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Na pierwszym planie Kampus Humanistyczny, 
w Rynku – Rektorat KPU w Krośnie  



 Zapraszam na studia do Krosna, do  
Karpackiej Państwowej Uczelni, w której kształ-
cimy na bezpłatnych studiach inżynierskich, li-
cencjackich i magisterskich. Prowadzimy studia 
podyplomowe, kursy językowe oraz specjali-
styczne kursy doskonalące. Nasza oferta jest bo-
gata i zróżnicowana.

 Rozwijamy współpracę naukowo-ba-
dawczą, prowadzimy projekty promujące naukę  
i  kształcenie akademickie. Organizujemy miej-
skie i regionalne wydarzenia społeczne, nauko-
we i kulturalne. Studenci realizują swoje pasje 
i zainteresowania uczestnicząc w kilkunastu 
studenckich kołach naukowych, artystycznych 
i sportowych. Nasi profesorowie i wykładowcy 
kontynuują dzieło patrona Uczelni profesora Sta-
nisława Pigonia, który rzetelność i sumienność 
uważał za najwyższą wartość.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor

dr Krzysztof Frączek
 Prorektor ds. studiów

dr Agnieszka Woźniak
Prorektor ds. rozwoju

Słowo Rektora

 W Karpackiej Państwowej Uczelni w Kro-
śnie stawiamy przede wszystkim na solidne 
wykształcenie wyższe i wysokie kwalifikacje na-
szych absolwentów, zapewniając im doskonałe 
warunki do studiowania i rozwijania swoich zain-
teresowań. 

 Maturzyści, pamiętajcie, że okres nauki  
i studiów, to najważniejszy okres w życiu. To czas 
rozwoju i kształtowania osobowości, poglądów, 
czas zabawy i przyjaźni, często miłości oraz 
ważnych wyborów dotyczących pracy. Bądźcie 
pasjonatami, bądźcie odważni, śmiali i szczerzy, 
realizujcie swoje naukowe, społeczne, artystycz-
ne i sportowe zamierzenia. Postawcie na studia, 
które zagwarantują dobry start w dorosłe życie. 

Rektor KPU w Krośnie
Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Słowo Rektora

https://kpu.krosno.pl/pracownicy/dr-hab-prof-pwsz-zbigniew-barabasz/
https://kpu.krosno.pl/pracownicy/dr-agnieszka-wozniak/
https://kpu.krosno.pl/pracownicy/dr-krzysztof-fraczek/


Poznaj nas

 Decyzja o wyborze Uczelni, na której bę-
dziesz studiować, to jedna z najważniejszych de-
cyzji, jakie musisz podjąć wkraczając w dorosłe 
życie. Ten wybór będzie miał wpływ na przebieg 
Twojej kariery zawodowej i rozwój osobisty. Dla-
tego proponujemy Ci studia w Karpackiej Pań-
stwowej Uczelni w Krośnie.

 Od ponad 20 lat kształcimy studentów 
na studiach licencjackich i inżynierskich. Syste-

matycznie poszerzamy naszą ofertę kształcenia 
o nowe formy i kierunki studiów. W roku akade-
mickim 2018/2019 po raz pierwszy przeprowa-
dziliśmy rekrutację na studia magisterskie dru-
giego stopnia. 
 Obecnie oferujemy studia na czterech 
kierunkach studiów magisterskich drugiego 
stopnia i jednym kierunku jednolitych, pięcio-
letnich studiów magisterskich. 

Poznaj nas

Kształcenie umiejętności praktycznych to prawdziwe wy-
zwanie. Studentki kierunku Pielęgniarstwo na zajęciach 
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej



kpu.krosno.pl

 Naszą Uczelnię cechuje sumienna po-
stawa i aktywność społeczności akademickiej. 
Oznacza to ciągłe doskonalenie warsztatu dy-
daktycznego, prowadzenie działalności nauko-
wo-badawczej, modernizację bazy laboratoryjnej 
oraz otwartość na potrzeby otoczenia społecz-
no-gospodarczego. 

