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Wła śnie za czął się naj waż niej szy rok w ży ciu każ de go ma tu rzy sty. Rok 
wy tę żo nej pra cy i pla no wa nia przy szło ści. Jak za pla no wać swój suk ces?  

 
War to za cząć od wrze śnio wej wi zy ty na Sa lo nie Ma tu rzy stów, bo to 

tu ma tu ra spo ty ka się ze stu dia mi. Eks per ci Okrę go wych Ko mi sji Eg za -
mi na cyj nych po ma ga ją opa no wać stres przed ma tu rą (wszak ma tu rzy -
sta do brze po in for mo wa ny boi się mniej!), przed sta wi cie le uczel ni uła -
twia ją do ko na nie wy bo ru kie run ku stu diów. Wie rzy my, że dzię ki tym 
dzia ła niom, więk szość uczest ni ków Sa lo nu świa do mie zło ży 30 wrze -
śnia de kla ra cje ma tu ral ne i… za cznie się pil nie uczyć.  

 
Chce my bo wiem prze ko nać wszyst kich ma tu rzy stów, że by am bit nie 

pod cho dzi li do ma jo we go eg za mi nu i za wie sza li so bie wy so ko po -
przecz kę przy wy bo rze stu diów. Za in we stuj cie w sie bie, w swo ją przy -
szłość. Po wo dze nia! 

 Wal de mar Si wiń ski 
 Pre zes Zarządu Per spek ty wy Press
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Maturzyści wybiorą  
studia na Salonie  
Przed na mi 16. edy cja Sa lo nu Ma tu rzy stów or ga ni zo wa ne go 
przez „Per spek ty wy”. Po dwóch la tach prze rwy od bę dzie się, po -
now nie „na ży wo”, naj więk sza kam pa nia in for ma cyj no -edu ka cyj -
na w na szym kra ju skie ro wa na do uczniów ostat nich klas szkół 
śred nich 😊😊😊😊.  
 
NOWA MATURA, do któ rej w ma ju 2023 przy stą pią ab sol wen ci li ce -
ów, bę dzie głów nym te ma tem spo tkań pod czas te go rocz ne go Sa lo -
nu Ma tu rzy stów Per spek ty wy 2022. Eks per ci Okrę go wych Ko mi sji 
Eg za mi na cyj nych szcze gó ło wo omó wią jej za sa dy ogól ne oraz te, 
któ re do ty czą przed mio tów obo wiąz ko wych i naj czę ściej wy bie ra -
nych przed mio tów do dat ko wych. Nie za po mni my na tu ral nie 
o uczniach tech ni ków, któ rzy koń czą o rok dłuż szy, cykl kształ ce nia, 
za tem zda wać bę dą eg za mi ny opar te na do tych cza so wej pod sta -
wie pro gra mo wej.  
 
W ra mach czę ści tar go wej przed sta wio ne zo sta ną ofer ty uczel ni 
i sys tem re kru ta cji na stu dia na rok aka de mic ki 2023/24. Nie za -
brak nie po rad nic twa za wo do we go i in spi ru ją cych spo tkań dla 
osób wy bie ra ją cych kie ru nek stu diów i uczel nię.  
 
Uczest ni cy Sa lo nu od bio rą też od „Per spek tyw” gra ti so wo pu bli ka -
cję, któ ra od po nad 30 lat po ma ga kan dy da tom w wy bo rze kie run -
ku stu diów i uczel ni, czy li „In for ma tor dla Ma tu rzy stów” (2023) – ak -
tu al ny prze wod nik na dro dze od ma tu ry ku wy ma rzo nym stu diom.  

Maturzyści 94,4%

Rodzice 1,1%Nauczyciele 4,5%

Struktura 
odwiedzających  
Salony

Sta ty sty ka Salonu Maturzystów  
Perspektywy 2019

Współorganizatorzy  
• Fundacja Edukacyjna Perspektywy 
• Regionalne Konferencje Rektorów 
• Uczelnie-gospodarze 
 
Człon ko wie Ko mi te tów Ho no ro wych  
w wo je wódz twach 
Rek tor Uczel ni -go spo da rza 
Wo je wo da 
Mar sza łek Wo je wódz twa 
Pre zy dent Mia sta 
Dy rek tor OKE 
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Jak korzystać z katalogu 
 Ka ta log Sa lo nu Ma tu rzy stów Per spek ty wy 2022 za wie ra in -
for ma cje o wszyst kich wy staw cach bio rą cych udział w te go -
rocz nej edy cji im pre zy. Ja ko że wie lu z nich bie rze udział 
w Sa lo nie w ró żnych mia stach, wpi sy ozna czy li śmy sym bo la -
mi po szcze gól nych im prez we dług na stę pu ją ce go klu cza:  
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ną pół noc nej Wiel ko pol ski. Od 2000 ro ku kształ ci spe cja li stów na 12 prak tycz nych 
kie run kach i 22 spe cjal no ściach stu diów: me dycz nych, tech nicz nych i spo łecz nych 
– w ra mach stu diów li cen cjac kich, in ży nier skich oraz ma gi ster skich. 

Sze ro ka współ pra ca Uczel ni z biz ne sem za owo co wa ła pro jek tem stu diów du al -
nych, pro wa dzo nych w part ner stwie z po nad 40 re no mo wa ny mi fir ma mi. 

ANS w Pi le uczest ni czy w Pro gra mie Era smus+, któ ry umoż li wia mię dzy na ro do -
wą mo bil ność. Uczel nia pro wa dzi współ pra cę mię dzy na ro do wą w ra mach wszyst -
kich re ali zo wa nych kie run ków stu diów z po nad 30 uczel nia mi part ner ski mi 
z Eu ro py oraz 10 z Ame ry ki Po łu dnio wej i Azji. Kam pus aka de mic ki, mo der ni zo -
wa ny z każ dym ro kiem, to do sko na łe miej sce kształ ce nia spe cja li stycz nych kadr. 
Na te re nie Uczel ni znaj du je się m.in. no wo cze sne Cen trum Sy mu la cji Me dycz nych, 
Cen trum Fi zjo te ra pii, Uczel nia ne Cen trum Spor tu i Re kre acji, sa la wi do wi sko wa 
oraz no wo cze sne la bo ra to ria in ży nier skie ze Sta cją Kon tro li Po jaz dów. 

 
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 00 
aps.edu.pl 
re kru ta cja.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 i kur sy. 

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. 

 
AKA DE MIA SZTUK PIĘK NYCH im. E. Gep per ta we Wro cła wiu 

 
50-156 Wrocław, plac Polski 3/4 
tel. 71 343 80 31 
asp.wroc.pl 
e-mail: rector@asp.wroc.pl 

 
ASP we Wro cła wiu kształ ci stu den tów w ra mach 5 wy dzia łów, na 11 kie run kach 

ar ty stycz nych i pro jek to wych. Jej głów nym za da niem jest ba da nie kul tu ry i sztu ki 
wi zu al nej. Two rzą ją spe cja li ści w swo ich dzie dzi nach, po sia da ją cy kom pe ten cje, 
wie dzę i do świad cze nie umoż li wia ją ce pra cę na naj wyż szym po zio mie. 

Uczel nia pro wa dzi tak że szko łę dok tor ską oraz umoż li wia roz wi ja nie za in te re so -
wań dzię ki kie run kom stu diów po dy plo mo wych, jak i kur som z za kre su ry sun ku, 
ma lar stwa i rzeź by. 

 
 AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia Generała Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu 

  
51-117 Wrocław,  ul. Czajkowskiego 109 
tel. 261-658-185 
www: wojsko-polskie.pl/awl 
e-mail: promocja@awl.edu.pl 

  
Aka de mia Wojsk Lą do wych imie nia ge ne ra ła Ta de usza Ko ściusz ki kształ ci 

spe cja li stów w za kre sie obron no ści i bez pie czeń stwa pań stwa. Aka de mia jest nie 
tyl ko uczel nią woj sko wą kształ cą cą przy szłych ofi ce rów, ale rów nież uczel nią pro -
wa dzą cą stu dia do stęp ne dla osób cy wil nych wspie ra jąc roz wój stu den tów i ich 
za in te re so wań po przez po nad 40 kół i sek cji uczel nia nych. Aka de mia za pew nia 
wy so ki stan dard ja ko ści kształ ce nia oraz przy go to wa nie ab sol wen tów na jak naj -
wyż szym po zio mie kom pe ten cyj no -za da nio wym do ob ję cia sta no wi ska w przy -
szłym miej scu pra cy, w tym w in sty tu cjach go spo dar czych, sa mo rzą do wych, 
woj sko wych i ba daw czych.  

