
 

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”  

 
Peter Drucker 



SIEDZIBA GŁÓWNA UCZELNI 

Tarnów, ul. Mościckiego 27 





 

 

OTWIERAMY REKRUTACJĘ  
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022  

 

 w Tarnowie – siedziba główna TSzW 

ul. Mościckiego 27 w Tarnowie 

tel. +48 14 657 10 55, uczelnia@tszw.edu.pl 

 w Punkcie Rekrutacyjnym w Mielcu  

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Solskiego 8 w Mielcu 

tel. +48 574 871 525, rekrutacjamielec@tszw.edu.pl 



 od 17 lat na rynku szkół wyższych 
w Małopolsce 
 

 akredytacja kierunków przez Polską 
Komisję Akredytacyjną 
 

 programy nauczania zgodne  
z potrzebami rynku 

 
 zajęcia także w formie e-learningu 
 
 ścisła współpraca  

z pracodawcami 

 staże i praktyki w instytucjach 
 

 wykładowcy posiadający 
długoletnie doświadczenie 
praktyczne  
 

 możliwość uczestnictwa  
w wykładach w języku angielskim 
 

 rozwinięty bogaty program 
stypendialny 



Kosmetologia 

Psychologia 

Zarządzanie 

Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna 

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne 



Pedagogika 

Pedagogika specjalna 

Psychologia 

Kosmetologia 



Pedagogika przedszkolna  
i wczesnoszkolna 

Pedagogika specjalna  



 Oznacza to, że programy kształcenia na poszczególnych 

kierunkach obejmują moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych poprzez realizację 

zajęć praktycznych kształtujących te umiejętności i kompetencje, w tym 

umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są 

prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie.  

 W tym celu Tarnowska Szkoła Wyższa stworzyła sieć Szkół 

Ćwiczeń, czyli instytucji i placówek, w których studenci TSzW odbywają 

praktyki zawodowe oraz zdobywają umiejętności praktyczne.  

 



AKADEMICKI GABINET KOSMETYCZNY 

TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  

 

zapewnia kształcenie praktyczne na kierunku „kosmetologia”.  

 

 Studenci mogą doskonalić w nim swoje umiejętności praktyczne,  

a także prowadzić badania naukowe we współpracy z polskimi 

uzdrowiskami i producentami kosmetyków. W gabinecie wykonywana jest 

szeroka oferta zabiegów kosmetycznych.  

 Dla studentów kierunku „kosmetologia” utworzone zostało także 

Centrum Szkoleniowe, w którym organizowane są i szkolenia prowadzone 

przez firmy kosmetologiczne. 









Funkcjonuje w strukturze Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Od 

kilku lat świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej i poradnictwa pedagogicznego 

dla rodziców, dzieci, nauczycieli, pedagogów, ale także studentów i pracowników Uczelni. 

W Poradni prowadzone są także różne formy doskonalenia umiejętności praktycznych 

studentów w szerokim zakresie diagnozy i pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Realizacja powyższych zadań jest możliwa dzięki aktywności zawodowej osób-praktyków 

zatrudnionych w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie: psychologów, pedagogów, 

psychoterapeutów, logopedów. 



  

 Funkcjonuje w ramach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Tarnowskiej Szkoły 

Wyższej i jest jedyną tego typu placówką w regionie. Stworzone zostało głównie na 

potrzeby zdobywania umiejętności praktycznych przez studentów kierunku „psychologia”.  

Laboratorium stanowi centrum badań, diagnostyki i analiz psychologicznych. Dysponuje 

narzędziami badawczymi, dzięki którym można w nim wykonać szereg kompleksowych 

analiz w zakresie procesów poznawczych: uwagi, pamięci roboczej i funkcji 

wykonawczych, oraz w zakresie różnic indywidualnych: inteligencji, twórczości, 

samokontroli, pomiaru osobowości i temperamentu 

W ramach działalności Laboratorium Testów Psychologicznych studenci kierunku 

psychologia prowadzą autorskie badania nad opracowaniem i weryfikacją narzędzi 

testowych. 