 Chcesz wiedzieć więcej? Zaprasza-
my do zapoznania się z naszym informatorem 
oraz do odwiedzenia oficjalnej strony Uczelni:  
www.kpu.krosno.pl  

Obsługa skomplikowanych urządzeń i robotów? Dla  naszych studentów to nic trudnego. 
Student kierunku Inżynieria produkcji podczas zajęć laboratoryjnych



Warto wiedzieć

21 lat ma nasza Uczelnia. Dziś 
Karpacka Państwowa Uczelnia 
w Krośnie, wcześniej Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Stanisława Pigonia. Jesteśmy 
jedyną uczelnią publiczną w tym 
mieście. 

74 podpisane umowy z uczel-
niami w Europie, USA i Azji 
umożliwiają studentom wy-
jazd na jeden semestr lub cały 
rok na studia w partnerskiej 
uczelni zagranicznej.

Warto wiedzieć
21

2200

14 000

74

280

2200 studentów studiuje na 
osiemnastu kierunkach studiów 
pierwszego stopnia, trzech kie-
runkach studiów drugiego stopnia 
i jednym kierunku jednolitych pię-
cioletnich studiów magisterskich.

14000 absolwentów 
ukończyło studia 
w naszej Uczelni. 

Obliczenia, pomiary, programowanie - dzięki dobrze 
wyposażonej bazie laboratoryjnej zapewniamy naj-
lepsze przygotowanie do pracy zawodowej. Student 
kierunku Mechanika i budowa maszyn w Laboratorium 
maszyn sterowanych numerycznie

350 uczestników kursów języko-
wych. Uczelnia jest certyfikowa-
nym ośrodkiem Egzaminacyjnym 
British Council, oferującym egza-
miny Cambrigde ESOL. 

350

280 pracowników, w tym 
41 z tytułem profesora  
i 82 z tytułem doktora. 
KPU to jeden z większych 
pracodawców w Krośnie.

Pod względem liczebności studentów jesteśmy  
6. największą państwową uczelnią zawodową 

w Polsce!



Instytut Humanistyczny
• Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
• Filologia angielska
• Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską 
• Język rosyjski i wiedza o Rosji 
• Międzynarodowa komunikacja językowa
• Pedagogika
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

(studia 5-letnie magisterskie)

Instytut Politechniczny
• Automatyka i robotyka
• Budownictwo
• Energetyka
• Informatyka
• Inżynieria środowiska
• Mechanika i budowa maszyn

Instytut Zdrowia i Gospodarki
• Marketing internetowy 
• Pielęgniarstwo
• Produkcja i bezpieczeństwo 

żywności
• Towaroznawstwo
• Turystyka i rekreacja
• Wychowanie fizyczne
• Zielarstwo
• Zarządzanie
• Położnictwo*

Studia I stopnia 
licencjackie, inżynierskie

Studia II stopnia  
magisterskie

• Inżynieria produkcji 
• Lingwistyka stosowana
• Pielęgniarstwo 
• ZarządzanieKierunki studiów

* studia planowane do urochomienia 
po otrzymaniu zgody MEiN

Kliknij w kierunek

https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/filologia-dwujezykowe-studia-dla-tlumaczy/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/filologia-angielska/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/jezyk-niemiecki-ze-specjalizacja-nauczycielska/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/jezyk-rosyjski-i-wiedza-o-rosji/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/miedzynarodowa-komunikacja-jezykowa/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/pedagogika4/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-2/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/automatyka-i-robotyka-2/
https://kpu.krosno.pl/budownictwo/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/energetyka7/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/informatyka4/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/inzynieria-srodowiska-2/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/mechanika-i-budowa-maszyn/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/marketing-internetowy-2/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/pielegniarstwo1/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/produkcja-i-bezpieczenstwo-zywnosci/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/towaroznawstwo2/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/turystyka-i-rekreacja/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/wychowanie-fizyczne/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/zielarstwo10/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/zarzadzanie10/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/inzynieria-produkcji-specjalizacje/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/lingwistyka-stosowana-studia-ii-stopnia/
https://kpu.krosno.pl/pielegniarstwo-mgr/
https://kpu.krosno.pl/oferta-rekrutacyjna/zarzadzanie-specjalizacje/


