
Studia Dualne 
 



PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem 
edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do 

      życia  Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1-go lipca 
1999 roku. Powstanie PWSZ miało ogromny wpływ na 
rozwój miasta i dało podwaliny do stworzenia nowej 
jednostki edukacyjnej w regionie. Szkoła zapewnia jednolity 
system kształcenia, taki sam jak w pozostałych 36-ciu 
uczelniach tego typu w Polsce.  

Szkoła kształci prawie 2500 studentów zarówno dziennych jak 
i zaocznych. Może poszczycić się kształceniem na 
kierunkach technicznych jak i humanistycznych. Nasi 
absolwenci uzyskują dyplom inżyniera lub licencjata, który 
otwiera im drzwi do uczelni magisterskich np. w Poznaniu 
czy Wrocławiu. Wielu absolwentów wybiera taką właśnie  
drogę dalszego kształcenia. W tych dużych miastach mogą 
znaleźć uczelnie, które na mocy podpisanych porozumień i 
umów o współpracy umożliwiają im dalsze kształcenie. 
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Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa prowadzi nabór dla kandydatów 
na studia dzienne na niżej wymienione kierunki studiów:   

• Edukacja Artystyczna w obszarze: Muzyka  

• Ekonomia , 

• Mechanika i Budowa Maszyn 

• Elektrotechnika 

• Informatyka 

• Pedagogika 

• Rolnictwo 

• Pielęgniarstwo 

• Turystyka i Rekreacja 

• Wychowanie Fizyczne 
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Władze uczelni 

• Prorektor do Spraw 

Studenckich                

dr Janusz Poła doc. 

 

 

 

 

 

 

 

• Kanclerz  mgr 

Zbigniew Mocek 

• Rektor- prof. zw. dr hab. 

Maciej Pietrzak 

 

 

 

 

 

 

 

• Prorektor ds. Nauki i 

Rozwoju - dr hab. 

Aleksander Mikołajczak, 

prof. nadzw. 



W nowoczesnym społeczeństwie  jednym z istotnych  

czynników jest  współdziałanie  świata nauki ze światem 

pracy. Takie połączenie uznawane jest  w całej Europie za 

wzorcowe i stanowi kluczowy czynnik sukcesów nie tylko 

gospodarczych ale wpływa również na jakość i kulturę 

pracy. Z uwagi na nieodwracalny charakter tego 

współdziałania od roku akademickiego 2011/2012 pod 

kierownictwem poprzedniego Rektora PWSZ w Lesznie 

prof. zw. dr. hab. inż. Czesława Królikowskiego 

uruchomiono po raz pierwszy w Polsce studia inżynierskie 

w systemie dualnym (przemiennym) na kierunku 

Elektrotechnika  w specjalności    „ Elektromechatronika”. 

Człowiek z wizją... 



      Istota systemu dualnego oraz osiągnięcia innych krajów 

takich jak :Szwecja, Niemcy, Austria i   Czechy sprawiają,        

że system ten wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych 

pracodawców i  przyszłych pracowników. Unika się w ten 

sposób sytuacji, kiedy to nieprzygotowanych do    podjęcia 

konkretnej pracy( na określonych stanowiskach)absolwentów 

wyższej uczelni trzeba przez wiele miesięcy szkolić , by stali się 

dla przedsiębiorcy użyteczni. Studia dualne wyróżniają 

      się tym, że w czasie studiów(stacjonarnych) są one ściśle 

zintegrowane z praktyką zawodową w zakładzie pracy.  

     W ten oto sposób wiadomości teoretyczne są natychmiast 

wprowadzanie do praktyki . 
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Student zgodnie z planem studiów w każdym semestrze odbywa 

praktykę zawodową w zakładzie pracy, pracując przemiennie,                        

tj. co drugi tydzień , co daje średnio łączny  czas pracy  -  8 tygodni x 40 

godzin = 320 godzin/semestr plus po jednym miesiącu  w okresie 

przerwy wakacyjnej po pierwszym, drugim i trzecim roku studiów . 



      Okres studiów jest bardzo krótki ponieważ trwa tylko 3,5 roku. 

      Student praktykę zawodową odbywa w ramach umowy o pracę na 

określonej części etatu  wynikającej z ilości  godzin pracy. 

      W zakładzie  tym przechodzi fazę szkolenia zawodowego,   która 

wynika z programu ściśle dostosowanego   do zakładu pracy             

i powiązana jest  z teoretycznym, tokiem  studiów, zajmując po kolei                                                         

      poszczególne stanowiska pracy.                                                        

Student w zakładzie pisze prace przejściowe, a na zakończenie   

nauki rozwiązuje konkretny problem  związany z zakładem pracy w 

formie pracy dyplomowej. 
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Absolwenci kierunku „Elektrotechnika” specjalność 
„Elektromechatronika” nabywają wiedzę                   
i umiejętności w dziedzinie : elektrotechniki, 
mechaniki, budowy maszyn, elektroniki, 
informatyki, automatyzacji oraz robotyki.  
 

Absolwent jest przygotowany w taki sposób , aby 
wykorzystać  zdobytą wiedzę w zakładzie pracy  
i sprawnie komunikować się zarówno ze 
współpracownikami jak również z kadrą 
kierowniczą. 
 

Absolwent zna język obcy na poziomie B2 i potrafi 
się w nim porozumiewać.  
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      Studia dualne realizowane  są wspólnie z nowoczesnymi zakładami 

pracy , z którymi  podpisano stosowne  porozumienia np. z : 

 

    Leszczyńską  Fabryką Pomp – światowej klasy producent wysokiej 
jakości  pomp oraz obudów stalowych, 

 

    WIX – FILTRON – światowej klasy producent wysokie jakości  filtrów 
używanych w przemyśle samochodowym, maszynowym itp. 

  Werner Kenkel Sp. z o.o.- wiodący producent  opakowań i tektury 
falistej,  

     MRÓZ S.A.- jeden z największych producentów mięsa w Polsce  oraz 
dealer kilku marek samochodów. 

 

Pełna lista firm dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. 
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• Studia dualne dają studentowi i pracodawcy możliwość 
wzajemnego poznania się. 

• Niwelują problem „anonimowości” przy 
poszukiwaniu pracy. 

• W dzisiejszych czasach dają ogromną możliwość 
wejścia w środowisko pracy bez konieczności trudów 
okresu próbnego i zasady „zrób to sam”. 

• Stały monitoring procesu dydaktycznego pozwala na 
stałą kontrolę osiągnięć studenta zarówno w środowisku 
pracy jak i na uczelni. 

Podsumowanie 
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