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 AKA DE MIA PE DA GO GI KI SPE CJAL NEJ im. MA RII GRZE GO RZEW SKIEJ 
W WAR SZA WIE 
 

02-353 War sza wa, ul. Szczę śli wic ka 40 
tel. 22 589 36 06 
www.aps.edu.pl 
e -ma il: aps@aps.edu.pl 
 

Aka de mia Pe da go gi ki Spe cjal nej im. Ma rii Grze go rzew skiej (APS) jest pu blicz ną 
uczel nią pe da go gicz ną o 100-let niej, naj dłuż szej w Pol sce tra dy cji. Atu ty Aka de mii to 
przede wszyst kim wy so ko wy kwa li fi ko wa na ka dra, zróż ni co wa na ofer ta dy dak tycz na, 
uzna nie ze stro ny Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. 
Stu dia pro wa dzo ne są zgod nie z wy ma ga nia mi eu ro pej ski mi, w try bie stu diów I i II stop -
nia oraz jed no li tych ma gi ster skich. Wzbo ga ce niem ofer ty dy dak tycz nej są stu dia po dy -
plo mo we.  
APS przy go to wu je do peł nie nia za wo dów cie szą cych się za ufa niem spo łecz nym i wy so -
kim pre sti żem.  
#Uczy my po ma gać! 
 
 
 

 AKA DE MIA SZTU KI WO JEN NEJ W WAR SZA WIE 
 

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 

UCZEL NIE POL SKIE I ZA GRA NICZ NE

60

63

Wydział Wojskowy: 
• obronność 
• dowodzenie 
 
Instytut Prawa: 
• administracja 
• prawo 
 
Instytut Historii Wojskowej: 
• historia
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 KA TO LIC KI UNI WER SY TET LU BEL SKI JA NA PAW ŁA II 

 

20-950 Lu blin, Ale je Ra cła wic kie 14  
tel. 81 445 41 37  
www.kan dy dat.kul.pl 
e -ma il: re kru ta cja@kul.pl  
 

KUL to wy jąt ko wy uni wer sy tet – je dy ny ta ki w ca łej Pol sce, gdzie waż na jest za rów -
no ja kość kształ ce nia, jak rów nież po czu cie wspól no ty.  
Ofer ta dy dak tycz na to sze ro ki za kres stu diów I i II stop nia, stu diów jed no li tych ma gi -
ster skich, szko ła dok tor ska oraz licz ne kur sy i stu dia po dy plo mo we. Stu dia pro wa dzo -
ne są w ob sza rze na uk hu ma ni stycz nych, teo lo gicz nych, spo łecz nych, fi lo zo ficz nych, 
praw nych, przy rod ni czych, ści słych oraz na uk o zdro wiu.  
Uczel nia ofe ru je aka de mi ki, sty pen dia, no wo cze sną ba zę spor to wą oraz wspar cie 
przy wej ściu na ry nek pra cy. 
 
 

 LOT NI CZA AKA DE MIA WOJ SKO WA W DĘ BLI NIE 
 

08-521 Dę blin, ul. Dy wi zjo nu 303 nr 35 
tel. 261 517 733 
www.law.mil.pl 
e -ma il: re kru ta cja@law.mil.pl 
 

Lot ni cza Aka de mia Woj sko wa za pra sza pod swo je skrzy dła! Ma tu rzy ści ma ją szan sę 
speł nić ma rze nia o la ta niu oraz stu dio wać na kie run kach zwią za nych z lot nic twem. Szcze -
gó ły, wy ma ga nia oraz ter mi ny re kru ta cji na www.law.mil.pl 
Szko ła Or ląt to nie tyl ko pi lo ci, to rów nież kon tro le rzy ru chu lot ni cze go, lo gi sty cy, na wi -
ga to rzy, ope ra to rzy Bez za ło go wych Stat ków Po wietrz nych (BSP) i wie le in nych za wo dów 
ści śle zwią za nych z lot nic twem. Kan dy da ci pod kre śla ją, że wśród czyn ni ków de ter mi nu -
ją cych do udzia łu w re kru ta cji jest: chęć wstą pie nia do Sił Zbroj nych RP, eli tar ność za wo -
du i ogrom ny pre stiż Szko ły, a w per spek ty wie – du żo moż li wo ści roz wo ju za wo do we go. 
 
 

 PO LI TECH NI KA ŁÓDZ KA 
 

90-924 Łódź, ul. Że rom skie go 116 
tel. 42 631 20 10 
www.p.lodz.pl 
e -ma il: pro mo cja@in fo.p.lodz.pl 
 

Ofe ru je my po nad 60 kie run ków stu diów w kie run kach po szu ki wa nych na ryn ku pra cy. 
Je ste śmy 5. uczel nią tech nicz ną w Pol sce wg ran kin gu „Per spek tyw”.  
W Cen trum Kształ ce nia Mię dzy na ro do we go pro wa dzi my bez płat ne stu dia w ję zy kach ob -
cych. Co ro ku kil ku set na szych stu den tów wy jeż dża na za gra nicz ne uni wer sy te ty. W pre -
sti żo wym ran kin gu U. S. News Best Glo bal Uni ver si ties Po li tech ni ka Łódz ka zo sta ła 
skla sy fi ko wa na aż w czte rech dys cy pli nach. 

31
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 PO LI TECH NI KA RZE SZOW SKA 

 

35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12 
tel. 17 865 11 00 
www.prz.edu.pl 
e-mail: kancelaria@prz.edu.pl 
 
Po li tech ni ka Rze szow ska im. Igna ce go Łu ka sie wi cza to na uko wa wi zy tów ka Rze szo wa. Ta 
naj star sza tech nicz na uczel nia w po łu dnio wo -wschod niej Pol sce ofe ru je 31 kie run ków stu-
diów. No wo cze sne za ple cze dy dak tycz ne, zna ko mi ta ka dra na uko wa, moż li wość wy jaz dów za -
gra nicz nych, sta ży i prak tyk oraz roz wi ja nia swo ich za in te re so wań w ko łach na uko wych 
spra wia ją, że Po li tech ni ka za pew nia wy so ki po ziom kształ ce nia i moż li wość zdo by cia kwa li fi -
ka cji ce nio nych przez pra co daw ców za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. 
 
 
 

 PO LI TECH NI KA ŚLĄ SKA 
 

44-100 Gli wi ce, ul. Aka de mic ka 2A 
tel. 32 400 30 55 
www.polsl.pl 
e -ma il: re kru ta cja@polsl.pl 
 

Po li tech ni ka Ślą ska to jed na z naj wy żej oce nia nych uczel ni tech nicz nych o po nad 76-
let niej tra dy cji dy dak tycz nej, ba daw czej i na uko wej. 
Po li tech ni ka Ślą ska kształ ci po nad 17 000 stu den tów na wszyst kich trzech po zio mach 
stu diów: li cen cjac kim, ma gi ster skim i dok to ranc kim, głów nie na kie run kach in ży nier skich, 
tech no lo gicz nych i ar chi tek to nicz nych. Wszyst kie te dzia ła nia pro wa dzo ne są w no wo cze -
snych la bo ra to riach i sa lach wy kła do wych przez wy so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę uczel ni. 
Je de na ście wy dzia łów znaj du je się w Gli wi cach, dwa w Ka to wi cach i dwa w Za brzu. 
 
 
 

 PO LI TECH NI KA WAR SZAW SKA 
 

00-661 War sza wa, Plac Po li tech ni ki 1 
tel. 22 234 74 12 
www.pw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja.bps@pw.edu.pl 
 

Jak to dzia ła? Z cze go jest zro bio ne? Czy da się coś zro bić ina czej, le piej, a mo że wy my ślić 
coś zu peł nie no we go?  
Bez cie ka wo ści nie ma zmia ny. Bez zmia ny nie ma po stę pu.  
Po li tech ni ka War szaw ska szu ka tych, któ rzy uwiel bia ją za da wać so bie py ta nia – do pó -
ki nie znaj dą od po wie dzi, szu ka ją, pró bu ją i te stu ją. Ge nial ne po my sły po wsta ją me to -
dą prób i błę dów. Nie wie rzysz? Przyjdź, po roz ma wiaj ze stu den ta mi i prze ko naj się, że 
PW to ca ły kam pus moż li wo ści. 

14
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 PO LI TECH NI KA WRO CŁAW SKA 
 

50-370 Wro cław, Wy brze że Wy spiań skie go 27 
tel. 71 320 41 11 
www.re kru ta cja.pwr.edu.pl 
www.pwr.edu.pl 
www.fa ce bo ok.com/RekrutacjaPWr 
e -ma il: re kru ta cja@pwr.edu.pl 
 

Po li tech ni ka Wro cław ska jest jed ną z naj więk szych pol skich uczel ni tech nicz nych. 
Pod kie run kiem 2093 na uczy cie li aka de mic kich kształ ci po nad 24 tys. stu den tów na 13 
wy dzia łach: Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa, Che micz nym, In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji, Elek -
trycz nym, Geo in ży nie rii, Gór nic twa i Geo lo gii, In ży nie rii Śro do wi ska, Za rzą dza nia, Me cha -
nicz no -Ener ge tycz nym, Me cha nicz nym, Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki, Elek tro ni ki, 
Fo to ni ki i Mi kro sys te mów oraz Ma te ma ty ki. Za ję cia pro wa dzo ne są we Wro cła wiu oraz 
w fi liach w Je le niej Gó rze, Le gni cy i Wał brzy chu. 
Chcesz spraw dzić przed ma tu rą wie dzę z ma te ma ty ki lub fi zy ki? Sko rzy staj z bez płat nych 
Ko re spon den cyj nych Kur sów Przy go to waw czych z ma te ma ty ki lub fi zy ki. Wię cej in for m-
a cji na stro nie re kru ta cja.pwr.edu.pl 
 
 
 

 SZKO ŁA GŁÓW NA HAN DLO WA W WAR SZA WIE 
 

Dział Re kru ta cji/ Ad mis sions Of fi ce 
02-554 War sza wa, al. Nie pod le gło ści 162 
tel. 22 564 77 76 
www.sgh.waw.pl 
e -ma il: ad mis sion@sgh.waw.pl 
e -ma il: are kru ta cja@sgh.waw.pl 
 

Łą czy my 115 lat do świad czeń z naj now szy mi tren da mi w kształ ce niu kadr dla biz ne su. 
Wy kła dy pro wa dzą tu naj lep si pol scy i za gra nicz ni spe cja li ści z dzie dzi ny fi nan sów, eko -
no mii, za rzą dza nia, a tak że ob sza rów po wią za nych z wie dzą eko no micz ną i na uka mi spo -
łecz ny mi.  
Na si stu den ci py ta ni, co kie ro wa ło ich de cy zją o wy bo rze uczel ni, naj czę ściej wska zu ją ja -
kość kształ ce nia, naj więk sze moż li wo ści roz wo ju i pre stiż dy plo mu, któ ry od lat jest gwa -
ran cją suk ce su na kra jo wym i mię dzy na ro do wym ryn ku pra cy.  
Sta ra my się, aby na si stu den ci wie dzie li, że suk ces jest bu do wa ny nie tyl ko w sa li wy kła do -
wej czy na wy mia nie mię dzy na ro do wej. Do brym te go przy kła dem są na si wy bit ni stu den ci 
i ab sol wen ci, któ rzy w SGH mo gli swo bod nie roz wi jać po mysł na sie bie. War to sko rzy stać 
z ta kiej szan sy, ja ką da je wio dą ca uczel nia eko no micz na w Pol sce. 
 