Krok 1
Wejdź na stronę Internetowej Rekrutacji 
Kandydatów www.irk.kpu.krosno.pl/pl
Załóż konto i wybierz interesujący 
Cię kierunek studiów

Krok 2
Uzupełnij formularz rekrutacyjny 
i kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ

Krok 3
Wpłać opłatę rekrutacyjną i poczekaj na 
informację o zakwalifikowaniu Cię na studia

Krok 4
Przygotuj wymaganą dokumentację (podanie, 
dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, 
potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej) i dostarcz ją 
do nas w wyznaczonym terminie

Krok 5
Odbierz decyzję  o przyjęciu na studia i CIESZ 
SIĘ STUDIAMI W NASZEJ UCZELNI

Szczegółowe warunki i terminy rekrutacji 
znajdziesz na stronie www.kpu.krosno.pl 

Rekrutacja na studia Rekrutacja 

Studia w naszej Uczelni nie tylko kształcą umysł, ale także rozwijają ducha i do-
skonalą osobowość. Studenci kierunku Wychowanie fizyczne podczas treningu



Zajęcia w formie hybrydowej
Uczelnia elastycznie dostosowuje formy 
prowadzenia zajęć do zmieniającej się sytuacji 
epidemicznej. Obok zajęć prowadzonych  
w formie tradycyjnej, część zajęć, niewymagających 
bezpośredniego kontaktu studenta i prowadzącego, 
odbywa się zdalnie. Zajęcia kształcące umiejętności 
praktyczne realizowane są na terenie Uczelni przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wykorzystanie nowych technologii  
Zajęcia dydaktyczne w naszej Uczelni wspomagane 
są przez nowoczesne systemy informatyczne. 
Dla potrzeb procesu kształcenia udostępniono 
platformę e-student, umożliwiającą kontakt 
z prowadzącym i zamieszczanie bieżących 
materiałów z zajęć, a także aplikacje Zoom.eu  
i MS Teams, które umożliwiają prowadzenie zajęć  
w systemie zdalnym.

Kształcimy bezpiecznie
Na terenie obiektów dydaktycznych i budynków 
administracyjnych dbamy o przestrzeganie 
procedur wewnętrznych i zaleceń organów 
zewnętrznych w zakresie zapewnienia środków 
higieny osobistej, dezynfekcji pomieszczeń  
i bezpieczeństwa sanitarnego naszych studentów 
i pracowników. 

Kształcimy nowocześnie Nowocześnie 

Badania laboratoryjne i eksperymenty naukowe to pasja 
naszych studentów. Studenci kierunku Towaroznawstwo 

podczas zajęć w Laboratorium chemicznym



Stypendium Rektora
Stypendium Rektora może otrzymać student, 
który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 
posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na 
poziomie krajowym.
O stypendium Rektora może ubiegać się student 
przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, 
który jest:
• laureatem olimpiady międzynarodowej albo 

laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 
centralnego, o których mowa w przepisach  
o systemie oświaty;

• medalistą co najmniej współzawodnictwa 
sportowego o tytuł Mistrza Polski.

Stypendia Nasze 
Stypendia

Stypendium socjalne
O stypendium socjalne może ubiegać się 
student, który znajduje się w trudnej sytuacji 
materialnej. Stypendium przyznawane jest na 
podstawie miesięcznego dochodu na osobę  
w rodzinie. Wysokość dochodu określa Prorektor 
ds. studiów w porozumieniu z Samorządem 
Studenckim.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
Stypendium przyznawane jest na podstawie 
posiadanego przez studenta orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.

Zapomogi
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł 
się w trudnej sytuacji życiowej.

Uczymy praktycznie. Nasze programy studiów są zgodne z potrzebami 
lokalnego rynku pracy. Studentka kierunku Inżynieria produkcji podczas 

zajęć w Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych



Erasmus+

Lubisz podróżować? 