 

WRO

WAR

Kra

UCZELNIE PUBLICZNE 
 

AKA DE MIA GÓR NI CZO -HUT NI CZA  
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie 

           
 

30-059 Kra ków, al. Ada ma Mic kie wi cza 30 
tel. 12 617 36 84 
www.agh.edu.pl 
e -ma il: stu diuj wagh@agh.edu.pl 

 
Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza to jed na z naj bar dziej re no mo wa nych oraz no -

wo cze snych uczel ni. Przez po nad 100 lat wy kształ ci ła ka dry naj lep szych in ży nie -
rów. Uczel nia ma tak że in ne atu ty: do sko na ła lo ka li za cja na te re nie Kra ko wa, 
kam pus dla bli sko 8 000 stu den tów w nie wiel kiej od le gło ści od bu dyn ków dy dak -
tycz nych uczel ni, no wo cze sna ba za na uko wo -dy dak tycz na, współ pra ca kra jo wa 
i za gra nicz na z uczel nia mi, świa tem biz ne su i prze my słu, udo god nie nia dla osób 
nie peł no spraw nych oraz nie po wta rzal na at mos fe ra stu dio wa nia.  

W AGH kształ ci się po nad 20 000 stu den tów, któ rzy mo gą zdo być kwa li fi ka cje 
na po nad 60 kie run kach, w po nad 200 spe cjal no ściach. 

Ab sol wen ci AGH zna ko mi cie ra dzą so bie na ryn ku pra cy i są do ce nia ni przez pra -
co daw ców w kra ju, jak i za gra ni cą. 

 
AKA DE MIA IGNA TIA NUM w Kra ko wie 

  
31-501 Kra ków, ul. Ko per ni ka 26 
tel. 12 39 99 699 
igna tia num.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@igna tia num.edu.pl 
 

Aka de mia Igna tia num w Kra ko wie (AIK) jest jed ną z bli sko dwu stu uczel ni je -
zu ic kich na ca łym świe cie sły ną cych z pre sti żu oraz wy so kie go po zio mu na ucza -
nia. Uczel nia pro wa dzi bez płat ne stu dia sta cjo nar ne I, II stop nia oraz jed no li te 
ma gi ster skie. W ofer cie są rów nież stu dia nie sta cjo nar ne. Sie dzi ba AIK mie ści się 
w sa mym cen trum Kra ko wa. Na zwa uczel ni „Igna tia num” zo sta ła wpro wa dzo -
na na po cząt ku lat 90. ubie głe go wie ku i na wią zu je do za ło ży cie la za ko nu je zu itów: 
św. Igna ce go z Loy oli. 

 
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH  
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie  

 
62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38 
tel. +48 61 424 29 42 
www: https://ans-gniezno.edu.pl/kontakt/ 
e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl 

 
Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie realizuje praktyczny profil 

kształcenia studentów w trzech instytutach:  
INSTYTUT NAUK O ZDROWIU  
  Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie   
  Pielęgniarstwo – studia I stopnia (licencjackie)   
INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH  
  Informatyka – studia I stopnia (inżynierskie)   
  Transport i logistyka – studia I stopnia (inżynierskie)   
  Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia (inżynierskie)   
INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE  
  Analityka bezpieczeństwa – studia I stopnia (inżynierskie)   
 

AKA DE MIA NA UK STO SO WA NYCH  
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Pi le 

 
64-920 Pi ła, ul. Pod cho rą żych 10 
tel. 67 352 26 00 
e -ma il: in fo@ans.pi la.pl 
 

Aka de mia Na uk Sto so wa nych im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Pi le (do mar ca 2022 
r. Pań stwo wa Uczel nia Sta ni sła wa Sta szi ca w Pi le) jest naj więk szą uczel nią pu blicz -

Kra

Szcz WAR Łód GDA Gli Lub POZ RZEKra Byd

POZ

POZ
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LOT NI CZA AKA DE MIA WOJ SKO WA w Dę bli nie 

   
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35 
tel. 261 517 100 
WWW.LAW.MIL.PL 

 
Lot ni cza Aka de mia Woj sko wa w Dę bli nie, czy li zna na wszyst kim „Szko ła Or -

ląt”, to szko ła wyż sza spe cja li zu ją ca się w kształ ce niu w ob sza rze lot nic twa. Jej hi -
sto ria się ga dru giej de ka dy XX w., a dłu gie la ta ist nie nia sta no wią pod sta wę 
no wo cze sne go kształ ce nia. Naj waż niej szym za ło że niem uczel ni jest kształ ce nie 
pa trio tów, in te li gent nych, od waż nych, zdy scy pli no wa nych i od po wie dzial nych, po -
sia da ją cych wy so ki po ziom wie dzy, a tak że wy so ką spraw ność fi zycz ną. Przy kła -
dem dla stu den tów świe cą wy bit ni ab sol wen ci, w gro nie któ rych wid nie ją m. in.: 
Mi ro sław Her ma szew ski i Fran ci szek Żwir ko. Ja ko uczel nia po sia da my bo ga tą ofer -
tę dy dak tycz ną, nie tyl ko dla stu den tów woj sko wych, ale tak że dla stu den tów cy -
wil nych na róż nych kie run kach kształ ce nia. Na uka w Lot ni czej Aka de mii Woj sko wej 
wy ma ga tru du i po świę ce nia, jed nak że da je rów no cze śnie po nad prze cięt ną ra -
dość i za do wo le nie. Lot nic two jest bar dzo wy ma ga ją ce, cza sem bez względ ne, ale 
jed no cze śnie ro man tycz ne i da ją ce w za mian ol brzy mią sa tys fak cję za rów no 
na zie mi jak i w po wie trzu. 

 
 PAŃ STWO WA AKA DE MIA NA UK STO SO WA NYCH w Cheł mie 

  
22-100 Chełm, ul. Pocz to wa 54 
tel. 82 562 06 15, 667 922 506 
www.pan schelm.edu.pl  
e -ma il: aklaj nert@pan schelm.edu.pl 

 
Pań stwo wa Aka de mia Na uk Sto so wa nych w Cheł mie (daw niej PWSZ w Cheł mie) 
to: 

 21 lat do świad cze nia i ugrun to wa na po zy cja w Pol sce i za gra ni cą 
 Dy plom pań stwo wej uczel ni 
 39 spe cjal no ści na 12-tu kie run kach stu diów 
 Stu dia li cen cjac kie, in ży nier skie, ma gi ster skie i po dy plo mo we 
 Zna ko mi ci wy kła dow cy 
 Naj no wo cze śniej sze la bo ra to ria 
 Cen trum Lot ni cze z wła snym lot ni skiem 
 Kom pleks Cen trum Stu diów In ży nier skich 
 Sta że i prak ty ki z pro jek tów UE 
 No wo cze sny aka de mik 
 Atrak cyj ne sty pen dia 
 Biu ro Ka rier 

i wie le in nych. #mie rzy so ko! 
 

PAŃ STWO WA UCZEL NIA AN GE LU SA SI LE SIU SA  
z sie dzi bą w Wał brzy chu 

 
58-300 Wał brzych, ul. Zam ko wa 4 
tel. 74 641 92 00 
pu as. pl; ans. edu. pl 
e -ma il: rek to rat@pu as.pl 
 

Pań stwo wa Uczel nia An ge lu sa Si le siu sa w Wał brzy chu (od 01.10.2022 r.  
Aka de mia Na uk Sto so wa nych An ge lu sa Si le siu sa) pro wa dzi stu dia I stop nia: li cen -
cjac kie – ad mi ni stra cja, ar chi tek tu ra wnętrz, die te ty ka, fi lo lo gia an giel ska, gra fi ka 
użyt ko wa z re kla mą, ko sme to lo gia, pe da go gi ka, pie lę gniar stwo, tech ni ki den ty stycz -
ne oraz za rzą dza nie) oraz in ży nier skie – lo gi sty ka; stu dia II stop nia - ad mi ni stra cja, 
lo gi sty ka oraz jed no li te stu dia ma gi ster skie – pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz -
kol na. 

 

Lub

GDA POZ Kra

WRO

AKA DE MIA WY CHO WA NIA FI ZYCZ NE GO  
im. Pol skich Olim pij czy ków we Wro cła wiu 

 
51-612 Wro cław, al. I. J. Pa de rew skie go 35 
tel. 71 347 30 00 
awf.wroc.pl 
e -ma il: re kru ta cja@awf.wroc.pl 
 

Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go we Wro cła wiu to uczel nia z 76-let nią tra -
dy cją, dwu wy dzia ło wa, po sia da ją ca ka te go rię A, któ ra kształ ci przy szłych na uczy -
cie li wy cho wa nia fi zycz ne go, tre ne rów i in struk to rów, spe cja li stów tu ry sty ki 
i re kre acji, fi zjo te ra peu tów, te ra peu tów za ję cio wych oraz ko sme to lo gów, na trzech 
po zio mach: stu dia li cen cjac kie, ma gi ster skie oraz w Szko le Dok tor skiej.  

Atu tem Uczel ni jest z pew no ścią świet na at mos fe ra stu dio wa nia w pięk nym mie -
ście, licz ne wy da rze nia spor to we i kul tu ral ne. 

 
AKA DE MIA ZA MOJ SKA 

  
22-400 Za mość, ul. Pe re ca 2 
tel. 663 188 300 
www.aka de mia za moj ska.edu.pl 
e -ma il: rek to rat@aka de mia za moj ska.edu.pl 
 

Aka de mia Za moj ska jest uczel nią pu blicz ną funk cjo nu ją cą w Za mo ściu od 1 
wrze śnia 2021 r., po wsta łą na ba zie Uczel ni Pań stwo wej im. Szy mo na Szy mo no -
wi ca w Za mo ściu, któ ra funk cjo no wa ła w mie ście w la tach 2005-2021.  