 

69
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 SZKO ŁA GŁÓW NA SŁUŻ BY PO ŻAR NI CZEJ W WAR SZA WIE 
 
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  
 
Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej (SGSP) w War sza wie, po sia da ją ca sta tus uczel ni aka -
de mic kiej, jest pu blicz ną uczel nią służb pań stwo wych o uzna nej re no mie w ob sza rze ba -
dań i kształ ce nia naj lep szych spe cja li stów z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, 
bez pie czeń stwa po wszech ne go i ochro ny lud no ści, w tym ofi ce rów po żar nic twa. SGSP to 
jed no cze śnie jed nost ka or ga ni za cyj na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.  
Stu den ci SGSP ma ją moż li wość re ali zo wa nia się na wie lu płasz czy znach ży cia na uko wo -
-stu denc kie go. 
 
 
 

 SZKO ŁA GŁÓW NA GO SPO DARSTWA WIEJ SKIE GO W WAR SZA WIE 
 

02-787 War sza wa, ul. No wo ur sy now ska 166 
tel. 22 593 10 00 
www.sggw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@sggw.edu.pl 
 

SGGW to naj star sza i jed na z naj lep szych uczel ni przy rod ni czo -rol ni czych w Pol sce. 
Kształ ci na 39 kie run kach stu diów (w tym 11 pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim) – od we -
te ry na rii, tech no lo gii bio me dycz nej, przez ar chi tek tu rę kra jo bra zu, le śnic two, die te ty kę, 
po Or ga nic Agri cul tu re and Fo od Pro duc tion. Cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem 
mło dzie ży w kra ju i za gra ni cą, ce nio na za dba łość o ja kość kształ ce nia oraz wier ność tra -
dy cjom uni wer sy tec kim.  
Pro gra my stu diów są na bie żą co do sto so wy wa ne do po trzeb ryn ku pra cy. 
 
 

29
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 UNI WER SY TET EKO NO MICZ NY W KRA KO WIE 
 

31-510 Kra ków, ul. Ra ko wic ka 27 
tel. 12 293 55 69  
www.uek.kra kow.pl 
 

Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie to no wo cze sna uczel nia z tra dy cja mi się ga ją -
cy mi 1925 ro ku. Pro wa dząc licz ne ba da nia na uko we oraz kształ cąc obec nie 15 tys. stu -
den tów, Uni wer sy tet na le ży do naj więk szych ośrod ków na uko wo -ba daw czych o pro fi lu 
eko no micz nym w Pol sce.  
Na si stu den ci zdo by wa ją wie dzę w trzech ko le giach: Eko no mii, Fi nan sów i Pra wa, Go spo -
dar ki i Ad mi ni stra cji Pu blicz nej oraz Na uk o Za rzą dza niu i Ja ko ści. 
 
 
 
 

 UNI WER SY TET im. ADA MA MIC KIE WI CZA W PO ZNA NIU 
 

61-712 Po znań, ul. Wie niaw skie go 1 
tel. 61 829 43 76 
www.uam.edu.pl 
e -ma il: dnu am@amu.edu.pl 
 

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu to je den z trzech naj lep szych uni -
wer sy te tów w Pol sce. UAM znaj du je się w eli tar nym gro nie uczel ni ba daw czych, któ re 
otrzy mu ją do dat ko we środ ki fi nan so we na ba da nia na uko we.  
Dla kan dy da tów na stu dia to przede wszyst kim uczel nia, któ rą wy róż nia róż no rod na ofer -
ta edu ka cyj na. Ofe ru je my 120 kie run ków i 80 spe cjal no ści na stu diach I i II stop nia. Miej -
sce dla sie bie znaj dą u nas umy sły ści słe i du sze hu ma ni stycz ne. UAM to 20 wy dzia łów 
i 4 fi lie, któ re znaj du ją się w Ka li szu, Pi le, Słu bi cach i Gnieź nie. Z każ dym ro kiem przy by -
wa kie run ków pro wa dzo nych w ję zy ku an giel skim, np. ochro na śro do wi ska, ma te ma ty -
ka, in for ma ty ka czy sto sun ki mię dzy na ro do we.  
UAM przy go to wał dla stu den tów ca ły sys tem wspar cia, od miejsc w aka de mi kach, przez 
sys tem pre mio wa nia stu den tów za ich osią gnię cia, po gran ty umoż li wia ją ce re ali za cję 
pro jek tów na uko wych. 
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 UNI WER SY TET JA GIEL LOŃ SKI W KRA KO WIE 
 

We lco me Cen tre  
30-060 Kra ków, ul. In gar de na 6  
tel. 12 663 26 62, 12 663 26 60 
www.uj.edu.pl 
www.re kru ta cja.uj.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uj.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Ja giel loń ski w Kra ko wie jest naj star szą uczel nią w Pol sce i jed ną z naj star -
szych w Eu ro pie. Po now nie je ste śmy naj lep si w kra ju, co po twier dza Ran king Szkół Wyż -
szych Per spek ty wy 2021, w któ rym na sza uczel nia za ję ła pierw sze miej sce.  
Obec nie Uni wer sy tet łą czy naj lep sze tra dy cje z wy zwa nia mi współ cze sno ści. Oso by roz -
po czy na ją ce tu edu ka cję in we stu ją w swo ją przy szłość, kształ cąc się na stu diach li cen -
cjac kich, ma gi ster skich, a tak że w szko łach dok tor skich. Nasz dy plom to pre stiż i waż ny 
atut u pro gu ka rie ry za wo do wej. Ofe ru je my po nad 130 stu diów pierw sze go stop nia i jed -
no li tych ma gi ster skich oraz po nad 140 stu diów dru gie go stop nia. Na 16 wy dzia łach 
kształ ci się pra wie 35 000 stu den tów. 
W skład uczel ni wcho dzą: Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji, Wy dział Le kar ski, Wy dział Far ma -
ceu tycz ny, Wy dział Na uk o Zdro wiu, Wy dział Fi lo zo ficz ny, Wy dział Hi sto rycz ny, Wy dział Fi lo -
lo gicz ny, Wy dział Po lo ni sty ki, Wy dział Fi zy ki, Astro no mii i In for ma ty ki Sto so wa nej, Wy dział 
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Wy dział Che mii, Wy dział Bio lo gii, Wy dział Geo gra fii i Geo lo gii, Wy -
dział Za rzą dza nia i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej, Wy dział Stu diów Mię dzy na ro do wych i Po li tycz -
nych oraz Wy dział Bio che mii, Bio fi zy ki i Bio tech no lo gii. 
Uni wer sy tet współ pra cu je z po nad 200 ośrod ka mi na uko wy mi na ca łym świe cie. Ka drę 
dy dak tycz ną two rzy pra wie 4000 wy kła dow ców – wy bit nych na ukow ców i spe cja li stów. 
Na si stu den ci ma ją moż li wość wy jaz du na uczel nie za gra nicz ne w ra mach pod pi sa nych 
po ro zu mień o współ pra cy bi la te ral nej. Dzię ki nim moż na bez płat nie stu dio wać w jed nej 
z po nad 300 jed no stek part ner skich na ca łym świe cie 
Uni wer sy tet Ja giel loń ski ofe ru je stu den tom wspar cie ma te rial ne po przez: sty pen dium UJ, 
sty pen dium rek to ra, sty pen dium so cjal ne oraz wła sne fun du sze sty pen dial ne. Sty pen -
dy sta mi kra kow skiej uczel ni mo gą zo stać tak że zwy cięz cy i lau re aci olim piad przed mio -
to wych.  
Biu ro Ka rier Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go wspie ra roz wój za wo do wy stu den tów i ab sol -
wen tów UJ ofe ru jąc mię dzy in ny mi do radz two za wo do we, szko le nia i warsz ta ty, tar gi pra -
cy oraz sta że i prak ty ki za wo do we. 
 

28
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 UNI WER SY TET KAR DY NA ŁA STE FA NA WY SZYŃ SKIE GO W WAR SZA WIE 
 

01-815 War sza wa, ul. De waj tis 5 
tel. 22 569 68 32  
www.uksw.edu.pl 
www.re kru ta cja.uksw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uksw.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go jest chęt nie wy bie ra ną uczel nią pu blicz -
ną w War sza wie. Kształ ci w róż nych dzie dzi nach na uki: od kie run ków hu ma ni stycz no -
-spo łecz nych po ści słe, przy rod ni cze oraz me dycz ne. UKSW wy róż nia do świad czo na ka dra 
na uko wa, in no wa cyj ne pro jek ty oraz przy ja zna at mos fe ra. W ostat nich la tach Uczel nia 
pręż nie prze kształ ca się w no wo cze sne cen trum na uko wo -ba daw cze. Za ję cia prak tycz ne 
od by wa ją się w spe cja li stycz nych la bo ra to riach czy stu diu tech nik ra dio wo -te le wi zyj nych. 
 
