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Drodzy Maturzyści,
za kilka miesięcy
rozpoczniecie jeden
z najważniejszych, a na
pewno najpiękniejszy
etap swojego życia.

Studia to bowiem nie tylko czas ważnych decyzji i wytężonej nauki, ale także wielka
przygoda, budowanie znajomości i przyjaźni, które zostaną z Wami do końca życia.
Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, przygotowaliśmy garść najważniejszych informacji
o Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Część z Was zna nas pod starą nazwą –
pwsz w Tarnowie. Zmiana oddaje naszego ducha i naszą filozofię. Dbając o Wasz
rozwój i edukację, sami rozwijamy się, nieustannie dostosowując naszą ofertę do
potrzeb Waszych i zmieniającego się dynamicznie świata. Profesjonalna kadra, jeden
z najpiękniejszych i najlepiej wyposażonych kampusów w Polsce, możliwość uprawiania sportu na najwyższym poziomie, zagraniczne wyjazdy, kontakt z przyszłymi
pracodawcami, wysokie stypendia – to tylko niektóre z naszych atutów. Nie bez
przyczyny od wielu lat jesteśmy najchętniej wybieraną uczelnią zawodową w Polsce.
Wybory dokonane przez Waszych starszych kolegów i zaufanie, jakim obdarzyło
nas grono ponad 21 tysięcy absolwentów naszej Uczelni, motywują nas do pracy.
To bowiem wielka radość i równie wielki zaszczyt służyć wiedzą, doświadczeniem
i mądrością młodym ludziom. Robiąc to, korzystamy także ze wsparcia otoczenia
społeczno-gospodarczego regionu. Rozwijana ciągle współpraca z największymi
firmami i instytucjami oznacza wiele korzyści dla Studentów, a przede wszystkim
ułatwia płynne i bezproblemowe wejście na rynek pracy.
Często podkreślam wagę relacji międzyludzkich i budowania więzi wykraczających
poza proces dydaktyczny. Z dumą patrzę na naszych Studentów, którzy, doskonale
to rozumiejąc, znajdują w trakcie studiów czas na rozwijanie własnych pasji, niesienie
pomocy potrzebującym w ramach wolontariatów czy pracę na rzecz Uczelni poprzez
Studenckie Koła Naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oferuje bowiem niewyczerpane wręcz możliwości twórczego i pożytecznego spędzania czasu.
Życząc Wam powodzenia podczas egzaminów maturalnych, zapraszam serdecznie
do studiowania w naszej Akademii. Mam nadzieję – do zobaczenia w październiku.

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni
Rektor ans w Tarnowie

ANS w liczbach
miejsce

razy

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

ANS TO PIĘKNY KAMPUS
W CENTRUM MIASTA!
Główną siedzibę Uczelni stanowi budynek A znajdujący
się przy ul. Mickiewicza 8, w którym mieszczą się m.in.: Rektorat,
Sekretariat Prorektorów, Administracja Uczelni, Sala Senacka,
Sala Audytoryjna, sale dydaktyczne, pracownie językowe, pracownie kierunków artystycznych i pracownie informatyczne.
W 2001 swoje podwoje dla studentów otworzył Pawilon
Dydaktyczno-Biblioteczny (B). Część budynku zajmują biblioteka z wypożyczalnią książek, czytelnia główna, czytelnia
czasopism, czytelnia multimedialna i magazyn książek.
W pawilonie znajdują się także klimatyzowane sale audytoryjne, laboratoria chemiczne, laboratoria ochrony środowiska,
pracownie kierunków artystycznych, sale ćwiczeniowe oraz
pomieszczenia przeznaczone do pracy naukowej.
W grudniu 2006 roku oddano do użytku nowy budynek Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział
Politechniczny (C, D). Obiekt składa się z Pawilonu
Dydaktycznego i Pawilonu Laboratoryjno-Technologicznego.

W Pawilonie Dydaktycznym znajdują się aula główna Uczelni
i sale wykładowe. W budynku mieszczą się również laboratorium fonetyczne do nauki języków, pracownia symulacyjna symtur, pracownie komputerowe, laboratorium
fizyczne, sale ćwiczeniowe oraz pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia do pracy naukowej. W Pawilonie
Laboratoryjno-Technologicznym znajdują się sale laboratoryjne dla kierunków politechnicznych.
W lutym 2013 otwarto budynek Wydziału Ochrony Zdrowia,
w skład którego wchodzą: hala sportowa z pełnowymiarowym
boiskiem do gry w piłkę ręczną oraz ze ścianą wspinaczkową,
zespół sportowo-rekreacyjny, kryta pływalnia o wymiarach
12,5 × 25m, czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny z pracowniami dla studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i wychowania fizycznego, podziemny garaż znajdujący się pod halą
sportową. Kampus ans znajduje się w odległości kilku minut
spacerem od Starego Miasta w Tarnowie.

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

Jesteśmy Uczelnią, która dba
o wszystkich członków społeczności akademickiej. Studentom
z niepełną sprawnością zapewniamy
odpowiednie warunki odbywania
zajęć i ich zaliczania, uwzględniając ich specyficzne potrzeby
w planowaniu i realizacji procesu
dydaktycznego ze względu

na stopień oraz rodzaj niepełnosprawności. Osoby z niepełną sprawnością
mogą korzystać z pomocy nie tylko
Pełnomocnika Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych, ale także ze
wsparcia asystenta dydaktycznego, ze
specjalnych, dedykowanych im stypendiów, wypożyczalni sprzętu elektronicznego, porad psychologicznych

i zawodowych, inkubatora naukowo-dydaktycznego oraz kompleksowego
wsparcia w procesie kształcenia.
Pełnomocnik Rektora ds.
Osób Niepełnosprawnych
14 63 16 653, pon@anstar.edu.pl
dyżury: codziennie od 9.00 do 14.00,
budynek A, pok. 025, parter

Tarnów
Jedno z 15
najpiękniejszych małych
miast Europy wg cnn.
Olbrzymią zaletą studiowania
w Tarnowie jest możliwość korzystania
z uroków miasta, które znalazło się
w gronie 15 najpiękniejszych niewielkich
miast Europy magazynu cnn Travel.
Piękne Stare Miasto, kompaktowość, dużo zieleni, kina, teatr, galerie,
centra handlowe, tereny rekreacyjne,
kluby sportowe, liczne restauracje
i puby – to tylko niektóre z jego zalet.

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

Tarnów jest ponadto doskonale
skomunikowany z większymi miastami. Podróż do Krakowa lub
Rzeszowa zajmuje około godziny.

REKRUTACJA
Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów
objętych kwalifikacją na dany kierunek i/lub na podstawie
egzaminu wstępnego.
Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów.

W przeprowadzonej przez nas ankiecie
niemal 99% naszych studentów (spośród ponad sześciuset ankietowanych)
oceniło proces rekrutacji w ans jako
„bardzo prosty i przyjazny”.

