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REKRUTACJAREKRUTACJA
Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz w formie elektronicznej dostępny na 

stronie www.pwsz.suwalki.pl,
• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
• 3 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm,
• fotografia w wersji elektronicznej na płycie CD – plik ze 

zdjęciem w formacie JPEG (rozdzielczość: szerokość 800 
pikseli, wysokość 1000 pikseli);

• plik ze zdjęciem oraz płyta CD podpisana numerem PESEL 
kandydata,

PWSZ w Suwałkach wystawia skierowanie na badania lekarskie 
kandydatom ubiegającym się  o przyjęcie na studia w trakcie 
składania dokumentów na wybranych kierunkach, kserokopia 
dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
(wysokość opłaty zostanie podana do wiadomości w terminie 
późniejszym, po określeniu jej górnej granicy przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2013 r. wynosiła – 85 zł)

UWAGA: Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 
Należy wnosić ją na konto Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 10, 
nr 23 1240 5211 1111 0000 4928 9372
świadectwo ukończenia liceum medycznego lub medycznej 
szkoły zawodowej o kierunku pielęgniarstwo (w przypadku 
studiów niestacjonarnych pomostowych na kierunku 
pielęgniarstwo),  wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć 
w wiązanej, białej teczce, na której powinny być umieszczone: 
imię/imiona, nazwisko, adres do korespondencji oraz wybrany 
kierunek i tryb studiowania (stacjonarny, niestacjonarny).

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

studia stacjonarne i niestacjonarne:
od 2 czerwca 2014 r. do 25 lipca 2014 r.

Druga tura rekrutacji:
od 4 sierpnia 2014 r. do 25 września 2014 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
Tel. 87 562 84 32; 87 562 84 56; fax: 87 562 84 55

www.pwsz.suwalki.pl
sekretariat@pwsz.suwalki.pl

2015/2016
Rekrutacja

od 1 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

studia stacjonarne i niestacjonarne:

Druga tura rekrutacji:

od 10 sierpnia 2015 r. do 25 września 2015 r.



Instytut Humanistyczno - EkonomicznyInstytut Humanistyczno - Ekonomiczny Instytut Ochrony Zdrowia Instytut PolitechnicznyInstytut Ochrony Zdrowia Instytut Politechniczny
Studia licencjackie pierwszego stopnia

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

tel.:

e-mail: ihe@pwsz.suwalki.pl

+48 (087) 562 84 28
+48 (087) 562 84 25

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalność:

• Rachunkowość w przedsiębiorstwie

EKONOMIA

Specjalność:

• Ekonomika małego
i średniego 
przedsiębiorstwa

PEDAGOGIKA

Specjalność:

• Pedagogika osób starszych

• Pedagogika wczesnoszkolna

FILOLOGIA ANGIELSKO – ROSYJSKA

Specjalność:

• Język angielski i rosyjski – specjalność 
nauczycielska

• Język angielski – translatoryka

Studia licencjackie pierwszego stopnia
3-letnie stacjonarne i niestacjonarne

tel.:

e-mail: ioz@pwsz.suwalki.pl

+48 (087) 562 83 09

Studia inżynierskie pierwszego stopnia
3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne

tel.:

e-mail: 

+48 (087) 562 84 86
+48 (087) 562 83 49

BUDOWNICTWO

Specjalność:

• Budownictwo ekologiczne i 
energooszczędne

• Budownictwo drogowe

• Konstrukcje budowlane i inżynierskie

TRANSPORT

Specjalność:

• Logistyka w transporcie

• Eksploatacja pojazdów i urządzeń 
transportowych

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność:

• Inżynieria produkcji rolniczej

• Przetwórstwo rolno – spożywcze

• Zarządzanie środowiskiem

ib@pwsz.suwalki.pl

itp@pwsz.suwalki.pl
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Moduły
• Publiczny sektor bezpieczeństwa

• Transgraniczny wymiar bezpieczeństwa

• Bezpieczeństwo elektroniczne 
dokumentacji medycznej

PIELĘGNIARSTWO

(Również pomostowe niestacjonarne, 2 lub 3 
semestry w zależności od ukończonej szkoły 
ś rednie j , więcej in formacj i na st ron ie 
www.pwsz.suwalki.pl)

RATOWNICTWO MEDYCZNE

KOSMETOLOGIA

+48 (087) 562 83 90

BUDOWNICTWO

Specjalność:

 • Budownictwo ekologiczne i energooszczędne

 • Budownictwo drogowe

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

TRANSPORT

Specjalność:

 • Logistyka 

w transporcie

 • Eksploatacja pojazdów i urządzeń 

transportowych

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalność:

 • Inżynieria produkcji rolniczej

 • Przetwórstwo rolno–spożywcze

 • Zarządzanie środowiskiem

ROLNICTWO

Specjalność:

 • Agrobiznes i obszary wiejskie

 • Agronomia i technologie produkcji zwierzęcej