 
 

 UNI WER SY TET MA RII CU RIE -SKŁO DOW SKIEJ W LU BLI NIE 
 

20-031 Lu blin, Plac Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 5 
tel. 81 537 58 70 
www.re kru ta cja.umcs.pl 
e -ma il: re kru ta cja@umcs.pl 
 

Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie to naj więk sza uczel nia pu blicz -
na w Pol sce po wschod niej stro nie Wi sły. Wszech stron na ofer ta edu ka cyj na oraz bo ga te 
do świad cze nie sta no wią na sze atu ty. UMCS pro wa dzi kształ ce nie na 12 Wy dzia łach w Lu -
bli nie oraz Wy dzia le Za miej sco wym w Pu ła wach, na 80 kie run kach stu diów oraz bli -
sko 250 spe cjal no ściach.  
Co ro ku pro po nu je my kan dy da tom no we ścież ki kształ ce nia oraz ulep sza my do stęp ną 
już ofer tę za po mo cą uni kal nych i prak tycz nych spe cja li za cji.  
Je ste śmy in sty tu cją głę bo ko za ko rze nio ną w re gio nie, gdzie od 1944 ro ku peł ni my funk -
cję kul tu ro - i opi nio twór czą oraz wno si my istot ny wkład w bu do wa nie go spo dar ki opar-
tej na wie dzy. Do chwi li obec nej na szą Al ma Ma ter ukoń czy ło bli sko 260 tys. ab sol wen tów. 
Obec nie na UMCS funk cjo nu je nie mal 150 kół na uko wych i or ga ni za cji ogól no uczel nia -
nych, któ re sku pia ją ak tyw nych, or ga ni zu ją cych cie ka we ini cja ty wy mło dych lu dzi. 
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SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 
 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 
 
Uni wer sy tet Me dycz ny w Lu bli nie od po nad 70 lat kształ ci stu den tów w za kre sie na uk 
me dycz nych na sze ściu wy dzia łach i 16 kie run kach. Pro wa dzi my 4 pro gra my w ję zy ku an -
giel skim, ma my po nad 1000 stu den tów z za gra ni cy. 
Za pra sza my na no wy kie ru nek – Psy cho lo gię oraz od mie nio ną Die te ty kę i Ra tow nic two 
Me dycz ne. 
Wy róż nia my się in no wa cyj ny mi pro gra ma mi stu diów przy sto so wa ny mi do współ cze sne -
go ryn ku pra cy, ba zą kli nicz ną i Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej, do świad czo ną ka drą oraz 
po zio mem umię dzy na ro do wie nia. 
 
 
 

 UNI WER SY TET ME DYCZ NY im. PIA STÓW ŚLĄ SKICH WE WRO CŁA WIU 
 

50-367 Wro cław, Wy brzeże Lu dwi ka Pa steu ra 1 
tel. 665 866 669, 71 784 12 53 
www.re kru ta cja.umw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cjaumw@umw.edu.pl  
e -ma il: aad mis sion@umw.edu.pl 
 

Ra zem two rzy my przy szłość me dy cy ny. Kształ ci my eks per tów w 10 za wo dach me dycz -
nych, po szu ki wa nych na ryn ku pra cy.  
Prak tycz ną na ukę stu den ci za czy na ją w pra cow niach, la bo ra to riach i Cen trum Sy mu la cji 
Me dycz nej. Do świad cze nie w pra cy z pa cjen tem zdo by wa ją głów nie w Uni wer sy tec kim 
Szpi ta lu Kli nicz nym (naj więk szym szpi ta lu w re gio nie) i w Aka de mic kiej Po li kli ni ce Sto ma -
to lo gicz nej.  
Na UMW dzia ła nie mal 120 or ga ni za cji stu denc kich. Stu den ci mo gą li czyć na miej sce 
w aka de mi ku, sty pen dia i wy jaz dy. 
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SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 UNI WER SY TET MOR SKI W GDY NI 
 

81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87 
tel. 58 558 62 74 
www.umg.edu.pl 
e-mail: promocja@umg.edu.pl 
 
Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni jest uczel nią kształ cą cą przy szłych ofi ce rów ma ry nar ki 
han dlo wej, wy so ko kwa li fi ko wa nych spe cja li stów w za kre sie eks plo ata cji stat ków, por -
tów, za rzą dza nia sys te mem trans por to wym oraz in nych spe cja li stów dla go spo dar ki mor -
skiej. 
Prak ty ki na stat kach, do sko na le wy po sa żo ne la bo ra to ria, sy mu la to ry, wy pra wy mor skie 
na dru gi ko niec świa ta. Stu dia, któ re przy go to wu ją do cie ka wej, do brze opła cal nej pra cy, 
a jed no cze śnie stwa rza ją ogrom ne moż li wo ści swo im ab sol wen tom. Stu dia wy ma ga ją -
ce, ale da ją ce nie sa mo wi tą moż li wość roz wo ju i bę dą ce po cząt kiem wspa nia łej przy go dy. 
Sze ro ki wa chlarz kie run ków i spe cjal no ści (mor skich i lą do wych), wy kwa li fi ko wa na ka dra 
na uko wa i moż li wość zy ska nia prak tycz nej wie dzy – to nie zbi ty do wód na to, że Uni wer -
sy tet Mor ski w Gdy ni jest naj lep szym wy bo rem dla tych, któ rzy chcą ko rzyst nie za in we -
sto wać w swo ją przy szłość.  
Wy jąt ko wość oraz kon ku ren cyj ność Uni wer sy te tu Mor skie go w Gdy ni sta no wią m.in. spe -
cjal no ści za rów no mor skie, jak i lą do we. Swo ją bo ga tą ofer tą edu ka cyj ną UMG od po wia da 
na ak tu al ne za po trze bo wa nie wy ma ga ją ce go ryn ku pra cy. Uni wer sy tet kształ ci przy szłych 
ofi ce rów flo ty han dlo wej zgod nie z Kon wen cją STCW oraz ka dry in ży nier skie i me ne dżer -
skie dla go spo dar ki mor skiej i re gio nu nad mor skie go na po zio mie li cen cjac kim, in ży nier -
skim, ma gi ster skim i dok tor skim. 
Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni two rzą 4 pręż nie roz wi ja ją ce się wy dzia ły: Elek trycz ny, Me -
cha nicz ny, Na wi ga cyj ny oraz Za rzą dza nia i Na uk o Ja ko ści oraz In sty tut Mor ski, w ra mach 
któ rych Uczel nia roz wi ja swo ją dzia łal ność ba daw czą, na uko wą i dy dak tycz ną.  
9 kie run ków stu diów do wy bo ru: Elek tro tech ni ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja, In for -
ma ty ka, Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn, Eks plo ata cja i Dia gno sty ka Sys te mów Tech nicz -
nych, Na wi ga cja, Trans port, Za rzą dza nie, Na uki o Ja ko ści, z pew no ścią po zwo lą na wy bór 
wła ści we go kie run ku na uki i dal szej ka rie ry za wo do wej.  
Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni jest ar ma to rem trzech stat ków: sław ne go na ca łym świe cie 
ża glow ca „Dar Mło dzie ży”, no wo cze sne go stat ku ba daw czo -szko le nio we go „Ho ry zont II” 
oraz stat ku ba daw cze go „IMOR”, któ ry jest pierw szą pol ską jed nost ką przy sto so wa ną 
do ba dań stre fy przy brzeż nej i płyt kich wód za le wo wych. 
Wy bierz kie ru nek z przy szło ścią! Zo stań stu den tem Uni wer sy te tu Mor skie go w Gdy ni! 
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SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 UNI WER SY TET PE DA GO GICZ NY im. KO MI SJI EDU KA CJI NA RO DO WEJ 
W KRA KO WIE 
 

30-084 Kra ków, ul. Pod cho rą żych 2 
tel. 12 662 60 14 
www.up.kra kow.pl 
e -ma il: in fo@up.kra kow.pl 
 

Uni wer sy tet Pe da go gicz ny w Kra ko wie to uczel nia z 75-let ni mi tra dy cja mi, na któ rej 
kształ ci się oko ło 16 ty się cy stu den tów. Stu dia re ali zo wa ne są w 22 In sty tu tach na po -
nad 60 kie run kach. Ofer ta obej mu je stu dia I i II stop nia, jed no li te ma gi ster skie, szko łę dok -
tor ską oraz stu dia po dy plo mo we. Na szym atu tem jest wy so ko wy kwa li fi ko wa na ka dra 
dy dak tycz na i na uko wa.  
Stu den ci ko rzy sta ją z no wo cze snych sal mul ti me dial nych, pra cow ni kom pu te ro wych i la -
bo ra to riów. Po przez uczest nic two w or ga ni za cjach stu denc kich, ko łach na uko wych i sek -
cjach stu den ci mo gą roz wi jać swo je pa sje. 
 
 
 

 UNI WER SY TET ROL NI CZY im. HU GO NA KOŁ ŁĄ TA JA W KRA KO WIE 
 

31-120 Kra ków, Al. Mic kie wi cza 21 
tel. 12 662 48 60 
www.urk.edu.pl 
e -ma il: pro mo cja@urk.edu.pl 
 

Wio dą ca Uczel nia w dzie dzi nie na uk przy rod ni czych w Pol sce. Szczy ci się dłu gą i bo ga tą 
hi sto rią oraz uni ka to wym pro fi lem edu ka cyj no -ba daw czym. Pro wa dzi stu dia z za kre su 
na uk eko no micz nych, che micz nych, przy rod ni czych, tech nicz nych, rol ni czych, le śnych 
i we te ry na ryj nych. Stu den ci ma ją do dys po zy cji sze reg sty pen diów oraz czte ry no wo cze -
sne aka de mi ki zlo ka li zo wa ne bli sko cen trum mia sta. Uni wer sy tet Rol ni czy kształ ci 
na wszyst kich ro dza jach stu diów: sta cjo nar nych, nie sta cjo nar nych, dok to ranc kich i po -
dy plo mo wych, ofe ru jąc sze ro ki pro fil kształ ce nia do sto so wa ny do przy szło ścio wych po -
trzeb i ocze ki wań mło de go po ko le nia oraz prze mian spo łecz no -go spo dar czych 
za cho dzą cych w Pol sce i Unii Eu ro pej skiej. 
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SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 UNI WER SY TET SZCZE CIŃ SKI 
 

70-453 Szcze cin, al. Pa pie ża Ja na Paw ła II 22a 
tel. 91 444 11 60, 91 444 10 31, 91 444 10 29  
www.kan dy da ci.usz.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@usz.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Szcze ciń ski to dy na micz nie roz wi ja ją ca się, naj więk sza uczel nia na Po mo -
rzu Za chod nim.  
Obec nie na jej sied miu wy dzia łach stu diu je po nad 11 500 stu den tów.  
Ofer ta edu ka cyj na Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go obej mu je stu dia pierw sze go, dru gie go 
i trze cie go stop nia, stu dia jed no li te ma gi ster skie, stu dia po dy plo mo we oraz kur sy. 
Za pra sza my do szcze gó ło we go za po zna nia się z ofer tą na szej Uczel ni. 
 
