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Dolnoslezská vysoká škola je již mnoho let uváděna v žebříčcích jako nejlepší soukromá vysoká škola s magisterským studiem v Dolním Slezsku a jako jedna z nejlepších
v Polsku. Díky tomu, že škola je oprávněna udělovat titul
doktor a docent, poskytuje vzdělávání od bakalářského studia až po studium doktorské. Vědecko-didaktické vyučování
je zajišťováno významnými vědeckými pracovníky a také
odborníky, praktiky a se školou spolupracujícími specialisty. Probíhá na základě autorských, mnohokrát oceněných
vzdělávacích programů, v souladu s mezinárodními standardy.
Studenti mají možnost zahájit studium v zahraničí a absolvovat stáž v rámci programu ERASMUS+. Škola garantuje
přehledný systém stálých poplatků a pestrou nabídku stipendijních fondů, dále pomoc Kariérní kanceláře s přípravou dokumentů před pracovním pohovorem a bezplatnou
pomoc psychologa a tutora po celou dobu studia.

Dolnoslezská vysoká škola provozuje v Polsku největší soukromou vědeckou knihovnu, své vlastní knihkupectví
a vědecké vydavatelství, televizní studio, pracovny (multimediální, počítačové, projekční a fotografické) a moderní
zvukovou laboratoř s nahrávacím studiem. Ve škole také
aktivně působí umělecká galerie, studentské divadlo „Aula”
a Univerzita třetího věku pro seniory. DVŠ patří k nejinovativnějším a nejuznávanějším vědeckým střediskům v této
části Evropy. Výhodná poloha v centru Vratislavi, bezplatné
parkování, přístupnost a otevřenost pro zdravotně postižené osoby a sociální angažovanost školy vytvářejí v každé
fázi vzdělávání velmi přátelské prostředí pro osobní rozvoj.

Fakulta pedagogických věd
Fakulta pedagogických věd DVŠ patří k významným polským institucím
vzdělávajícím speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, terapeuty, animátory a kulturní manažery a také výzkumné pracovníky v oblasti pedagogických věd. Fakulta umožňuje také získání učitelských kvalifikací. Jako
samostatná organizační jednotka Dolnoslezské vysoké školy byla zřízena 1.
října 2003. Fakultu tvoří ústavy: pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie
a Mezinárodní ústav pro studium kultury a vzdělávání, dále fakultní pracovny: pedagogického studia DVŠ, moderního umění a jazykového vzdělávání. Výuku zajišťují v tuzemsku a v zahraničí uznávání vědečtí pracovníci,
praktici a specialisté. Fakulta je oprávněna udělovat titul profesor a doktor honoris causa a vědeckou hodnost
doktor a docent v oblasti společenských věd v oboru pedagogika. Široká vzdělávací nabídka, multifunkční prostory, multimediální pracovny a moderní didaktické učebny, výhodné umístění v centru Vratislavi, přístupnost
pro zdravotně postižené osoby patří k dalším výhodám Fakulty pedagogických věd, která je také pořadatelem
mezinárodních konferencí a seminářů a četných kulturních událostí.

Fakulta pedagogických věd poskytuje záruku přípravy na povolání a vytváří vhodné
podmínky pro osobní rozvoj a realizaci individuálních zájmů, mimo jiné prostřednictvím:
řádného, praktického, moderního a unikátního vzdělání,
udělení diplomu oceňovaného zaměstnavateli na trhu práce,
možnosti získání stipendií: sociálního, prospěchového a sportovního,
za společenskou aktivitu,
možnosti semestrálního nebo ročního studijního pobytu na zahraničních
vysokých školách v rámci programu ERASMUS+ jak v bakalářském tak
i v magisterském studijním programu,
účasti na vědeckých a výzkumných projektech, kurzech, seminářích,
konferencích a autorských programech realizovaných vědeckými
pracovníky DVŠ,
možnosti zúčastnit se speciálních událostí pořádaných FPV s účastí
významných odborníků, praktiků, inovátorů a specialistů z tuzemska
a ze zahraničí,
účasti v Intenzivním kurzu anglického jazyka vedeném rodilými mluvčími
spolupracujícími s Mezinárodním ústavem pro studium kultury
a vzdělávání FPV DVŠ a The New School v New Yorku,
podpory tutora dostupné pro všechny studenty a bezplatné
psychologicko-pedagogické podpory,
aktivity ve studentských vědeckých spolcích: Fotografický kruh, Vědecký
kruh pedagogiky „Paidea”, Vědecký kruh „Resocializace”, Vědecký kruh
„Interpretační dílky SZTUKATERIA”, Vědecký kruh studentů psychologie
ROZOS,
možnosti spoluvytváření uměleckého prostoru školy v rámci Galerie 55,
možnosti podílení se na kulturním dění v rámci školou založeného
akademického divadla „Aula”.