Interesują Cię inne kraje,  
kontynenty, kultury? 

Hiszpania, Portugalia, Irlandia Północna, USA,  
a może Chiny?

Współpraca międzynarodowa

W ramach programu Erasmus+ nasza Uczel-
nia współpracuje z 74. uczelniami w 19. krajach 
(Europa i Azja) oraz 7. uczelniami w krajach part-
nerskich (Europa, Ameryka Północna i Azja). Do 
tej pory w wymianie wzięło udział ponad 1200 
studentów i pracowników z naszej Uczelni   oraz 
placówek zagranicznych.

Integracja międzynarodowa

Co roku organizujemy konferencje zrzeszają-
ce studentów i pracowników naukowych z ca-
łego świata oraz Międzynarodowy Festiwal 
Młodzieży, w trakcie którego w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie studenci  
z całego świata prezentują programy arty-
styczne pozwalające poznać ich kulturę i zwy-
czaje.

Erasmus+

Studia w krośnieńskiej Uczelni dają możliwość obcowania z wybitnymi na-
ukowcami z całego świata. Profesor Lu Kuo-Ping z TamKang University, Tajwan 

w trakcie wykładu w Krośnie pt. „Insights into Taiwan – people and culture”

Zwiedzaj świat 

Student może realizować jeden, dwa semestry 
zajęć lub praktyki zawodowe w uczelni zagra-
nicznej – łączny pobyt za granicą może trwać 
aż do 12. miesięcy. Absolwent może wyjechać 
na praktyki do 12. miesięcy od dnia zakończenia 
studiów. W czasie wyjazdu na zagraniczne stu-
dia lub praktyki dostaniesz stypendium (nawet 
do 620 € miesięcznie), z możliwym dodatko-
wym dofinansowaniem w przypadku prawa do 
stypendium socjalnego lub ze względu na nie-
pełnosprawność (ok. 200 € miesięcznie). 



Wspieramy Was

Potrzebujesz pomocy przy napisaniu listu 
motywacyjnego? Jesteś osobą niepełno-
sprawną? A może potrzebujesz wsparcia spe-
cjalisty? Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby.

Biuro Karier KPU w Krośnie wspiera studentów 
i absolwentów Uczelni w działaniach mających 
na celu zdobycie doświadczenia zawodowego 
oraz dodatkowych umiejętności pozwalających 
budować własną karierę zawodową. Prowa-
dzimy szkolenia i warsztaty, spotkania z pra-
codawcami, doradztwo zawodowe i targi pracy.  
U nas zapoznasz się z aktualnymi ofertami pra-
cy, staży i praktyk. 

Wspieramy
Biuro ds. osób niepełnosprawnych realizu-
je zadania związane ze stwarzaniem warun-
ków do pełnego udziału w procesie kształcenia 
niepełnosprawnych studentów. Zapewniamy 
niepełnosprawnym studentom pomoc asy-
stenta, dofinansowanie do transportu, wyjazdy 
integracyjne i adaptacyjne, organizacje szkoleń  
i specjalistycznych kursów psychologicznych. 

Akademickie Centrum Wsparcia zapewnia po-
moc psychologiczną studentom potrzebującym 
porady i pomocy w trudnych chwilach czy cho-
robie. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – to dewiza 
studentów kierunku Wychowanie fizyczne



W wolnym czasie…

Angażując się w pracę uczelnianych organizacji 
studenckich, już od samego początku studiów 
możesz uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach 
i interesujących projektach. W Uczelni działa 
25 studenckich kół naukowych. Możesz 
w nich rozwijać pasje związane z techniką  

i nowoczesnymi technologiami, szkolić swój 
warsztat językowy, aktywnie wspierać 
wolontariat czy doskonalić umiejętności  
w zakresie zarządzania, ekonomii, ekologii i wielu 
innych. Nasi studenci odnoszą liczne sukcesy,  
a ich działania są najlepszą promocją krośnieńskiej 
Uczelni.