 

 UNI WER SY TET WAR MIŃ SKO -MA ZUR SKI W OLSZ TY NIE 
 

10-719 Olsz tyn, ul. M. Ocza pow skie go 2 
tel. 89 524 51 51, 89 524 52 29 
www.uwm.edu.pl 
www.re kru ta cja.uwm.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uwm.edu.pl 
 

Szu kasz stu diów, po któ rych nie bę dziesz mieć pro ble mów ze zna le zie niem pra cy? A mo -
że po cią ga cię świat biz ne su i chcesz za ło żyć wła sną fir mę? Je śli ma rzysz o stu diach, któ -
re bę dą jed no cze śnie cza sem wszech stron ne go roz wo ju, to wy bierz Uni wer sy tet 
War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie. UWM ma bar dzo bo ga tą ofer tę kształ ce nia – ofe ru je 75 
atrak cyj nych kie run ków ze wszyst kich ob sza rów na uk.  
Stu dia na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim to na uka, ale i fa scy nu ją ca przy go da. 
Prze ko naj się!  
Szcze gó ły na stro nie www.re kru ta cja.uwm.edu.pl 
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SPRAWDZONY DORADCA EDUKACYJNY

SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 

 WOJ SKO WA AKA DE MIA TECH NICZ NA im. JA RO SŁA WA DĄ BROW SKIE GO 
W WAR SZA WIE 
 

00-908 War sza wa, ul. gen. Syl we stra Ka li skie go 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 
fax 261 839 159 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: 
• fa ce bo ok: WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA 
• youtu be: UczelniaWAT 
• twit ter: WAT_edu 
• in sta gram: wat_edu 
 
www.wat.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wat.edu.pl 
 
Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na im. Ja ro sła wa Dą brow skie go w War sza wie to naj -
więk sza i naj bar dziej pre sti żo wa woj sko wo -cy wil na uczel nia pu blicz na w Pol sce. Ist nie je 
od 1951 ro ku, tj. już po nad 70 lat. Kształ ci na jed no li tych stu diach ma gi ster skich kan dy -
da tów na ofi ce rów, a po nad to dla osób cy wil nych pro wa dzi stu dia sta cjo nar ne i nie sta -
cjo nar ne pierw sze go stop nia (in ży nier skie/li cen cjac kie) oraz dru gie go stop nia 
(ma gi ster skie) na po nad 20 kie run kach stu diów.  
W WAT funk cjo nu je Szko ła Dok tor ska. Aka de mia pro wa dzi stu dia po dy plo mo we oraz kur -
sy za rów no dla żoł nie rzy jak i dla osób cy wil nych.  
W obiek tach Aka de mii ma rów nież sie dzi bę Woj sko we Ogól no kształ cą ce Li ceum In for -
ma tycz ne.  
 
UWAGA:  
• re je stra cja na jed no li te stu dia ma gi ster skie (tzw. woj sko we):  

od 1 mar ca do 31 ma ja 2022 r.  
• re je stra cja na stu dia cy wil ne: od 1 mar ca do 15 lip ca 2022 r. 
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SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 STU DIUJ W BIA ŁYM STO KU  
 

www.bia ly stok.pl  
 
Po li tech ni ka Bia ło stoc ka 
ul. Wiej ska 45A 
tel. 85 746 71 47 
www.pb.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pb.edu.pl 
 
Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia łym sto ku 
ul. Ja na Ki liń skie go 1 
tel. 85 748 54 73 
www.umb.edu.pl 
e -ma il: brip@umb.edu.pl 
 
Uni wer sy tet w Bia łym sto ku 
ul. Świer ko wa 20 B 
tel. 85 745 70 80 
www.uwb.edu.pl  
e -ma il: re kru ta cja@uwb.edu.pl 
 

Po li tech ni ka Bia ło stoc ka, Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia łym sto ku i Uni wer sy tet 
w Bia łym sto ku to trzy naj więk sze uczel nie w Bia łym sto ku, z wie lo let nim do świad cze -
niem, hi sto rią i tra dy cją. W ich ofer cie edu ka cyj nej znaj du ją się kie run ki me dycz ne, praw -
ni cze, eko no micz ne, pe da go gicz ne, fi lo lo gicz ne i tech nicz ne. Uczel nia ne kam pu sy są 
zlo ka li zo wa ne w po bli żu cen trum mia sta. Sto li ca wo je wódz twa, po ło żo na w ser cu Zie lo -
nych Płuc Pol ski, do brze wy pa da w ran kin gach pol skich miast, w któ rych ży je się naj le -
piej. 
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EXPO XXI Warszawa

 
 

 

 AKA DE MIA FI NAN SÓW I BIZ NE SU VI STU LA W WAR SZA WIE 
 

02-787 War sza wa, ul. Sto kło sy 3 
tel. 22 457 23 00 
www.vi stu la.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@vi stu la.edu.pl 
 
AFiB Vi stu la jest naj star szą z dzia ła ją cych nie pu blicz nych uczel ni w Pol sce. Po wsta ła 
w 1992 r. Od 2019 r. jej fi lią jest Aka de mia im. Alek san dra Gieysz to ra w Puł tu sku. 
W pre sti żo wym Ran kin gu Nie pu blicz nych Szkół Wyż szych Per spek ty wy 2021 zaj mu je 4. 
miej sce.  
AFiB Vi stu la ja ko jed na z nie wie lu w Pol sce po sia da pe łen za kres akre dy ta cji ACCA, a spe -
cjal ność „Za rzą dza nie pro jek ta mi w or ga ni za cji” na kie run ku Za rzą dza nie po sia da akre dy -
ta cję PMI Glo bal Ac cre di ta tion Cen ter for Pro ject Ma na ge ment Edu ca tion Pro grams (GAC). 
Wszyst kie kie run ki są pro wa dzo ne po pol sku i an giel sku. 
 
 

 SZKO ŁA GŁÓW NA TU RY STY KI I HO TE LAR STWA VI STU LA 
 

02-787 War sza wa, ul. Sto kło sy 3 
tel. 22 457 23 00 
www.vi stu la.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@vi stu la.edu.pl 
 

SGTIH Vi stu la to pierw sza li ga uczel ni biz ne so wych o ta kim pro fi lu, ist nie ją ca na ryn ku 
już 25 lat. 
W jej ofer cie znaj dziesz uni ka to we w ska li kra ju pro gra my stu diów li cen cjac kich i ma gi -
ster skich, w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym, po pol sku i an giel sku. Mo żesz też 
uzy skać uzna wa ne na ca łym świe cie cer ty fi ka ty za wo do we – Ap pro ved Co aching Spe ci fic 
Tra ining Ho urs w In ter na tio nal Co ach Fe de ra tion (ACSTH ICF), MPI Glo bal Cer ti fi ca te Tra -
ining, Cer ti fied In cen ti ve Spe cia list i Fit ness Wel l ness MANAGER. 
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SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

 AKA DE MIA LE ONA KOŹ MIŃ SKIE GO W WAR SZA WIE 
 

03-301 War sza wa, ul. Ja giel loń ska 57/59 
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75 
www.ko zmin ski.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ko zmin ski.edu.pl 
 

Aka de mia Le ona Koź miń skie go jest szko łą wyż szą o sze ro kim pro fi lu biz ne so wym, po -
sia da ją cą peł ne upraw nie nia aka de mic kie. Trzy fi la ry kształ ce nia to: za rzą dza nie, fi nan se 
i eko no mia, pra wo. 
Uczel nia pro wa dzi stu dia I i II stop nia w ję zy ku pol skim i an giel skim oraz jed no li te ma gi -
ster skie (pra wo). Ofer tę stu diów wyż szych uzu peł nia ją licz ne kie run ki po dy plo mo we, 
w tym MBA, a tak że pro gra my szko ły dok tor skiej. 
Od 2009 ro ku Aka de mia jest kla sy fi ko wa na w pre sti żo wych ran kin gach edu ka cyj nych „Fi -
nan cial Ti mes” – Bu si ness Scho ol Ran kings, kon ku ru jąc z naj lep szy mi uczel nia mi z ca łe -
go świa ta.  
We dług Ran kin gu Szkół Wyż szych „Per spek tyw” Aka de mia znaj du je się w ści słej czo łów -
ce uczel ni eko no micz nych w Pol sce i nie zmien nie od po nad 20 lat zaj mu je I miej sce wśród 
szkół nie pu blicz nych.  
O ja ko ści stu diów w ALK, a co za tym idzie roz po zna wal no ści dy plo mu w kra ju i za gra ni -
cą, świad czą po sia da ne mię dzy na ro do we akre dy ta cje, two rzą ce tzw. „po trój ną ko ro nę”: 
EQUIS, AMBA i AACSB. 
Nie od łącz nym ele men tem stu diów w Koź miń skim jest moż li wość wy jaz du na wy mia nę za -
gra nicz ną. Aka de mia ma pod pi sa ne umo wy z po nad 230 uczel nia mi na ca łym świe cie. Stu -
den ci re ali zu ją też za gra nicz ne prak ty ki i sta że.  
W Aka de mii lau re aci olim piad szcze bla ogól no pol skie go stu diu ją bez płat nie, a fi na li ści 
z 50% zniż ką. Po nad to uczel nia ofe ru je roz bu do wa ny sys tem sty pen dial ny, jak np. sty -
pen dia dla naj lep szych kan dy da tów. 
Uczel nia po wsta ła w 1993 r. Obec nie w ALK kształ ci się 10 tys. stu den tów i stu den tek. 
Na ryn ku pra cy dzia ła po nad 60 tys. ab sol wen tów Koź miń skie go. Pra cu ją ja ko me ne dże -
ro wie, fi nan si ści i praw ni cy, mar ke tin gow cy, me dio znaw cy, psy cho lo go wie biz ne su, po li -
ty cy i urzęd ni cy. Pro wa dzą wła sne fir my, star tu py, fun da cje w kra ju i za gra ni cą. Łą czy ich 
jed no – zmie nia ją świat na lep szy z peł nym za an ga żo wa niem, ener gią, kre atyw no ścią 
i etycz ną po sta wą. 
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SZKÓŁ WYŻSZYCH SALON
EXPO XXI Warszawa

BYD GO SKA SZKO ŁA WYŻ SZA 
 

85-059 Byd goszcz, ul. Unii Lu bel skiej 4c 
tel. 881 331 531 
www.bsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@bsw.edu.pl 
 

Byd go ska Szko ła Wyż sza z sie dzi bą w Byd gosz czy jest uczel nią nie pu blicz ną, ist nie ją -
cą od 2004 r.  
Sta wia my przede wszyst kim na prak tycz ne kształ ce nie stu den tów. Dys po nu je my do sko -
na le wy po sa żo ny mi pra cow nia mi, a dla kie run ków me dycz nych po sia da my wła sne cen -
trum me dycz ne, po zwa la ją ce na kształ ce nie prak tycz ne w róż nych za kre sach. Ści śle 
współ pra cu je my z fir ma mi z re gio nu, co umoż li wia przy go to wa nie kadr w opar ciu o naj -
now sze tren dy i stan dar dy no wo cze snych przed się biorstw. Przy go to wa nie prak tycz ne 
od róż nia nas od więk szo ści in nych uczel ni. Do dat ko wym atu tem jest ka dra na uko wa, któ -
rą sta no wią oso by czyn ne za wo do wo lub po sia da ją ce bo ga te do świad cze nie prak tycz ne 
w dzie dzi nach, w któ rych prze ka zu ją wie dzę stu den tom. Wy kształ ci li śmy set ki spe cja li -
stów z róż nych dzie dzin. Jest to do wód na to, że pro wa dzo ny przez nas sys tem na ucza -
nia się spraw dza, na si ab sol wen ci znaj du ją pra cę, cza sem już pod czas stu diów, bę dąc 
na prak ty kach w róż nych in sty tu cjach i przed się bior stwach. 
Łą czy my teo rię z prak ty ką ba zu jąc na wie dzy i do świad cze niu ka dry dy dak tycz nej.  
Kształ ci my w no wo cze snych, do brze wy po sa żo nych pra cow niach i wła snym cen trum me -
dycz nym.  
Współ pra cu je my z re no mo wa ny mi in sty tu cja mi i fir ma mi re gio nu w prak tycz nym szko -
le niu stu den tów. 
 
