
INFORMATOR UCZELNI WYŻSZYCH
SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO

Zastanawiacie się, w jakim kierunku kontynuować na-
ukę? W jakim zawodzie szukać swojej drogi życiowej 
i specjalizacji? Studiować kierunek odpowiadający 
Waszym pasjom czy wybrać ten, dzięki któremu uzy-
skacie stabilną pracę, dającą rozwój osobisty i zawo-
dowy? Szukać uczelni w innych ośrodkach w Polsce? 
A może pozostać w swoim rodzimym regionie?

Właśnie dla Was wspólnie z uczelniami regionu Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu, Filia Politechniki Wrocławskiej 
w Wałbrzychu, Społeczna Akademia Nauk w Świdni-
cy przygotowaliśmy Informator Uczelni Wyższych Sub-
regionu Wałbrzyskiego, by rozwiać te wszystkie wątpli-
wości.

Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytania:, co dalej? 
Gdzie kontynuować naukę? W jakim kierunku poprowa-
dzić swoje przyszłe życie zawodowe? 
Naprzeciw waszym rozterkom i oczekiwaniom wycho-
dzą Uczelnie Wyższe Subregionu Wałbrzyskiego. Uczel-
nie, które nie tylko są świetnymi ośrodkami kształcenia, 
ale przede wszystkim uczelniami wychodzącymi naprze-
ciw obecnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. 
Właśnie w tych uczelniach wykłada najlepsza kadra 
dydaktyczna w Polsce, która nie tylko przekazuje wie-
dzę teoretyczną, ale przede wszystkim potrafi nauczyć 
stosować ją w praktyce zawodowej. Ciekawe wykłady, 
profesjonalne warsztaty, odbywanie praktyk zawodo-
wych - to tylko niektóre z przykładów profesjonalnego 
kształcenia. Warto nadmienić, że uczestnictwo studen-
tów w przedmiotach specjalnie dedykowanych pozwoli 

rozwijać postawy kreatywne i przedsiębiorcze, jak rów-
nież znaleźć ciekawą pracę w nowoczesnych branżach 
odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. 

Rodzime uczelnie ściśle współpracują z przedsiębior-
stwami i lokalnymi instytucjami gospodarczymi zwraca-
jąc szczególną uwagę na to, co będzie robić ich absol-
went po ukończeniu uczelni, jak potoczy się jego dalsze 
życie zawodowe.

Dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertami zawar-
tymi w tym specjalnie przygotowanym informatorze. 
Można wybrać i ukończyć rodzimą regionalną uczelnię 
z perspektywą rozwoju wspaniałej kariery osobistej i za-
wodowej.

Drodzy Uczniowie szkół średnich!
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Edukacyjny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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„Sięgaj po więcej” to tegoroczne hasło promocyjne 
Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Informatyka Techniczna

Dla osób zainteresowanych  programowaniem, pro-
jektowaniem i realizacją cyfrowych układów, systemów 
informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii powstał kierunek Informatyka Techniczna. 
Kierunek zapewnia solidne podstawy potrzebne do 
podjęcia pracy w obszarach informatycznych oraz jest 
odpowiedzią lokalnego rynku pracy na specjalistów 
z zakresu przemysłowego zastosowania informatyki.

Mechanika i Budowa Maszyn

Dla osób zainteresowanych zagadnieniami mecha-
nicznymi w zakresie projektowania, konstrukcji i eksplo-
atacji  różnego rodzaju mechanizmów powstał kierunek 
Mechanika i Budowa Maszyn. Kierunek zapewnia solid-
ne podstawy potrzebne do podjęcia pracy w obszarach 
konstruowania, wytwarzania maszyn i urządzeń oraz 
jest odpowiedzią lokalnego rynku pracy na specjalistów 
z zakresy mechaniki i budowy maszyn.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dla osób zainteresowanych łączeniem nowoczesnej 
wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami menadżerskimi  
powstał kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 
Kierunek zapewnia solidne podstawy potrzebne do 
podjęcia pracy w obszarach logistyki, systemu zarządza-
nia z jednoczesnym utrzymaniem ruchu produkcyjnego 
oraz jest odpowiedzą lokalnego rynku pracy  na specja-
listów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu nie trzeba nikomu przedstawiać :) Kształci studentów z Wałbrzycha i okolic od ponad 50 lat. W tej chwili na przyszłych studentów 
czekają interesujące zmiany. W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego przemysłu i głosy przedsiębiorców rozpoczynamy rekrutację na 3 nowe kierunki: 

Sięgaj po więcej - wybierz studia w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu! Zapraszamy!
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CZOŁOWE MIEJSCA  
w rankingach

25 KIERUNKÓW 
KSZTAŁCENIA 
artystyczne, biznesowe, 
medyczne, prawne, 
techniczne, społeczne  
i humanistyczne

PROGRAM 
ERASMUS+ 
praktyki i staże 
zagraniczne

ATRAKCYJNY  
SYSTEM 
stypendiów i refundacji

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA  
Z CLARK UNIVERSITY 
amerykański dyplom Master

OŚRODKI  
DYDAKTYCZNE 
w całej Polsce

DLACZEGO SAN?

BLISKO 30 LAT  
doświadczenia