Speciální pedagogika – navazující magisterské studium
program pro české studenty
obor: Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
a pedagogika předškolního věku a učitelství pro první stupeň základních škol.

Program tohoto oboru zohledňuje potřeby českých studentů a požadavky českého
školského systému:
poskytuje kvalifikace v oboru speciální pedagogiky (pro vzdělávací
a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením poskytuje
kvalifikace v oboru předškolního vzdělávání a vzdělávání na 1.
stupni ZŠ (pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. stupni
základní školy od 1 až do 5 třídy včetně),
zohledňuje světové trendy zavádění inkluze ve vzdělávání,
předpokládá dosažení výsledků vzdělávání v rozsahu znalostí,
dovedností a sociálních kompetencí shodných s Evropským rámcem
kvalifikací,
získal kladný posudek polského Ministerstva školství,
získal kladný posudek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uznává
diplomy a kvalifikace udělované Dolnoslezskou vysokou školou.
Studium probíhá v českém jazyce.
Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky, kteří studují
v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.
Školní poplatky jsou přehledné a pro každého dostupné: zápisné,
validační poplatek a školné splatné v měsíčních, semestrálních
nebo ročních splátkách se zárukou neměnné výše po celou
dobu studia bez žádných dodatečných nákladů.

Nezbytné a praktické informace
„Přijímací řízení – Krok za krokem”
Přijímací řízení probíhá ve dvou fázích: Fáze I – Internetová registrace uchazeče (IRK) - www.dsw.edu.pl/
nabor • Navštivte internetovou stranu www.dsw.edu.pl/nabor , vytvořte účet na webu: Internetová registrace
a zadejte bezpečné heslo k účtu, které si zapamatujte nebo uložte.
• Po přihlášení zadejte nezbytné osobní údaje a výběrem správný obor a specializaci magisterského studia.
Potvrďte svůj výběr příslušným tlačítkem.
Až do přijetí konečného rozhodnutí o výběru oboru a specializace, můžete v systému IRK doplňovat nebo
měnit všechny údaje.
Fáze II – Předložení všech písemných dokumentů
• Po vytištění žádosti o přijetí a smlouvy (generováno automaticky v systému IRK) podepište a doručte osobně
nebo doporučenou poštou se všemi potřebnými dokumenty přijímacího řízení na:
- Kancelář přijímacího řízení v Ostravě
Vysoká škola DSW
Sokolská třída 1615/50, 702-02 Ostrava
Překlady dokumentů soudním překladatelem do polského jazyka lze po domluvě zajistit v Kanceláři přijímacího
řízení v Ostravě.
Seznam požadovaných dokladů pro přijímací řízení uchazečů magisterského stupně:
1. Maturitního vysvědčení – ověřená fotokopie
2. Bakalářský diplom, který umožňuje přihlášení ke studiu magisterského stupně v zemi, ve které byl vydán –
ověřená fotokopie. V případě nestandardních bakalářských diplomů, bude zapotřebí diplom opatřit apostille.
3. Překlad ověřené fotokopie bakalářského diplomu soudním překladatelem do polského jazyka
4. 1 x digitální fotografie a 1 x klasická fotografie *
5. Fotokopie občanského průkazu nebo cestovního pasu (originál ke kontrole).
* Podrobné požadavky s ohledem na velikost a vzhled fotografie:
• digitální fotografie - barevná, bez pokrývky hlavy, jednotné pozadí, dobrá ostrost, přirozený odstín pleti, obraz od vrcholu
hlavy až do ramen, jasné oči dívající se dopředu, přirozený výraz; uložen ve formátu JPG, rozměry 400x500 pixelů (můžete
nahrát fotografii do systému IRK nebo přinést na CD);
• klasická fotografie - fotografie v tradiční velikosti 35x45 mm, podepsána na zadní straně (příjmení, křestní jméno), stejně
jako přiložená digitální fotografie, dodaná se všemi dokumenty k přijímacímu řízení

Dny otevřených dveří
Setkání a konzultace – Dny otevřených dveří – pro zájemce o studium na DVŠ z České
republiky, budou probíhat v sídle školy každou sobotu do konce července a 10., 17.
a 24. září 2016 po předchozím telefonickém nebo mailovém dohodnutí.
Aktuality, vážná setkání, dny otevřených dveří
a další informace v DVŠ naleznete
na stránkách Facebooku
www.facebook.com/dolnoslezskavysokaskola
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