 
 

 MA ZO WIEC KA UCZEL NIA ME DYCZ NA W WAR SZA WIE 
 

01-793 War sza wa, ul. Ry dy gie ra 8 
tel. 22 243 73 37 wew. 1 
www.mum.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@mum.edu.pl 
 
Ma zo wiec ka Uczel nia Me dycz na w War sza wie po wsta ła w 2004 ro ku i od po cząt ku 
swo je go ist nie nia kształ ci pro fe sjo nal ne ka dry dla sys te mu ochro ny zdro wia w Pol sce 
i Unii Eu ro pej skiej.  
Stu den ci na szej Uczel ni zdo by wa ją so lid ną wie dzę oraz prak tycz ne umie jęt no ści po szu ki -
wa ne na ryn ku pra cy.  
Pro wa dzi my stu dia I i II stop nia oraz stu dia jed no li te ma gi ster skie, w try bie sta cjo nar nym 
i nie sta cjo nar nym.  
Kształ ci my na kie run kach Fi zjo te ra pia, Pie lę gniar stwo, Po łoż nic two, Opto me tria oraz Me dy -
cy na oste opa tycz na. 
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 POL SKO -JA POŃ SKA AKA DE MIA TECH NIK KOM PU TE RO WYCH  
W WAR SZA WIE 
 

02-008 War sza wa, ul. Ko szy ko wa 86 
tel. 22 584 45 03 
www.pja.edu.pl 
e -ma il: pro mo cja@pjwstk.edu.pl  
 

PJATK, czy li Pol sko -Ja poń ska Aka de mia Tech nik Kom pu te ro wych w War sza wie, jest jed ną 
z naj lep szych pry wat nych uczel ni w Pol sce. Od lat kształ ci spe cja li stów w ob sza rze in for -
ma ty ki, za rzą dza nia, kul tu ro znaw stwa, ar chi tek tu ry wnętrz, sztu ki oraz pro jek to wa nia 
gra ficz ne go. PJATK zaj mu je czo ło we po zy cje w pre sti żo wych ran kin gach i wy róż nia na jest 
za rów no przez stu den tów, wy kła dow ców, jak i me dia.  
Ab sol wen ci Pol sko -Ja poń skiej na le żą do naj le piej za ra bia ją cych ab sol wen tów uczel ni. 
 
 

 PO WI ŚLAŃ SKA SZKO ŁA WYŻ SZA 
 

82-500 Kwi dzyn, ul. 11 Li sto pa da 29 
tel. 55 615 13 73 
www.po wi slan ska.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@psw.kwi dzyn.edu.pl 
 

Po wi ślań ska Szko ła Wyż sza z sie dzi bą głów ną w Kwi dzy nie sys te ma tycz nie roz sze rza 
swo ją ofer tę aka de mic ką po przez ofe ro wa nie no wych kie run ków stu diów oraz otwie ra-
nie ko lej nych jed no stek na uko wo-dy dak tycz nych. Uczel nia od ro ku aka de mic kie -
go 2021/2022 pro wa dzi no wo otwar tą fi lię w GDAŃSKU, a tak że w ro ku 
aka de mic kim 2022/2023 roz po czy na dzia łal ność dy dak tycz ną w TORUNIU oraz 
w KOŚCIERZYNIE. Po wi ślań ska Szko ła Wyż sza po sia da dwa Wy dzia ły: Wy dział Na uk 
o Zdro wiu i Wy dział Na uk Eko no micz no -Spo łecz nych. 
 
 
 

 SPO ŁECZ NA AKA DE MIA NA UK 
 

00-842 War sza wa, ul. Łuc ka 11 
tel. 22 656 36 18  
www.war sza wa.san.edu.pl 
e -ma il: war sza wa@san.edu.pl  
 

Spo łecz na Aka de mia Na uk jest naj więk szą nie pu blicz ną uczel nią w Pol sce. Ośrod ki mię -
dzy in ny mi w Ło dzi czy w War sza wie kształ cą łącz nie na 25 kie run kach o cha rak te rze ar -
ty stycz nym, eko no micz nym, hu ma ni stycz nym, me dycz nym, praw nym, spo łecz nym oraz 
tech nicz nym. Spo łecz na Aka de mia Na uk pro wa dzi stu dia pierw sze go i dru gie go stop nia, 
se mi na ria dok to ranc kie, stu dia po dy plo mo we oraz stu dia przez In ter net. Stu den ci ma ją 
moż li wość uczęsz cza nia na za ję cia w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym za rów no 
w ję zy ku pol skim, jak i an giel skim. 
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 UCZEL NIA COL LE GIUM IN TER MA RIUM W WAR SZA WIE 
 

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 
tel.  783 687 888 
www.collegiumintermarium.org 
e-mail: kontakt@collegiumintermarium.org 
 
Col le gium In ter ma rium – je ste śmy Uczel nią kształ cą cą przy szłe eli ty praw ni cze. Na na -
szych stu diach po wra ca my do tra dy cyj ne go pro ce su na ucza nia opar te go o re la cję mistrz -
-uczeń. Stu den to wi przy pi sy wa ny jest men tor pro wa dzą cy go przez ca ły tok stu diów.  
Do na szych atu tów na le żą: na ucza nie dwóch ję zy ków ob cych, mię dzy na ro do wa ka dra, 
do dat ko we przed mio ty eko no micz ne, sy mu la cja roz praw są do wych, pra ca na za no ni mi -
zo wa nych ak tach. Naj lep si stu den ci ma ją moż li wość uzy ska nia sty pen diów. 
 
 
 

 UCZEL NIA ŁA ZAR SKIE GO 
 

02-662 War sza wa, ul. Świe ra dow ska 43 
tel. 22 543 55 05 
www.re kru ta cja.la zar ski.pl 
e -ma il: re kru ta cja@la zar ski.edu.pl 
 

Uczel nia Ła zar skie go jest czo ło wą uczel nią nie pu blicz ną w War sza wie. Stu dia pro wa dzi -
my na Wy dzia le Me dycz nym, Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji, Wy dzia le Eko no mii i Za rzą -
dza nia. Ofe ru je my stu dia li cen cjac kie, ma gi ster skie, po dy plo mo we, kurs Se mi na rium 
Dok to ranc kie (pra wo), MBA, LLM, szko le nia i kur sy ję zy ko we. Kształ ci my tak że na pre sti -
żo wych kie run kach zwią za nych z awia cją. No wo ścią w ofer cie jest spe cjal ność Air li ne Ma -
na ge ment skie ro wa na m.in. do przy szłych me ne dże rów bran ży lot ni czej. 
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 WAR SZAW SKA SZKO ŁA ZA RZĄ DZA NIA – SZKO ŁA WYŻ SZA 
 

01-204 War sza wa, ul. Sied mio grodz ka 3a 
tel. 22 862 32 24 
www.wsz -sw.edu.pl 
e -ma il: dzie ka nat@wsz -sw.edu.pl 
 

War szaw ska Szko ła Za rzą dza nia – Szko ła Wyż sza (WSZ-SW) jest uczel nią nie pu blicz -
ną, dzia ła ją cą na pod sta wie de cy zji Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 22.12.1992 r., wpi -
sa ną do Ewi den cji Uczel ni Nie pu blicz nych pro wa dzo nej przez MNiSW pod nr 12. WSZ-SW 
jest 6 naj star szą uczel nią nie pu blicz ną w War sza wie. 
WSZ-SW kształ ci na stu diach I stop nia (li cen cjac kich) oraz II stop nia (ma gi ster skich), 
w dzia le Eko no mia na kie run ku Za rzą dza nie (o pro fi lu prak tycz nym) w za kre sie mię dzy 
in ny mi za rzą dza nia: przed się bior stwem, fi nan sa mi i ban ko wo ścią, w ra chun ko wo ści, w lo -
gi sty ce, w mar ke tin gu, per so ne lem, w ad mi ni stra cji pu blicz nej, bez pie czeń stwem, cy ber -
bez pie czeń stwem, ja ko ścią, pro jek ta mi, in no wa cja mi.  
WSZ-SW ofe ru je stu den tom jed no z naj niż szych cze snych w War sza wie 1.940 zł za se -
mestr na stu diach li cen cjac kich nie sta cjo nar nych, 1.999 zł na stu diach sta cjo nar nych (cze -
sne nie zmien ne przez ca ły okres stu diów), zwięk szo ną ilość ję zy ka an giel skie go 
na stu diach sta cjo nar nych (każ de go dnia edu ka cyj ne go dwie go dzi ny ję zy ka an giel skie go 
biz ne so we go), a od dru gie go ro ku prak ty ki w re no mo wa nych fir mach. Ofe ru je rów nież 
dar mo we stu dia dla osób, któ rych do chód na człon ka ro dzi ny nie prze kra cza 1051 zł net -
to mie sięcz nie oraz sty pen dium rek tor skie za uzy ska nie śred niej po wy żej 4,51. 
Do dys po zy cji stu den tów są bi blio te ka (po nad 10 tys. po zy cji), Bu fet oraz par king dla 
ok. 80 sa mo cho dów. 
 
