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RCTWiTI zostało utworzone w 2010 roku w

wyniku projektu realizowanego w ramach

poddziałania RPOP.01.01.01 Wsparcie instytucji

otoczenia biznesu.

Całkowita wartość projektu 7 191 499,15 PLN

Wartość dofinansowania z 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

5 976 789,21 PLN

Wartość wkładu własnego 1 214 709,94 PLN
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Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Innowacyjnych PWSZ w Nysie (RCTWiTI) jest jednostką

ogólnouczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Nysie, utworzoną w celu lepszego wykorzystania potencjału

intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu prac

naukowych do gospodarki.

RCTWiTI jest instytucją otoczenia biznesu prowadzącą

działalność w zakresie: transferu wiedzy i wdrażania

technologii do przedsiębiorstw oraz stymulowania do

rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i wdrożeń.

Zakres ten realizowany jest m.in. poprzez działalność:

usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową

i promocyjną, a także naukową i popularnonaukową w

postaci konferencji i wydawnictw naukowych.



4

pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych 
badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy

wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu technologii 
innowacyjnych i patentów

tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości

opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych 
na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową

organizację szkoleń w sprawach związanych z rozwojem zawodowym, 
komercjalizacją opracowań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej

wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu wdrożenie 
i komercjalizację wyników pracy naukowej

organizację działań naukowych i popularnonaukowych 
w postaci konferencji i wydawnictw naukowych
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Biuro Praktyk 

Zawodowych

Biuro Projektów 

i Programów

Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości

Biuro Karier

i Badania Rynku Pracy

Dyrektor
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Biuro Karier i Badania Rynku Pracy 

• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

• Organizacja specjalistycznych kursów zwiększających atrakcyjność 

studentów i absolwentów na rynku pracy

• Kontakt z pracodawcami – pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży 

zawodowych dla studentów i absolwentów w Nysie, Polsce i za granicą

• Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych –

CV i listu motywacyjnego

• Pomoc w przygotowaniu się do rozmowy 

kwalifikacyjnej

• Bezpłatne warsztaty i szkolenia podnoszące 

kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe 
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• Analiza rynku pracy pod kątem 

zapotrzebowania na absolwentów 

Uczelni

• Badanie losów absolwentów PWSZ 

w Nysie

• Sporządzanie raportów na potrzeby aktualizacji programów studiów 

dostosowanych do wymagań rynku pracy

• Opracowywanie i realizacja badań ankietowych monitorujących wzrost 

kompetencji studentów po kolejnych latach studiów

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy 
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Biuro Praktyk Zawodowych

• Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie 

możliwości realizacji zajęć praktycznych oraz 

staży dla studentów

• Organizacja praktyk i staży studenckich

• Pomoc w przygotowaniu dokumentów 

niezbędnych do realizacji praktyk

• Monitorowanie przebiegu praktyk i staży
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Biuro Projektów i Programów

• Pomoc i doradztwo oraz nadzór nad przygotowaniem 

wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

• Prowadzenie i inicjowanie działalności doradczej i 

informacyjnej z zakresu pozyskiwania środków z funduszy 

strukturalnych przy realizacji przedsięwzięć.

• Współpraca z przedstawicielami organów zarządzających 

programami operacyjnymi i środkami z funduszy 

strukturalnych przydatnymi w planowaniu rozwoju PWSZ 

w Nysie

• Monitorowanie, kontrola i nadzór nad realizacją działań w 

ramach projektów pod względem zgodności z zasadami 

programu.
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

• Usługa preinkubacji

• Program mentoring

• Doradztwo w zakresie zakładania i 

prowadzenia firmy 

• Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy na 

inwestycje.

• Szeroka gama specjalistycznych szkoleń i warsztatów 

• Nieszablonowe miejsce do pracy – możliwość skorzystania z miejsca w 

naszej przestrzeni biurowej z dostępem do internetu i urządzeń biurowych. 
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Co możemy zaoferować?

• współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania nowych technologii a także 

ulepszania już istniejących procesów technologicznych,

• ocenę innowacyjnych rozwiązań potwierdzoną wydaniem opinii o innowacyjności 

transfer wiedzy, poprzez organizację projektów, spotkań i szkoleń o charakterze 

innowacyjnym, związanych z branżą Przedsiębiorcy,

• wsparcie doradcze i konsultacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

• pomoc w kreowaniu wspólnych inicjatyw gospodarczych między Partnerami 

Centrum,

• wsparcie przy realizacji projektów realizowanych w ramach programów unijnych,

• program preinkubacji w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
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Nasze doświadczenie

• Usługi prowadzone przez RCTWiTI PWSZ w Nysie 

zarejestrowane są w Krajowym Systemie Usług i Rejestrze Usług 

Rozwojowych  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

• Wdrożony w PWSZ w Nysie System Zarządzania Jakością spełnia 

wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz rozporządzenia 

Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

• Posiadamy certyfikaty w zakresie systemu zarządzania 

środowiskowego ISO 14001 oraz zarządzania energią ISO 50001

• Dotychczas podpisaliśmy ponad 100 umów o współpracę 

• Uzyskaliśmy dofinansowanie dla 54 projektów na łączną kwotę 

ponad 40 mln. zł



13

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy 
i Technologii Innowacyjnych
ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa
tel: 77 409 08 70
email: rctwiti@pwsz.nysa.pl

Dziękuję za uwagę


