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Słowo od Rektora
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (poprzednio PWSZ w Krośnie) istnieje już ponad dwadzieścia lat. Kształcimy na studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Młodzież zdobywa tu solidne wykształcenie, nawiązuje pierwsze kontakty
z pracodawcami, otrzymuje szansę wyjazdu na zagraniczne staże i praktyki. Uczestnictwo naszych studentów w wymianie ze szkołami wyższymi Europy, Azji oraz Stanów
Zjednoczonych stwarza okazję do doskonalenia języków obcych i spotkań z rówieśnikami
z całego świata.
Wznosimy od fundamentów i modernizujemy budynki, rozbudowujemy infrastrukturę dydaktyczną. Zatrudniamy najwyższej klasy profesorów z uczelni akademickich
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej i innych uczelni akademickich.
Krośnieński rynek wypełniają studenci i profesorowie, a raz do roku, podczas
Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży, w Krośnie nad Wisłokiem rozbrzmiewają języki wielu narodów.
Z dumą nawiązujemy do patrona Uczelni - profesora Stanisława Pigonia, patrioty i uczonego, który z podkrośnieńskiej Komborni wyruszył w świat po to, żeby go
zmieniać.
Przyszłym studentom życzę aby studia w KPU w Krośnie były czasem wszechstronnego rozwoju.
Rektor KPU w Krośnie
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Warto wiedzieć

20

20 lat ma już nasza uczelnia. Dziś Karpacka Państwowa Uczelnia
w Krośnie, a niegdyś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Jesteśmy pierwszą uczelnią  publiczną w tym
mieście.

4

4 kampusy wokół których koncentruje się uczelniane życie,
rozmieszczone są w różnych częściach Krosna. Kampus Humanistyczny mieści się centrum miasta. Kampus Politechniczny w dzielnicy Suchodół, Kampus Techniczny i Dom studenta
w okolicy krośnieńskiego lotniska, natomiast Kampus Sportowo-dydaktyczny w dzielnicy Turaszówka.
Siedziba uczelnianych władz zlokalizowana jest w samym sercu krośnieńskiego Rynku.

2200

70

2200 studentów studiuje na osiemnastu kierunkach i blisko pięćdziesięciu specjalnościach w zakresie studiów licencjackich, inżynierskich
i magisterskich.

70 podpisanych umów z uczelniami w Europie, USA i Azji umożliwiających realizację jednego semestru lub roku studiów poza uczelnią.

450
2400

450 dzieci i młodzieży uczęszczających co roku na kursy językowe.
Uczelnia jest certyfikowanym ośrodkiem Egzaminacyjnym British Council, oferującym egzaminy Cambrigde ESOL. Siedziba Studium Języków Obcych i Academii znajduje się na krośnieńskich podcieniach.
2400 złotych w ramach stypendium socjalnego i Rektora, czyli bogaty
system pomocy materialnej dla studentów, a także własny Fundusz
Stypendialny im. Profesora Stanisława Pigonia.

280 tora. KPU to jeden z większych pracodawców w Krośnie.

280 pracowników, w tym 41 z tytułem profesora i 79 z tytułem dok-

Oferta kształcenia
STUDIA LICENCJACKIE
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
Filologia angielska
Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską
Język rosyjski i wiedza o Rosji
Międzynarodowa komunikacja językowa
• Komunikacja w biznesie z tłumaczeniem
• Komunikacja medialna
• Komunikacja w turystyce
Pedagogika
• Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
• Opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
• Manager w turystyce i rekreacji
• Nowoczesne zarządzanie w hotelarstwie
• Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa
Wychowanie fizyczne
• Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną
• Sportowo-instruktorska
• Trener osobisty
Zarządzanie
• Zarządzanie instytucjami publicznymi
• Zarządzanie finansami
• Zarządzanie w przedsiębiorstwie