 
 

 WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA W WAR SZA WIE 
 

03-204 War sza wa, ul. Ła bi szyń ska 25 
tel. 22 256 23 04 
www.wsb.pl/war sza wa 
e -ma il: re kru ta cja@wsb.war sza wa.pl  
 

Wyż sza Szko ła Ban ko wa w War sza wie to uczel nia, któ ra umoż li wia stu den tom efek -
tyw ne łą cze nie na uki z pra cą i ży ciem pry wat nym. Nie za leż nie od ro dza ju i kie run ku stu -
diów, WSB dzia ła w myśl idei work -li fe ba lan ce, za pew nia jąc jed no cze śnie moż li wość 
udzia łu w sta żach, prak ty kach, wi zy tach stu dyj nych w fir mach, wy jaz dach za gra nicz nych, 
a tak że ko łach na uko wych. Pro wa dzi stu dia w ję zy ku pol skim i an giel skim w ra mach stu -
diów I i II stop nia, jed no li te stu dia ma gi ster skie, a tak że stu dia du al ne – po łą cze nie stu -
diów ma gi ster skich z po dy plo mo wy mi (2 dy plo my w 2 la ta). 
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  WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NATIONAL LOUIS UNIVERSITY  
Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU  
 
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 
 
Wyż sza Szko ła Biz ne su – Na tio nal Lo uis Uni ver si ty w No wym Są czu to wy bit na ka -
dra wy kła dow ców, do te go no wo cze sne me to dy kształ ce nia i kie run ki, któ re są do pa so -
wa ne do wy mo gów ryn ku pra cy.  
Na WSB-NLU sta wia my na kształ ce nie spe cja li stów, któ rzy rze czy wi ście są po szu ki wa ni 
przez pra co daw ców. Stąd sku pie nie się na trzech dzie dzi nach – in for ma ty ce, za rzą dza -
niu oraz psy cho lo gii. Za ję cia przy go to wu ją stu den tów do wy zwań sta wia nych przez ry -
nek pra cy, a sze ro ki wy bór spe cjal no ści po zwa la im od ra zu sku pić się na kon kret nej 
ścież ce roz wo ju.  
Od 30 lat za le tą uczel ni jest przy wią zy wa nie wa gi do prak tycz nej edu ka cji. Sta wia my na na -
ucza nie po przez pro jekt le ar ning! WSB-NLU to spo sób kształ ce nia i do stęp do na ucza nia 
dla każ de go stu den ta. Dzię ki no wo cze sne mu sys te mo wi CloudA™ i for mu le RealTime On -
li ne stu den ci mo gą uczyć się z do wol ne go miej sca na zie mi. 
 
 
 

 WYŻ SZA SZKO ŁA EKO LO GII I ZA RZĄ DZA NIA W WAR SZA WIE 
 
00-972 War sza wa, ul. Ol szew ska 12 
tel. 22 825 80 34 – 35 
www.wse iz.pl 
pro fil Fa ce bo ok: Wyż sza Szko ła Eko lo gii i Za rzą dza nia (www. fa ce bo ok.com/wse iz) 
e -ma il: rek to rat@wse iz.pl 
 

Od 27 lat WSEiZ w War sza wie jest naj lep szą nie pu blicz ną uczel nią tech nicz no -ar ty stycz -
ną w Pol sce! 
Na wy dzia łach Ar chi tek tu ry (kie run ki: Ar chi tek tu ra, Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu, Ar chi tek tu -
ra Wnętrz, Bu dow nic two, Wzor nic two) oraz In ży nie rii i Za rzą dza nia (kie run ki: In for ma ty ka, 
Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn, Ochro na Śro do wi ska, Za rzą dza nie, Za rzą dza nie i In ży nie -
ria Pro duk cji, Zdro wie Pu blicz ne) kształ ci my in ży nie rów, in ży nie rów ar chi tek tów, li cen cja -
tów, ma gi strów in ży nie rów oraz ma gi strów. 
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 WYŻ SZA SZKO ŁA IN FOR MA TY KI STO SO WA NEJ I ZA RZA DZA NIA WIT 
W WAR SZA WIE 
 

01-447 War sza wa, ul. Ne wel ska 6 
www.wit.edu.pl 
www.fa ce bo ok.com/WSISiZ 
www.lin ke din.com/scho ol/wit -szko la -wy zsza -pod -au spi cja mi -pan 
www.in sta gram.com/wsi siz 
twit ter.com/wsi siz 
e -ma il: re kru ta cja@wit.edu.pl 
 

WIT Wyż sza Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej i Za rzą dza nia jest jed ną z naj lep szych uc-
zel ni w ob sza rze tech nik kom pu te ro wych w Pol sce – kształ ci my in for ma ty ków, gra fi ków, 
me ne dże rów. 
Do sko na li my kwa li fi ka cje od bli sko 30 lat. Stu dia I i II stop nia, po dy plo mo we i kur sy. Ofe -
ru je my prak tycz ny wy miar stu diów – współ pra cu je my z pra co daw ca mi i prak ty ka mi. Stu -
den ci zdo by wa ją wie dzę w świet nie przy go to wa nym śro do wi sku: cen trum IT, stre fa 
stu den ta, in no wa cyj ne roz wią za nia. Stu den tom i kan dy da tom za pew nia my spraw ną ob -
słu gę pro ce su dy dak tycz ne go po przez no wo cze sne tech no lo gie ko mu ni ka cji. 
 
 
 

 WYŻ SZA SZKO ŁA IN ŻY NIE RII I ZDRO WIA W WAR SZA WIE 
 

02-366 War sza wa, ul. Bi twy War szaw skiej 1920 r. nr 18 
tel. 22 562 35 00 
www.wsiiz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsiiz.pl 
 

Wyż sza Szko ła In ży nie rii i Zdro wia w War sza wie za pew nia rze tel ne przy go to wa nie za -
wo do we oraz moż li wość zdo by cia sze ro kiej in ter dy scy pli nar nej wie dzy i prak tycz nych 
umie jęt no ści w za kre sie m.in.: ko sme to lo gii, che mii ogól nej, che mii ko sme tycz nej, che mii 
żyw no ści, die te ty ki, in ży nie rii ochro ny zdro wia i pro mo cji. 
Ofe ru je my no wo cze sny i do sto so wa ny do ak tu al nych wy mo gów ryn ku pra cy pro gram 
stu diów opra co wa ny z na ci skiem na prak ty kę.  
Ofer ta edu ka cyj na dla ma tu rzy stów: 
stu dia li cen cjac kie: Ko sme to lo gia, Die te ty ka (Die te ty ka kli nicz na, Die te ty ka sto so wa na) 
stu dia in ży nier skie: Che mia ogól na, Che mia ko sme tycz na, Che mia żyw no ści (Ja kość i bez -
pie czeń stwo żyw no ści), In ży nie ria ochro ny zdro wia i pro mo cja (Bez pie czeń stwo pro duk tu 
ko sme tycz ne go, Bez pie czeń stwo żyw no ści) 
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 WYŻ SZA SZKO ŁA ME NE DŻER SKA W WAR SZA WIE 
 

03-772 War sza wa, ul. Ka wę czyń ska 36 
tel. 22 590 07 30  
www.wsm.war sza wa.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsm.war sza wa.pl  
 

Wyż sza Szko ła Me ne dżer ska w War sza wie to jed na z naj po pu lar niej szych uczel ni w Pol -
sce. Od po cząt ku swo je go ist nie nia kła dzie na cisk na wszech stron ny roz wój i edu ka cję 
mło dzie ży. Ofer ta edu ka cyj na WSM jest sta le roz sze rza na o no we kie run ki i spe cjal no ści 
zgod nie z ocze ki wa nia mi ryn ku pra cy.  
W tro sce o do bro stu den tów two rzo ne są uni kal ne pro gra my sty pen dial ne oraz po mo cy 
so cjal nej. WSM otrzy ma ła na prze strze ni lat wie le akre dy ta cji, cer ty fi ka tów i na gród 
za pro wa dzo ną dzia łal ność na uko wo -ba daw czą i dy dak tycz ną oraz re gu lar nie zaj mu je 
wy so kie miej sca w ran kin gach.  
Uczel nia po sia da no wo cze sny kam pus. Po za bo ga tym za ple czem na uko wo -dy dak tycz -
nym znaj du ją się w nim m.in. au la wi do wi sko wo -kon cer to wa na 700 osób, kom pleks spor -
to wo -re kre acyj ny (ba sen, ha le spor to we), aka de mik na 300 miejsc, bi blio te ka, punk ty 
ga stro no micz ne. 
 
 
 

 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 
 
Kształ ci my od 20 lat. 8000 ty się cy stu den tów, 50 part ne rów kra jo wych i 30 za gra nicz nych. 
Re ali zu je my stu dia o pro fi lu prak tycz nym na kie run kach Tu ry sty ka i Re kre acja oraz Fi lo -
lo gia, w tym au tor ski pro gram Za rzą dza nie w Ho te lar stwie i Ga stro no mii, oraz pro wa dzi -
my stu dia po dy plo mo we na kie run ku Tu ry sty ka, Ho te lar stwo i Ga stro no mia dla 
na uczy cie li. 
Era smus+, WSTiJO pro wa dzi współ pra cę z uczel nia mi za gra nicz ny mi m.in. w Hisz pa nii, 
Chor wa cji, na Wę grzech i na Cy prze. 
WSTiJO by ła i jest wie lo krot nym lau re atem Wia do mo ści Tu ry stycz nych w ka te go rii Naj -
lep sza Uczel nia Tu ry stycz na o pro fi lu prak tycz nym. 
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 CO VEN TRY UNI VER SI TY WRO CŁAW 
 

53-332 Wro cław, ul. Po wstań ców Ślą skich 17 
tel. 71 748 85 55 
www.o ven try.ac.uk/wroc law 
e-ma il: wroc la wap pli ca tions@co ven try.ac.uk 
 

Bry tyj ska edu ka cja jest wy so ko ce nio na przez pro fe sjo na li stów na ca łym świe cie, przez 
co cie szy się nie zmien nym za in te re so wa niem wśród stu den tów. Co ven try Uni ver si ty, ja -
ko pierw szy bry tyj ski uni wer sy tet otwo rzy ło fi lię w Pol sce, po zwa la jąc na uzy ska nie bry -
tyj skie go dy plo mu bez wy jeż dża nia z kra ju.  
Naj lep sza edu ka cja to ta ka, któ ra sta wia po trze by stu den ta na pierw szym miej scu. Two -
rzy my pro gra my we współ pra cy z biz ne sem, by od po wia dać na za po trze bo wa nie ryn ku 
i zmak sy ma li zo wać po ten cjał za wo do wy. Stu den ci ma ją moż li wość uczest ni cze nia w prak -
ty kach, dzię ki któ rym moż na zdo być prak tycz ne do świad cze nie, któ re mo że za owo co wać 
sta łym za trud nie niem po uzy ska niu dy plo mu. 
 