Przy zapisie na studia kandydat
składa następujące dokumenty:
•

świadectwo dojrzałości (w oryginale, odpisie lub
kopii potwierdzonej notarialnie); w przypadku studiów drugiego stopnia kandydat składa również
dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie);

•

3 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach
35x45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

•

zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do
podjęcia studiów na danym kierunku/specjalności
(tylko na kierunkach, na których jest to wymagane);

•

dodatkowo – na kierunkach pielęgniarstwo,
położnictwo i fizjoterapia – oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem
badań na nosicielstwo. Wynik badania należy
dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów;

•

w przypadku kandydatów na kierunki: fizjoterapia,
pielęgniarstwo i położnictwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw wzw
typu B – trzy dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy,
a jego wyniki są jawne.
Przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych i/lub na podstawie egzaminu wstępnego.
Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki
2022/2023 są dopuszczeni kandydaci, którzy w określonym przez Rektora terminie dokonają rejestracji
w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz
zadeklarują wybór kierunku.
Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie przez niego
wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie ustalonej
przez Rektora.
Na kierunkach, na których nadal pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja, na
tych samych zasadach co rekrutacja podstawowa.

Inna możliwa ścieżka przyjęcia na studia to potwierdzenie efektów uczenia
się. Jeśli poza świadectwem dojrzałości
posiadasz doświadczenie zawodowe,
to jet to właściwa ścieżka dla Ciebie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie
Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2022/2023 sta-

Więcej informacji w uchwale

nowiącym załącznik do Uchwały nr 29/2021 Senatu pwsz

26/2021 z dnia 30.06.2021 r.

w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2021 r.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

studia I stopnia

Legenda:
studia stacjonarne
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
studia niestacjonarne (studia pomostowe)

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY
Kierunek

Administracja

Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa
część pisemna
• jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata

Ekonomia
Praca socjalna

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Kierunek

Filologia
w zakresie filologii:
angielskiej
germańskiej
romańskiej
Filologia polska

Nowa matura

stara matura, matura międzynarodowa

część pisemna
• język obcy nowożytny

część pisemna lub ustna
• język obcy nowożytny

część pisemna
• język polski

część pisemna
• język polski

KRYTERIA PRZYJĘĆ
studia I stopnia

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Kierunek

Nowa matura

Chemia
Chemia stosowana
Ochrona środowiska
Matematyka

stara matura, matura międzynarodowa

część pisemna
• dwa dowolnie wskazane przez kandydata
przedmioty, przy czym punkty z matematyki, chemii, fizyki, fizyki i astronomii,
biologii są mnożone dodatkowo przez 2

część pisemna albo ustna
• do wyboru jeden przedmiot spośród:
matematyka, chemia, fizyka,
fizyka z astronomią, biologia

część pisemna
• matematyka
• do wyboru jeden przedmiot:
informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia

część pisemna albo ustna
• do wyboru: jeden przedmiot spośród:
matematyka, informatyka, fizyka, fizyka
z astronomią, chemia, biologia, geografia

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY
Kierunek

Automatyka i robotyka
Elektronika
i telekomunikacja
Elektrotechnika

Nowa matura

stara matura, matura międzynarodowa

część pisemna
• język obcy
• do wyboru jeden przedmiot:
matematyka, fizyka, fizyka
i astronomia, chemia, informatyka

część pisemna
• język obcy lub w przypadku
jego braku język polski
• do wyboru jeden przedmiot:
matematyka, fizyka, fizyka
z astronomią, chemia, informatyka

część pisemna
• język obcy
• do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, przy czym punkty z matematyki,
fizyki, fizyki i astronomii, informatyki
są dodatkowo mnożone przez 2

część pisemna
• język obcy lub w przypadku
jego braku język polski
• do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, informatyka, przy czym punkty z matematyki,
fizyki, fizyki z astronomią, informatyki
są dodatkowo mnożone przez 2

Inżynieria materiałowa
Mechatronika
Informatyka

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
Kierunek

Nowa matura

stara matura, matura międzynarodowa

Kosmetologia

część pisemna albo ustna
• dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty spośród: język polski, język obcy, biologia, fizyka, fizyka
z astronomią, chemia, matematyka

część pisemna albo ustna
• dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty spośród: język polski, język obcy, biologia, fizyka, fizyka
z astronomią, chemia, matematyka

Pielęgniarstwo

część pisemna albo ustna
• język polski
• do wyboru jeden przedmiot: biologia,
fizyka, fizyka i astronomia, chemia

część pisemna albo ustna
• język polski
• do wyboru jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka z astronomią, chemia

lista rankingowa sporządzana jest na
podstawie ocen z egzaminu maturalnego oraz stażu pracy.
część pisemna albo ustna (gdy egzamin
odbywał się w części pisemnej i ustnej, obowiązuje część pisemna)
• język polski
• do wyboru jeden przedmiot: biologia,
fizyka, fizyka i astronomia (nowa matura),
fizyka z astronomią (stara matura), chemia
• staż pracy punktowany jest według
zasady – jeden rok pracy = 0,5 punktu

§ 5 ust. 4, 5, 6, 7 obowiązują:
• dyplom ukończenia liceum medycznego,
studium medycznego lub innej równorzędnej szkoły pielęgniarskiej – dający
uprawnienia do podjęcia studiów wyższych
• świadectwo pracy lub zaświadczenie wydane przez zakład pracy dokumentujące co najmniej roczny staż
pracy w zawodzie pielęgniarki
• prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki/pielęgniarza

część pisemna
• język polski
• jeden dowolny przedmiot
wybrany przez kandydata

część pisemna
• język polski

Położnictwo
Pielęgniarstwo

Wychowanie
fizyczne

WYDZIAŁ SZTUKI
Kierunek

Nowa matura

Grafika
Wzornictwo

część pisemna
• język polski
• jeden dowolny przedmiot
wybrany przez kandydata

stara matura, matura międzynarodowa
część pisemna
• język polski

KRYTERIA PRZYJĘĆ

studia II stopnia
Legenda:
studia stacjonarne
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
studia niestacjonarne (studia pomostowe)

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY
Kierunek

Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa

Administracja

•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona ze studiów wyższych

•
•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona ze studiów wyższych,
warunkiem wstępnym jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia lub kierunkach pokrewnych

Praca socjalna
Ekonomia

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Kierunek

Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa

Filologia polska

•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona ze studiów wyższych

Pedagogika

•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych nauczycielskich,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona ze studiów wyższych

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
Kierunek

Pielęgniarstwo

Wychowanie fizyczne

Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa
•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona ze studiów wyższych

•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona ze studiów wyższych

Uwaga! Uprawnionymi do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia na kierunek wychowanie fizyczne są wszyscy absolwenci studiów
wyższych, kierunku wychowanie fizyczne lub sport, którzy zrealizowali ww. studia w oparciu o standardy przygotowujące do wykonywania
zawodu nauczyciela oraz absolwenci innych kierunków mieszczących
się w obszarze nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej (turystyka,
rekreacja itp.). Wszelkie różnice w efektach uczenia się i ewentualne
braki wynikające ze studiowania na pokrewnym, ale nie tożsamym kierunku muszą być uzupełnione do końca drugiego semestru studiów.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszej
procedury kwalifikacyjnej kandydata, który podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne uzyskał mniej
niż 70% efektów uczenia się obowiązujących absolwenta kierunku
wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia profil praktyczny.

