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UCZELNIE POLSKIE I ZAGRANICZNE
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W WARSZAWIE
60

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22 589 36 06
www.aps.edu.pl
e-mail: aps@aps.edu.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) jest publiczną
uczelnią pedagogiczną o 100-letniej, najdłuższej w Polsce tradycji. Atuty Akademii to
przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna,
uznanie ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Studia prowadzone są zgodnie z wymaganiami europejskimi, w trybie studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są studia podyplomowe.
APS przygotowuje do pełnienia zawodów cieszących się zaufaniem społecznym i wysokim prestiżem.
#Uczymy pomagać!

63

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
tel. 261 813 137, 513 382 871
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj
e-mail: rekrutacja@akademia.mil.pl
KIERUNKI STUDIÓW W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego:
• bezpieczeństwo narodowe
• bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
• bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
• bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Zarządzania i Dowodzenia:
• lotnictwo
• zarządzanie i dowodzenie
• logistyka
Wydział Zarządzania i Dowodzenia:
• lotnictwo
• zarządzanie i dowodzenie
• logistyka

Wydział Wojskowy:
• obronność
• dowodzenie
Instytut Prawa:
• administracja
• prawo
Instytut Historii Wojskowej:
• historia
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14
tel. 81 445 41 37
www.kandydat.kul.pl
e-mail: rekrutacja@kul.pl
KUL to wyjątkowy uniwersytet – jedyny taki w całej Polsce, gdzie ważna jest zarówno jakość kształcenia, jak również poczucie wspólnoty.
Oferta dydaktyczna to szeroki zakres studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, szkoła doktorska oraz liczne kursy i studia podyplomowe. Studia prowadzone są w obszarze nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, filozoficznych,
prawnych, przyrodniczych, ścisłych oraz nauk o zdrowiu.
Uczelnia oferuje akademiki, stypendia, nowoczesną bazę sportową oraz wsparcie
przy wejściu na rynek pracy.
31

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
tel. 261 517 733
www.law.mil.pl
e-mail: rekrutacja@law.mil.pl
Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza pod swoje skrzydła! Maturzyści mają szansę
spełnić marzenia o lataniu oraz studiować na kierunkach związanych z lotnictwem. Szczegóły, wymagania oraz terminy rekrutacji na www.law.mil.pl
Szkoła Orląt to nie tylko piloci, to również kontrolerzy ruchu lotniczego, logistycy, nawigatorzy, operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) i wiele innych zawodów
ściśle związanych z lotnictwem. Kandydaci podkreślają, że wśród czynników determinujących do udziału w rekrutacji jest: chęć wstąpienia do Sił Zbrojnych RP, elitarność zawodu i ogromny prestiż Szkoły, a w perspektywie – dużo możliwości rozwoju zawodowego.
55

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. 42 631 20 10
www.p.lodz.pl
e-mail: promocja@info.p.lodz.pl
Oferujemy ponad 60 kierunków studiów w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy.
Jesteśmy 5. uczelnią techniczną w Polsce wg rankingu „Perspektyw”.
W Centrum Kształcenia Międzynarodowego prowadzimy bezpłatne studia w językach obcych. Co roku kilkuset naszych studentów wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety. W prestiżowym rankingu U. S. News Best Global Universities Politechnika Łódzka została
sklasyfikowana aż w czterech dyscyplinach.
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POLITECHNIKA RZESZOWSKA

35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 865 11 00
www.prz.edu.pl
e-mail: kancelaria@prz.edu.pl
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to naukowa wizytówka Rzeszowa. Ta
najstarsza techniczna uczelnia w południowo-wschodniej Polsce oferuje 31 kierunków studiów. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne, znakomita kadra naukowa, możliwość wyjazdów zagranicznych, staży i praktyk oraz rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych
sprawiają, że Politechnika zapewnia wysoki poziom kształcenia i możliwość zdobycia kwalifikacji cenionych przez pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą.

71

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
tel. 32 400 30 55
www.polsl.pl
e-mail: rekrutacja@polsl.pl
Politechnika Śląska to jedna z najwyżej ocenianych uczelni technicznych o ponad 76letniej tradycji dydaktycznej, badawczej i naukowej.
Politechnika Śląska kształci ponad 17 000 studentów na wszystkich trzech poziomach
studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim, głównie na kierunkach inżynierskich,
technologicznych i architektonicznych. Wszystkie te działania prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach i salach wykładowych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uczelni.
Jedenaście wydziałów znajduje się w Gliwicach, dwa w Katowicach i dwa w Zabrzu.

54

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
tel. 22 234 74 12
www.pw.edu.pl
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Jak to działa? Z czego jest zrobione? Czy da się coś zrobić inaczej, lepiej, a może wymyślić
coś zupełnie nowego?
Bez ciekawości nie ma zmiany. Bez zmiany nie ma postępu.
Politechnika Warszawska szuka tych, którzy uwielbiają zadawać sobie pytania – dopóki nie znajdą odpowiedzi, szukają, próbują i testują. Genialne pomysły powstają metodą prób i błędów. Nie wierzysz? Przyjdź, porozmawiaj ze studentami i przekonaj się, że
PW to cały kampus możliwości.
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POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 71 320 41 11
www.rekrutacja.pwr.edu.pl
www.pwr.edu.pl
www.facebook.com/RekrutacjaPWr
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl
Politechnika Wrocławska jest jedną z największych polskich uczelni technicznych.
Pod kierunkiem 2093 nauczycieli akademickich kształci ponad 24 tys. studentów na 13
wydziałach: Architektury, Budownictwa, Chemicznym, Informatyki i Telekomunikacji, Elektrycznym, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Zarządzania, Mechaniczno-Energetycznym, Mechanicznym, Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki,
Fotoniki i Mikrosystemów oraz Matematyki. Zajęcia prowadzone są we Wrocławiu oraz
w filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Chcesz sprawdzić przed maturą wiedzę z matematyki lub fizyki? Skorzystaj z bezpłatnych
Korespondencyjnych Kursów Przygotowawczych z matematyki lub fizyki. Więcej informacji na stronie rekrutacja.pwr.edu.pl