Koła naukowe
Studenckie Koła Naukowe

Plener fotograficzny w Karpatach na Ukrainie? Z naszym SKN 
Reportersko-Filmowym to możliwe (fot. Szymon Muszański)

IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pod 
hasłem „Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca”



Studenckie Koło Rotor, ze swoim autorskim 
pojazdem „Piła”, reprezentuje Uczelnię co roku 
w międzynarodowych zawodach Shell Eco-
marathon. Polegają one na przejechaniu jak 
najdłuższego dystansu na jednym litrze paliwa. 
Udział w zawodach w 2018 r. przyniósł naszej 
drużynie pierwsze miejsce w Polsce i czwarte 
miejsce w Europie!

W harmonogram akcji prowadzonych w naszym 
mieście wpisała się na stałe „Krośnieńska 
Wampiriada Studentów” organizowana przez 
Studenckie Koło Naukowe Honorowych 
Dawców Krwi. Od 2013 roku dzięki wydarzeniom 
organizowanym przez Koło oddano 1277,1 
litrów krwi. To jednak nie jedyny sukces naszych 
studentów. Ich aktywne działania przyczyniły się 

również do zarejestrowania 819. potencjalnych 
dawców szpiku.

W 2019 roku studenci skupieni w Studenckim 
Kole Naukowym V-Design rozpoczęli pracę nad 
projektem platformy transportowej tworzonej 
przy wykorzystaniu innowacyjnych elementów 
napędów i sterowania. Marzeniem autorów 
pracy jest, aby zbudowany przez nich prototyp 
wziął udział w europejskim konkursie łazików 
marsjańskich ERC2019.

Udział w studenckich kołach naukowych to 
także zabawa. Studenckie Koło Naukowe 
Neo jest pomysłodawcą turnieju rozgrywek 
e-sportowych „League of Legends”. W drugiej 
edycji turnieju wzięły udział aż 43 drużyny ze 
szkół ponadpodstawowych i naszej Uczelni.

W wolnym czasie…Pasja

Studentki z SKN Rotor na Eco  
Shell Marathon w Londynie.  
Bolid przejechał ponad 700 km  
na jednym litrze paliwa

Turniej rozgrywek e-sportowych 
League of Legends



Zajęcia sportowe
Na początku roku akademickiego wybierasz for-
my 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 (że-
glarski i narciarski). 

Obozy szkoleniowe
Obozy organizowane są dwa razy do roku. Pod 
koniec pierwszego semestru odbywa się zimowy 
obóz sportowy, gdzie możesz doskonalić umie-
jętności narciarskie. W ramach obozu letniego 
poznasz uroki Jeziora Solińskiego i zgłębisz tajniki 
żeglarstwa.

Sport to zdrowie Sport

Radość ze zwycięstwa. Siatkarki AZS PWSZ Krosno po wygranym, 
finałowym meczu Akademickich Mistrzostw Polski

AZS
Na Uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, 
skupiający uzdolnionych studentów. Ty też mo-
żesz do nas dołączyć i reprezentować Uczelnię  
w rozgrywkach sportowych.

Czy wiesz, że…
Twoimi poprzednikami są: Henryk Szost – olim-
pijczyk, reprezentant Polski w maratonie, naj-
lepszy Europejczyk na Igrzyskach Olimpijskich  
w Londynie 2012; Łukasz Szczurek – olimpijczyk, 
reprezentant Polski w biatlonie, uczestnik Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 2010  
i w Soczi 2014; Dominika Bril – reprezentantka 
Polski w biegach narciarskich; Tomasz Demko-
wicz – reprezentant Polski w hokeju na lodzie. 