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY
Kierunek

Technologia chemiczna
3-semestralne studia stacjonarne

Technologia chemiczna
4-semestralne studia stacjonarne

Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa
•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona
ze studiów wyższych inżynierskich

•
•

ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich,
dodatkowym kryterium może być średnia ważona
ze studiów wyższych licencjackich

KRYTERIA PRZYJĘĆ

studia jednolite magisterskie
Legenda:
studia stacjonarne
studia stacjonarne i studia niestacjonarne
studia niestacjonarne (studia pomostowe)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Kierunek

Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna

Nowa matura
część pisemna
• język polski
• język obcy nowożytny
• do wyboru jeden przedmiot
spośród:
historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia
• rozmowa kwalifikacyjna

stara matura, matura międzynarodowa
część pisemna lub ustna
• do wyboru jeden
przedmiot spośród:
język obcy nowożytny,
historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia
• rozmowa kwalifikacyjna

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
Kierunek

Fizjoterapia

Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa
część pisemna
•
•

język polski
do wyboru jeden przedmiot spośród:
biologia, fizyka, fizyka
i astronomia, chemia

OFERTA DYDAKTYCZNA

WYDZIAŁ
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY
Dziekanat Wydziału A 027
wae@anstar.edu.pl
14 63 16 560, 14 63 16 578, 14 63 16 561

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

Administracja

Ekonomia

Specjalności I stopnia (stacjonarne):
• administracja publiczna
• administracja międzynarodowa i unijna
z językiem francuskim
• administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Specjalności I stopnia:
• finanse przedsiębiorstw
• ekonomika turystyki i hotelarstwa

I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności I stopnia (niestacjonarne):
• administracja publiczna
• administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Moduły zajęć specjalistycznych na studiach
II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):
• administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
• administracja gospodarczo-finansowa
• administracja ochrony środowiska

I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności II stopnia:
• ekonomia menedżerska

Praca socjalna

I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

rekrutacja

absolwent Ekonomii – 2016, analityk finansowy InPost
Team odpowiedzialny za przygotowywanie dla zarządu spółki raportów dotyczących produkcji, rozstawień oraz serwisu Paczkomatów w Polsce i Europie

absolwentka Ekonomii – 2005, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, autorka i współautorka ponad 80 publikacji naukowych, popularno naukowych oraz monografii,
uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych

(…) Uczelnia stworzyła mi ogromne możliwości w zakresie
zdobywania wiedzy oraz umiejętności. Ważnym aspektem
studiów była praca w licznych organizacjach i organach
kolegialnych. Bardzo szybko zostałem członkiem, a po kilku miesiącach prezesem Studenckiego Koła Naukowego
Manager. Angażowałem się również w pracę Rady Uczelnianej
Samorządu Studentów (russ), co zaowocowało objęciem
funkcji przewodniczącego russ (…). Indywidualne podejście
do każdego studenta oraz możliwość dostosowania toku studiów pozwoliły mi połączyć harmonogram zajęć z pozostałymi
obowiązkami (…).

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
pozwoliły mi nabyć cenną wiedzę i umiejętności. Dzięki temu
mogłam zrealizować swoje cele i marzenia zawodowe, którymi
była praca na uczelni. To w pwsz odkryłam, czym jest studiowanie, poznałam wykładowców, którzy pokierowali mną i zainspirowali do realizacji swoich marzeń. Dzięki Promotorowi
pracy licencjackiej już wiedziałam, co chcę robić w życiu.

mgr Dariusz Niemiec
absolwent Administracji – 2018
W tym miejscu moglibyście przeczytać kolejny sztampowy tekst, ale chcę Wam
przekazać kilka konkretnych słów. Warto wybrać pwsz! To kapitalne miejsce, świetne
zaplecze i doskonała kadra. Nie dajcie sobie wmówić, że nasza uczelnia jest gorsza
od innych. Tak naprawdę wszystko zależy od Was (…). Jeśli wybierzecie tę uczelnię i będziecie ciężko pracowali – to prawdopodobnie osiągniecie sukces. Możecie
przemilczeć wykłady i zajęcia w Krakowie, Rzeszowie czy Warszawie. Albo możecie
być aktywni w Tarnowie. I to będzie owocowało w przyszłości. A gdy już ten sukces
osiągniecie, to nie zapomnijcie proszę o mieście, gdzie zaczęliście Waszą studencką
przygodę i wspierajcie jego rozwój.

ABSOLWENCI WAE

dr Barbara Kiełbasa

pełne wypowiedzi absolwentów na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl

mgr Kamil Spędzia

Filologia polska

I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności I stopnia (studia stacjonarne):
• nauczycielska
Specjalności II stopnia:
• korektor tekstów i redaktor*
• nauczycielska

Filologia

I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ
HUMANISTYCZNY
Dziekanat Wydziału A 021
wh@anstar.edu.pl
14 63 16 550,
14 63 16 551,
14 63 16 543

Specjalności:
• angielska
• germańska
• romańska

Pedagogika

II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
• pedagogika szkolno-wychowawcza

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne

*Pod warunkiem uzyskania zgody
Senatu ANS w Tarnowie

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

rekrutacja

absolwent Filologii polskiej, licencjat – 2011, autor
trzech książek, laureat plebiscytu Nauczyciel na Medal,
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

absolwentka Filologii romańskiej – 2006, doktorat
na Sorbonie, pracuje w największym w Europie
inkubatorze sturtupów

W szkole jestem obecny od 2013 r. Przez ten czas zdążyłem
pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, znajdując zatrudnienie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
średnich (dziennych i zaocznych). Starsi koledzy żartują, że
w szkolnictwie wiele mnie już nie zaskoczy. To odnalezienie
się w różnych środowiskach było możliwe dzięki studiom
w pwsz. Dały mi one wiedzę merytoryczną na temat literatury i kultury, wpłynęły na moją świadomość językową, która
przydała się w pracy w mediach, jaką prowadziłem do 2021 r.
Warto dodać, że warsztat szlifowałem m.in. w uczelnianym
periodyku Ad Astra. Jestem autorem trzech książek i laureatem plebiscytu Nauczyciel na Medal 2018 (…).

(…) Tam poznałam świetnych ludzi i nauczycieli, którzy
zaszczepili we mnie miłość do języka i kultury francuskiej.
Dzięki nim zrozumiałam, że możliwości rozwoju nie kończą
się na uj-ocie i że jak się o czymś marzy, to nie ma tak, że
się czegoś nie da! Ta szkoła to trzy najlepsze lata z moich
całych studiów (a trochę się nastudiowałam – doktorat na
Uniwersytecie Paryż III – Nowa Sorbona). Teraz pracuję
w największym w Europie inkubatorze startupów. Zajmuję
sie rozwijaniem platformy do tworzenia szkoleń w wirtualnej
rzeczywistości. Praca w firmie to nie to samo co na uniwersytecie (w sumie 8 lat uczenia na Uniwersytetach Paryż III,
IV i X). Na nic nie ma czasu. A jak już jest, to zwiedzam świat:
za mną wiele podróży, w tym jedna dookoła świata!

dr Anna Rój
absolwentka Filologii angielskiej – 2007, doktorat w dziedzinie
literaturoznawstwa – 2021
Pracując w PWSZ w Tarnowie, odbywam sentymentalną podróż do samych początków mojej kariery zawodowej. To właśnie w murach tej Uczelni wszystko się
zaczęło. Dzięki tutejszym wykładowcom zrozumiałam, że chcę rozwijać moją pasję
do języków obcych. Już na drugim roku studiów podjęłam pracę w liceum, następnie
w tarnowskich szkołach językowych, na obozach językowych oraz w radiu, nagrywając audycje z native speakerami. Ucząc w liceum, kończyłam równocześnie kolejne
studia oraz uczęszczałam na kursy języków obcych, których nauka sprawiała mi dużo
przyjemności i satysfakcji. Podczas studiów doktoranckich brałam udział w wielu konferencjach i wyjazdach szkoleniowo-dydaktycznych, a prowadząc zajęcia na
krakowskich uczelniach, w pełni przekonałam się, że właśnie w ten sposób pragnę
realizować swoje życie zawodowe.