5

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Dział Rekrutacji/ Admissions Office
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
tel. 22 564 77 76
www.sgh.waw.pl
e-mail: admission@sgh.waw.pl
e-mail: arekrutacja@sgh.waw.pl
Łączymy 115 lat doświadczeń z najnowszymi trendami w kształceniu kadr dla biznesu.
Wykłady prowadzą tu najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści z dziedziny finansów, ekonomii, zarządzania, a także obszarów powiązanych z wiedzą ekonomiczną i naukami społecznymi.
Nasi studenci pytani, co kierowało ich decyzją o wyborze uczelni, najczęściej wskazują jakość kształcenia, największe możliwości rozwoju i prestiż dyplomu, który od lat jest gwarancją sukcesu na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
Staramy się, aby nasi studenci wiedzieli, że sukces jest budowany nie tylko w sali wykładowej czy na wymianie międzynarodowej. Dobrym tego przykładem są nasi wybitni studenci
i absolwenci, którzy w SGH mogli swobodnie rozwijać pomysł na siebie. Warto skorzystać
z takiej szansy, jaką daje wiodąca uczelnia ekonomiczna w Polsce.
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SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

01-629 Warszawa, ul. Juliusza Słowackiego 52/54
tel. 22 561 79 92
www.sgsp.edu.pl
www.irk.sgsp.edu.pl
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie, posiadająca status uczelni akademickiej, jest publiczną uczelnią służb państwowych o uznanej renomie w obszarze badań i kształcenia najlepszych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, w tym oficerów pożarnictwa. SGSP to
jednocześnie jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej.
Studenci SGSP mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach życia naukowo-studenckiego.

29

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 10 00
www.sggw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
SGGW to najstarsza i jedna z najlepszych uczelni przyrodniczo-rolniczych w Polsce.
Kształci na 39 kierunkach studiów (w tym 11 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii, technologii biomedycznej, przez architekturę krajobrazu, leśnictwo, dietetykę,
po Organic Agriculture and Food Production. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
młodzieży w kraju i za granicą, ceniona za dbałość o jakość kształcenia oraz wierność tradycjom uniwersyteckim.
Programy studiów są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy.
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
tel. 12 293 55 69
www.uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tys. studentów, Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu
ekonomicznym w Polsce.
Nasi studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach: Ekonomii, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

32

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
tel. 61 829 43 76
www.uam.edu.pl
e-mail: dnuam@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z trzech najlepszych uniwersytetów w Polsce. UAM znajduje się w elitarnym gronie uczelni badawczych, które
otrzymują dodatkowe środki finansowe na badania naukowe.
Dla kandydatów na studia to przede wszystkim uczelnia, którą wyróżnia różnorodna oferta edukacyjna. Oferujemy 120 kierunków i 80 specjalności na studiach I i II stopnia. Miejsce dla siebie znajdą u nas umysły ścisłe i dusze humanistyczne. UAM to 20 wydziałów
i 4 filie, które znajdują się w Kaliszu, Pile, Słubicach i Gnieźnie. Z każdym rokiem przybywa kierunków prowadzonych w języku angielskim, np. ochrona środowiska, matematyka, informatyka czy stosunki międzynarodowe.
UAM przygotował dla studentów cały system wsparcia, od miejsc w akademikach, przez
system premiowania studentów za ich osiągnięcia, po granty umożliwiające realizację
projektów naukowych.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

Welcome Centre
30-060 Kraków, ul. Ingardena 6
tel. 12 663 26 62, 12 663 26 60
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. Ponownie jesteśmy najlepsi w kraju, co potwierdza Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021, w którym nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce.
Obecnie Uniwersytet łączy najlepsze tradycje z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające tu edukację inwestują w swoją przyszłość, kształcąc się na studiach licencjackich, magisterskich, a także w szkołach doktorskich. Nasz dyplom to prestiż i ważny
atut u progu kariery zawodowej. Oferujemy ponad 130 studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 140 studiów drugiego stopnia. Na 16 wydziałach
kształci się prawie 35 000 studentów.
W skład uczelni wchodzą: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział
Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Uniwersytet współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę
dydaktyczną tworzy prawie 4000 wykładowców – wybitnych naukowców i specjalistów.
Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na uczelnie zagraniczne w ramach podpisanych
porozumień o współpracy bilateralnej. Dzięki nim można bezpłatnie studiować w jednej
z ponad 300 jednostek partnerskich na całym świecie
Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom wsparcie materialne poprzez: stypendium UJ,
stypendium rektora, stypendium socjalne oraz własne fundusze stypendialne. Stypendystami krakowskiej uczelni mogą zostać także zwycięzcy i laureaci olimpiad przedmiotowych.
Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego wspiera rozwój zawodowy studentów i absolwentów UJ oferując między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty, targi pracy oraz staże i praktyki zawodowe.
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UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. 22 569 68 32
www.uksw.edu.pl
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest chętnie wybieraną uczelnią publiczną w Warszawie. Kształci w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. UKSW wyróżnia doświadczona kadra
naukowa, innowacyjne projekty oraz przyjazna atmosfera. W ostatnich latach Uczelnia
prężnie przekształca się w nowoczesne centrum naukowo-badawcze. Zajęcia praktyczne
odbywają się w specjalistycznych laboratoriach czy studiu technik radiowo-telewizyjnych.
42

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 537 58 70
www.rekrutacja.umcs.pl
e-mail: rekrutacja@umcs.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate
doświadczenie stanowią nasze atuty. UMCS prowadzi kształcenie na 12 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na 80 kierunkach studiów oraz blisko 250 specjalnościach.
Co roku proponujemy kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepszamy dostępną
już ofertę za pomocą unikalnych i praktycznych specjalizacji.
Jesteśmy instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 1944 roku pełnimy funkcję kulturo- i opiniotwórczą oraz wnosimy istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło blisko 260 tys. absolwentów.
Obecnie na UMCS funkcjonuje niemal 150 kół naukowych i organizacji ogólnouczelnianych, które skupiają aktywnych, organizujących ciekawe inicjatywy młodych ludzi.
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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