Obec nie Aka de mia Za moj ska ofe ru je stu dia li cen cjac kie, in ży nier skie, ma gi ster -
skie (II stop nia), ma gi ster skie jed no li te i po dy plo mo we. W tym ro ku AZ otwo rzy ła 
no we kie run ki ta kie jak pra wo oraz ja ko je dy ni w kra ju – ry nek sztu ki i za rzą dza -
nie w kul tu rze. Uczel nia sta le po sze rza swo ją ba zę dy dak tycz ną i ma te rial ną. 

 
 COL LE GIUM WIE TLO NA UCZEL NIA PAŃ STWO WA w Le gni cy 

  
59-220 Le gni ca, ul. Sej mo wa 5A 
tel. 76 723 21 50, 76 723 21 51 
www.col le gium wi te lo na.pl 
e -ma il: uczel nia@col le gium wi te lo na.pl 
 

Col le gium Wi te lo na Uczel nia Pań stwo wa po wsta ła w 1998 ro ku. Ofer ta edu -
ka cyj na obej mu je 23 kie run ki stu diów I i II stop nia, w tym: 9 kie run ków li cen cjac -
kich, 4 in ży nier skie, 6 ma gi ster skich i 4 kie run ki jed no li tych stu diów ma gi ster skich 
oraz 22 kie run ki stu diów po dy plo mo wych i 19 szko leń i kur sów do kształ ca ją cych. 
Col le gium Wi te lo na to do sko na łe miej sce do na uki. Dla stu den tów przy go to wa no 
no wo cze sne pra cow nie, la bo ra to ria, sa le wy kła do we i ćwi cze nio we. Po nad to 
Uczel nia dys po nu je wła snym Do mem Stu den ta. 

 
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 
 

Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski Ja na Paw ła II to wy jąt ko wa wspól no ta aka de -
mic ka. Uni wer sy tet, dzię ki wy so kiej ja ko ści stu diów za ko rze nio nej w świe cie war to -
ści, ofe ru je swo im stu den tom wie le moż li wo ści roz wo ju za wo do we go i oso bi ste go.  

Wa chlarz moż li wo ści, ja kie da je uni wer sy tet, jest na praw dę du ży – na KUL, obok 
cha rak te ry stycz nych dla uni wer sy te tu kie run ków, jak teo lo gia czy fi lo zo fia, pro wa -
dzo ne są tak że stu dia z za kre su na uk hu ma ni stycz nych, spo łecz nych, praw nych 
czy na uk ści słych. W ostat nich la tach uni wer sy tet po sze rzył swo ją ofer tę o kie run -
ki zwią za ne z ochro ną zdro wia jak pie lę gniar stwo czy po łoż nic two, a od ko lej ne go 
ro ku aka de mic kie go (2023/24) pla no wa ne jest uru cho mie nie me dy cy ny.  

Uczel nia wspie ra stu den tów i ab sol wen tów ofe ru jąc aka de mi ki, sty pen dia, no wo -
cze sną ba zę spor to wą, po moc dla osób nie peł no spraw nych oraz wspar cie przy wej -
ściu na ry nek pra cy. Stu den ci uczel ni za py ta ni, co wy róż nia stu dia na KUL, pod kre śla ją 
wspa nia łą at mos fe rę stu dio wa nia i trwa łe przy jaź nie, któ re tu na wią za li. 

 

WRO

Lub

RZEKraBiaLub

WRO
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PO LI TECH NI KA KRA KOW SKA im. Ta de usza Ko ściusz ki 

     
31-155 Kra ków, ul. War szaw ska 24 
tel. 12 632 86 44 
re kru ta cja.pk.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pk.edu.pl 
 

Po li tech ni ka Kra kow ska to jed na z naj lep szych uczel ni w Pol sce. Sil na po zy cja 
PK zo sta ła po twier dzo na bar dzo do bry mi wy ni ka mi oce ny dys cy plin na uko wych. 
Po li tech ni ka pro wa dzi kształ ce nie na stu diach I i II stop nia oraz w Szko le Dok tor -
skiej. Ofer ta edu ka cyj na do sto so wa na jest do po trzeb ryn ku pra cy. Na stu den tów 
cze ka ją zna ko mi ci wy kła dow cy, do brze wy po sa żo ne la bo ra to ria, po nad 90 kół na -
uko wych, a tak że bo ga ta ofer ta prak tyk i sta ży. 

Sprawdź szcze gó ły na: re kru ta cja.pk.edu.pl. 
 

PO LI TECH NI KA LU BEL SKA 

   
20-618 Lu blin, ul. Nad by strzyc ka 38D 
tel. 81 538 41 40 
www.pol lub.pl 
e -ma il: po li tech ni ka@pol lub.pl 
Fa ce bo ok @po li tech ni ka lu bel ska 
 
Re kru ta cja: 
Wy dział Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry: wb.re kru ta cja@pol lub.pl 
Wy dział Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki: re kru ta cja.we ii@pol lub.pl 
Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska: re kru ta cja@wis.pol.lu blin.pl 
Wy dział Me cha nicz ny: re kru ta cja.wm@pol lub.pl 
Wy dział Pod staw Tech ni ki: re kru ta cja.wpt@pol lub.pl 
Wy dział Za rzą dza nia: re kru ta cja.wz@pol lub.pl 
 

Po li tech ni ka Lu bel ska to uczel nia tech nicz na, któ ra od 70 lat kształ ci ka dry in -
ży nier skie. Dziś na 6 wy dzia łach: Me cha nicz nym, Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki, Bu -
dow nic twa i Ar chi tek tu ry, In ży nie rii Śro do wi ska, Pod staw Tech ni ki i Za rzą dza nia 
stu diu je bli sko 8 000 ża ków. Uczel nia kształ ci na stu diach I i II stop nia oraz w Szko -
le Dok tor skiej. Kie run ki i pro gra my kształ ce nia sta le do sto so wy wa ne są do po -
trzeb ryn ku pra cy. Od lat uczel nia zaj mu je czo ło we miej sca w Ran kin gu Szkół 
Wyż szych Per spek ty wy 2016-2022 – „Li der In no wa cji”.  

Po li tech ni ka to, tak że je den scen tra li zo wa ny i no wo cze sny kam pus po ło żo ny bli -
sko cen trum mia sta. To miej sce, gdzie na uka spo ty ka się z pa sją dzię ki licz nym ko -
łom na uko wym i or ga ni za cjom stu denc kim. 

 
PO LI TECH NI KA ŁÓDZ KA 

     
90-924 Łódź, ul. Że rom skie go 116 
tel. 42 631 29 74 
www.re kru ta cja.p.lodz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@in fo.p.lodz.pl 
 

Po li tech ni ka Łódz ka ja ko jed na z naj lep szych uczel ni tech nicz nych w Pol sce ofe -
ru je kształ ce nie na 65 kie run kach stu diów, w tym 26 w ję zy kach ob cych. Stu den ci 
ma ją moż li wość wy jaz du do jed nej z po nad 400 uczel ni za gra nicz nych w ra mach 
umów mię dzy na ro do wych, a tak że zdo by cia po dwój ne go dy plo mu – Po li tech ni ki 
Łódz kiej i wy bra nej uczel ni za gra nicz nej. Na PŁ dzia ła po nad 70 kół na uko wych 
oraz licz ne or ga ni za cje stu denc kie, któ re umoż li wia ją re ali za cję pa sji na uko wych, 
ar ty stycz nych i spor to wych. 

 
PO LI TECH NI KA MOR SKA w Szcze ci nie 

 
70-500 Szcze cin, Wa ły Chro bre go 1/2 
tel. cen tra la 91 480 94 00 
www.pm.szcze cin.pl 
e -ma il: pm@pm.szcze cin.pl 
 

Mi sją Po li tech ni ki Mor skiej w Szcze ci nie jest kształ ce nie wy so ko wy kwa li fi ko -
wa nych kadr dla go spo dar ki mor skiej Pol ski i UE, w ści słym po wią za niu z ba da -

Kie Lub

Kie WAR Łód Gli

RZEKraGliKie

Szcz

PO LI TECH NI KA BIA ŁO STOC KA 

 
15-351 Bia ły stok, ul. Wiej ska 45 A 
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48  
www.pb.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pb.edu.pl  
 

Po li tech ni ka Bia ło stoc ka to naj więk sza uczel nia tech nicz na w pół noc no -wschod -
niej Pol sce. Ma my po nad 70-let nią tra dy cję kształ ce nia in ży nie rów i mło dych na ukow -
ców. Obec nie na 6 wy dzia łach na 30 kie run kach kształ ci się bli sko 7000 stu den tów. 
Wie lu z nich już na stu diach znaj du je pra cę. Uda je im się to, bo pro gra my kształ ce nia 
Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej współ two rzą naj więk si pra co daw cy z re gio nu. Na si stu den ci 
ma ją do wy bo ru kie run ki stu diów in ży nier skich, li cen cjac kich i ma gi ster skich: od ar chi -
tek tu ry, bu dow nic twa, po przez ener ge ty kę, au to ma ty kę i ro bo ty kę, lo gi sty kę, in for ma -
ty kę, le śnic two, po za rzą dza nie i in ży nie rię usług. Do dat ko wo roz wi ja ją swo ją wie dzę 
i umie jęt no ści w do sko na le wy po sa żo nych la bo ra to riach i pra cow niach. Na kam pu sie 
Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej ma ją no wo cze sną Bi blio te kę, la bo ra to ria ję zy ków ob cych, 
a obok wie lo funk cyj ną ha lę spor to wą. Po zna ją świat, bo ko rzy sta ją z pro gra mu Era -
smus+ i wy jeż dża ją na uczel nie m.in. we Wło szech, Hisz pa nii, Por tu ga lii czy Da nii. 