ABSOLWENCI WH

dr Katarzyna Starościak

pełne wypowiedzi absolwentów na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl

mgr Mateusz Kołodziej

WYDZIAŁ
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Dziekanat Wydziału A 026
wmp@anstar.edu.pl
14 63 16 530,
14 63 16 531

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

Matematyka

Chemia

Specjalności:
• matematyka finansowa i aktuarialna
• matematyka stosowana
• matematyka nauczycielska*

Specjalności:
• chemia medyczna
• chemia stosowana
(także niestacjonarna)
• chemia żywności
• kontrola jakości w chemii
• chemia w nauce i gospodarce* (nowość)

I stopnia, stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

I stopnia, stacjonarne

Specjalności:
• ochrona przyrody i monitoring środowiska*
• odnawialne źródła energii oraz
bezpieczeństwo i higiena pracy*

Chemia stosowana

I stopnia – inżynierskie, stacjonarne
*Pod warunkiem uzyskania zgody Senatu
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

rekrutacja

absolwent studiów licencjackich na kierunku
Matematyka, specjalność matematyka finansowa i aktuarialna – 2016 oraz studiów magisterskich
na kierunku Matematyka nauczycielska – uj, 2018.
Od 2018 roku związany z bankiem Brown Brothers
Harriman, obecnie w roli Senior Representative
-departament Transfer Agency, bbh Kraków

absolwent Chemii – 2015, bioinformatyk w firmie
Celon Pharma w Kazuniu Nowym

W mojej ocenie największą wartością studiów matematycznych w Tarnowie jest wykwalifikowana kadra naukowa, którą
tworzą uznani specjaliści, często równolegle związani z największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Przy wyborze studiów była to dla mnie niejako gwarancja wysokiego poziomu
nauczania oraz szansa na solidne przygotowanie do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich (…). Studia to także
nowe znajomości i przyjaźnie, możliwość realizacji swoich pasji
w kołach naukowych czy też dostęp do bogatej oferty kursów
i szkoleń oferowanych przez tarnowską uczelnię (…).

Aktualnie zajmuję się pomocą w poszukiwaniu i projektowaniu innowacyjnych leków w wielu obszarach terapeutycznych
(m.in. onkologia, ból neuropatyczny, depresja, covid, toczeń)
w firmie Celon Pharma, wykorzystując zaawansowane metody obliczeniowe. Dodatkowo, kończę doktorat w Instytucie
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, mając w swoim dorobku
10 publikacji w specjalistycznych czasopismach w zakresie
chemii fizycznej i chemii medycznej (…). Styczność z wieloma jednostkami naukowymi w trakcie mojej edukacji (również
zagranicznymi) pokazała mi, że Katedra Chemii pwsz jest
bardzo dobrze wyposażona, a absolwenci mają rozwinięte
umiejętności pracy w laboratoriach chemicznych. pwsz jest
idealnym wyborem uczelni, niezależnie, czy ktoś planuje karierę naukową, czy pracę w jednostkach przemysłowych (…).

mgr Szymon Pitek
absolwent Ochrony środowiska – 2007, nauczyciel, edukator, popularyzator
nauki, współtwórca programu merytorycznego Pasażu Odkryć w Tarnowie
Studia na kierunku Ochrona środowiska podjąłem w 2004, a ukończyłem w 2007 roku,
by następnie kontynuować je na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilka kolejnych
lat wykonywałem ekspertyzy i opinie hydrobiologiczne, by ostatecznie związać się
zawodowo z edukacją. Uzupełniłem wykształcenie o studia pedagogiczne i rozpocząłem pracę jako nauczyciel zajęć pozaszkolnych w Młodzieżowym Obserwatorium
Astronomicznym w Niepołomicach. W tym okresie poznałem koncepcję edukacji
stem (ang. science, technology, engineering, mathematics) i wprowadziłem ją do
oferty edukacyjnej placówki. Od 2018 roku, przez blisko trzy lata, tworzyłem zręby
programu edukacyjnego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz realizowałem
prototypowe działania popularyzujące naukę w naszym województwie. W 2020 roku
zacząłem kierować projektem utworzenia w Tarnowie Pasażu Odkryć, tj. lokalnego
centrum popularyzacji nauki i techniki (…).

ABSOLWENCI WMP

mgr Wojciech Pietruś

pełne wypowiedzi absolwentów na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl

mgr Krzysztof Tyrka

WYDZIAŁ
POLITECHNICZNY
Dziekanat Wydziału C 07
wp@anstar.edu.pl
14 63 16 510, 511, 512
Automatyka i robotyka

Mechatronika

Moduły obieralne:
• inżynieria systemów automatyki i robotyki
• komputerowe systemy automatyki
przemysłowej
• robotyka

Bloki obieralne:
• mechatronika przemysłowa
• inżynieria systemów mechatronicznych

I stopnia, stacjonarne

Informatyka

I stopnia, stacjonarne
Specjalność:
• informatyka stosowana
Bloki obieralne:
• inżynieria oprogramowania
• inżynieria systemów inteligentnych
• systemy teleinformatyczne

Elektrotechnika
I stopnia, stacjonarne

Bloki obieralne:
• automatyka i pomiary
• elektroenergetyka

Elektronika i telekomunikacja
I stopnia, stacjonarne

Bloki obieralne:
• elektronika przemysłowa
• urządzenia sieciowe

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

I stopnia, stacjonarne

Inżynieria materiałowa
I stopnia, stacjonarne

Specjalizacje do wyboru:
• technologie materiałowe
• automatyka przemysłowa
w inżynierii materiałowej
• inżynieria materiałowa
z elementami wzornictwa przemysłowego

Technologia chemiczna
II stopnia, stacjonarne

Moduły obieralne:
• analiza klasyczna
• analiza instrumentalna
• technologia produktów leczniczych
• technologia produktów kosmetycznych
• przetwórstwo polimerów
• technologia odnawialnych źródeł energii i gospodarka odpadami
• chemia spożywcza
• inżynieria powierzchni
• procesy korozji i degradacji materiałów
• technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych
• metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej
• technologia materiałów organicznych

rekrutacja

absolwent Inżynierii materiałowej – 2011, autor trzech
patentów technicznych, jedenastu publikacji naukowych,
przedsiębiorca, adiunkt na Wydziale Politechnicznym
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

absolwentka Inżynierii materiałowej – 2021, studentka Technologii Chemicznej, specjalistka w Biurze
Inwestycji Polskich Kolei Państwowych S.A.