20-059 Lublin, Aleje Racławickie 1
tel. 81 448 53 96
www.umlub.pl
www.blask.umlub.pl
e-mail: blask@umlub.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie od ponad 70 lat kształci studentów w zakresie nauk
medycznych na sześciu wydziałach i 16 kierunkach. Prowadzimy 4 programy w języku angielskim, mamy ponad 1000 studentów z zagranicy.
Zapraszamy na nowy kierunek – Psychologię oraz odmienioną Dietetykę i Ratownictwo
Medyczne.
Wyróżniamy się innowacyjnymi programami studiów przystosowanymi do współczesnego rynku pracy, bazą kliniczną i Centrum Symulacji Medycznej, doświadczoną kadrą oraz
poziomem umiędzynarodowienia.

74

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
tel. 665 866 669, 71 784 12 53
www.rekrutacja.umw.edu.pl
e-mail: rekrutacjaumw@umw.edu.pl
e-mail: aadmission@umw.edu.pl
Razem tworzymy przyszłość medycyny. Kształcimy ekspertów w 10 zawodach medycznych, poszukiwanych na rynku pracy.
Praktyczną naukę studenci zaczynają w pracowniach, laboratoriach i Centrum Symulacji
Medycznej. Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywają głównie w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym (największym szpitalu w regionie) i w Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej.
Na UMW działa niemal 120 organizacji studenckich. Studenci mogą liczyć na miejsce
w akademiku, stypendia i wyjazdy.
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UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
tel. 58 558 62 74
www.umg.edu.pl
e-mail: promocja@umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią kształcącą przyszłych oficerów marynarki
handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej.
Praktyki na statkach, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie
na drugi koniec świata. Studia, które przygotowują do ciekawej, dobrze opłacalnej pracy,
a jednocześnie stwarzają ogromne możliwości swoim absolwentom. Studia wymagające, ale dające niesamowitą możliwość rozwoju i będące początkiem wspaniałej przygody.
Szeroki wachlarz kierunków i specjalności (morskich i lądowych), wykwalifikowana kadra
naukowa i możliwość zyskania praktycznej wiedzy – to niezbity dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą korzystnie zainwestować w swoją przyszłość.
Wyjątkowość oraz konkurencyjność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni stanowią m.in. specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Swoją bogatą ofertą edukacyjną UMG odpowiada
na aktualne zapotrzebowanie wymagającego rynku pracy. Uniwersytet kształci przyszłych
oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim.
Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości oraz Instytut Morski, w ramach
których Uczelnia rozwija swoją działalność badawczą, naukową i dydaktyczną.
9 kierunków studiów do wyboru: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych, Nawigacja, Transport, Zarządzanie, Nauki o Jakości, z pewnością pozwolą na wybór
właściwego kierunku nauki i dalszej kariery zawodowej.
Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem trzech statków: sławnego na całym świecie
żaglowca „Dar Młodzieży”, nowoczesnego statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II”
oraz statku badawczego „IMOR”, który jest pierwszą polską jednostką przystosowaną
do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych.
Wybierz kierunek z przyszłością! Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!
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UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE
58

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14
www.up.krakow.pl
e-mail: info@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia z 75-letnimi tradycjami, na której
kształci się około 16 tysięcy studentów. Studia realizowane są w 22 Instytutach na ponad 60 kierunkach. Oferta obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, szkołę doktorską oraz studia podyplomowe. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra
dydaktyczna i naukowa.
Studenci korzystają z nowoczesnych sal multimedialnych, pracowni komputerowych i laboratoriów. Poprzez uczestnictwo w organizacjach studenckich, kołach naukowych i sekcjach studenci mogą rozwijać swoje pasje.

50

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 48 60
www.urk.edu.pl
e-mail: promocja@urk.edu.pl
Wiodąca Uczelnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Szczyci się długą i bogatą
historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Prowadzi studia z zakresu
nauk ekonomicznych, chemicznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych. Studenci mają do dyspozycji szereg stypendiów oraz cztery nowoczesne akademiki zlokalizowane blisko centrum miasta. Uniwersytet Rolniczy kształci
na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do przyszłościowych potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia oraz przemian społeczno-gospodarczych
zachodzących w Polsce i Unii Europejskiej.
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a
tel. 91 444 11 60, 91 444 10 31, 91 444 10 29
www.kandydaci.usz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński to dynamicznie rozwijająca się, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim.
Obecnie na jej siedmiu wydziałach studiuje ponad 11 500 studentów.
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego obejmuje studia pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą naszej Uczelni.
75

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
tel. 89 524 51 51, 89 524 52 29
www.uwm.edu.pl
www.rekrutacja.uwm.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl
Szukasz studiów, po których nie będziesz mieć problemów ze znalezieniem pracy? A może pociąga cię świat biznesu i chcesz założyć własną firmę? Jeśli marzysz o studiach, które będą jednocześnie czasem wszechstronnego rozwoju, to wybierz Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. UWM ma bardzo bogatą ofertę kształcenia – oferuje 75
atrakcyjnych kierunków ze wszystkich obszarów nauk.
Studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim to nauka, ale i fascynująca przygoda.
Przekonaj się!
Szczegóły na stronie www.rekrutacja.uwm.edu.pl
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WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
W WARSZAWIE
4

