
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku to jedyna tego typu uczelnia  

w województwie kujawsko-pomorskim, działająca lokalnie i przygotowująca fachowców 

potrzebnych na lokalnym rynku pracy. To uczelnia, która realizuje kształcenie o profilu 

praktycznym – w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. PUZ we 

Włocławku powołała rady ekspertów, które mają na celu podnoszenie jakości kształcenia 

studentów. Rady są społecznymi organami doradczymi i zostały powołane przy instytutach 

oraz zakładach Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Efektywna współpraca 

środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej 

jakości programów studiów, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów 

kształcenia. W skład Rady Ekspertów wchodzą m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw, 

instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych, środowisk społecznych, gospodarczych 

oraz pracownicy uczelni. Do kompetencji Rady Ekspertów należy wyrażanie opinii o kierunkach 

działania instytutu bądź zakładu, wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec 

absolwentów uczelni, opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia nowych kierunków 

studiów z uwzględnieniem ich przydatności w poszczególnych gałęziach gospodarki, pomoc w 

rozszerzaniu współpracy gospodarczej, naukowej i dydaktycznej z zakładami pracy. 

W swojej niemalże dwudziestoletniej działalności Państwowa Uczelnia Zawodowa we 

Włocławku proponuje kilkanaście kierunków z różnych obszarów nauki: technicznych, nauk 

humanistycznych, społecznych oraz nauk o zdrowiu.  

W PUZ we Włocławku działają również jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka, 

Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo.  

Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę lokalową, którą stanowią cztery 

zespoły budynków – nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz 

laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw 

drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni 

funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki 

któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PUZ we Włocławku 

dysponuje własnym Domem Studenta. 

 PUZ we Włocławku uczestniczy w programie Erasmus od 2005 r. Obecnie uczelnia 

posiada już trzecią kartę programu Erasmus przyznaną przez Komisję Europejską w Brukseli. 



Uczelnia prowadzi aktywnie wymianę międzynarodową studentów  w ramach programu 

Erasmus +. Każdy student może studiować przez jeden semestr w jednej z 70 uczelni 

europejskich, z którymi PUZ ma podpisane umowy o współpracy.  

Uczelnia zatrudnia bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, która dba o wysoki poziom i jakość 

kształcenia, a także o praktyczne przygotowanie do zawodu. 

Misja Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jako silnego, regionalnego 

ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki: 

• kształcenie według nowoczesnych standardów edukacyjnych wysoko 

wykwalifikowanych kadr na kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu  

i kraju; 

• kształtowanie nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego 

na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i 

zawodowych; 

• przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie 

obywatelskim poprzez rozwijanie poczucia podmiotowości społecznej, obowiązku 

respektowania dobra wspólnego oraz kształtowania cnót obywatelskich, tj. równość 

praw, sprawiedliwości, solidarności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