Być „technicznym” to mieć instynkt. Faraday, Szczepanik i inni
wynalazcy wyprzedzali swoje czasy. Wprowadzając do użytku
urządzenia, kierowali się właśnie instynktem – byli samoukami.
W zasadzie każdy, podejmując ambitne wyzwania, jest w pewnym sensie samoukiem, ale szczęściem dzisiejszych czasów
jest możliwość kształcenia wyższego. Takim szczęściem były
dla mnie studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie. Jestem pewien, że to tutaj obudził się we mnie
talent inżyniera, który jeszcze później rozwijałem w krakowskiej agh. Kilka publikacji naukowych, doktorat, następnie
zaistnienie na rynku jako przedsiębiorca, startup, patenty, to
kolejne kroki mojej kariery. Teraz powróciłem do „domu” i, łącząc obowiązki przedsiębiorcy z pracą już na Akademii Nauk
Stosowanych w Tarnowie, z uśmiechem patrzę na kolejne
talenty opuszczające mury Naszej Uczelni (…).

(…) Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie nie były przeze mnie planowane, jednak dziś
mogę szczerze powiedzieć, że to jeden z najlepszych kierunków, jakie obrałam w swojej ścieżce rozwoju. Zdobyłam
tu wiedzę merytoryczną, umiejętności pracy zespołowej
podejmowanej w kole naukowym oraz licznych projektach
realizowanych poza tokiem studiów, doświadczenie zawodowe podczas realizacji praktyk, (…) mogłam liczyć na swoich wykładowców oraz promotora, którzy nigdy nie wątpili
w możliwości swoich studentów i zachęcali do ciągłego rozwoju zawodowego, odnajdywania swoich silnych stron oraz
odkrywania i pielęgnowania pasji. To właśnie takie doświadczenia zadecydowały o podjęciu przeze mnie kontynuacji
nauki na studiach II stopnia w pwsz w Tarnowie, łączonej
z pełnoetatowym wymiarem pracy, w której wykorzystuję
wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów inżynierskich.

lic. Bartłomiej Pyrek
absolwent Automatyki i robotyki – 2021, pracownik Działu BadawczoRozwojowego tarnowskiej firmy elplc s.a. – potentata o światowej renomie w zakresie projektowania i budowy specjalistycznych linii produkcyjnych
oraz indywidualnych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji produkcji
Swoją przygodę udało mi się rozpocząć jako pierwszy rocznik tego kierunku i jeszcze
w trakcie jego kończenia miałem możliwość pracy w firmie, której jestem pracownikiem po dziś dzień. Aktualnie pracuję w Dziale Badawczo-Rozwojowym elplc s.a.
i jestem odpowiedzialny za tworzenie koncepcji linii produkcyjnych oraz opracowywanie nowych technologii. Ukończenie kierunku Automatyka i robotyka na uczelni
znacząco przyczyniło się do awansu oraz dało mi możliwość wykorzystania zdobytej
wiedzy w praktyce. Na swoim wydziale zdobyłem wiedzę z wielu dziedzin nauki, od
programowania do mechaniki (…).

ABSOLWENCI WP

inż. Karolina Kuczera

pełne wypowiedzi absolwentów na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl

dr inż. Wojciech Panna

WYDZIAŁ
OCHRONY
ZDROWIA
Dziekanat Wydziału G 09
woz@anstar.edu.pl
14 63 10 770,
14 63 10 771,
14 63 10 779
Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

Fizjoterapia

jednolite, pięcioletnie
magisterskie studia stacjonarne

Kosmetologia
I stopnia, stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, stacjonarne
I stopnia, niestacjonarne – pomostowe
II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Położnictwo

I stopnia, stacjonarne

Wychowanie fizyczne
I i II stopnia, stacjonarne

Specjalności I stopnia:
• instruktor sportu
• instruktor gimnastyki korekcyjnej
• edukacja dla bezpieczeństwa
Specjalności II stopnia:
• instruktor przygotowania motorycznego
• instruktor gimnastyki korekcyjnej

rekrutacja

absolwent Fizjoterapii – 2004, trener, opiekun sportowców z niepełną sprawnością, medalistów olimpijskich,
członek Paralekkoatletycznej Kadry Narodowej Polski,
uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro, Tokio
oraz każdej imprezy międzynarodowej od 2015 roku

absolwentka Pielęgniarstwa – 2013, doktorat – 2018,
laureatka ogólnopolskiego konkursu na „Pielęgniarkę
Roku” w 2014, adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa
ans w Tarnowie, pielęgniarka w oddziale kardiologii
z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej
w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie

(…) Fizjoterapia okazała się dziedziną nauki, która bardzo mnie
zafascynowała, a praca dla zdrowia ludzi daje ogromną przyjemność i satysfakcję. Po zakończeniu studiów podjąłem pracę
jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym
piast (…). Od 2008 roku pracuję ze sportowcami z niepełnosprawnością i jestem trenerem w Tarnowskim Zrzeszeniu
Sportowym Niepełnosprawnych start, będąc jednocześnie
Członkiem Zarządu Klubu. Od 2015 roku jestem członkiem
Paralekkoatletycznej Kadry Narodowej Polski, pełniąc w niej,
na zmianę, funkcję Kierownika, Trenera, a także Fizjoterapeuty
(…). Od 2018 roku prowadzę zajęcia w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku Fizjoterapia (…).

Mile wspominam niezwykle twórczą i życzliwą atmosferę –
od kadry dydaktycznej po dziekanat; wspierającą postawę
promotora oraz trwałe przyjaźnie z czasów studenckich.
Z doświadczeń i wiedzy moich znajomych i przyjaciół (absolwentów Uczelni, dziś znakomitych specjalistów różnych dziedzin), czerpię na co dzień w swojej pracy (…). Studia w pwsz
przygotowały mnie do ciągłego samodoskonalenia, wskazano
mi źródła rzetelnej wiedzy, sposób, w jaki ją selekcjonować
i co więcej – tworzyć, prowadząc badania naukowe. Dziś korzystam z tych umiejętności, ucząc innych. Pełniąc funkcję
Opiekuna Koła Naukowego, przygotowuję przyszłych adeptów sztuki pielęgniarskiej do prowadzenia własnych badań,
prezentacji wyników i wykorzystania ich w praktyce. Z sukcesem, bo studenci osiągają wyróżnienia na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej (…).

lic. Marcin Dzieński
absolwent Wychowania fizycznego – 2018, jeden z najwybitniejszych polskich
wspinaczy sportowych w konkurencji „na czas”, Mistrz Europy i Świata, zwycięzca
Pucharów Świata, multimedalista Mistrzostw Polski (11 złotych medali z rzędu)
i Akademickich Mistrzostw Polski, czynny zawodnik, trener i przedsiębiorca
Studia w pwsz przede wszystkim dały mi możliwość pogodzenia kariery sportowej
z nauką. Wiedza zdobyta na zajęciach z korekcji postawy ułatwia mi na co dzień pracę
z podopiecznymi na siłowni i rozwiązywanie ich problemów. Dlaczego warto studiować
na Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie? Ponieważ według mnie wiedzę łatwiej
przyswaja się w dobrej atmosferze, a właśnie tak jest na ans!