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
• facebook: WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
• youtube: UczelniaWAT
• twitter: WAT_edu
• instagram: wat_edu
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to największa i najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna uczelnia publiczna w Polsce. Istnieje
od 1951 roku, tj. już ponad 70 lat. Kształci na jednolitych studiach magisterskich kandydatów na oficerów, a ponadto dla osób cywilnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie) oraz drugiego stopnia
(magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów.
W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska. Akademia prowadzi studia podyplomowe oraz kursy zarówno dla żołnierzy jak i dla osób cywilnych.
W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.
UWAGA:
• rejestracja na jednolite studia magisterskie (tzw. wojskowe):
od 1 marca do 31 maja 2022 r.
• rejestracja na studia cywilne: od 1 marca do 15 lipca 2022 r.
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STUDIUJ W BIAŁYMSTOKU

www.bialystok.pl
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
tel. 85 746 71 47
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
tel. 85 748 54 73
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
tel. 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl
Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet
w Białymstoku to trzy największe uczelnie w Białymstoku, z wieloletnim doświadczeniem, historią i tradycją. W ich ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki medyczne, prawnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, filologiczne i techniczne. Uczelniane kampusy są
zlokalizowane w pobliżu centrum miasta. Stolica województwa, położona w sercu Zielonych Płuc Polski, dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których żyje się najlepiej.
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UCZELNIE NIEPUBLICZNE
9

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE

02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3
tel. 22 457 23 00
www.vistula.edu.pl
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
AFiB Vistula jest najstarszą z działających niepublicznych uczelni w Polsce. Powstała
w 1992 r. Od 2019 r. jej filią jest Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
W prestiżowym Rankingu Niepublicznych Szkół Wyższych Perspektywy 2021 zajmuje 4.
miejsce.
AFiB Vistula jako jedna z niewielu w Polsce posiada pełen zakres akredytacji ACCA, a specjalność „Zarządzanie projektami w organizacji” na kierunku Zarządzanie posiada akredytację PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC).
Wszystkie kierunki są prowadzone po polsku i angielsku.
9

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA

02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3
tel. 22 457 23 00
www.vistula.edu.pl
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
SGTIH Vistula to pierwsza liga uczelni biznesowych o takim profilu, istniejąca na rynku
już 25 lat.
W jej ofercie znajdziesz unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, po polsku i angielsku. Możesz też
uzyskać uznawane na całym świecie certyfikaty zawodowe – Approved Coaching Specific
Training Hours w International Coach Federation (ACSTH ICF), MPI Global Certificate Training, Certified Incentive Specialist i Fitness Wellness MANAGER.
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AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
www.kozminski.edu.pl
e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl
Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Trzy filary kształcenia to: zarządzanie, finanse
i ekonomia, prawo.
Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia w języku polskim i angielskim oraz jednolite magisterskie (prawo). Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne kierunki podyplomowe,
w tym MBA, a także programy szkoły doktorskiej.
Od 2009 roku Akademia jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata.
Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” Akademia znajduje się w ścisłej czołówce uczelni ekonomicznych w Polsce i niezmiennie od ponad 20 lat zajmuje I miejsce wśród
szkół niepublicznych.
O jakości studiów w ALK, a co za tym idzie rozpoznawalności dyplomu w kraju i za granicą, świadczą posiadane międzynarodowe akredytacje, tworzące tzw. „potrójną koronę”:
EQUIS, AMBA i AACSB.
Nieodłącznym elementem studiów w Koźmińskim jest możliwość wyjazdu na wymianę zagraniczną. Akademia ma podpisane umowy z ponad 230 uczelniami na całym świecie. Studenci realizują też zagraniczne praktyki i staże.
W Akademii laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie, a finaliści
z 50% zniżką. Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny, jak np. stypendia dla najlepszych kandydatów.
Uczelnia powstała w 1993 r. Obecnie w ALK kształci się 10 tys. studentów i studentek.
Na rynku pracy działa ponad 60 tys. absolwentów Koźmińskiego. Pracują jako menedżerowie, finansiści i prawnicy, marketingowcy, medioznawcy, psychologowie biznesu, politycy i urzędnicy. Prowadzą własne firmy, startupy, fundacje w kraju i za granicą. Łączy ich
jedno – zmieniają świat na lepszy z pełnym zaangażowaniem, energią, kreatywnością
i etyczną postawą.
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BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA
85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4c
tel. 881 331 531
www.bsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@bsw.edu.pl
Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 r.
Stawiamy przede wszystkim na praktyczne kształcenie studentów. Dysponujemy doskonale wyposażonymi pracowniami, a dla kierunków medycznych posiadamy własne centrum medyczne, pozwalające na kształcenie praktyczne w różnych zakresach. Ściśle
współpracujemy z firmami z regionu, co umożliwia przygotowanie kadr w oparciu o najnowsze trendy i standardy nowoczesnych przedsiębiorstw. Przygotowanie praktyczne
odróżnia nas od większości innych uczelni. Dodatkowym atutem jest kadra naukowa, którą stanowią osoby czynne zawodowo lub posiadające bogate doświadczenie praktyczne
w dziedzinach, w których przekazują wiedzę studentom. Wykształciliśmy setki specjalistów z różnych dziedzin. Jest to dowód na to, że prowadzony przez nas system nauczania się sprawdza, nasi absolwenci znajdują pracę, czasem już podczas studiów, będąc
na praktykach w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach.
Łączymy teorię z praktyką bazując na wiedzy i doświadczeniu kadry dydaktycznej.
Kształcimy w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach i własnym centrum medycznym.
Współpracujemy z renomowanymi instytucjami i firmami regionu w praktycznym szkoleniu studentów.

38

MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA W WARSZAWIE

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
tel. 22 243 73 37 wew. 1
www.mum.edu.pl
e-mail: rekrutacja@mum.edu.pl
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie powstała w 2004 roku i od początku
swojego istnienia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce
i Unii Europejskiej.
Studenci naszej Uczelni zdobywają solidną wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy.
Prowadzimy studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym.
Kształcimy na kierunkach Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Optometria oraz Medycyna osteopatyczna.

SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

23

EXPO XXI Warszawa
SALON

SZKÓŁ WYŻSZYCH

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH
W WARSZAWIE
66

02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
tel. 22 584 45 03
www.pja.edu.pl
e-mail: promocja@pjwstk.edu.pl
PJATK, czyli Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, jest jedną
z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce. Od lat kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, architektury wnętrz, sztuki oraz projektowania
graficznego. PJATK zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i wyróżniana jest
zarówno przez studentów, wykładowców, jak i media.
Absolwenci Polsko-Japońskiej należą do najlepiej zarabiających absolwentów uczelni.
51

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29
tel. 55 615 13 73
www.powislanska.edu.pl
e-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl
Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą główną w Kwidzynie systematycznie rozszerza
swoją ofertę akademicką poprzez oferowanie nowych kierunków studiów oraz otwieranie kolejnych jednostek naukowo-dydaktycznych. Uczelnia od roku akademickiego 2021/2022 prowadzi nowo otwartą filię w GDAŃSKU, a także w roku
akademickim 2022/2023 rozpoczyna działalność dydaktyczną w TORUNIU oraz
w KOŚCIERZYNIE. Powiślańska Szkoła Wyższa posiada dwa Wydziały: Wydział Nauk
o Zdrowiu i Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych.

26

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

00-842 Warszawa, ul. Łucka 11
tel. 22 656 36 18
www.warszawa.san.edu.pl
e-mail: warszawa@san.edu.pl
Społeczna Akademia Nauk jest największą niepubliczną uczelnią w Polsce. Ośrodki między innymi w Łodzi czy w Warszawie kształcą łącznie na 25 kierunkach o charakterze artystycznym, ekonomicznym, humanistycznym, medycznym, prawnym, społecznym oraz
technicznym. Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia,
seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz studia przez Internet. Studenci mają
możliwość uczęszczania na zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zarówno
w języku polskim, jak i angielskim.
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UCZELNIA COLLEGIUM INTERMARIUM W WARSZAWIE

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
tel. 783 687 888
www.collegiumintermarium.org
e-mail: kontakt@collegiumintermarium.org
Collegium Intermarium – jesteśmy Uczelnią kształcącą przyszłe elity prawnicze. Na naszych studiach powracamy do tradycyjnego procesu nauczania opartego o relację mistrz-uczeń. Studentowi przypisywany jest mentor prowadzący go przez cały tok studiów.
Do naszych atutów należą: nauczanie dwóch języków obcych, międzynarodowa kadra,
dodatkowe przedmioty ekonomiczne, symulacja rozpraw sądowych, praca na zanonimizowanych aktach. Najlepsi studenci mają możliwość uzyskania stypendiów.

43

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43
tel. 22 543 55 05
www.rekrutacja.lazarski.pl
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią niepubliczną w Warszawie. Studia prowadzimy na Wydziale Medycznym, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kurs Seminarium
Doktoranckie (prawo), MBA, LLM, szkolenia i kursy językowe. Kształcimy także na prestiżowych kierunkach związanych z awiacją. Nowością w ofercie jest specjalność Airline Management skierowana m.in. do przyszłych menedżerów branży lotniczej.
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WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA – SZKOŁA WYŻSZA

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a
tel. 22 862 32 24
www.wsz-sw.edu.pl
e-mail: dziekanat@wsz-sw.edu.pl
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.12.1992 r., wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez MNiSW pod nr 12. WSZ-SW
jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Warszawie.
WSZ-SW kształci na studiach I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich),
w dziale Ekonomia na kierunku Zarządzanie (o profilu praktycznym) w zakresie między
innymi zarządzania: przedsiębiorstwem, finansami i bankowością, w rachunkowości, w logistyce, w marketingu, personelem, w administracji publicznej, bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, jakością, projektami, innowacjami.
WSZ-SW oferuje studentom jedno z najniższych czesnych w Warszawie 1.940 zł za semestr na studiach licencjackich niestacjonarnych, 1.999 zł na studiach stacjonarnych (czesne niezmienne przez cały okres studiów), zwiększoną ilość języka angielskiego
na studiach stacjonarnych (każdego dnia edukacyjnego dwie godziny języka angielskiego
biznesowego), a od drugiego roku praktyki w renomowanych firmach. Oferuje również
darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł netto miesięcznie oraz stypendium rektorskie za uzyskanie średniej powyżej 4,51.
Do dyspozycji studentów są biblioteka (ponad 10 tys. pozycji), Bufet oraz parking dla
ok. 80 samochodów.
25

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE

03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25
tel. 22 256 23 04
www.wsb.pl/warszawa
e-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie to uczelnia, która umożliwia studentom efektywne łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie od rodzaju i kierunku studiów, WSB działa w myśl idei work-life balance, zapewniając jednocześnie możliwość
udziału w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach, wyjazdach zagranicznych,
a także kołach naukowych. Prowadzi studia w języku polskim i angielskim w ramach studiów I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia dualne – połączenie studiów magisterskich z podyplomowymi (2 dyplomy w 2 lata).
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WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NATIONAL LOUIS UNIVERSITY
Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU
18

19

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27
tel. 18 449 91 90
https://www.wsb-nlu.edu.pl/
e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu to wybitna kadra wykładowców, do tego nowoczesne metody kształcenia i kierunki, które są dopasowane do wymogów rynku pracy.
Na WSB-NLU stawiamy na kształcenie specjalistów, którzy rzeczywiście są poszukiwani
przez pracodawców. Stąd skupienie się na trzech dziedzinach – informatyce, zarządzaniu oraz psychologii. Zajęcia przygotowują studentów do wyzwań stawianych przez rynek pracy, a szeroki wybór specjalności pozwala im od razu skupić się na konkretnej
ścieżce rozwoju.
Od 30 lat zaletą uczelni jest przywiązywanie wagi do praktycznej edukacji. Stawiamy na nauczanie poprzez projekt learning! WSB-NLU to sposób kształcenia i dostęp do nauczania
dla każdego studenta. Dzięki nowoczesnemu systemowi CloudA™ i formule RealTime Online studenci mogą uczyć się z dowolnego miejsca na ziemi.