STUDIA INŻYNIERSKIE
Budownictwo
• Konstrukcje budowlane
• Budowa dróg
Energetyka
• Odnawialne źródła energii
• Elektroenergetyka
• Maszyny i urządzenia energetyczne
Górnictwo i geologia
• Górnictwo odkrywkowe
• Górnictwo otworowe
Informatyka
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych
• Technologie internetowe i bazy danych
• Sieciowe systemy informatyczne
• Informatyka praktyczna
Inżynieria środowiska
• Sieci i instalacje budowlane
• Gospodarka obiegu zamkniętego
Mechanika i budowa maszyn
• Obrabiarki sterowane numerycznie
• Mechatronika i diagnostyka samochodowa
• Mechanika lotnicza
• Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym
Produkcja i bezpieczeństwo żywności
• Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
• Przedsiębiorczość w gospodarce żywnościowej
Towaroznawstwo
• Inżynier jakości
• Menedżer produktu
• Logistyka towarów

STUDIA MAGISTERSKIE
Inżynieria produkcji
• Zintegrowane systemy wytwarzania
• Jakość, środowisko, bezpieczeństwo
i higiena pracy w przedsiębiorstwie
• Systemy informatyczne w inżynierii
produkcji
Zarządzanie
• Zarządzanie inwestycjami
i nieruchmościami
• Zarządzanie kapitałem ludzkim
• Zarządzanie przedsiębiorstwem

STUDIA PLANOWANE
DO URUCHOMIENIA
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
Marketing internetowy – studia dualne
Lingwistyka stosowana
Automatyka i robotyka
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Jednolite studia magisterskie
Pielęgniarstwo – Studia drugiego stopnia
Położnictwo

Zielarstwo
• Produkcja surowców zielarskich
• Przetwórstwo zielarskie
• Rośliny zielarskie w produkcji żywności, suplementów diety, leków roślinnych i kosmetyków

Nowe kierunki
Planowane do uruchomienia
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Lingwistyka stosowana
Studia magisterskie uzupełniające, trwające 2 semestry. Studia mają na celu kształcenie w zakresie dwóch języków na poziomie zaawansowanym w obrębie wybranych spośród trzech obecnie oferowanych przez Uczelnię, którymi są język angielski, język niemiecki i język rosyjski. Absolwenci tych studiów  będą władali językiem
obcym, także w jego specjalistycznym wariancie, w stopniu zaawansowanym.  Możliwe obszary zatrudnienia
to organizacje i przedsiębiorstwa o charakterze międzynarodowym, urzędy administracji państwowej i samorządowej, biura podróży, wydawnictwa, biura promocji, media, branża logistyczna, biura tłumaczeń, a także
globalne firmy outsourcingowe.

Trwające 6 semestrów   studia licencjackie, przygotowujące do podjęcia pracy
w zawodzie tłumacza. W ramach nauki studenci studiują jednocześnie kompetencje
translatorskie w obrębie dwóch języków obcych, wskazanych spośród trzech obecnie oferowanych przez Uczelnię  – język angielski, język niemiecki i język rosyjski.
Wszystkich języków uczymy od podstaw, a zajęcia odbywają się w specjalistycznych
laboratoriach językowych i komputerowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik nauczania języka i przekładu, m.in. poprzez kabinę do tłumaczeń symultanicznych i platformę do zdalnego nauczania. Możliwe obszary zatrudnienia absolwentów to: organizacje i przedsiębiorstwa o charakterze międzynarodowym, urzędy administracji państwowej i samorządowej, biura podróży, wydawnictwa, media,
branża logistyczna, biura tłumaczeń, firmy outsourcingowe.