ABSOLWENCI WOZ

dr Beata Jurkiewicz

pełne wypowiedzi absolwentów na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl

mgr Bartłomiej Tott

WYDZIAŁ SZTUKI
Dziekanat Wydziału A 231
wydzialsztuki@anstar.edu.pl
wydzialsztuki.pl
14 63 16 661

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

Grafika

Wzornictwo

Specjalizacje:
• grafika wydawnicza
• grafika reklamowa
• grafika multimedialna

Specjalności:
• projektowanie form przemysłowych
(projektowanie produktu,
projektowanie ubioru)
• projektowanie komunikacji wizualnej

I stopnia, stacjonarne

I stopnia, stacjonarne

strona wydziału

absolwent Grafiki – 2017, artysta cyfrowy, ilustrator,
projektant multidyscyplinarny, Dyrektor Kreatywny
Piloci Studio, zarządzający działem kreacji przy tworzeniu reklam, wydarzeń kulturalnych, cgi, animacji,
produkcji filmowej i postprodukcji. Tworzył oprawy
ramówek telewizyjnych, ogólnopolskich festiwali i wydarzeń takich jak Lech Polish Hip-Hop Music Awards,
Grand Press, Złote Spinacze czy Bestsellery Empiku

absolwentka Grafiki – 2018, pracuje jako freelancer. Realizuje projekty zabawek wykorzystywanych
w integracji sensorycznej, przy współpracy z terapeutycznym przedszkolem. Zabawki są w sprzedaży
m.in. w sieci sklepów Westwing oraz w sklepach na
terenie Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Kartki
okolicznościowe z jej ilustracjami są obecnie dostępne w sklepach Empik. Jedna z zabawek w 2020 roku
otrzymała wyróżnienie w konkursie Zabawka Roku

Studia w Tarnowie były niezwykle ciekawym i wielowarstwowym doświadczeniem, którego walory odkryłem dopiero
w późniejszej pracy zawodowej (a powiedzieć warto, że na
studiach byłem mocno krytyczny!). Obecnie z perspektywy
stanowiska dyrektorskiego mam coraz większe uznanie dla
kompetencji, jakie tam nabyłem (…). W mojej ocenie kluczowa
jest jednak otwartość na uczenie się i rozumienie kontekstów
kulturowych, których nie da się poznać bez takich studiów.
Niezależnie więc, czy chcesz tworzyć postacie do gier w gamedevie, rzeźbiąc w ZBrushu, czy rysować pocieszne bajki dla
dzieci – warto iść na studia. Warto odwiedzić Wydział Sztuki.

Moja decyzja o podjęciu studiów w Tarnowie była bardzo dobra. Indywidualne podejście do studentów i duża swoboda
w realizacji projektów zgodnych z zainteresowaniami sprawiły,
że praca była dla mnie przyjemnością (…). Wyczucie kompozycji rozwijane na zajęciach to coś, czego nie nauczyłabym się
poza studiami. Codziennie przebywanie w środowisku artystycznym dawało mi dużo motywacji do rozwoju. Ze względu
na to, że pracowałam głównie zdalnie, szczególnie odczułam
brak tego kontaktu po zakończeniu studiów.

Dominika Cioch

absolwentka Wzornictwa – 2018, projektantka odzieży męskiej dla marki Vistula

Studia zmotywowały mnie do wyboru kierunku zawodowego, jakim obecnie jest projektant odzieży. Dzięki studiom miałam możliwość rozwijania najważniejszych narzędzi, którymi, jako projektant, operuję – praca z kolorem, rysunek żurnalowy, techniki
poszukiwań inspiracji i adaptowanie ich, wykorzystywanie trendów oraz podstawy
konstrukcji i technologii odzieżowej. Po zakończonych studiach odbyłam kilkumiesięczny staż absolwencki w Holandii w firmie Inti Ferreira, która działa na zasadach
zrównoważonej mody (…). Współpracowałam z polskimi markami odzieżowymi, jak
np. Cotton Club. Miałam możliwość uczestniczyć w całym procesie powstawania
odzieży – od tworzenia moodboardów, poszukiwania inspiracji, projektowania, przez
zamawianie tkanin i dodatków, tworzenie wzorów, opracowywanie katalogów jakości,
aż po udział w sesjach fotograficznych (…).

ABSOLWENCI WS

lic. Magdalena Klag

pełne wypowiedzi absolwentów na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl

Piotr Wątroba

STUDIUJ I NIE MARTW SIĘ
O PIENIĄDZE
Maksymalna kwota stypendium socjalnego – 1520 zł
Maksymalna kwota stypendium socjalnego powiększonego o dodatki specjalne – 2430 zł
Maksymalne wsparcie wraz ze stypendium dla osób niepełnosprawnych – 3530 zł

Studenci ANS w Tarnowie mogą korzystać z wielu
form wsparcia finansowego. Należą do nich:
Stypendium socjalne – może otrzymać student będący
w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny studenta nie przekracza
kryterium dochodowego ustalonego stosownym zarządzeniem
Rektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student
może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
za które uznaje się:
zamieszkanie w Domu Studenta lub w obiekcie innym niż
Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie; półsieroctwo i sieroctwo całkowite.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych –
może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej
DPM online

Stypendium Rektora – może otrzymać student, który uzyskał
za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i który zakwalifikował
się do liczby 10% najlepszych studentów na określonym kierunku studiów – o przyznaniu stypendium decyduje ostateczna
suma punktów.
Zapomoga – może ją otrzymać student nie częściej niż dwa razy
w roku akademickim, który znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji życiowej.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin świadczeń dla studentów
ans w Tarnowie, natomiast kryterium dochodowe
uprawniające studenta do otrzymania stypendium socjalnego, wysokość poszczególnych świadczeń stypendialnych określają odrębne zarządzenia
Rektora wydawane na każdy rok akademicki.

W ramach programu możliwe są wyjazdy:
•
•

•

Erasmus+ studia – wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni, wyjazd długoterminowy od 3-12 miesięcy
Erasmus+ praktyki / staże absolwenckie – wyjazdy na
praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji
lub organizacji, wyjazd długoterminowy od 2-12 miesięcy
Wyjazdy krótkoterminowe – wyjazd na zorganizowane
działanie np. bip (blended intensive program), rodzaj kursów intensywnych, szkoleń, szkoła letnia / zimowa lub
inna krótka mobilność naukowa, staż, wyjazd od 5-30 dni
z obowiązkową częścią wirtualną

Okres spędzony za granicą zostanie uznany przez ans
w Tarnowie za integralną część studiów, a więc przedmioty
zaliczone w instytucji partnerskiej będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
Studenci mogą ubiegać się o finansowanie z programu
Erasmus+. Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma
na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków ue. Studenci,
przebywając na stypendium Erasmus, zachowują prawo do
pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, np. stypendium naukowego, socjalnego.
Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą ans w Tarnowie
udzielają informacji na temat możliwych wyjazdów, a także
służą pomocą w skompletowaniu wymaganych dokumentów.

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej
dwzz online

ERASMUS

Świat stoi przed Tobą otworem!
Studiuj z Erasmusem!
Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę międzynarodową w dziedzinie edukacji, szkoleń, działań na rzecz młodzieży i sportu. Dzięki
niemu studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki zawodowe.

Dział Współpracy z Zagranicą Akademii Nauk Stosowanych
w Tarnowie koordynuje również współpracę z zagranicznymi
instytucjami partnerskimi w ramach umów bilateralnych i europejskich programów edukacyjnych. Obecnie Uczelnia ma
podpisane umowy z 39 uczelniami w 18 krajach Unii Europejskiej
i krajach partnerskich ue w ramach programu Erasmus+ oraz
10 umów dwustronnych obejmujących współpracę naukową
oraz wymianę kadry i studentów.