Na Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej znaj dziesz przy ja zną at mos fe rę i nie wy dasz for tu -
ny na utrzy ma nie! #studiujnaPB. Zo stań in ży nie rem. 

 
PO LI TECH NI KA BYD GO SKA im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich 

  
85-796 Byd goszcz, al. prof. Syl we stra Ka li skie go 7 
tel. 52 374 94 11 
pbs.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pbs.edu.pl 
 

Po li tech ni ka Byd go ska kształ ci in ży nie rów od sa me go po cząt ku swo je go ist nie -
nia. Dziś w ofer cie dy dak tycz nej znaj du je się łącz nie 34 kie run ki na 8 wy dzia łach. 

Zna kiem roz po znaw czym Po li tech ni ki Byd go skiej są kie run ki o pro fi lu prak tycz nym 
z prze wa ża ją cą licz bą ćwi czeń, za jęć la bo ra to ryj nych, wy dłu żo nym okre sem prak tyk, 
pro wa dzo ne we współ pra cy z przed się bior stwa mi z re gio nu i kra ju. Kształ ce nie in ży -
nie rów na Po li tech ni ce Byd go skiej wspie ra nie tyl ko do świad czo na ka dra, ale rów -
nież no wo cze sna ba za dy dak tycz na, la bo ra to ria czy pro jek ty mię dzy na ro do we. 

 
PO LI TECH NI KA GDAŃ SKA  

   
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 
tel. 58 247 67 00 
pg.edu.pl/rekrutacja 
e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl 
 

Po li tech ni ka Gdań ska (PG) to uczel nia ba daw cza, jed na z je de na stu pol skich uczel -
ni od no to wa nych w pre sti żo wym Ran kin gu Szan ghaj skim kla sy fi ku ją cym naj lep sze 
uczel nie na świe cie oraz jed na z naj bar dziej po pu lar nych szkół wyż szych wśród kan -
dy da tów na stu dia. PG zo sta ła uzna na rów nież naj bar dziej „zie lo ną” uczel nią w Pol -
sce w ran kin gu UI GreenMetric, zaj mu jąc 134. miej sce na nie mal 1000 szkół wyż szych 
z ca łe go świa ta. Obec nie stu diu je tu po nad 15 000 stu den tów, któ rzy swo je pa sje na -
uko we mo gą roz wi jać na 8 wy dzia łach, do wy bo ru ma ją 39 kie run ków I i II stop nia. 

 
PO LI TECH NI KA KO SZA LIŃ SKA 

   
75-453 Ko sza lin, ul. Śnia dec kich 2  
tel. 94 347 85 00 
tu.ko sza lin.pl 
re kru ta cja na stu dia: irk. po li tech ni ka. ko sza lin. pl 
 

Po li tech ni ka Ko sza liń ska ofe ru je kan dy da tom 30 kie run ków o pro fi lu tech nicz -
nym, eko no micz nym, hu ma ni stycz nym i ar ty stycz nym. Uczel nia dys po nu je do -
świad czo ną ka drą wy kła dow ców, bo ga tą ba zą la bo ra to ryj ną i do brze 
wy po sa żo ny mi pra cow nia mi. Za pew nia naj lep sze wa run ki do na uki i roz wo ju, sze -
ro ki sys tem sty pen dial ny, sta le do sto so wu je kie run ki kształ ce nia do wy ma gań ryn -
ku pra cy i ocze ki wań stu den tów. Stu dia na Po li tech ni ce Ko sza liń skiej gwa ran tu ją 
opty mal ne przy go to wa nie za wo do we i do bry start do ka rie ry.  

 

Szcz GDA

GDA

Byd

Byd

Bia
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 zwar ty kam pus aka de mic ki po ło żo ny w cen trum mia sta  
Ofe ru je: 
 23 atrak cyj ne kie run ki kształ ce nia  
 po nad 60 za kre sów /daw niej spe cjal no ści/  
 stu dia I, II i III stop nia 
Dys po nu je: 
 wy so ko spe cja li zo wa ną ka drą dy dak tycz ną  
 bar dzo do brze wy po sa żo ny mi la bo ra to ria mi dy dak tycz ny mi i ba daw czy mi 
 naj więk szą w re gio nie bi blio te ką tech nicz ną  
 uni kal nym w ska li kra ju Cen trum La se ro wych Tech no lo gii Me ta li – jed nost ka 
wspól na z Pol ską Aka de mią Na uk  
 miej sca mi w po ko jach jed no - i dwu oso bo wych w 6 do mach stu denc kich z bez -
płat nym do stę pem do INTERNETU 

 
PO LI TECH NI KA WAR SZAW SKA 

  
00-661 War sza wa, Plac Po li tech ni ki 1  
tel. 22 629 60 70, 22 234 74 12 
www.pw.edu.pl  
www.bps.pw.edu.pl 
www.por tal kan dy da ta.pw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja.bps@pw.edu.pl 
 

Po li tech ni ka War szaw ska to lu dzie – otwar ci, kre atyw ni, peł ni pa sji. To oni – stu -
den ci, dok to ran ci, pra cow ni cy i ab sol wen ci – są na szą naj więk szą war to ścią i du mą.  

Jak się wy sy ła w ko smos sa te li tę? Pro wa dzi ba da nia na uko we, o któ rych mó wi 
ca ła Pol ska? Or ga ni zu je wy da rze nia dla kil ku dzie się ciu ty się cy osób? Stu denc ki 
pro jekt roz wi ja w od no szą cą suk ce sy fir mę? Na Po li tech ni ce War szaw skiej zna my 
na te py ta nia od po wie dzi. Do łącz do nas – do lu dzi, któ rzy są za wsze cie ka wi!  
Stu diuj na PW! 

 
PO LI TECH NI KA WRO CŁAW SKA 

        
50-370 Wro cław, ul. Wy brze że Wy spiań skie go 27 
re kru ta cja.pwr.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pwr.edu.pl 
 

Po li tech ni ka Wro cław ska to obec nie jed na z naj no wo cze śniej szych, dy na micz -
nie roz wi ja ją cych się uczel ni w kra ju. Pod kie run kiem 2 tys. na uczy cie li aka de mic -
kich, na 13 wy dzia łach oraz w 3 fi liach, stu diu je tu po nad 20 tys. stu den tów. 
Uczel nia ofe ru je 60 róż no rod nych kie run ków kształ ce nia na pierw szym i dru gim 
stop niu stu diów, z któ rych du ża część pro wa dzo na jest w ję zy ku an giel skim. Dzię -
ki te mu za pew nia wy so ki po ziom na ucza nia do sto so wa ne go do wy mo gów ryn ku 
pra cy. No wo cze sne za ple cze w po sta ci spe cja li stycz nych la bo ra to riów dy dak tycz -
nych oraz dy dak tycz no -ba daw czych umoż li wia pro wa dze nie in no wa cyj nych pro -
jek tów ba daw czych. Uczel nia sta je się klu czo wym par te rem we współ pra cy 
z biz ne sem, jed nost ka mi sa mo rzą du oraz ośrod ka mi na uko wo -ba daw czy mi w kra -
ju i na świe cie. 

 
SZKO ŁA GŁÓW NA GO SPO DAR STWA WIEJ SKIE GO w War sza wie 

        
02-787 War sza wa, ul. No wo ur sy now ska 166 
tel. 22 59 310 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 41 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, die te ty ki, le śnic twa, przez in ży nie rię i go -
spo dar kę wod ną, ar chi tek tu rę kra jo bra zu, bu dow nic two, po so cjo lo gię, lo gi sty kę, 
in for ma ty kę. 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. 

 

WRO

Kie WAR Łód GDA OLS Lub Bia

WAR

Szcz WAR Gli POZ Kra RZE

nia mi na uko wy mi i roz wo jem in no wa cyj nych tech no lo gii, we współ pra cy z go spo -
dar ką i spo łe czeń stwem, a tak że re ago wa nie na po trze by oto cze nia spo łecz ne go 
uczel ni, w tym ryn ku edu ka cyj ne go i ryn ku pra cy. 