Marketing internetowy – studia dualne
Studia licencjackie - dualne, trwające 6 semestrów studia realizowane we współpracy z agencją interaktywną „KS” działającą w branży marketingu internetowego
(SEM) i pozycjonowania stron internetowych (SEO). Są to studia łączące teorię
marketingu z jej praktycznym zastosowaniem w najnowocześniejszym obecnie środowisku – Internecie. Znacząca część programu studiów realizowana będzie przez
specjalistów z firmy KS. Absolwenci studiów będą mieli możliwość zatrudnienia
w agencjach interaktywnych, a także instytucjach, których najważniejszym sposobem komunikowania się z klientami jest Internet i Social Media. Praca w tej branży
daje dużą niezależność oraz stały dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Nowe kierunki planowane do uruchomienia
pod warunkiem udzielenia zgody przez
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowe kierunki
Planowane do uruchomienia
Automatyka i robotyka
Kierunek Automatyka i robotyka – studia inżynierskie, ze względu na zakres wiedzy i umiejętności
praktycznych wymaganych od absolwenta, mieści się w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscyplina wiodąca) oraz w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Posiada on interdyscyplinarny charakter, ponieważ oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką oraz
z inżynierią mechaniczną, obejmuje również problematykę dotyczącą elektrotechniki, elektroniki
i informatyki technicznej.
Koncepcja studiów na tym kierunku zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanej
kadry, łączącej teoretyczną wiedzę matematyczno – techniczną ze specjalistycznymi umiejętnościami praktycznymi z zakresu  informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki,
algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci nabędą umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak
i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci
komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki
oraz systemów sterowania. Absolwenci będą przygotowani do projektowania, uruchamiania, sterowania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych gałęziach przemysłu. Kształcenie
w zakresie automatyki przemysłowej pozwoli pogłębić wiedzę i umiejętności związane z automatyzacją procesów, eksploatacją urządzeń produkcyjnych, elementami automatyki w budynkach
inteligentnych, diagnostyką systemów i urządzeń technicznych, systemami wbudowanymi w automatyce, czy systemami zarządzania produkcją, podczas gdy absolwenci, którzy wybiorą ścieżkę
kształcenia komputerowe systemy w automatyce i robotyce pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania robotów mobilnych, mechatroniki i szybkiego prototypowania,
wizualizacji procesów produkcyjnych, sterowania produkcją, a także sztucznej inteligencji oraz
prototypowania konstrukcji w technice 3D i CNC.
Ponadto, zgodnie z wymogami ministerialnymi dla profilu praktycznego, w programie
studiów przewidziano 24 tygodnie praktyk zawodowych.

Nowe kierunki planowane do uruchomienia
pod warunkiem udzielenia zgody przez
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowe kierunki
Planowane do uruchomienia
Jednolite studia magisterskie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to kontynuacja kształcenia, które w naszej uczelni do tej pory było realizowane na poziomie studiów
licencjackich. Od samego początku istnienia uczelni kierunek ten cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. Dowodem na to jest to, iż na przestrzeni tych ponad 20-stu lat studia
w tym zawodzie ukończyło ponad tysiąc absolwentów.
Studia trwają 10 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra. Podjęcie nauki
na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – stwarza szeroki wachlarz możliwości
nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, opiekuńczych i społecznych. Głównym
priorytetem jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, począwszy od okresu żłobkowego poprzez okres przedszkolny, aż do etapu edukacji wczesnoszkolnej tj. pracy z uczniami
klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent nabędzie także umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej
wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu
metodycznego. Przygotowanie teoretyczno – metodyczne oraz praktyczne – zwłaszcza poprzez realizację praktyk zawodowych pozwoli absolwentowi realizować proces dydaktyczny,
wychowawczy i społeczny w oparciu o podstawę programową w odniesieniu do przedszkola
i klas I-III. Zdobyta wiedza, opanowane umiejętności oraz ukształtowana postawa stwarzają
absolwentowi możliwość dokonywania w sposób efektywny obserwacji i analizy aktywności
dziecka, planować pracę z dzieckiem lub uczniem w formie indywidualnej, zespołowej i grupowej z uwzględnieniem ich zróżnicowania w zakresie możliwości i potrzeb rozwojowych.