Zapraszamy do
Działu Współpracy z Zagranicą
– budynek A, pokój 122
dwzz@anstar.edu.pl
tel. 14 63 16 614

strona AZS

KLUB UCZELNIANY
AZS ANS W TARNOWIE
To największa organizacja studencka działająca w Uczelni i jej wielka duma.
Wśród jej członków są mistrzowie i medaliści Mistrzostw Świata i Europy, Igrzysk
Paraolimpijskich, Mistrzostw Polski i oczywiście Akademickich Mistrzostw Polski. ku
azs ans, jeszcze jako ku azs pwsz w Tarnowie, wygrał trzy razy z rzędu klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski wśród wyższych szkół zawodowych.
Jego głównym zadaniem jest przygotowywanie studentów do rywalizacji
w Akademickich Mistrzostwach Polski. Dzięki kompletnej bazie sportowej, na którą
składają się m.in. pełnowymiarowa hala sportowa, kryta pływalnia, ściana wspinaczkowa i siłownia, sportowcy trenujący w sekcjach Klubu Uczelnianego azs osiągają
spektakularne sukcesy. Każdy student w ramach ku azs może nie tylko realizować swoje pasje na poziomie wyczynowym i amatorskim, ale również oddawać się
prozdrowotnej rekreacji, korzystając z działalności sekcji: futsalu, koszykówki, piłki
siatkowej, piłki ręcznej, lekkiej atletyki, ergometrów wioślarskich, trójboju siłowego, wspinaczki, tenisa stołowego, pływania, szachów i e-sportu. Warto dodać, że
z zaplecza sportowego korzysta również pierwszoligowa drużyna siatkówki kobiet.

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej

BIURO KARIER,
PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY
Jest takie miejsce na Uczelni, gdzie możesz zaplanować swoją
przyszłość, nazwać i konsekwentnie realizować swoje cele zawodowe. Nasi doradcy kariery pomogą Ci odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zwrócą uwagę na najważniejsze rzeczy
związane z rozwojem zawodowym, rozwijaniem talentów.
Pomożemy Ci nazwać swoje mocne i słabe strony oraz odkryć
talenty, które stanowią Twój największy potencjał.
Dysponujemy profesjonalnymi testami z obszaru budowania
świadomości w obszarze kompetencji miękkich i twardych.
Organizujemy szkolenia i warsztaty, które pozwolą Ci zdobywać wiedzę i umiejętności związane z planowaniem własnej
kariery, zarządzaniem czasem, budowaniem sieci kontaktów

i budowaniem marki osobistej. Posiadamy również strategiczne gry szkoleniowe, które w formie dobrej zabawy pomagają trenować kompetencje miękkie, takie jak zarządzanie
sobą w czasie, zarządzanie zmianą oraz praca zespołowa.
Organizując spotkania przy grach oraz realizując warsztaty,
zachęcamy do otwartej i precyzyjnej komunikacji.
Na platformie Biura Karier znajdziesz informacje na temat
aktualnych ofert pracy, staży i praktyk skierowanych do studentów i absolwentów naszej Uczelni.
Zapraszamy do kontaktu!
Znajdziesz nas w Uczelni, w budynku C, pokój 300b
oraz on-line: www.abk.anstar.edu.pl

Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej
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BIBLIOTEKA UCZELNIANA
Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną służącą potrzebom nauki i kształcenia. Księgozbiór obejmuje piśmiennictwo naukowe krajowe i zagraniczne, głównie z tych
dziedzin wiedzy, które stanowią przedmiot nauczania w ans.
Stan księgozbioru to około 70 tysięcy książek oraz nieksiążkowych zbiorów specjalnych (dokumentów audiowizualnych,
kartograficznych i elektronicznych).
Księgozbiór wzbogacony jest bogatą kolekcją roczników czasopism naukowych i branżowych, powiększaną systematycznie
dzięki bieżącej prenumeracie ponad 100 tytułów periodyków
polskich i zagranicznych.
Biblioteka umożliwia dostęp do źródeł i baz elektronicznych,
bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Najważniejsze z nich to:
czytelnia podręczników on-line ibuk Libra, system informacji
prawnej Legalis, Polska Bibliografia Lekarska (pbl), Wirtualna
Biblioteka Nauki (wbn).

strona biblioteki

STUDIUM
JĘZYKÓW OBCYCH
Organizuje lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i szwedzkiego. Zajęcia te rozpoczynają się na I roku, są obowiązkowe, trwają trzy lub
cztery semestry i kończą się egzaminem. Lektorzy kładą nacisk na jakość i poziom
kształcenia, czego potwierdzeniem jest wykorzystanie różnorodnych form nauczania
w sposób odpowiadający europejskim standardom edukacyjnym, promujący wielojęzyczność i wielokulturowość, stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków
obcych dla celów akademickich i zawodowych oraz osiągnięcia efektów umożliwiających absolwentom ans zatrudnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
lektorzy dążą do osiągnięcia przez studentów kompetencji językowych na poziomie
B2, co w przyszłości może ułatwić im podjęcie pracy w Polsce lub poza jej granicami.
ans w Tarnowie jest certyfikowanym centrum egzaminacyjnym
prowadzącym egzaminy: celi, ce Instytutu Goethego, vec

sjo.anstar.edu.pl

Uczelniane Centrum
Edukacji Ustawicznej
prowadzi:
•
•
•
•
•

studia podyplomowe,
kurs przygotowania pedagogicznego,
konferencje i szkolenia,
kursy przygotowujące do matury
dla uczniów szkół średnich,
wolontariat „Otwarta Dłoń”.

Uczelniane Centrum
Edukacji Ustawicznej,
pokój A117
telefon: (014) 63 16 568
mail: uceu@anstar.edu.pl

W ans działają: Akademicki
Ośrodek Pomocy Psychologicznej
oraz Uczelniane Centrum Wsparcia
Z bezpłatnej pomocy udzielanej przez psychologów,
psychoterapeutów i trenerów mogą skorzystać wszyscy studenci oraz pracownicy ans w Tarnowie.
Każda zgłaszająca się osoba może skorzystać z czterech spotkań (jedna godzina tygodniowo przez
miesiąc). Na rozmowy najlepiej umawiać się za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zeskanuj, aby
dowiedzieć
się więcej
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Specjaliści świadczący pomoc mogą udzielić wsparcia między innymi w sytuacjach, gdy student lub pracownik Uczelni boryka się z depresją, lękami, żałobą,
problemami w relacjach interpersonalnych (w gronie
rówieśników, rodzinie, pracy), wyborem ścieżki rozwoju,
trudnościami natury egzystencjalnej i etycznej itd.

strona Domu Sstudenta

WYGODNIE, BLISKO I NIEDROGO
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DOM STUDENTA
Dom Studenta ans w Tarnowie zlokalizowany jest przy ulicy Słowackiego 7, niedaleko Parku Strzeleckiego, w odległości
około 5 minut spaceru od Uczelni. Dysponuje 170 miejscami
w pokojach wyposażonych w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Studenci nieodpłatnie mogą korzystać z sieci internetowej dostępnej na terenie budynku. Żacy mają do dyspozycji
także pokoje cichej nauki, świetlicę, Klub Studenta (znajduje
się tam stół do tenisa stołowego), w którym mogą być organizowane imprezy okolicznościowe (do godz. 22.00 – z uwagi
na ciszę nocną). Mieszkańcy mogą korzystać z pralni z pralkami
automatycznymi i suszarni.
Zasady ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenta
określone są w Regulaminie przyznawania miejsc w Domu
Studenta ans w Tarnowie, który stanowi załącznik do