 

 







 

W trakcie studiów, bezpłatnie, istnieje możliwość zdobycia w Szkole Policealnej 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej zawodu: 

• asystent osoby niepełnosprawnej; 

• opiekun medyczny; 

• podolog; 

 
 

 



 

Studenci, którzy podejmują studia w naszej Uczelni mogą 

ubiegać się o pomoc materialną w postaci: 

 stypendium socjalnego, 

 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

 zapomogi. 
 

 



Tarnowska Szkoła Wyższa dysponuje parkingiem dla osób 

niepełnosprawnych i bezpośrednim podjazdem z niego do 

Uczelni a także łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób 

z niepełną sprawnością oraz urządzeniami wspierającymi 

proces dydaktyczny w przypadku tych osób.  



Studenckie Koło Naukowe „Pro 

Akademia” 

Celem koła jest m. in.: 

 rozwijanie życia naukowego 

studentów, szczególnie na 

kierunku psychologia, ale także 

wszystkich zainteresowanych; 

 poszerzanie wiedzy i umiejętności  

z obszaru psychologii i nauk 

pokrewnych, w nurcie 

interdyscyplinarnym; 

 poznawanie metod  i warsztatu 

pracy naukowej. 

 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe 
„Kleopatra” 

 
Celem koła jest m. in.: 
 
 pogłębianie wiedzy i rozwijanie 

zainteresowań studentów w 
zakresie szeroko rozumianej 
kosmetologii, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia  
w gabinecie kosmetologicznym; 
 

 prowadzenie prac badawczych  
i prezentację wyników 
prowadzonych badań w ramach i 
pod patronatem Uczelni. 

 

 

Studenckie Koło Naukowe 
„Resocjalizacja” 

 
Celem koła jest m. in.: 
 
 popularyzowanie wiedzy na temat 

resocjalizacji w warunkach zakładowych  
i wolnościowych; 
 

 rozwijanie zainteresowań studentów 
związanych z pedagogiką 
resocjalizacyjną; 
 

 realizacja nowatorskich pomysłów na 
resocjalizację - rozwijanie warsztatu 
metodycznego studentów poprzez 
praktyczne działania na terenie różnych 
placówek o profilu resocjalizacyjnym; 
 

 zapoznanie z organizacją  
i funkcjonowaniem różnego rodzaju 
placówek resocjalizacyjnych. 

 

 



 

Dzięki prowadzonej w ramach Kół Naukowych TSzW działalności 

wolontaryjnej– wsparcie w postaci artykułów higienicznych i wody 

otrzymali pacjenci Oddziału covidowego w SPZOZ w Brzesku. Pomoc 

ta ułatwiła pracę personelu oraz przyczyniła się do zwiększenia 

komfortu hospitalizowanych pacjentów. 



 

 

 Biblioteka Uczelni dzięki współpracy z Biblioteką 
Pedagogiczną w Tarnowie poszerzyła własne zasoby o cały 
księgozbiór Biblioteki. Posiadamy licencję krajową na dostęp do 
naukowych czasopism i baz danych udostępnianych w ramach 
Wirtualnej Biblioteki Nauki, a także dostęp do cyfrowej 
wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, która jest 
innowacyjnym urządzeniem pozwalającym na udostępnienie w 
bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju 
kilkuset tysięcy publikacji naukowych. 

 









 

Oferujemy BOGATĄ OFERTĘ STUDIÓW, ciekawe programy 

kształcenia, liczne zajęcia prowadzone przez wykładowców - 

praktyków oraz specjalizacje, które pozwolą Ci skutecznie 

konkurować na rynku pracy ! 



 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 

tel. +48 14 657 10 55 wew. 1 lub 2 

e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl  

FACEBOOK: Tarnowska Szkoła Wyższa 

www.tszw.edu.pl 

 

 
 