Nowe kierunki planowane do uruchomienia
pod warunkiem udzielenia zgody przez
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowe kierunki
Planowane do uruchomienia
Pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia
magister pielęgniarstwa

Kierunek Pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne, nauki o zdrowiu - jako dyscypliny wiodącej.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573).

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyskają tytuł magistra pielęgniarstwa i posiadać będą specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie pielęgniarstwa
oraz pokrewnych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Absolwent będzie przygotowany do  podejmowaniem trudnych decyzji w obliczu ratowania ludzkiego życia i zdrowia, będzie określał
standardy profesjonalnej opieki pielęgniarskiej chorego, w każdym wieku oraz stanie zdrowia
oraz wdrażał je do praktyki zawodowej. Magister pielęgniarstwa będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych w tematyce swojej specjalności. Absolwent będzie również organizował i realizował opiekę
pielęgniarską zgodnie z wytycznymi praktyki opartej na dowodach naukowych, kierował pracą podwładnych i
własną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, dbając w ten sposób o interesy zarówno pacjentów, jak i pracowników. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie miał uprawnienia do samodzielnego ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia, dobierania, zlecania
i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień, udzielania porad zdrowotnych w  
zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.
Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo będą gotowi do podjęcia zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze

środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w organach administracji publicznej, których
zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia. Będą przygotowani do   wypełniania zadań na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia  i opieką
zdrowotną; na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach
Służby Więziennej, zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki, na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie
dziecięcym; sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na
rzecz samorządu.  
Nowe kierunki planowane do uruchomienia
pod warunkiem udzielenia zgody przez
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowe kierunki
Planowane do uruchomienia
Położnictwo
Kierunek Położnictwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne, nauki o zdrowiu
- jako dyscypliny wiodącej.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
(Dz.U. 2019 poz. 1573).

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskujący tytuł licencjata, będzie posiadał szczegółową wiedzę z
zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych
dotyczących wykonywania zawodu położnej. Uzyskany tytuł będzie potwierdzeniem umiejętności wykonania
świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie. Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie przygotowany do podejmowania
działań w sytuacjach nagłych oraz prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania
do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, łącznie z poradnictwem na
temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych. Absolwent  
będzie miał uprawnienia do wystawiania recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji
zleceń lekarskich; przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych i środkówspożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza. Absolwent będzie przygotowany do zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; zatrudnienia
w domach pomocy społecznej,  z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie;
na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym; sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu
pielęgniarek i położnych  lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Nowe kierunki planowane do uruchomienia
pod warunkiem udzielenia zgody przez
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia

czyli pieniądze dla studentów
Możesz ubiegać się o następujące stypendia:

• Stypendium socjalne – przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość dochodu określa prorektor ds. studiów w porozumieniu
z samorządem studenckim
• Stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest bez względu na dochód, udziela się go na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ
• Stypendium Rektora –  przyznawane za wybitne osiągnięcia. Możesz ubiegać się
o nie przez cały okres nauki
• Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
O stypendium możesz się  ubiegać się gdy:
1.  planujesz, realizujesz lub pilotujesz projekt wdrożeniowy
2.  przygotowujesz publikacje o wymiarze praktycznym

Dział Studiów
Rynek 1 (Rektorat), pok. 07, tel. (013) 43 755 31
e-mail: ds@kpu.krosno.pl