Zarządzenia nr 25/2019 Rektora ans w Tarnowie z dnia 20
maja 2019 r. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w Domu
Studenta przysługuje studentom, którym codzienny dojazd
do Uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiłby lub
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują
się w trudnej sytuacji materialnej. Miejsca w Domu Studenta
przyznawane są na okres 9 miesięcy lub semestru, jeśli ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.
Opłaty za miejsce w Domu Studenta ustalane są odrębnym
zarządzeniem Rektora wydawanym na każdy rok akademicki.
Dom Studenta ANS w Tarnowie
ul. Słowackiego 7, 33-100 Tarnów
tel. 014 63 16 901 – Recepcja

W Uczelni działa kilkadziesiąt organizacji studenckich dających możliwość
ciekawego spędzania wolnego czasu i realizacji naukowych oraz pozanaukowych
pasji. To nie tylko Rada Uczelniana Samorządu Studentów, ale także m.in.
studenckie koła naukowe, organizacje wolontariackie czy duszpasterstwo
akademickie. Studenci wydają własne pismo – „Ad Astra”.
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Wydział Politechniczny

•
•
•
•

•
•
•
•

Studenckie Koło Naukowe caritas et iustitia
Studenckie Koło Naukowe lex
Studenckie Koło Naukowe manager
Studenckie Koło Turystyczne beskid

Wydział Humanistyczny
•
•
•
•
•
•

Koło Naukowe Anglistów
Studenckie Koło Naukowe Germanistów
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Paideia
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Przyjaciół Teatru
Studenckie Koło Naukowe Romanistów

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
•
•
•

Koło Naukowe Matematyków
Koło Naukowe Przyrodników ośka
Naukowe Koło Chemików ozon

•

Koło Naukowe Elektroników amper
Koło Naukowe Elektroenergetyków
Koło Naukowe Informatyków
Koło nr 6 Oddziału Tarnowskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Studenckie Koło Naukowe korund

Wydział Ochrony Zdrowia
•
•
•

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii „FizjoSfera”
Studenckie Koło Naukowe medyk
Studenckie Koło Naukowe 360J

Wydział Sztuki
•

Studenckie Koło Naukowe „Artnów”

Pozostałe
•
•
•
•
•
•

Chór Uczelniany
Klub Honorowych Dawców Krwi pck
Klub Uczelniany azs
Koło Szachistów
Magazyn Studentów ans w Tarnowie „Ad Astra”
Niezależne Zrzeszenie Studentów

NAUKOWE SERCE REGIONU
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie jest nie tylko jednostką
dydaktyczną, umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia tysiącom
młodych ludzi, ale także coraz mocniejszym ośrodkiem wspierania rozwoju
społeczno-gospodarczo-kulturalno-sportowego dla całego subregionu
tarnowskiego. Władze Uczelni tak bowiem rozumieją misję i zadania, jakie
stają przed nowocześnie zarządzaną szkołą wyższą.
Ścisła współpraca z otoczeniem Uczelni wyrażona jest dziesiątkami oddzielnych umów oraz przedsięwzięć realizowanych na kilku kluczowych polach.

kilkunastu szkół miasta i regionu, dzięki czemu młodzież jeszcze
w szkole średniej ma dostęp do wiedzy wykładowców oraz
nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego ans.

Jeśli chodzi o współpracę gospodarczo-dydaktyczną to
wśród kluczowych partnerów wymienić należy: Grupę Azoty,
Zakłady Mechaniczne Tarnów, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, Leier Polska, Becker Polska, elplc, CenterMed,
Szpital Wojewódzki im Św. Łukasza w Tarnowie, Szpital
Specjalistyczny im. Szczeklika w Tarnowie, Zespół Przychodni
Specjalistycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Naczelną Organizację Techniczną i wiele innych.
Współpraca na niwie społeczno-dydaktycznej realizowana
jest w oparciu o umowy z m.in. Powiatowym i Wojewódzkim
Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędem Miasta Tarnowa, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, Uniwersytetami III Wieku.
Uczelnia prowadzi też tzw. klasy patronackie dla uczniów

Jako Uczelnia kształcąca na kierunkach „artystycznych” działających w ramach Wydziału Sztuki prowadzimy ścisłą współpracę z lokalnymi i regionalnymi instytucjami kultury: Tarnowskim
Centrum Kultury, bwa Galerią Miejską, Muzeum Okręgowym
w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnowie,
Tarnowskim Teatrem, Centrum Sztuki Mościce.
Dzięki zaangażowaniu władz Uczelni widoczny jest też „wkład”
Uczelni w rozwój lokalnego sportu. Pełna hala widowiskowa
oklaskuje występy I-ligowej drużyny siatkarek Roleski Grupa
Azoty ans Tarnów. Aktywnie wspieramy też lokalne środowisko sportowców niepełnosprawnych oraz realizujemy wspólne przedsięwzięcia z Polskim Związkiem Alpinizmu (Puchary
Europy Juniorów, badania naukowe zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej).

Akademia Nauk Stosowanych
w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Centrala
14 63 16 620, fax: 14 63 16 600
Kancelaria Uczelni
14 63 16 681
Rektorat
14 63 16 500
Biuro Rektora
14 63 16 602
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki
14 63 16 503
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju
14 63 16 533
dziekanaty
Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
14 63 16 560, 14 63 16 561, 14 63 16 578
Wydział Humanistyczny
14 63 16 550, 14 63 16 551, 14 63 16 543
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
14 63 16 530, 14 63 16 531
Wydział Ochrony Zdrowia
14 63 10 770, 14 63 10 771, 14 63 10 779
Wydział Politechniczny
14 63 16 510, 14 63 16 511, 512
Wydział Sztuki
14 63 16 661

MAPA KAMPUSU
A
C

B

D
E
F
G

A

B

C, D

E, F, G

Budynek Główny Uczelni
• Rektorat
• Dział Toku Studiów
• Dział Współpracy z Zagranicą
• Dział Kształcenia
Ustawicznego
• Dział Pomocy Materialnej
• Studium Języków Obcych
• Księgowość
• Biuro Promocji
• Sekretariat Wydziału
Humanistycznego
• Dziekanat Wydziału Sztuki
• Dziekanat Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
• Dziekanat Wydziału
Administracyjno-Ekonomicznego

Budynek
Dydaktyczno-Biblioteczny
• Biblioteka
• Czytelnia Komputerowa
oraz Czasopism
• Laboratoria katedr
Ochrony Środowiska i Chemii
• Pracownie dla kierunków artystycznych
• Uniwersytet Trzeciego Wieku

Centrum Nowoczesnych
Technologii
• Aula
• Laboratorium Językowe
• Pracownia symulacyjna symtur
• Pracownie komputerowe
• Biuro Karier Projektów
i Współpracy
• Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości
• Dziekanat Wydziału
Politechnicznego
• Elektrotechnika
• Elektronika i telekomunikacja
• Informatyka
• Inżynieria materiałowa

Budynek Wydziału
Ochrony Zdrowia
• Hala sportowa
• Ścianka wspinaczkowa
• Zespół sportowo-rekreacyjny
• Pływalnia
• Dziekanat Wydziału
Ochrony Zdrowia
Pracownie dla kierunków:
• Fizjoterapia
• Pielęgniarstwo
• Wychowanie fizyczne

