
Rola uczelni wyższej w rozwoju 
regionu 



ROZWÓJ REGIONALNY 

Regiony – sieci gospodarcze, społeczne, polityczne 
i kulturalne zmian współczesnego świata. 

Zdolność regionów do konkurowania – zdolność 
wykorzystania ich specyficznych potencjałów 

mających wpływ w procesy rozwojowe. 

Czynniki wzrostu regionu: przedsiębiorczość 
indywidualna, innowacyjność przedsiębiorstw, 

wykształcenie obywateli, badania naukowe, 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy. 



Wizja i misja PWSZ w Ciechanowie 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie dynamicznie 
się rozwija, a poprzez swoją działalność oraz działalność swoich 

absolwentów przyczynia się do zmiany oblicza regionu na którym 
działa(……)  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest Uczelnią 
służącą przede wszystkim społeczności lokalnej, dającą szansę na 
zdobycie wykształcenia młodzieży z miasta Ciechanowa  i okolic 
bez względu na jej status materialny. W ten to właśnie sposób 

oddziałuje znacząco na szeroko rozumiane otoczenie społeczno – 
gospodarcze, w którym Uczelnia znajduje potwierdzenie istoty 
własnego istnienia, jego przedłużenie i utrwalenie działalności.  



Innowacyjna Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Ciechanowie 

Uczelnia o praktycznym profilu 
kształcenia 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Wydział Inżynierii i Ekonomii 
kierunek: Ekonomia 

kierunek: Informatyka 

kierunek: Inżynieria Środowiska 

kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 

kierunek: Rolnictwo 

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Społecznych 
kierunek: Pedagogika 

kierunek: Pielęgniarstwo 

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 
Multimedialnych 

kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 

kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 

 



Praktyczny profil kształcenia  
nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

Październik 2010 rok – nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym wprowadziła dwa profile kształcenia na uczelniach wyższych:  

profil ogólnoakademicki oraz profil praktyczny 

 
PWSZ w Ciechanowie 2011 

ogólnoakademicki profil kształcenia 
 

PWSZ w Ciechanowie 2012 
praktyczny profil kształcenia 



Praktyczny profil kształcenia 

Moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. 

 

Założenia 2012 rok:  

 Co najmniej 30% programu studiów obejmują zajęcia 
praktyczne prowadzone przez osoby mające doświadczenia 

zawodowe zdobyte poza uczelnią. 

Co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. 



Praktyczny profil kształcenia 
nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym 2014 r. 

Profil praktyczny ponad połowa programu 
studiów obejmuje zajęcia praktyczne 

prowadzone przez praktyków + co 
najmniej trzy miesiące praktyki 

zawodowej.  
 



Praktyczny profil kształcenia 

Cel: przygotowanie studentów do 
wejścia na rynek pracy, wsparcie 

rozwoju regionalnego. 
 



Relacja  
UCZELNIA – PRZEDSIĘBIORSTWO 

UCZELNIA - MIASTO 
•Udział interesariuszy zewnętrznych w tworzeniu planów    

studiów. 

•Wspólna tematyka prac dyplomowych do wykorzystania 
przez interesariuszy zewnętrznych. 

•Studenckie praktyki zawodowe. 

•Wspólna organizacja spotkań, wymiana poglądów. 

 