STYPENDIA PRZYZNAWANE
SĄ NA TWÓJ WNIOSEK

ERASMUS+
ERASMUS+ to może być jedna z najbardziej atrakcyjnych propozycji, z której możesz
skorzystać w czasie studiów. Spytaj odpowiednio wcześnie i pierwszy rok studiów przeznacz na intensywną naukę języka angielskiego
• KPU w Krośnie podpisała umowy z ponad 70 uniwersytetami partnerskimi w 20 krajach
• Możesz wyjechać na wymianę na semestr lub nawet cały rok. Do tej pory z tych możliwości
skorzystało ponad 250 studentów
• Program Erasmus+ pozwala na wyjazdy na praktyki zarówno studentom, jak i absolwentom
w ciągu roku od zakończenia nauki
• Na czas pobytu otrzymasz stypendium, którego wysokość zależy od kraju w jakim będzie realizowany wyjazd: na studia (400 – 500€ miesięcznie) lub praktyki (500 – 600€ miesięcznie)
• Jeśli otrzymujesz stypendium socjalne oraz posiadasz zaświadczenie o niepełnosprawności
otrzymasz dodatek do stypendium stanowiący znaczne wsparcie podczas wyjazdu
• Wyjazdy za granicę są świetną okazją do zdobycia wiedzy, doświadczenia, do podszkolenia
języka oraz uzyskania szerszego spojrzenia na świat
• Każdy kierunek znajdzie interesującą ofertę uczelni partnerskich dostępną na stronie internetowej, prezentowaną również w formie mapy

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Rynek 1 (Rektorat), pok. 09
tel. (013) 43 755 15
e-mail: slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl

Uczelnia bez barier
Od kilku lat działa Biuro ds. Osób niepełnosprawnych (BON), które dba o to, aby uczelnia
stała się instytucją całkowicie dostępną dla osób niepełnosprawnych.
Działania podejmowane w ramach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych to m.in.:
• organizacja pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej
• dofinansowanie transportu dla osób niepełnosprawnych
• organizacja wyjazdów mających na celu integrację i adaptację nowych studentów w środowisku akademickim
• organizacja obozów szkoleniowych z zakresu: sportów zimowych, sportów wodnych, dietetyki
i aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy     
• pomoc specjalistyczna -konsultacje psychologiczne
• wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego (dyktafony, klawiatury, słuchawki, lupy elektroniczne)
• utworzenie stanowiska dostosowanego do osób niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej
PWSZ w Krośnie, Rynek 1 (komputer stacjonarny, powiększalnik „Read Desk”, program powiększająco-mówiący, słuchawki, skaner, klawiatury: dla osób piszących jedną ręką, dla osób słabowidzących)
• zakup literatury specjalistycznej i naukowej, w postaci audiobooków i książek
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
Rynek 1 (Rektorat), pok. 001
czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 12.00
tel. (013) 43 755 12
e-mail: niepelnosprawni@kpu.krosno.pl

KPU w Krośnie

AZS
WYCHOWANIE FIZYCZNE I AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (AZS)
Na początku roku akademickiego wybierasz formy aktywności i zapisujesz się na zajęcia
poprzez platformę elektroniczną E-STUDENT.
Do wyboru: pływanie, nordic walking, aerobik, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka,
unihokej, kulturystyka, jazda na rowerze, narciarstwo oraz obozy (żeglarski i narciarski).
Obozy organizowane są dwa razy do roku. Pod koniec pierwszego semestru: zimowy
obóz sportowy, gdzie doskonalisz umiejętności narciarskie. W ramach obozu letniego
poznajesz najdziksze zakamarki Jeziora Solińskiego i tajniki żeglarstwa.  
Czy wiesz, że Twoimi poprzednikami są: Henryk Szost – olimpijczyk, reprezentant Polski w maratonie, najlepszy Europejczyk na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012;
Łukasz Szczurek – olimpijczyk, reprezentant Polski w biatlonie, uczestnik Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 2010 i w Soczi 2014; Dominika Bril – reprezentantka
Polski w biegach narciarskich; Tomasz Demkowicz – reprezentanci Polski w hokeju na
lodzie.   
Akademicki Związek Sportowy (AZS) hala sportowa KPU w Krośnie (balkon)
ul. Wyspiańskiego 20, Krosno (Turaszówka), azs@kpu.krosno.pl