 

 CUL TU RAL CA RE AU PA IR 
 

00-689 War sza wa, ul. Po znań ska 37  
tel. 500 061 747 
www.cul tu ral ca re.pl 
e -ma il: au pa ir.pl@cul tu ral ca re.com 
 

Cul tru al Ca re Au Pa ir to agen cja zaj mu ją ca się ko or dy na cją wy jaz dów w cha rak te rze au 
pa ir do USA. Udział w pro gra mie mo gą wziąć oso by w wie ku 18-26. Au pa ir miesz ka z ro -
dzi ną gosz czą cą, uczest ni czy w za ję ciach na lo kal nym col le ge'u i po ma ga opie ko wać się 
dzieć mi. W za mian ma moż li wość po zna nia ży cia w no wym kra ju i no wej kul tu rze oraz 
two rze nia nie za po mnia nych wspo mnień. 
 
 
 

 STU DY IN GER MA NY – LAND OF IDE AS 
 

Nie miec ka Cen tra la Wy mia ny Aka de mic kiej (DAAD) 
00-108 War sza wa, ul. Ziel na 37 
tel. 22 395 54 00 
www.stu dy -in -ger ma ny.de 
www.da ad.pl  
e -ma il: da ad@da ad.pl 
 

Stu dy in Ger ma ny 
Ger ma ny is an at trac ti ve pla ce to stu dy and Ger man uni ver si ty de gre es are hi gh ly re spec -
ted by em ploy ers worl dwi de. „Stu dy in Ger ma ny – Land of Ide as” is the of fi cial cam pa ign 
by the Fe de ral Go vern ment of Ger ma ny for Ger ma ny as a stu dy lo ca tion. 
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 DZIEW CZY NY NA PO LI TECH NI KI 
 

 

 
Za pra sza my dziew czy ny na stu dia tech nicz ne – kon se kwent nie od 15. lat!  
Tra dy cyj nym zwień cze niem co rocz ne go cy klu wy da rzeń w ra mach kam pa nii Dziew czy ny 
na Po li tech ni ki! i Dziew czy ny do ści słych! jest Ogól no pol ski Dzień Otwar ty (nie tyl ko) dla 
Dziew czyn (w tym ro ku od był się 7 kwiet nia). W cza sie Dnia Otwar te go, któ ry or ga ni zo -
wa ny jest w ra mach kam pa nii, pre zen to wa ły się uczel nie tech nicz ne i uni wer sy tec kie wy -
dzia ły ści słe. Do bra wia do mość jest ta ka, że te go rocz ny Dzień Otwar ty wró cił (czę ścio wo) 
do for my sta cjo nar nej: uczel nie otwo rzy ły swo je po dwo je dla kan dy da tek i kan dy da tów, 
na to miast on li ne by ło moż na śle dzić trans mi sję po świę co ną ju bi le uszo wi kam pa nii. Jak 
co ro ku opu bli ko wa ny też zo stał ra port „Ko bie ty na Po li tech ni kach 2022” przy go to wa ny 
przez Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” wspól nie z Ośrod kiem Prze twa rza nia In for ma -
cji (do stęp ny na stro nie: (www.dziew czy ny na po li tech ni ki.pl/ra port)  
 
Uczel nie bio rą ce udział w ak cji Dziew czy ny na Po li tech ni ki! 2022  
• Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie  
• Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni  
• Aka de mia Mor ska w Szcze ci nie  
• Aka de mia Tech nicz no -Hu ma ni stycz na w Biel sku -Bia łej  
• Po li tech ni ka Czę sto chow ska  
• Po li tech ni ka Gdań ska  
• Po li tech ni ka Łódz ka  
• Po li tech ni ka Kra kow ska im. Ta de usza Ko ściusz ki  
• Po li tech ni ka Po znań ska  
• Po li tech ni ka Ślą ska  
• Pol sko -Ja poń ska Wyż sza Szko ła Tech nik Kom pu te ro wych  
• Po li tech ni ka War szaw ska  
• Po li tech ni ka Wro cław ska  
• Wyż sza Szko ła Eko lo gii i Za rzą dza nia/Uni ver si ty of Eco lo gy and Ma na ge ment  
 
Wy dzia ły bio rą ce udział w ak cji Dziew czy ny do ści słych! 2022:  
• In sty tut In for ma ty ki Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku  
• Wy dział Che mii Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku  
• Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go  
• Wy dział Fi zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go  
• Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu Wro cław skie go 
 
Szcze gó ło we in for ma cje o ak cji znaj dzie cie na: www.dziew czy ny na po li tech ni ki.pl 
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 SHE SN NO VA TION ACA DE MY! Ba da nie „Ja kie go świa ta chcą mło de oso by?” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy” pro wa dzi obec nie ba da nie po dej ścia mło de go po -
ko le nia do wy zwań sto ją cych przed na szą cy wi li za cją w naj bliż szej przy szło ści, a tak że je -
go am bi cji i ce lów (w tym sze ro ko po ję tych: rów no wa gi mię dzy ży ciem za wo do wym 
a pry wat nym, rów no ści płci, za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju, chę ci ob ję cia przy wódz -
twa, pla nów ży cio wych i pra cy, itp.).  
WEŹ UDZIAŁ W BADANIU: „War to ści mło dych. Ja kie go świa ta chcą mło de oso by, mło de 
li der ki/li de rzy, przed się bior czy nie/przed się bior cy, stu dent ki/stu den ci kie run ków tech nicz -
nych i ści słych oraz na ukow czy nie/na ukow cy? i wy graj atrak cyj ne na gro dy (do wy gra nia 
jest m.in. vo ucher do esca pe ro om on -li ne!).  
Przyjdź na sto isko Per spek ty wy Wo men in Tech, wy peł nij an kie tę i od bierz swo ją słod ką 
nie spo dzian kę.  
Ze bra ne wy ni ki po słu żą nam do przy go to wa nia ra por tu ba -
daw cze go na te mat mło de go po ko le nia w Pol sce, je go am -
bi cji i wi zji przy szło ści. Ra port bę dzie do stęp ny m.in. 
na stro nie pro gra mu she sn no va tion.pl 
 
 

www.she sn no va tion.pl 
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 PER SPEK TY WY WO MEN IN TECH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Od 15 lat wspie ra my dziew czy ny w wy bo rze kie run ków tech nicz nych i ści słych w ra mach 
ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! i Dziew czy ny do ści słych!. Do tej po ry wzię ło w nich 
udział 200 000 dziew czyn, a udział ko biet na po li tech ni kach wzrósł o 10 punk tów pro cen -
to wych. Pro wa dzi my też sze reg dzia łań in spi ra cyj nych dla mło dych ko biet w tech no lo -
giach i na uce: IT for SHE, Le an in STEM, Girls go start -up! Aca de my, She sn no va tion 
Aca de my, Dziew czy ny do na uki!, Dziew czy ny w Grze!, LeaderSHEp in Tech Aca de my, a tak -
że pro gram sty pen dial ny dla stu den tek in for ma ty ki: „No we Tech no lo gie dla Dziew czyn” 
(wspól nie z In tel). W więk szość dzia łań wbu do wu je my ele ment men to rin gu – bo wie rzy -
my w war tość re la cji, w któ rej oso by z do świad cze niem chcą się nim dzie lić z dziew czy -
na mi z po ten cja łem.  
Je ste śmy rów nież or ga ni za to ra mi Per spek ty wy Wo men in Tech Sum mit – naj więk sze go 
wy da rze nia dla ko biet w tech no lo giach w tej czę ści świa ta – gro ma dzą ce go 8500 uczest -
ni czek i uczest ni ków z 100 kra jów świa ta. W tym ro ku Sum mit od bę dzie się 7 i 8 czerw ca 
w Expo XXI w War sza wie. Za pra sza my do udzia łu. Wię cej in for ma cji: www.wo me nin tech -
sum mit.pl  
W kra jach Part ner stwa Wschod nie go i Azji Cen tral nej pro wa dzi my pro mo cję Pol ski ja ko 
Hu bu IT i pro gram 400 gran tów dla uta len to wa nych in for ma ty czek na przy jazd na „Per -
spek ty wy Wo men in Tech Sum mit”. Na sze dzia ła nia opie ra my na ba da niach, któ re opra -
co wu je my w for mie war to ścio wych ra por tów.  
 
 

www.wo me nin tech sum mit.pl  
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 EF EDU CA TION FIRST 
 

00-689 War sza wa, ul. Po znań ska 37 
tel. 22 825 01 31 
www.ef.com 
e -ma il: pod roz e je zy ko we.pl@ef.com 
 

Świa to wy li der edu ka cji ję zy ko wej. Od po nad 50 lat mi sją EF jest spra wie nie, aby lu dzie 
w róż nym wie ku i róż nych na ro do wo ści mo gli zy skać pew ność sie bie i wol ność roz wo ju. 
Łą czy my na ukę ję zy ków ob cych z wy mia ną kul tu ro wą i po dró ża mi edu ka cyj ny mi. Glo bal -
na sieć EF to 50 szkół na ca łym świe cie i 10 ję zy ków ob cych. Na ukę mo żesz za cząć w do -
wol ny po nie dzia łek ro ku, a swój wy jazd ję zy ko wy za pro jek tu jesz zgod nie z Two imi 
moż li wo ścia mi. 
 
 

  FUN DA CJA DKMS 
 

02-386 War sza wa, ul. Al to wa 6 lok. 9  
tel. 22 882 94 00 
www.dkms.pl 
e -ma il: kon takt@dkms.pl 
 

Mi sją Fun da cji DKMS jest zna le zie nie Daw cy dla każ de go Pa cjen ta na świe cie po trze bu -
ją ce go prze szcze pie nia krwio twór czych ko mó rek ma cie rzy stych. Fun da cja dzia ła w Pol -
sce od 2008 ro ku w opar ciu o de cy zję Mi ni stra Zdro wia oraz ja ko nie za leż na or ga ni za cja 
po żyt ku pu blicz ne go. To naj więk szy Ośro dek Daw ców Szpi ku w Pol sce, w któ rym za re je -
stro wa nych jest po nad 1 700 000 Daw ców, spo śród któ rych 10 000 osób od da ło swo je 
ko mór ki ma cie rzy ste lub szpik Pa cjen tom, da jąc tym sa mym szan sę na wy zdro wie nie. 
 