Kie run ki pro wa dzo ne w ję zy ku pol skim:  au to ma ty ka i ro bo ty ka  geo de zja 
i kar to gra fia  geo in for ma ty ka  in for ma ty ka  in ży nie ria eks plo ata cji  in ży nie ria 
prze my sło wa i mor skie elek trow nie wia tro we  lo gi sty ka  me cha ni ka i bu do wa ma -
szyn  me cha tro ni ka  na wi ga cja  oce ano tech ni ka  te le in for ma ty ka  trans port 

 za rzą dza nie  za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji  że glu ga śród lą do wa 
Kie run ki pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim:  me cha ni ka i bu do wa ma szyn  
 na wi ga cja  trans port 
 

PO LI TECH NI KA PO ZNAŃ SKA 

 
60-965 Po znań, pl. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 5 
tel. 61 665 3804 
www.put.po znan.pl 
e -ma il: dzial.pro mo cji@put.po znan.pl 
 

Po li tech ni ka Po znań ska jest jed ną z naj czę ściej wy bie ra nych przez kan dy da tów 
uczel ni tech nicz nych w Pol sce. Na czter dzie stu kie run kach stu diu je tu 15 000 osób. Za -
rów no na pierw szym, jak i na dru gim stop niu ofe ru je my kształ ce nie m.in. w za kre sach: 
bu dow nic twa, trans por tu, lot nic twa, ener ge ty ki, tech no lo gii che micz nej, in ży nie rii ma -
te ria ło wej, śro do wi ska, za rzą dza nia, lo gi sty ki, ar chi tek tu ry, fi zy ki tech nicz nej, me cha -
ni ki i bu do wy ma szyn i po jaz dów, au to ma ty ki i ro bo ty ki, elek tro tech ni ki, in for ma ty ki 
i te le ko mu ni ka cji. Je ste śmy li de rem Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go EUNICE, w skład któ -
re go wcho dzi 7 uczel ni, dzię ki cze mu znacz nie po sze rza się ofer ta edu ka cyj na.  

 
PO LI TECH NI KA RZE SZOW SKA im. Igna ce go Łu ka sze wi cza 

    
35-959 Rze szów, al. Po wstań ców War sza wy 12 
tel. 17 865 11 00 
www.prz.edu.pl 
e -ma il: kan ce la ria@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, a za ra zem naj star sza tech nicz na uczel nia wyż sza w po łu dnio wo -
-wschod niej Pol sce. Uczel nia ofe ru je bli sko 40 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 więk szych i naj lep szych uczel ni tech nicz nych 
w Pol sce. Ja ko je dy na w wo je wódz twie ślą skim po sia da sta tus uczel ni ba daw czej 
przy zna ny w 2019 r. 10 uczel niom w kra ju. 

Szczy cą ca się po nad 75-let nią tra dy cją uczel nia kształ ci po nad 17 tys. stu den tów 
w 15 jed nost kach – wy dzia łach i dwóch in sty tu tach w trzech ślą skich mia stach. 
Obec nie w ofer cie Po li tech ni ki Ślą skiej znaj du je się po nad 50 kie run ków stu diów 
obej mu ją cych ca ły za kres dzia łal no ści in ży nier skiej. 

 
PO LI TECH NI KA ŚWIĘ TO KRZY SKA w Kiel cach 

       
25-314 Kiel ce, al. Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go 7 
tel. 41 34 24 540 
www.tu.kiel ce.pl 
e -ma il: pro mo cja@tu.kiel ce.pl 

 
Po li tech ni ka Świę to krzy ska to: 
 uczel nia o ugrun to wa nej wy so kiej po zy cji u pra co daw ców  
 naj star sza uczel nia w re gio nie 

Gli

Kie Lub Kra RZE

POZ

Kie Łód WRO Lub Kra RZE
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wal Na uki, To ruń ski Fe sti wal Na uki, Me di ca lia oraz Me dycz ną Śro dę. Im pre zy po -
pu la ry zu ją ce na ukę są na sta łe wpi sa ne w ka len da rium lo kal nych wy da rzeń.  

 
UNI WER SY TET GDAŃ SKI 

    
80-309 Gdańsk, ul. Ja na Ba żyń skie go 8 
tel. 58 523 25 32, 58 523 23 26 
tel. 58 523 23 28, 58 523 23 32 
www.ug.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ug.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Gdań ski to trzy kam pu sy: Gdańsk, So pot i Gdy nia z mo rzem w tle!  
To kształ ce nie na 89 kie run kach i 200 spe cjal no ściach nie mal we wszyst kich dzie -

dzi nach wie dzy aka de mic kiej i w za wo dach po szu ki wa nych na ryn ku pra cy, na któ -
rym od na leźć się stu den tom po ma ga Biu ro Ka rier.  

Stu den ci UG stu diu ją za gra ni cą w ra mach Pro gra mu Era smus+. Przy na leż ność 
uczel ni do Eu ro pe an Uni ver si ty of the Se as i do Uczel ni Fah ren he ita to no we moż -
li wo ści kształ ce nia i ba dań.  

Li sta za let stu dio wa nia na Uni wer sy te cie Gdań skim jest dłu ga, a przy ja zna at -
mos fe ra spra wia, że wie dzę zdo by wa się tu z ra do ścią. 

 
UNI WER SY TET EKO NO MICZ NY w Ka to wi cach 

 
40-287 Ka to wi ce, ul. 1 Ma ja 50 
tel. 32 257 70 00 
www.ue.ka to wi ce.pl 
e -ma il: in fo@ue.ka to wi ce.pl 

 
Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach od po nad 85 lat wpi su je się w aka de -

mic ką ma pę wo je wódz twa ślą skie go. Jest swo istym cen trum ży cia stu denc ko -na uko -
wo -biz ne so we go, spo łecz no ścią aka de mic ką otwar tą na współ pra cę z oto cze niem. 

Je ste śmy re no mo wa ną uczel nią pu blicz ną, któ ra swo im wie lo let nim do świad cze -
niem oraz licz bą za do wo lo nych ab sol wen tów udo wad nia swój wy so ki po ziom 
kształ ce nia. Pro fe sjo nal na ka dra eks per tów, prak ty ków oraz wy kła dow ców z Pol -
ski i za gra ni cy pro wa dzi ba da nia na uko we oraz kształ ci ka drę o wy so kich kwa li fi -
ka cjach z za kre su eko no mii, za rzą dza nia, fi nan sów, lo gi sty ki, ad mi ni stra cji oraz 
in for ma ty ki i ko mu ni ka cji. 

 
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 5700 
stu diuj.uek.kra kow.pl 
uek.kra kow.pl 
e -ma il: stu dia in fo@uek.kra kow.pl 

 
Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie to dru ga naj star sza uczel nia eko no -

micz na w Pol sce. Ofe ru je stu dia I oraz II stop nia, a tak że jed no li te ma gi ster skie. 
Na uka od by wać mo że się w for mie sta cjo nar nej lub nie sta cjo nar nej. 

Ofer ta kształ ce nia obej mu je dzie dzi ny z za kre su na uk eko no micz nych, hu ma ni -
stycz nych, spo łecz nych i ści słych. 

Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie zlo ka li zo wa ny jest w cen trum mia sta – przy ul. 
Ra ko wic kiej 27. Du ży, zie lo ny kam pus mie ści nie mal wszyst kie bu dyn ki uczel ni. 

 
UNI WER SY TET EKO NO MICZ NY w Po zna niu 

  
61-875 Po znań, al. Nie pod le gło ści 10 
tel. 61 856 91 90 
www.ue.po znan.pl  
e -ma il: re kru ta cja@ue.po znan.pl 

 
Po staw na uczel nię z czo łów ki ran kin gów, w któ rej naj waż niej si są stu den ci i ich przy -

szłość. Dba my o wy so ki po ziom kształ ce nia i moż li wo ści roz wo ju. Tre ści edu ka cyj ne 
uwzględ nia ją wy ma ga nia glo bal ne go ryn ku pra cy i naj now sze tren dy w biz ne sie. 
Kształ ci my przy szłych li de rów, roz chwy ty wa nych spe cja li stów i me ne dże rów. Za pew -
nia my no wo cze sne me to dy na ucza nia – pra ce nad pro jek ta mi i ca se stu dy. Uczy my, 
jak wy ko rzy stać wie dzę, by od no sić suk ces w kor po ra cjach i wła snych fir mach. 
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SZKO ŁA GŁÓW NA HAN DLO WA w War sza wie 

  
00-554 War sza wa, al. Nie pod le gło ści 162 
tel. 22 564 7777 
www.sgh.waw.pl/re kru ta cja 
e -ma il: re kru ta cja@sgh.waw.pl 

 
Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie – 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. 

 
SZKO ŁA GŁÓW NA SŁUŻ BY PO ŻAR NI CZEJ w War sza wie 

 
01-629 War sza wa, ul. Ju liu sza Sło wac kie go 52/54 
tel. 22 56 17 992 
www.sgsp.edu.pl; irk.sgsp.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@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.  