30

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

00-972 Warszawa, ul. Olszewska 12
tel. 22 825 80 34 – 35
www.wseiz.pl
profil Facebook: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (www. facebook.com/wseiz)
e-mail: rektorat@wseiz.pl
Od 27 lat WSEiZ w Warszawie jest najlepszą niepubliczną uczelnią techniczno-artystyczną w Polsce!
Na wydziałach Architektury (kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Wzornictwo) oraz Inżynierii i Zarządzania (kierunki: Informatyka,
Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne) kształcimy inżynierów, inżynierów architektów, licencjatów, magistrów inżynierów oraz magistrów.
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WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZADZANIA WIT
W WARSZAWIE
41

01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
www.wit.edu.pl
www.facebook.com/WSISiZ
www.linkedin.com/school/wit-szkola-wyzsza-pod-auspicjami-pan
www.instagram.com/wsisiz
twitter.com/wsisiz
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształcimy informatyków, grafików,
menedżerów.
Doskonalimy kwalifikacje od blisko 30 lat. Studia I i II stopnia, podyplomowe i kursy. Oferujemy praktyczny wymiar studiów – współpracujemy z pracodawcami i praktykami. Studenci zdobywają wiedzę w świetnie przygotowanym środowisku: centrum IT, strefa
studenta, innowacyjne rozwiązania. Studentom i kandydatom zapewniamy sprawną obsługę procesu dydaktycznego poprzez nowoczesne technologie komunikacji.
62

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE

02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
tel. 22 562 35 00
www.wsiiz.pl
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych
umiejętności w zakresie m.in.: kosmetologii, chemii ogólnej, chemii kosmetycznej, chemii
żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji.
Oferujemy nowoczesny i dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy program
studiów opracowany z naciskiem na praktykę.
Oferta edukacyjna dla maturzystów:
studia licencjackie: Kosmetologia, Dietetyka (Dietetyka kliniczna, Dietetyka stosowana)
studia inżynierskie: Chemia ogólna, Chemia kosmetyczna, Chemia żywności (Jakość i bezpieczeństwo żywności), Inżynieria ochrony zdrowia i promocja (Bezpieczeństwo produktu
kosmetycznego, Bezpieczeństwo żywności)
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WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE

03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36
tel. 22 590 07 30
www.wsm.warszawa.pl
e-mail: rekrutacja@wsm.warszawa.pl
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to jedna z najpopularniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację
młodzieży. Oferta edukacyjna WSM jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności
zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy
socjalnej. WSM otrzymała na przestrzeni lat wiele akredytacji, certyfikatów i nagród
za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz regularnie zajmuje
wysokie miejsca w rankingach.
Uczelnia posiada nowoczesny kampus. Poza bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo-rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik na 300 miejsc, biblioteka, punkty
gastronomiczne.

76

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

01-242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38A
tel. 22 624 95 60
www.wstijo.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wstijo.edu.pl
Kształcimy od 20 lat. 8000 tysięcy studentów, 50 partnerów krajowych i 30 zagranicznych.
Realizujemy studia o profilu praktycznym na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Filologia, w tym autorski program Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii, oraz prowadzimy studia podyplomowe na kierunku Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla
nauczycieli.
Erasmus+, WSTiJO prowadzi współpracę z uczelniami zagranicznymi m.in. w Hiszpanii,
Chorwacji, na Węgrzech i na Cyprze.
WSTiJO była i jest wielokrotnym laureatem Wiadomości Turystycznych w kategorii Najlepsza Uczelnia Turystyczna o profilu praktycznym.
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INNI WYSTAWCY
53

COVENTRY UNIVERSITY WROCŁAW

53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 17
tel. 71 748 85 55
www.oventry.ac.uk/wroclaw
e-mail: wroclawapplications@coventry.ac.uk
Brytyjska edukacja jest wysoko ceniona przez profesjonalistów na całym świecie, przez
co cieszy się niezmiennym zainteresowaniem wśród studentów. Coventry University, jako pierwszy brytyjski uniwersytet otworzyło filię w Polsce, pozwalając na uzyskanie brytyjskiego dyplomu bez wyjeżdżania z kraju.
Najlepsza edukacja to taka, która stawia potrzeby studenta na pierwszym miejscu. Tworzymy programy we współpracy z biznesem, by odpowiadać na zapotrzebowanie rynku
i zmaksymalizować potencjał zawodowy. Studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach, dzięki którym można zdobyć praktyczne doświadczenie, które może zaowocować
stałym zatrudnieniem po uzyskaniu dyplomu.
46

CULTURAL CARE AU PAIR

00-689 Warszawa, ul. Poznańska 37
tel. 500 061 747
www.culturalcare.pl
e-mail: aupair.pl@culturalcare.com
Cultrual Care Au Pair to agencja zajmująca się koordynacją wyjazdów w charakterze au
pair do USA. Udział w programie mogą wziąć osoby w wieku 18-26. Au pair mieszka z rodziną goszczącą, uczestniczy w zajęciach na lokalnym college'u i pomaga opiekować się
dziećmi. W zamian ma możliwość poznania życia w nowym kraju i nowej kulturze oraz
tworzenia niezapomnianych wspomnień.
75

STUDY IN GERMANY – LAND OF IDEAS

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
00-108 Warszawa, ul. Zielna 37
tel. 22 395 54 00
www.study-in-germany.de
www.daad.pl
e-mail: daad@daad.pl
Study in Germany
Germany is an attractive place to study and German university degrees are highly respected by employers worldwide. „Study in Germany – Land of Ideas” is the official campaign
by the Federal Government of Germany for Germany as a study location.
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DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

Zapraszamy dziewczyny na studia techniczne – konsekwentnie od 15. lat!
Tradycyjnym zwieńczeniem corocznego cyklu wydarzeń w ramach kampanii Dziewczyny
na Politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! jest Ogólnopolski Dzień Otwarty (nie tylko) dla
Dziewczyn (w tym roku odbył się 7 kwietnia). W czasie Dnia Otwartego, który organizowany jest w ramach kampanii, prezentowały się uczelnie techniczne i uniwersyteckie wydziały ścisłe. Dobra wiadomość jest taka, że tegoroczny Dzień Otwarty wrócił (częściowo)
do formy stacjonarnej: uczelnie otworzyły swoje podwoje dla kandydatek i kandydatów,
natomiast online było można śledzić transmisję poświęconą jubileuszowi kampanii. Jak
co roku opublikowany też został raport „Kobiety na Politechnikach 2022” przygotowany
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (dostępny na stronie: (www.dziewczynynapolitechniki.pl/raport)
Uczelnie biorące udział w akcji Dziewczyny na Politechniki! 2022
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Uniwersytet Morski w Gdyni
• Akademia Morska w Szczecinie
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Śląska
• Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania/University of Ecology and Management
Wydziały biorące udział w akcji Dziewczyny do ścisłych! 2022:
• Instytut Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku
• Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
• Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
• Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Szczegółowe informacje o akcji znajdziecie na: www.dziewczynynapolitechniki.pl

SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

32

EXPO XXI Warszawa
SALON

11

SZKÓŁ WYŻSZYCH

SHESNNOVATION ACADEMY! Badanie „Jakiego świata chcą młode osoby?”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” prowadzi obecnie badanie podejścia młodego pokolenia do wyzwań stojących przed naszą cywilizacją w najbliższej przyszłości, a także jego ambicji i celów (w tym szeroko pojętych: równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym, równości płci, zasad zrównoważonego rozwoju, chęci objęcia przywództwa, planów życiowych i pracy, itp.).
WEŹ UDZIAŁ W BADANIU: „Wartości młodych. Jakiego świata chcą młode osoby, młode
liderki/liderzy, przedsiębiorczynie/przedsiębiorcy, studentki/studenci kierunków technicznych i ścisłych oraz naukowczynie/naukowcy? i wygraj atrakcyjne nagrody (do wygrania
jest m.in. voucher do escape room on-line!).
Przyjdź na stoisko Perspektywy Women in Tech, wypełnij ankietę i odbierz swoją słodką
niespodziankę.
Zebrane wyniki posłużą nam do przygotowania raportu badawczego na temat młodego pokolenia w Polsce, jego ambicji i wizji przyszłości. Raport będzie dostępny m.in.
na stronie programu shesnnovation.pl

www.shesnnovation.pl
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PERSPEKTYWY WOMEN IN TECH

Od 15 lat wspieramy dziewczyny w wyborze kierunków technicznych i ścisłych w ramach
akcji Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!. Do tej pory wzięło w nich
udział 200 000 dziewczyn, a udział kobiet na politechnikach wzrósł o 10 punktów procentowych. Prowadzimy też szereg działań inspiracyjnych dla młodych kobiet w technologiach i nauce: IT for SHE, Lean in STEM, Girls go start-up! Academy, Shesnnovation
Academy, Dziewczyny do nauki!, Dziewczyny w Grze!, LeaderSHEp in Tech Academy, a także program stypendialny dla studentek informatyki: „Nowe Technologie dla Dziewczyn”
(wspólnie z Intel). W większość działań wbudowujemy element mentoringu – bo wierzymy w wartość relacji, w której osoby z doświadczeniem chcą się nim dzielić z dziewczynami z potencjałem.
Jesteśmy również organizatorami Perspektywy Women in Tech Summit – największego
wydarzenia dla kobiet w technologiach w tej części świata – gromadzącego 8500 uczestniczek i uczestników z 100 krajów świata. W tym roku Summit odbędzie się 7 i 8 czerwca
w Expo XXI w Warszawie. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji: www.womenintechsummit.pl
W krajach Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej prowadzimy promocję Polski jako
Hubu IT i program 400 grantów dla utalentowanych informatyczek na przyjazd na „Perspektywy Women in Tech Summit”. Nasze działania opieramy na badaniach, które opracowujemy w formie wartościowych raportów.

www.womenintechsummit.pl
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EF EDUCATION FIRST

00-689 Warszawa, ul. Poznańska 37
tel. 22 825 01 31
www.ef.com
e-mail: podrozejezykowe.pl@ef.com
Światowy lider edukacji językowej. Od ponad 50 lat misją EF jest sprawienie, aby ludzie
w różnym wieku i różnych narodowości mogli zyskać pewność siebie i wolność rozwoju.
Łączymy naukę języków obcych z wymianą kulturową i podróżami edukacyjnymi. Globalna sieć EF to 50 szkół na całym świecie i 10 języków obcych. Naukę możesz zacząć w dowolny poniedziałek roku, a swój wyjazd językowy zaprojektujesz zgodnie z Twoimi
możliwościami.
23

24

FUNDACJA DKMS

02-386 Warszawa, ul. Altowa 6 lok. 9
tel. 22 882 94 00
www.dkms.pl
e-mail: kontakt@dkms.pl
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz jako niezależna organizacja
pożytku publicznego. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 1 700 000 Dawców, spośród których 10 000 osób oddało swoje
komórki macierzyste lub szpik Pacjentom, dając tym samym szansę na wyzdrowienie.

PRACOWNIA BADANIA POTENCJAŁU TALENTMAP
00-586 Warszawa, ul. Flory 7 lok. 11
tel. 882 620 014
www.talentmap.pl
e-mail: dorota.zuchowicz@talentmap.pl
Firma TalentMap zajmuje się doradztwem edukacyjnym. Oferujemy pomoc przy wyborze szkoły średniej oraz uczelni. Doradzamy także w kwestiach zawodowych.
Prowadzone przez nas doradztwo edukacyjne ma na celu wspieranie młode osoby
w planowaniu ścieżki edukacyjnej, obejmującej kolejne etapy kształcenia, a także później – kariery zawodowej. Jest ono doskonałą formą pomocy dla osób poszukujących
oferty edukacyjnej sprofilowanej zgodnie z ich wymaganiami i oczekiwaniami. Udzielamy rad na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych klienta oraz posiadanych przez niego kompetencji.
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CENTRUM ZMIAN
Warszawa, ul. Lanciego 19,
Piaseczno, ul. Kościuszki 32b
Tel. 574663302
www.centrum-zmian.pl
Centrum Zmian – warsztaty rozwojowe dla młodzieży – autorski program „Moja przyszłość – mój wybór!”, konsultacje psychologiczne, psychoterapia.
Centrum Zmian to wyjątkowe miejsce, stworzone specjalnie dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie – prywatne, rodzinne, zawodowe. Przestrzeń na marzenia, planowanie,
rozwijanie swoich umiejętności. Życzliwy i wykwalifikowany zespół psychologów, pedagogów, psychoterapeutów.