βιβλίο
liber
książki
книги
books
Bücher
livres
libri

BIBLIOTEKA
Najnowocześniejsza Biblioteka na Podkarpaciu

Zbiór biblioteczny liczy ponad 64 tys. woluminów oraz 5 tys. zbiorów specjalnych!
Wyszukiwanie materiałów – katalog on-line: bg.kpu.krosno.pl
Korzystanie ze zbiorów na miejscu
Biblioteka Główna – Czytelnia
Rynek 1 (wejście od ul. Blich)
tel. 13 43 755 48
pn. – pt.   8.00 - 20.00
sob. 10.00 - 16.00
Czytelnia w Suchodole
ul. Dmochowskiego 12
tel. 13 43 755 88
wt. – pt.  8.00 - 15.00
sob. 9.00 - 13.00

Czytelnia w Turaszówce
ul. Wyspiańskiego 20
tel. 13 43 755 66
wt. – pt.  8.00 - 15.00
Wypożyczanie do domu
Biblioteka Główna – Wypożyczalnia
Rynek 1 (wejście od ul. Blich)
tel. 13 43 755 46
pn. – pt.   10.00 - 18.00
sob. 10.00 - 16.00

Korzystanie z komputerów, Internetu, baz danych, zbiorów elektronicznych (filmy, muzyka, e- booki i audiobooki, czytelnia multimedialna i czasopism – ponad 100 tytułów)   
dostępne na miejscu od 8.00 do 20.00.
A książki…? Sprawdź na półce… NOWOŚCI… i zabierz do domu.
bg@kpu.krosno.pl
informacja naukowa: wmb@kpu.krosno.pl
www.kpu.krosno.pl/biblioteka

Kursy i certyfikaty językowe
KPU w Krośnie jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym British Council, oferującym egzaminy Cambridge ESOL. Cambridge English for Speakers of Other Languages to egzaminy uznawane przez najlepsze uczelnie i największych pracodawców w kraju i na świecie.
Ośrodek Egzaminacyjny przy KPU w Krośnie organizuje regularne sesje egzaminacyjne w zakresie
języka angielskiego ogólnego: (KET, PET, FCE) oraz biznesowego (BEC Preliminary, BEC Vantage,
BEC Higher).
KPU w Krośnie oferuje kursy języków obcych ACADEMIA dostosowane do indywidualnych potrzeb
uczącego się. W naszej ofercie znajdują się kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców.
Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
oraz specjalistyczne (Business English, Technical English, English in Medicine). Proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminów Cambridge ESOL
(KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC).
Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Kursy prowadzone są przez doświadczonych
lektorów, w małych grupach, w miłej atmosferze, z wykorzystaniem najnowszych pomocy audiowizualnych. Uczestnicy kursów językowych ACADEMIA otrzymują dyplom, będący poświadczeniem ich umiejętności językowych na określonym poziomie.

Dom studenta
Dom studenta KPU w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 9A to obiekt o wysokim standardzie. Dysponujemy blisko 50 miejscami w pokojach 2-osobowych wraz z łazienkami
tworzącymi segmenty (2 pokoje i łazienka). Akademik posiada pokoje z podstawowym
umeblowaniem oraz dostępem do Internetu, kuchnię z pełnym wyposażeniem, pokój
nauki, pralnię oraz siłownię. Obok obiektu znajduje się parking, boisko do piłki siatkowej
oraz miejsce na ognisko/grilla.
Studenci oraz kandydaci przyjęci na I rok studiów ubiegający się o przyznanie miejsca
w Domu Studenta są zobowiązani złożyć stosowny wniosek.