 
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  
 
Fir ma TalentMap zaj mu je się do radz twem edu ka cyj nym. Ofe ru je my po moc przy wy -
bo rze szko ły śred niej oraz uczel ni. Do ra dza my tak że w kwe stiach za wo do wych.  
Pro wa dzo ne przez nas do radz two edu ka cyj ne ma na ce lu wspie ra nie mło de oso by 
w pla no wa niu ścież ki edu ka cyj nej, obej mu ją cej ko lej ne eta py kształ ce nia, a tak że póź -
niej – ka rie ry za wo do wej. Jest ono do sko na łą for mą po mo cy dla osób po szu ku ją cych 
ofer ty edu ka cyj nej spro fi lo wa nej zgod nie z ich wy ma ga nia mi i ocze ki wa nia mi. Udzie la -
my rad na pod sta wie ana li zy po trzeb edu ka cyj nych klien ta oraz po sia da nych przez nie -
go kom pe ten cji. 
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CENTRUM ZMIAN 
 
Warszawa, ul. Lanciego 19,  
Piaseczno, ul. Kościuszki 32b 
Tel. 574663302 
www.centrum-zmian.pl 
 
Cen trum Zmian – warsz ta ty roz wo jo we dla mło dzie ży – au tor ski pro gram „Mo ja przy -
szłość – mój wy bór!”, kon sul ta cje psy cho lo gicz ne, psy cho te ra pia. 
Cen trum Zmian to wy jąt ko we miej sce, stwo rzo ne spe cjal nie dla tych, któ rzy chcą zmie -
nić swo je ży cie – pry wat ne, ro dzin ne, za wo do we. Prze strzeń na ma rze nia, pla no wa nie, 
roz wi ja nie swo ich umie jęt no ści. Życz li wy i wy kwa li fi ko wa ny ze spół psy cho lo gów, pe da -
go gów, psy cho te ra peu tów. 
 
 
 

 UNI WER SY TET EU RO PEJ SKI VIA DRI NA WE FRANK FUR CIE NAD OD RĄ 
 

D -15230 Frank furt (Oder) 
Große Schar rn straße 59 
tel. +49 335 5534 4306 
www.eu ro pa -uni.de 
e -ma il: ochniow ska@eu ro pa -uni.de 
 

Uni wer sy tet Via dri na jest ka me ral ną uczel nią o mię dzy na ro do wym cha rak te rze.  
5000 stu den tów z ca łe go świa ta kształ ci się tu taj w dzie dzi nach pra wa, eko no mii i kul tu -
ro znaw stwa. Ra zem z uni wer sy te ta mi part ner ski mi ofe ru je my moż li wość zdo by cia mię -
dzy na ro do wych po dwój nych dy plo mów.  
W na szej ofer cie ma my za rów no stu dia w ję zy ku nie miec kim, jak i w ję zy ku an giel skim. 
We współ pra cy z Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu pro wa dzi my tak że 
wspól ne, pol sko -nie miec kie kie run ki stu diów. 
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 STU DY IN TER NA TIO NAL UK PO LAND (SI UK), AVI STA STU DY ABRO AD 
 

00-024 War sza wa, Wi dok To wers 
Al. Je ro zo lim skie 44, 11th Flo or 
tel. 730 75 74 85 
www.stu dy in -uk.pl 
www.avi sta.edu.pl 
e -ma il: war saw@stu dy in -uk.com 
 
SI-UK pro vi des free in de pen dent ad vi ce and sup port to Po lish stu dents ap ply ing to stu dy in 
the UK. 
As an of fi cial re pre sen ta ti ve of UK uni ver si ties ope ra ting to UK stan dards, stu dents are gu -
aran te ed the sa me high qu ali ty se rvi ce and sup port whe re ver they are in the world. We 
work along si de UK edu ca tion in sti tu tions and our edu ca tion con sul tants can help you ap -
ply to any UK uni ver si ty, col le ge or lan gu age scho ol. 
SI-UK se rvi ces are ava ila ble for free, with no fe es in vo lved using our spe cia list con sul ta tion 
se rvi ce. SI-UK’s pri ma ry ob jec ti ve is to match the in di vi du al prio ri ties of each stu dent with 
the par ti cu lar ne eds and re qu ire ments of each edu ca tio nal in sti tu tion. 
Sin ce 2006, SI-UK has hel ped tho usands of stu dents jo in UK uni ver si ties, se cu re scho lar ships 
and pass En glish exams. 
We con ti nue to sup port stu dents from the ir first enqu iries, thro ugho ut the ap pli ca tion pro -
cess, and ri ght up to the ir ar ri val in the UK and thro ugho ut the ir li fe at uni ver si ty. 
 
 
 

 ME DYCZ NA SZKO ŁA PO LI CE AL NA NR 3 im. DR AN DRZE JA KRO CI NA 
W WAR SZA WIE 
 

03-737 War sza wa, ul. Brze ska 12 
tel. 22 628 13 41 
www.msp3.waw.pl 
e -ma il: se kre ta riat@msp3.waw.pl 
 
OFERTA Me dycz nej Szko ły Po li ce al nej nr 3 im. dr An drze ja Kro ci na w War sza wie:  
• uczy my na kie run kach Tech nik Den ty stycz ny, Hi gie nist ka Sto ma to lo gicz na, Tech nik Ste ry -

li za cji Me dycz nej 
• od wrze śnia 2022 r. pla nu je my na bór na no we kie run ki: Po do log, Asy stent ka Sto ma to lo -

gicz na 
• pra cu je my w try bie dzien nym, sta cjo nar nym i za ocz nym 
• za pew nia my bez płat ną na ukę 
• kształ ci my w pro fe sjo nal nie wy po sa żo nych pra cow niach 
• za pew nia my po trzeb ne ma te ria ły dy dak tycz ne, rów nież na eg za min za wo do wy 
• gwa ran tu je my po moc w or ga ni za cji za jęć prak tycz nych i prak tyk za wo do wych u pra co -

daw ców 
• współ pra cu je my z fir ma mi me dycz ny mi na ryn ku pol skim i za gra nicz nym 
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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 
 
Stu dium Pra cow ni ków Me dycz nych i Spo łecz nych, to miej sce, w któ rym pre sti żo we kie run -
ki znaj du ją się w za się gu Two jej rę ki. Kształ ci my spe cja li stów z bran ży me dycz nej oraz ob sza ru 
po mo cy spo łecz nej.  
Za ję cia pro wa dzo ne pod okiem wy kwa li fi ko wa nych wy kła dow ców spra wia ją, że ab sol wen ci 
szko ły osią ga ją wy so kie wy ni ki na eg za mi nach za wo do wych. Na si słu cha cze po zda niu pań -
stwo we go eg za mi nu otrzy mu ją dy plom w ję zy ku pol skim i an giel skim zgod ny z EUROPASS.  
Na uka w na szej szko le jest bez płat na. 
 
 
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 kom-
petencji kandydatów do podjęcia pracy w branży kreatywnej. Jeśli pasjonuje Cię grafika, 
film, reklama lub multimedia, koniecznie odwiedź nasze stoisko!  
 
 
 

 WY DZIAŁ BEZ PIE CZEŃ STWA, LO GI STY KI I ZA RZĄ DZA NIA  
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 
 
Pro wa dzi my stu dia dla kan dy da tów na żoł nie rzy za wo do wych – kie ru nek lo gi sty ka, jak i dla 
stu den tów cy wil nych – bez pie czeń stwo na ro do we, lo gi sty ka o pro fi lu prak tycz nym, obron -
ność pań stwa oraz za rzą dza nie. Zwra ca my szcze gól ną uwa gę na prak tycz ne aspek ty kształ -
ce nia, tj. atrak cyj ne miej sca prak tyk czy warsz ta ty. Sta le się roz wi ja my po przez: two rze nie 
no wo cze snej ba zy la bo ra to ryj nej – sy mu lu ją cej wa run ki pra cy za wo do wej, gry sy mu la cyj -
no -de cy zyj ne, pro gra my kom pu te ro we. Stu den ci ma ją moż li wość roz wi ja nia swo ich kom -
pe ten cji w za kre sie dzia łal no ści Kół Na uko wych.  
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 XIV Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Sta ni sła wa Sta szi ca 
 

 XXIII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie  
 

 XLI Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Jo achi ma Le le we la 
 

 LXII Li ceum Ogól no kształ cą ce Mi strzo stwa Spor to we go  
im. Gen. Bro ni Wła dy sła wa An der sa 

 

 LXIII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. La jo sa Kos su tha 

 

 LXX Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Alek san dra Ka miń skie go 

 

 LXXVI Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go  
 

 LXXVIII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej 
 

 LXXXI Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Alek san dra Fre dry 
 

 CXXII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Igna ce go Do mey ki 
 

 CLVII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 
 

 Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego 
 

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

 
  Ze spół Szkół Li ce al nych i Tech nicz nych nr 1  

• Tech ni kum Me cha tro nicz ne nr 1  
• LXXX Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Le opol da Staf fa 

 

 Ze spół Szkół nr 49; LX Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Woj cie cha Gór skie go
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 Aka de mia High Scho ol 
 

 Aka de mic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce  
przy Pol sko -Ja poń skiej Aka de mii Tech nik Kom pu te ro wych 

 

 Ana gra Łódz ka Szko ła Mo dy Ko sme to lo gii Fry zjer stwa (Łódź) 
 

 Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH  
 

 I Spo łecz ne Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ema nu ela Buł ha ka (Wesoła) 
 

 Li ceum Fil mo we, Li ceum Kre acji Gier 
 

 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6 
Fundacji Edukacyjnej Varsovia 

 

 Li ceum Ogól no kształ cą ce Nie pu blicz ne Nr 43  
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Lot ni ków Ame ry kań skich 

 

 Nie pu blicz ne Li ceum Ogól no kształ cą ce  
im. Ro ber ta Schu ma na Fun da cji Pri mus 

 

 Nie pu blicz ne Li ceum Pro Fu tu ro z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi 
 

 Nie pu blicz ne Tech ni kum Usłu go we Liceum Ogólnokształcące 
 

 No Bell Li ceum (Konstancin-Jeziorna) 
 

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

 

 Pry wat ne Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Zu zan ny Gin czan ki 
 

 Pry wat ne Li ceum Ogól no kształ cą ce nr 32
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Dziękujemy za udział w   
 
 
 
 

i zapraszamy na  
 

Salon Maturzystów 
  

we wrześniu!
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