 
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH 

 
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15 
tel: 32 208 36 39 
sum.edu.pl 
mail: kandydat@sum.edu.pl 

 
Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny w Ka to wi cach po wstał w 1948 r. Dba o naj wyż -

szą ja kość kształ ce nia i sta le do sto so wu je ofer tę edu ka cyj ną do po trzeb ryn ku  
pra cy. SUM to 5 wy dzia łów w Ka to wi cach, Za brzu, By to miu oraz So snow cu i 18 kie -
run ków me dycz nych. W for mie stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych I i II stop -
nia oraz jed no li tych stu diów ma gi ster skich kształ ci le ka rzy, le ka rzy den ty stów, 
far ma ceu tów, ana li ty ków me dycz nych, bio tech no lo gów me dycz nych, a tak że spe -
cja li stów z za kre su zdro wia pu blicz ne go, me dy cy ny ra tun ko wej, die te ty ki, pie lę gniar -
stwa, po łoż nic twa, fi zjo te ra pii, ko sme to lo gii, neu ro bio lo gii, elek tro ra dio lo gii, 
za rzą dza nia ry zy kiem zdro wot nym i co achin gu me dycz ne go, a tak że ko or dy na to -
rów me dycz nych oraz spe cja li stów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

 
UMK COLLEGIUM MEDICUM  
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

  
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15 
tel. 52 585 38 13 
cm.umk.pl 
e-mail: rekrutacja@cm.umk.pl 

 
Ofer tę uczel ni sta no wi 16 kie run ków stu diów pro wa dzo nych na 3 wy dzia łach: Le -

kar skim, Far ma ceu tycz nym oraz Wy dzia le Na uk o Zdro wiu. Na uczel ni dzia ła rów -
nież Cen trum Kształ ce nia w Ję zy ku An giel skim CM UMK. Stu dio wa nie w Col le gium 
Me di cum w Byd gosz czy da je sze ro kie moż li wo ści roz wo ju na uko we go oraz udział 
w uzu peł nia ją cym go ży ciu stu denc kim. Uczel nia gwa ran tu je uczest nic two w po -
nad 50 ko łach na uko wych oraz licz nych or ga ni za cjach stu denc kich. Stu den ci mo -
gą sko rzy stać z sze re gu prak tyk i pro gra mów z za kre su edu ka cji me dycz nej. 
Uczel nia in te gru jąc się ze śro do wi skiem ze wnętrz nym or ga ni zu je Byd go ski Fe sti -
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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. 22 561 68 32 
www.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 KA ZI MIE RZA WIEL KIE GO w Byd gosz czy 

  
85-064 Byd goszcz, ul. Chod kie wi cza 30 
tel. 52 389 28 11 
re kru ta cja.ukw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ukw.edu.pl 
 

WYBIERZ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY! Je ste śmy naj -
więk szą uczel nią w Byd gosz czy, dru gą w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor skim. Ofe -
ru je my po nad 60 bez płat nych kie run ków stu diów. 

Na sza ka dra z ro ku na rok pod no si swo je kwa li fi ka cje oraz uczest ni czy w no wych 
pro jek tach ba daw czych i szko le nio wych. Stu den ci są dla nas naj waż niej si, dzię ki 
UKW mo żesz speł niać swo je ma rze nia! 

Peł na ofer ta edu ka cyj na znaj du je się na stro nie: www.re kru ta cja.ukw.edu.pl. 
 

UNI WER SY TET ŁÓDZ KI 

     
90-136 Łódź, ul. Na ru to wi cza 68 
tel. 42 635 40 40 
www.uni.lodz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uni.lodz.pl 
 

Uni wer sy tet Łódz ki – na sze ha sło to Uwol nij umysł! Wy bra li śmy je nie przy pad -
ko wo. Zda je my so bie spra wę, jak w dzi siej szym świe cie waż ne jest po sze rza nie 
ho ry zon tów i roz wój umie jęt no ści. Sta ra my się za pew nić na szym stu den tom 
wszyst ko, co jest do te go po trzeb ne. Każ de go ro ku do sto so wu je my na szą ofer tę 
stu diów sta cjo nar nych, nie sta cjo nar nych, po dy plo mo wych i szkół dok tor skich 
do po trzeb kan dy da tów. Ści śle współ pra cu je my z biz ne sem, or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi i eks per ta mi na uko wy mi. Za le ży nam na tym, aby prze ka zy wa na przez 
nas wie dza znaj do wa ła za sto so wa nie w ob li czu wy zwań, przed ja ki mi ak tu al nie 
sta ją spo łe czeń stwa.  

 
UNI WER SY TET MA RII CU RIE -SKŁO DOW SKIEJ w Lu bli nie 

  
20-031 Lu blin, pl. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 5 
tel. 81 537 51 00 
www.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 je den z naj więk szych 
ośrod ków na uko wych w Pol sce. Każ de go ro ku na oko ło 80 kie run kach i nie mal 300 
spe cjal no ściach kształ ci się tu bli sko 20 000 stu den tów. No wo cze sna ba za dy dak -
tycz na (po ło żo na w cen trum mia sta), wy spe cja li zo wa na ka dra aka de mic ka, in no -
wa cyj ność oraz ukie run ko wa nie na ba da nia i roz wój in no wa cyj ność spra wia ją, że 
Uczel nia zaj mu je czo ło we miej sca w wie lu ran kin gach, w tym tych naj waż niej szych, 
do ty czą cych pre fe ren cji pra co daw ców.  

 

WAR Łód POZ Byd
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UNI WER SY TET EKO NO MICZ NY we Wro cła wiu 

 
53-345 Wro cław, ul. Ko man dor ska 118/120 
tel. 71 368 09 82 
www.re kru ta cja.ue.wroc.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ue.wroc.pl 

 
Uni wer sy tet Eko no micz ny we Wro cła wiu to je den z wio dą cych ośrod ków aka -

de mic kich w kra ju, kształ cą cy eko no mi stów i li de rów biz ne su. Od wie lu lat znaj du je 
się w pol skiej czo łów ce uczel ni zaj mu ją cych się ba da nia mi i pra cą na rzecz go spo -
dar ki. Re pre zen tu je Pol skę na are nie mię dzy na ro do wej w kon tak tach na uko wych 
i dy dak tycz nych. To tu swo je kom pe ten cje kształ ci ło wie lu wy bit nych spe cja li stów, 
któ rzy dziś za rzą dza ją naj więk szy mi przed się bior stwa mi i in sty tu cja mi pu blicz ny mi. 

 
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 4366 
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 jed na z naj lep szych uczel -

ni, a tak że naj więk szy uni wer sy tet w pół noc no -za chod niej Pol sce. 32 000 stu den -
tów oraz bli sko 800 dok to ran tów wy bra ło UAM ja ko miej sce, w któ rym chcą 
stu dio wać i roz wi jać ka rie rę na uko wą.  

Wy róż ni kiem uczel ni jest bo ga ta ofer ta dy dak tycz na. Kan dy da ci mo gą wy bie rać 
spo śród 125 kie run ków i 242 spe cjal no ści w róż no rod nych dys cy pli nach na uko -
wych. Stu dia pro wa dzo ne są na 20 wy dzia łach w Po zna niu, a tak że w fi lach za miej -
sco wych w Słu bi cach, Gnieź nie, Ka li szu i Pi le.  

Stu den ci w Po zna niu uczą się na trzech kam pu sach i ma ją do dys po zy cji: jed ną z naj -
więk szych bi blio tek w Pol sce, do my stu denc kie, obiek ty spor to we w tym sta dion i ba -
sen, cen tra uni wer sy tec kie po sia da ją ce do stęp do naj no wo cze śniej szej apa ra tu ry.  

  
UNI WER SY TET JA GIEL LOŃ SKI w Kra ko wie 

       
31-007 Kra ków, ul. Go łę bia 24 
tel. 12 663 26 60, 12 663 26 62 
www.re kru ta cja.uj.edu.pl 
www.mi sja.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. W co rocz nym ran kin gu naj lep szych uczel ni w kra ju, opra -
co wa nym przez ma ga zyn „Per spek ty wy” zaj mu je czo ło we po zy cje – w 2022 
r. II miej sce. 

Obec nie UJ 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 po nad 39 000 stu den tów. 

UJ 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 5000 wy kła dow ców – wy bit nych na ukow ców i spe cja li stów.  

 
UNI WER SY TET JA NA KO CHA NOW SKIE GO w Kiel cach 

  
25-369 Kiel ce, ul. Że rom skie go 5 
tel. 41 349 72 94 
www.ujk.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ujk.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Ja na Ko cha now skie go w Kiel cach to naj więk sza uczel nia w wo -
je wódz twie świę to krzy skim. Pro wa dzi kształ ce nie na ok. 50 kie run kach stu diów 
z za kre su nie mal wszyst kich dzie dzin na uko wych, w tym hu ma ni sty ki, na uk spo -
łecz nych, na uk me dycz nych i na uk o zdro wiu, na uk ści słych i przy rod ni czych oraz 
sztu ki. Sześć wy dzia łów uni wer sy te tu mie ści się w Kiel cach.  

Uczel nia ma też dwie fi lie: w Piotr ko wie Try bu nal skim i San do mie rzu. 
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UNI WER SY TET MI KO ŁA JA KO PER NI KA w To ru niu 

  
87-100 To ruń, ul. Ga ga ri na 11 
tel. 56 611 40 10 
www.umk.pl  
www.por tal.umk.pl 
e -ma il: kon takt@umk.pl 
 

Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu po wstał w 1945 r. i jest jed ną 
z czo ło wych pol skich uczel ni. Li czy 16 wy dzia łów, w tym 3 me dycz ne w Col le gium 
Me di cum UMK w Byd gosz czy. Ofer ta stu diów obej mu je po nad 100 kie run ków, 
rów nież tak pre sti żo wych jak psy cho lo gia i we te ry na ria.  