Dom Studenta

Dom Studenta KPU w Krośnie przy ul. Żwirki  
i Wigury 9A to obiekt o wysokim standardzie. Dys-
ponuje blisko 50 miejscami w pokojach 2-osobo-
wych wraz z łazienkami tworzącymi segmenty 
(2 pokoje i łazienka). Akademik posiada pokoje  

Nasz Dom Studenta oferuje wysoki standard i dobrą atmosferę 

Akademik
z podstawowym umeblowaniem oraz dostępem 
do Internetu, kuchnię z pełnym wyposażeniem, 
pokój nauki, pralnię oraz siłownię. Obok obiek-
tu znajduje się parking, boisko do piłki siatkowej 
oraz miejsce na ognisko/grilla. 



Absolwenci o nas

„W trakcie studiów inżynierskich, jak i magister-
skich mieliśmy możliwość uczestnictwa w zaję-
ciach terenowych, odwiedzenia zakładów pro-
dukcyjnych na terenie Krosna oraz okolic. Dało 
nam to możliwość zobaczenia procesów za-
chodzących na produkcji, związanych z wytwo-
rzeniem i przerobieniem półproduktu w gotowy 
wyrób, działania systemów zarządzania jakością 
na halach produkcyjnych. Dzięki temu przekazy-
wana wiedza miała odzwierciedlenie w rzeczy-
wistości i była łatwiejsza do zrozumienia.”

Gabriela Penar 
Inżynieria produkcji

Studia w Krośnie wspominam bardzo miło – 
trudno w kilku słowach opisać wspaniałą atmos-
ferę panującą na Uczelni. Zajęcia prowadzone 
były w ciekawy sposób, a wykładowcy chętnie 
dzielili się swoją wiedzą i byli wyrozumiali wobec 
studentów. Warto dodać, że Uczelnia bardzo dba 
o relacje międzykulturowe m.in. zapraszając wie-
le znanych postaci, a także organizując spotkania 
międzynarodowe, służące integracji studentów 
lokalnych i przyjezdnych. 

Natalia Bożek 
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Absolwenci
„Uczelnia dała mi ogromne możliwości rozwo-
ju. To właśnie tutaj zainteresowałem się żeglar-
stwem i lotnictwem – aktualnie moimi najwięk-
szymi pasjami. W wieku 25 lat założyłem swoją 
pierwszą firmę, zajmującą się szkoleniami w za-
kresie wina. Dzisiaj zasiadam jako Prezes Zarzą-
du w spółce, zajmującej się eksportem maszyn 
ciężkich oraz linii technologicznych. Reasumując, 
krośnieńska uczelnia dała mi to co, było mi real-
nie potrzebne – zaradność.”

Adam Górski 
Turystyka i rekreacja

„Dla mnie wybór Uczelni nie był oczywisty. Teraz 
wiem, że to był najlepszy wybór, jakiego mogłem 
dokonać. Przez te kilka lat studiów mogłem po-
godzić naukę oraz sport. W trakcie nauki w Kro-
śnie uczestniczyłem w Igrzyskach Olimpijskich, 
które odbywały się Vancouver oraz w Sochi. 
Startowałem w kilkudziesięciu Pucharach Świata 
oraz zdobyłem wiele medali Mistrzostw Polski,  
a to wszystko dzięki indywidualnej organizacji 
studiów...”

Łukasz Szczurek 
Wychowanie fizyczne

„Wspominam atmosferę zrozumienia i otwar-
cia na potrzeby drugiego człowieka, indywidu-
alnego podejścia do każdego z nas i ogromnej 
życzliwości wszystkich pracowników. Zawsze 
z ogromnym sentymentem będę wspominał 
czasy nauki w PWSZ, ponieważ dały mi one 
kwalifikacje zawodowe oraz wiarę w siebie, 

swoje możliwości i przekonanie, że dzięki ciężkiej 
pracy i otwartości na innych ludzi, mogę osiągnąć 
wszystko.” 

Sławomir Stefański  
Gospodarka regionalna z agroturystyką

Nasi absolwenci wspierają nas w ważnych wydarzeniach.
Wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, absolwent Uczel-

ni, podczas wystąpienia na inauguracji roku akademickiego



Samorząd Studencki

Samorząd Studencki krośnieńskiej Uczelni two-
rzą wszyscy jej studenci. Jego reprezentantem 
jest Rada Samorządu składająca się z wybra-
nych przedstawicieli studentów. Na czele Sa-
morządu stoi Przewodniczący, który reprezen-
tuje wszystkich studentów i kieruje działaniami 
Samorządu.

