na spędze
nie czasu w gronie przyjaciół, ale przede wszystkim
warsztatem, w którym odbywają zajęcia praktycz
ne i doskonalą swoje dziennikarskie umiejętności.
W dziennikarskim gronie młodych radiowców jest

jednak wielu studentów innych kierunków, „Fala

Podhala" jest bowiem otwartym forum gorących

dyskusji i wyrażania swoich opinii.

Radio studenckie FALA PODHALA



UCZELNIANY ZESPÓŁ GÓRALSKI MŁODE PODHALE

Zespół działa przy Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od

października 2010 roku. Jego założycielem był
nieżyjący już etnograf i regionalista Andrzej Stoch.

Młode Podhale zrzesza studentów, absolwentów oraz

uczniów szkół średnich z całego Podhala.

Zespół prezentuje tradycyjną muzykę, taniec,

śpiew i zwyczaje górali podhalańskich. Swój dorobek

artystyczny Młode Podhale miało okazję prezentować
w kraju i za granicą. Zespół występował na festiwalach

w Turcji, Słowacji, Serbii i Bułgarii. W 2013 roku

reprezentował Województwo Mało-polskie i PPWSZ

w Nowym Targu podczas Światowych Dni Młodzieży
w Rio de Janeiro. Członkowie Młodego Podhala brali

udział w operze„Ojciec Święty Jan Pawełll na Podhalu".

Zespół uczestniczył w wielu projektach,
których efektem jest materiał fotograficzny w ksią
żkach, np.: „Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje
ludowe pogranicza polsko-słowackiego'',„Strój górali
podhalańskich"oraz„Atlas polskich strojów ludowych.
Strój podhalański."

Czas poświęcony na próby i występy z zespo
łem to chwile spędzone wśród znajomych i przyjaciół.
Dla niektórych jest to miejsce, w którym znaleźli swoją
drugą połówkę. Chętnie przywitamy w Młodym
Podhalu każdego, kto zechce z nami dzielić swoje
pasje.

Uczelniany Zespół Góralski MŁODE PODHALE



Młode Podhale jest laureatem konkursów
i festiwali w Polsce:

• Złota i Brązowa Ciupaga w konkursie

tańca zbójnickiego - Karnawał

Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej

• Wyróżnienia regulaminowe na

Festiwalu Folkloru Górali Polskich
w Żywcu za programy „Godny cas"

i „Zielone świątki"

• I miejsce w konkursie grup
: śpiewaczych - Festiwal Folkloru

Górali Polskich w^Żywcu

• ('miejsce w konkursie grup

śpiewaczych j Sabałowe Bajania
w Bukowinie Tatrzańskiej

By
• Srebrne Zbyrkadło w konkursie grup

śpiewaczych - Międzynarodowy
Festiwal Folkloru Ziem Górskich

w Zakopanem

• III miejsce - Ogólnopolski Festiwal

Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą



DZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY PPWSZ W NOWYM TARGU

DZIEŃ OTWARTY

W tym dniu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otwiera szeroko

drzwi sal wykładowych, pracowni i laboratoriów dla wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów wyż
szych. Zwiedzaniu uczelni towarzyszy szeroka pula wykładów przeznaczonych dla uczniów szkół średnich,
warsztaty rysunkowe oraz lekcje pokazowe w laboratoriach.

Uczestnicy Dnia Otwartego mają do dyspozycji punkt informacyjny, stoiska poszczególnych kie
runków, kół naukowych, Erasmusa i Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale.

ZWIEDZANIE UCZELNI

Serdecznie zapraszamy do indywidualnego lub grupowego zwiedzania Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Po uczelni oprowadzają pracownicy Działu Promocji i Współpracy PPWSZ w Nowym Targu. Pre
zentujemy zaplecze dydaktyczne obejmujące 2 budynki o łącznej powierzchni: 17000 m2. Przybliżony czas

zwiedzania dla grupy wynosi 40 min.

WYKŁADY AKADEMICKIE W SZKOŁACH

Dział Promocji i Współpracy w porozumieniu z Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych i Tu
rystyki, Instytutem NaukTechnicznych oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu przygotował ofertę wykładów aka
demickich przeznaczonych dla uczniów szkół średnich naszego regionu. Zainteresowanych organizacją
wykładu prosimy o kontakt z Działem Promocji i Współpracy PPWSZ.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu

telefonicznie: 18 266 727, 881 952 179, 664 730 274

lub mailowo: promocja @ppwsz.edu.pl, promocja1@ppwsz.edu.pl

#ppwsz_nowytarg
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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 2610720
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