79

UNIWERSYTET EUROPEJSKI VIADRINA WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ

D-15230 Frankfurt (Oder)
Große Scharrnstraße 59
tel. +49 335 5534 4306
www.europa-uni.de
e-mail: ochniowska@europa-uni.de
Uniwersytet Viadrina jest kameralną uczelnią o międzynarodowym charakterze.
5000 studentów z całego świata kształci się tutaj w dziedzinach prawa, ekonomii i kulturoznawstwa. Razem z uniwersytetami partnerskimi oferujemy możliwość zdobycia międzynarodowych podwójnych dyplomów.
W naszej ofercie mamy zarówno studia w języku niemieckim, jak i w języku angielskim.
We współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzimy także
wspólne, polsko-niemieckie kierunki studiów.
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STUDY INTERNATIONAL UK POLAND (SI UK), AVISTA STUDY ABROAD

00-024 Warszawa, Widok Towers
Al. Jerozolimskie 44, 11th Floor
tel. 730 75 74 85
www.studyin-uk.pl
www.avista.edu.pl
e-mail: warsaw@studyin-uk.com
SI-UK provides free independent advice and support to Polish students applying to study in
the UK.
As an official representative of UK universities operating to UK standards, students are guaranteed the same high quality service and support wherever they are in the world. We
work alongside UK education institutions and our education consultants can help you apply to any UK university, college or language school.
SI-UK services are available for free, with no fees involved using our specialist consultation
service. SI-UK’s primary objective is to match the individual priorities of each student with
the particular needs and requirements of each educational institution.
Since 2006, SI-UK has helped thousands of students join UK universities, secure scholarships
and pass English exams.
We continue to support students from their first enquiries, throughout the application process, and right up to their arrival in the UK and throughout their life at university.
49 MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 im. DR ANDRZEJA KROCINA
W WARSZAWIE

03-737 Warszawa, ul. Brzeska 12
tel. 22 628 13 41
www.msp3.waw.pl
e-mail: sekretariat@msp3.waw.pl
OFERTA Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie:

• uczymy na kierunkach Technik Dentystyczny, Higienistka Stomatologiczna, Technik Sterylizacji Medycznej
• od września 2022 r. planujemy nabór na nowe kierunki: Podolog, Asystentka Stomatologiczna
• pracujemy w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym
• zapewniamy bezpłatną naukę
• kształcimy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
• zapewniamy potrzebne materiały dydaktyczne, również na egzamin zawodowy
• gwarantujemy pomoc w organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców
• współpracujemy z firmami medycznymi na rynku polskim i zagranicznym
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STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE
02-101 Warszawa, ul. Grójecka 93
tel. 518 336 882
www.szkolymedyczne.eu/warszawa/kontakt/
facebook.com/spmiswarszawa
e-mail: warszawa@oswiatalingwista.eu
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, to miejsce, w którym prestiżowe kierunki znajdują się w zasięgu Twojej ręki. Kształcimy specjalistów z branży medycznej oraz obszaru
pomocy społecznej.
Zajęcia prowadzone pod okiem wykwalifikowanych wykładowców sprawiają, że absolwenci
szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Nasi słuchacze po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS.
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

WARSZAWSKA SZKOŁA REKLAMY/WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU MEDIÓW I
REKLAMY
02-777 Warszawa, Ul. Szolc-Rogozińskiego 3
Tel. 22 855 00 50
akademiareklamy.edu.pl
szkolareklamy@szkolareklamy.pl
Stanowisko doradcy kariery Warszawskiej Szkoły Reklamy oferuje porady i diagnozę kompetencji kandydatów do podjęcia pracy w branży kreatywnej. Jeśli pasjonuje Cię grafika,
film, reklama lub multimedia, koniecznie odwiedź nasze stoisko!
72 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2b
tel. 261 837 655
www.wlo.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Prowadzimy studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – kierunek logistyka, jak i dla
studentów cywilnych – bezpieczeństwo narodowe, logistyka o profilu praktycznym, obronność państwa oraz zarządzanie. Zwracamy szczególną uwagę na praktyczne aspekty kształcenia, tj. atrakcyjne miejsca praktyk czy warsztaty. Stale się rozwijamy poprzez: tworzenie
nowoczesnej bazy laboratoryjnej – symulującej warunki pracy zawodowej, gry symulacyjno-decyzyjne, programy komputerowe. Studenci mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie działalności Kół Naukowych.
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LICEA I TECHNIKA

SZKOŁY PUBLICZNE
32

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

20

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

16

XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela

34

LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa

15

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha

7

LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego

10

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

28

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

4

LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry

11

CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki

9

CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

31

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego

22

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
• Technikum Nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku
• LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku

1

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
• Technikum Mechatroniczne nr 1
• LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

5

Zespół Szkół nr 49; LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego
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3

Akademia High School

2

Akademickie Liceum Ogólnokształcące
przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

33

Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa (Łódź)

18

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH

27

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Emanuela Bułhaka (Wesoła)

35

Liceum Filmowe, Liceum Kreacji Gier

24

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6
Fundacji Edukacyjnej Varsovia

8

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 43
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich

6

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
im. Roberta Schumana Fundacji Primus

13

Niepubliczne Liceum Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi

26

Niepubliczne Technikum Usługowe Liceum Ogólnokształcące

30

No Bell Liceum (Konstancin-Jeziorna)

21

Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Cecyli Plater-Zyberkówny

25

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki

23

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32
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Dziękujemy za udział w

XXXVII Międzynarodowym

SALONIE EDUKACYJNYM
PERSPEKTYWY 2022
i zapraszamy na

Salon Maturzystów
we wrześniu!
www.salon.perspektywy.pl