UMK na le ży do eli tar ne go gro na 10 pol skich uczel ni ba daw czych, a wraz z 9 in ny mi 
eu ro pej ski mi part ne ra mi two rzy Kon sor cjum Mło dych Uni wer sy te tów dla Przy szło ści 
Eu ro py (YUFE), któ re da je szan sę stu dio wa nia w mię dzy na ro do wym oto cze niu. 

 
UNI WER SY TET MOR SKI w Gdy ni 

  
81-87 Gdy nia, ul. Mor ska 81/87 
tel. 58 55 86 274 
umg.edu.pl 
e -ma il: pro mo cja@umg.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni zo stał otwar ty w 1920 ro ku i od po nad stu lat 
kształ ci stu den tów. 

Uczel nia ma czte ry wy dzia ły: Elek trycz ny, Na wi ga cyj ny, Me cha nicz ny oraz Za rzą -
dza nia i Na uk o Ja ko ści. Re ali zu je stu dia I i II stop nia, po dy plo mo we, a tak że dok -
to ranc kie. Szko ła ofe ru je za rów no mor skie, jak i lą do we spe cjal no ści. Or ga ni zu je 
rów nież kur sy i szko le nia. Jest ar ma to rem trzech stat ków: 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” i stat ku ba daw -
cze go „IMOR”. Uni wer sy tet Mor ski w Gdy ni współ pra cu je z 46 za gra nicz ny mi 
uczel nia mi i uczest ni czy w pro gra mie Era smus+. 

 
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 po nad 75-let ni mi tra dy cja -
mi, na któ rej kształ ci się oko ło 16 000 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 PRZY ROD NI CZY w Lu bli nie 

  
20-950 Lu blin, ul. Aka de mic ka 13 
tel. 81 445 68-40 
up.lu blin.pl 
e -ma il: biu ro.re kru ta cji@up.lu blin.pl 
 

Stu dia na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Lu bli nie – któ ry wy kształ cił na prze -
strze ni lat już po nad 78 tys. ab sol wen tów – to prak tycz ne wy kształ ce nie zdo by te 
w no wo cze snej uczel ni roz wi ja ją cej dy dak ty kę oraz pro wa dzą cą ba da nia na uko -
we w trzech klu czo wych dla czło wie ka ob sza rach: tech ni ki, tech no lo gie i or ga ni za -
cja wy twa rza nia żyw no ści, kształ to wa nie i ochro na śro do wi ska ży cia czło wie ka oraz 
zdro wie, zdro wy styl ży cia. 

W naj bliż szej re kru ta cji dla kan dy da tów przy go to wa li śmy po nad 50 kie run ków na stu -
diach sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych I i II stop nia oraz jed no li tych ma gi ster skich. 
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UNI WER SY TET ME DYCZ NY w Lu bli nie 

   
20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 
tel. 81 448 5076, 81 448 5079 
rekrutacja.umlub.pl 
e-mail: rekrutacja@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 6 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. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu 

  
61-706 Po znań, ul. Fre dry 10 
tel. 61 854 74 26-28, 61 854-74-70 
tel. 61 854 74 65-69  
www.ump.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ump.edu.pl 

 
#ZORGANIZUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Je ste śmy jed ną z wio dą cych uczel ni me dycz nych w Pol sce. Od wie ku kształ ci my spe -

cja li stów, któ rzy nio są po moc po trze bu ją cym. Sta wia my na no wo cze sne wzor ce dy -
dak tycz ne. Sta ran nie łą czy my wie dzę z prak ty ką. Nasz kom pleks – 5 pod mio tów 
lecz ni czych – da je stu den tom szan sę na na ukę u bo ku wy bit nych le ka rzy i co dzien ny 
kon takt z pa cjen tem. Na 19 kie run kach stu diów kształ ci my oko ło 7000 stu den tów. Z du -
mą słu cha my, gdy z uzna niem mó wią oni o wa run kach, w ja kich stu diu ją, o au to ry te -
cie swych wy kła dow ców, no wo cze śnie wy po sa żo nych sa lach, do god nej lo ka li za cji za jęć 
i per spek ty wach na zna le zie nie wy ma rzo nej pra cy. Więk szość na szych ab sol wen tów 
znaj du je za trud nie nie jesz cze na stu diach lub za raz po ich ukoń cze niu. Pra cu ją w szpi -
ta lach, ga bi ne tach, po rad niach, la bo ra to riach lub pro wa dzą du że pla ców ki me dycz ne. 

 
UNI WER SY TET ME DYCZ NY im. Pia stów Ślą skich we Wro cła wiu 

   
50-367 Wro cław, Wy brze że Lu dwi ka Pa steu ra 1 
tel. 665 866 669 
re kru ta cja.umw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cjaumw@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, 
po szu ki wa nych na ryn ku pra cy. Prak tycz ną na ukę za czniesz w la bo ra to riach, pra -
cow niach na uki za wo du i no wo cze snym Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej. Szli fy 
w pra cy z pa cjen tem zdo bę dziesz głów nie w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Kli nicz nym 
(naj więk szym w re gio nie) i 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. Uczel nia za pew nia miej sca w 2 do mach 
stu denc kich i wspar cie po przez sty pen dia. Mo bil ność stu denc ka moż li wa m.in. 
w ra mach Mo stum i Era smus+. 

 
UNI WER SY TET ME DYCZ NY w Bia łym sto ku 

  
15-089 Bia ły stok, ul. Ja na Ki liń skie go 1 
Biu ro Pro mo cji i Re kru ta cji 
tel. 85 748 54 73 
www.umb.edu.pl 
e -ma il: brip@umb.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia łym sto ku kształ ci na 15 kie run kach; są to: ana li -
ty ka me dycz na, bio sta ty sty ka, die te ty ka, elek tro ra dio lo gia, far ma cja, fi zjo te ra pia, 
ko sme to lo gia, le kar ski, le kar sko -den ty stycz ny, lo go pe dia z fo no au dio lo gią, pie lę -
gniar stwo, po łoż nic two, ra tow nic two me dycz ne, tech ni ki den ty stycz ne, zdro wie pu -
blicz ne. Naj lep sza uczel nia me dycz na w wy ni kach ewa lu acji dzia łal no ści na uko wej 
MEIN 2017-2021 (A+ na uki far ma ceu tycz ne, A na uki me dycz ne i na uki o zdro wiu). 
Czo ło we lo ka ty na eg za mi nach koń co wych – le kar skim i le kar sko -den ty stycz nym. 

 

WRO Gli POZ
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UNI WER SY TET SZCZECIŃSKI 

      
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, 91 444 12 21 
kan dy da ci.usz.edu.pl, 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.  

Uni wer sy tet Szcze ciń ski w licz bach: 
 po nad 10 500 stu den tów i dok to ran tów  
 7 wy dzia łów  
 93 kie run ków stu diów  
 355 pro fe so rów  
 19 dys cy plin spor to wych w ofer cie  
 117 stu denc kich kół na uko wych  
 4 do my stu denc kie  
 1581 sty pen diów na łącz ną kwo tę 11,980 mln zł  
 współ pra ca z 400 uczel nia mi za gra nicz ny mi  
 współ pra ca z po nad 600 pra co daw ca mi – sta że, prak ty ki, szko le nia, warsz ta ty 

 
UNI WER SY TET ŚLĄ SKI w Ka to wi cach 

  
40- 007 Ka to wi ce, Ban ko wa 12  
tel. 32 359 20 71 
us.edu.pl; us.edu.pl/kan dy dat 
e -ma il: in fo@us.edu.pl; bka@us.edu.pl  
 

Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach to jed na z naj więk szych i naj dy na micz niej roz -
wi ja ją cych się pol skich uczel ni, ofe ru je no wa tor skie roz wią za nia w edu ka cji oraz 
przy ja zną prze strzeń pro wa dze nia ba dań w czte rech kam pu sach w: Ka to wi cach, So -
snow cu, Cho rzo wie i Cie szy nie. Pra cow ni cy uczel ni, stu den ci i mło dzi na ukow cy po -
dej mu ją te ma ty waż ne za rów no z per spek ty wy re gio nu, kra ju, jak i świa ta. Wy so ki 
po ziom re ali zo wa nych ba dań na uko wych, róż no rod ność po dej mo wa nych ini cja tyw 
oraz no wo cze sna in fra struk tu ra prze kła da ją się na ja kość kształ ce nia. UŚ jest li de -
rem oraz po my sło daw cą naj więk sze go w Eu ro pie fe sti wa lu po pu la ry zu ją ce go na -
ukę – Ślą skie go Fe sti wa lu Na uki KATOWICE, któ re go suk ces miał nie ba ga tel ne 
zna cze nie w przy zna niu mia stu Ka to wi ce ty tu łu Eu ro pej skie go Mia sta Na uki 2024. 