Najważniejszym zadaniem Samorządu jest 
integracja społeczności studenckiej, a także 
efektywne angażowanie młodych talentów 
naukowych i organizatorskich wśród naszych 
studentów. Samorząd dba także o to, aby każ-
dy student miał poczucie, że jest częścią naszej 
Uczelni. 

Samorząd

Studia to także czas zabawy i radości z życia.  
Samorząd Studencki z artystami po koncercie juwenaliowym

Czym zajmuje się Samorząd?
• reprezentuje ogół studentów,
• wspiera studentów w sprawach związanych 

z ich codziennymi obowiązkami na Uczelni,
• prowadzi działalność w zakresie spraw so-

cjalno-bytowych studentów,
• wspiera studentów w rozwoju indywidual-

nych zainteresowań i pasji,
• uzgadniania treści regulaminu studiów,
• opiniuje plany i programy studiów, a także 

inne ważne dokumenty uczelniane, 
• inicjuje działania w zakresie życia kulturalne-

go studentów. 



KPU w Krośnie jest certyfikowanym ośrodkiem 
egzaminacyjnym British Council, oferującym eg-
zaminy Cambridge ESOL. Cambridge English for 
Speakers of Other Languages to egzaminy uzna-
wane przez najlepsze uczelnie i największych 
pracodawców w kraju i na świecie. 

Ośrodek Egzaminacyjny przy KPU w Krośnie or-
ganizuje regularne sesje egzaminacyjne w za-
kresie 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 znajdu-
ją się kursy języków: angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, 
włoskiego oraz języka polskiego dla obcokra-
jowców.

Kursy językowe i certyfikaty

Wydarzenia organizowane przez Academię zawsze cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Uczestnicy kursów językowych w auli Kampusu Technicznego

Kursy
Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach 
zaawansowania, dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, oraz specjalistyczne (Business English, 
Technical English, English in Medicine). Proponu-
jemy kursy przygotowujące do egzaminu gim-
nazjalnego, maturalnego oraz egzaminów Cam-
bridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC). 

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych 
usług. Kursy prowadzone są przez doświad-
czonych lektorów, w małych grupach, w miłej 
atmosferze, z wykorzystaniem najnowszych 
pomocy audiowizualnych. Uczestnicy kursów ję-
zykowych ACADEMIA otrzymują dyplom, będący 
poświadczeniem ich umiejętności językowych na 
określonym poziomie.



Żyjemy w zgodzie z naturą

• pozyskujemy prąd z instalacji 
fotowoltaicznych i gazu ziemnego

• posiadamy 15 stumetrowych odwiertów, 
dzięki którym ogrzewamy nasze budynki 
zimą, a chłodzimy – latem

• nasi studenci kierunku Zielarstwo uprawiają 
i badają w laboratoriach 80 gatunków roślin 
jadalnych, zielarskich i miododajnych

• na jednym z naszych budynków założyliśmy 
Zielony Dach roślinny, budujemy również 
domki dla owadów

• dysponujemy stacją w Magurskim Parku 
Narodowym, gdzie odbywają się zajęcia  
w terenie

Czy wiesz że ...

Ekologia



Baza dydaktyczna Budynki

Rektorat, Rynek 1 

Biblioteka, Rynek 1

Kampus Politechniczny, ul. Żwirki i Wigury 9a



Kampus Techniczny, ul. Jerzego Dmochowskiego 12Kampus Humanistyczny, ul. Kazimierza Wielkiego 4-8

Kampus dydaktyczno-sportowy, ul. Wyspiańskiego 20



Studiuj w 
Krośnie 

www.kpu.krosno.plwww.kpu.krosno.pl

Karpacka Państwowa  
Uczelnia w Krośnie

Rynek 1
38-400 Krosno

tel. 13 43 755 00