Biuro Karier
Biuro Karier KPU w Krośnie wspiera studentów oraz absolwentów w planowaniu kariery zawodowej.
Oferuje:
• aktualną bazę ofert pracy, staży i praktyk
• konsultacje CV i listu motywacyjnego
• doradztwo zawodowe, w tym indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
• testy predyspozycji zawodowych
• warsztaty i szkolenia
• spotkania z pracodawcami
Rynek 1 (Rektorat), pok. 001
• aktualne informacje dotyczące rynku pracy
tel. (013) 43 755 18
• targi pracy
e-mail: biurokarier@kpu.krosno.pl
Usługi Biura Karier są bezpłatne.
www.bk.kpu.krosno.pl

Bądź twórczy i aktywny!
Bądź aktywnym studentem i dołącz do organizacji studenckiej
Studia to czas, w którym otwiera się przed Tobą szereg możliwości.
Nowe doświadczenia i znajomości z całego świata – tego nie uzyskasz, uczęszczając
tylko na wykłady
Sprawdź i wybierz do kogo warto dołączyć:
Rada Samorządu Studenckiego, TV KPU, Chór uczelniany, Uczelniany Zespół Pieśni
i Tańca (Grupa wokalna i taneczna)
Studenckie Koła Naukowe
Produkcji i bezpieczeństwa żywności, Anglistów, Biologiczno - Medyczne, Akademia
Budownictwa Regionalnego, Dosug, Ekonomistów, Germanistów, Granit, Lotników,
NEO, Reportersko -filmowe – ogólnouczelniane, Sesto Elemento, Przekładnia, Towaroznawców, Turystyczno – geograficzne, Wolontariatu Studenckiego, Zabytkoznawców
i krajoznawców, Organizacji i zarządzania, Finansów, Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, Rotor, Twórczych Pedagogów, Konstruktorów V Design, Planta
Medica, Temida, K100
Te nazwy są dla wtajemniczonych. Nie zgub się w tym gąszczu!
Spytaj o opiekuna koła i zdobądź więcej informacji.
Szczegóły: www.kpu.krosno.pl/samorzad-i-organizacje-studenckie
Dołącz do grupy wszystkich studentów na Facebooku: Studenci KPU Krosno
Kontakt: samorzad@kpu.krosno.pl

Rejestracja na studia
Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do rekrutacji na studia musisz:
• Zalogować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata www.kpu.krosno.pl i wypełnić ankietę. Jeżeli nie masz bezpośredniego dostępu do Internetu możesz skorzystać ze stanowisk przygotowanych przez Dział Studiów (Rynek 1),
• Wpłacić opłatę rekrutacyjną (szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej
uczelni),
• Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia oraz otrzymaniu pisemnej informacji
należy potwierdzić chęć podjęcia studiów przez złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wnieść opłatę za legitymację.
Terminy – znajdziesz je na stronie uczelni www.kpu.krosno.pl
Co kryje teczka kandydata?
Kandydat potwierdzający chęć studiowania powinien dostarczyć następujące dokumenty:
• Wydruk uzupełnionej przez Internet ankiety osobowej,
• Świadectwo dojrzałości – kopia (orginał do wglądu),
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z nową maturą) – kopia (orginał
do wglądu),
• 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• Stosowne zaświadczenie lekarskie (szczegółowe informacje o kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarskie uzyskasz w Dziale Studiów),
• Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Dział Studiów
Rynek 1 (Rektorat), pok. 07, tel. (013) 43 755 31
e-mail: ds@kpu.krosno.pl

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Krośnie

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Budownictwo

Filologia angielska

Energetyka

Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską

Górnictwo i geologia

Język rosyjski i wiedza o Rosji

Informatyka

Międzynarodowa komunikacja językowa

Inżynieria środowiska

Pedagogika

Mechanika i budowa maszyn

Pielęgniarstwo

Produkcja i bezpieczeństwo żywności

Turystyka i rekreacja

Towaroznawstwo

Wychowanie fizyczne

Zielarstwo

Zarządzanie

STUDIA MAGISTERSKIE
Inżynieria produkcji
Zarządzanie

STUDIA
W KROŚNIE
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
tel. (13) 43 755 00
e-mail: kpu@kpu.krosno.pl