 
UNI WER SY TET w Bia łym sto ku 

  
15-328 Bia ły stok, ul. Świer ko wa 20B 
tel. 857457080 
www.uwb.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uwb.edu.pl 
 

Uni wer sy tet w Bia łym sto ku to naj więk sza uczel nia w pół noc no -wschod niej Pol -
sce. Kształ ci bli sko 9000 stu den tów, dok to ran tów oraz uczest ni ków stu diów po dy -
plo mo wych. Umie jęt nie łą czy no wo cze sność z tra dy cją, nie boi się wy zwań. Uczel nia 
ofe ru je po nad 40 kie run ków stu diów, a do wy bo ru są na uki spo łecz ne, hu ma ni -
stycz ne, ści słe oraz przy rod ni cze. Jej ba da cze ma ją na kon cie do ko na nia na uko we 
na świa to wą ska lę. Od 2014 r. UwB dys po nu je no wo cze snym kam pu sem, któ ry 
ostat nio wzbo ga cił się o no wą sie dzi bę bi blio te ki oraz Pla ne ta rium i Ob ser wa to -
rium. UwB an ga żu je się tak że w przed się wzię cia, któ re wspie ra ją mia sto, re gion 
i je go miesz kań ców. Po pu la ry zu je wie dzę, or ga ni zu je wy da rze nia kul tu ral ne i spo -
łecz ne, współ pra cu je ze szko ła mi, przed się bior stwa mi, in sty tu cja mi pu blicz ny mi. 

 
UNI WER SY TET WAR MIŃ SKO -MA ZUR SKI w Olsz ty nie 

  
10-719 Olsz tyn, ul. Mi cha ła Ocza pow skie go 2 
tel. 89 523 38 80 
www.uwm.edu.pl 
e -ma il: uwm@uwm.edu.pl 
 

Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie to uczel nia z tra dy cją, ale jed -
no cze śnie tęt nią ca ży ciem i mło do ścią. UWM to 17 jed no stek ofe ru ją cych kie run -
ki kształ ce nia ze wszyst kich dzie dzin na uki: od hu ma ni sty ki, na uk przy rod ni czych, 
tech nicz nych po me dy cy nę i sztu kę. 

Gli
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 

  
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28 
tel. 61 848 70 02 
www.up.poznan.pl 
e-mail: rektorat@up.poznan.pl 
 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu jest jed ną z naj bar dziej zna czą cych 
uczel ni przy rod ni czych w kra ju. Kształ ci co ro ku po nad 7000 stu den tów, na 23 kie -
run kach stu diów pierw sze go stop nia i 20 kie run kach dru gie go stop nia, któ re cie -
szą się za in te re so wa niem stu den tów i pra co daw ców. UPP dba o sys te ma tycz ne 
za pew nie nie i do sko na le nie ja ko ści kształ ce nia. Z wi docz ny mi efek ta mi wdra ża 
stan dar dy ja ko ścio we przy ję te dla szkol nic twa wyż sze go, na wią zu ją ce do naj lep -
szych wzor ców edu ka cyj nych. Pro wa dzo ne dzia ła nia zmie rza ją do za pew nie nia ab -
sol wen tom uczel ni wy so kiej po zy cji na kra jo wym i mię dzy na ro do wym ryn ku pra cy 
oraz wzro stu ich kon ku ren cyj no ści. 

 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 

       
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25 
tel. 71 320 10 75, 71 320 10 45 
rekrutacja.upwr.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Przy rod ni czy we Wro cła wiu jest naj lep szą uczel nią rol ni czą w Pol -
sce i jed ną z naj więk szych szkół wyż szych we Wro cła wiu. Bo ga ta ofer ta edu ka cyj -
na oraz stu dia w ję zy ku an giel skim, ce nie ni spe cja li ści wie lu dzie dzin wraz 
z no wo cze snym za ple czem dy dak tycz nym – to wszyst ko sta wia Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w czo łów ce wro cław skich szkół wyż szych i spra wia, że ab sol wen ci tej 
uczel ni są ce nie ni i po szu ki wa ni na ryn ku pra cy. 

 
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

   
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 
tel. 12 662 48 60, 12 662 48 62 
rekrutacja.urk.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Rol ni czy w Kra ko wie to uczel nia mo gą ca po szczy cić się bo ga tą hi sto -
rią oraz uni ka to wym pro fi lem edu ka cyj no -ba daw czym. Uni wer sy tet two rzą 3 kam pu -
sy, 11 obiek tów dy dak tycz nych, 30 sta cji do świad czal nych – gwa ran tu je to do god ne 
wa run ki dy dak tycz ne dla stu den tów. Za in te re so wa nia ba daw cze ogni sku ją się wo kół 
sze ro ko po ję tych na uk rol ni czych, le śnych, bio lo gicz nych, tech nicz nych, we te ry na ryj -
nych. Za da niem Uczel ni jest kształ ce nie spe cja li stów w sze ro ko po ję tej go spo dar ce 
żyw no ścio wej, le śnej, kształ to wa nia i ochro ny śro do wi ska oraz eko no mi ki. 

 
UNIWERSYTET RZESZOWSKI 

  
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c 
tel. 17 872 11 82 
www.ur.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl 

 
Uni wer sy tet Rze szow ski jest naj więk szą uczel nią na Pod kar pa ciu. Ofe ru je my 

kształ ce nie na po nad 60 kie run kach stu diów I, II stop nia oraz jed no li tych ma gi -
ster skich. Wśród nich są no we kie run ki, m. in.: ana li ty ka me dycz na, lo go pe dia z na -
ucza niem ję zy ka pol skie go ja ko ob ce go, sto sun ki mię dzy na ro do we. Dzia ła my 
w pręż nie roz wi ja ją cym się mie ście, któ re stwa rza mło dym lu dziom wie le moż li -
wo ści kre owa nia przy szło ści wła snej oraz re gio nu i kra ju. Od da je my do Wa szej dys -
po zy cji ka drę wy bit nych na ukow ców i dy dak ty ków, no wo cze sne la bo ra to ria, 
ofe ru je my po moc so cjal ną oraz sty pen dia.  

 

WAR Łód WRO POZ RZE
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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. S. Ka li skie go 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956  
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 
(WAT) jest woj sko wo -cy wil ną uczel nią po li tech nicz ną. Kształ ci żoł nie rzy i oso by cy -
wil ne na po nad 20 kie run kach stu diów. Ofe ru je: woj sko we jed no li te stu dia ma gi -
ster skie, stu dia cy wil ne: in ży nier skie/li cen cjac kie (rów nież w ję zy ku an giel skim), 
ma gi ster skie, kształ ce nie w szko le dok tor skiej, stu dia po dy plo mo we i in ne for my 
kształ ce nia. 

Stu den ci pierw sze go ro ku stu diów woj sko wych peł nią do bro wol ną za sad ni czą 
służ bę woj sko wą, za któ rą otrzy mu ją mie sięcz ne upo sa że nie fi nan so we w wy so -
ko ści po nad 4500 zł. Od dru gie go ro ku, po zło że niu wnio sku, są po wo ły wa ni do za -
wo do wej służ by woj sko wej. 

 
WY DZIAŁ BEZ PIE CZEŃ STWA, LO GI STY KI I ZA RZĄ DZA NIA  
Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na 

  
00-908 War sza wa, ul. gen. Syl we stra Ka li skie go 2b 
tel. 261 83 76 55 
wlo.wat.edu.pl 
e -ma il: dziekanat.wlo@wat.edu.pl 
 

Pro wa dzi my stu dia woj sko we na kie run ku lo gi sty ka i lo gi sty ka eko no micz na, jak 
i cy wil ne na kie run kach: 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. 

 
WY DZIAŁ FI ZY KI Uni wer sy te tu War szaw skie go 

  
02-093 War sza wa, ul. Pa steu ra 5 
www.fuw.edu.pl 
e -ma il: stud fiz@fuw.edu.pl 
 

Wy dział Fi zy ki UW na le ży do eli tar nej gru py A+ naj lep szych jed no stek na uko -
wych w Pol sce w dwóch dys cy pli nach: na uki fi zycz ne i astro no mia; w ran kin gu 
szan ghaj skim w dzie dzi nie fi zy ki z astro no mią UW znaj du je się wśród 75 naj lep -
szych uczel ni na świe cie. Ba da nia pro wa dzo ne na Wy dzia le po kry wa ją nie mal 
wszyst kie dzie dzi ny współ cze snej fi zy ki, w ska lach od kwan to wej do ko smo lo gicz -
nej. Uczy się tu po nad 900 stu den tów i ok. 170 dok to ran tów. Stu dia są ści śle po -
wią za ne z ba da nia mi na uko wy mi. 

 
WY DZIAŁ NA UK EKO NO MICZ NYCH Uni wer sy te tu War szaw skie go 

  
00-241 War sza wa, ul. Dłu ga 44/50 
tel. 22 55 49 190 
www.wne.uw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wne.uw.edu.pl 

 
Wy dział Na uk Eko no micz nych Uni wer sy te tu War szaw skie go pro wa dzi naj -

lep sze stu dia eko no micz ne w Pol sce. 
Eko no mia, fi nan se i ra chun ko wość, in for ma ty ka i eko no me tria to pod sta wo we 

kie run ki na sze go Wy dzia łu, któ ry ja ko je dy ny w Pol sce po sia da 3 pre sti żo we cer -
ty fi ka ty do sko na ło ści Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. 

Oprócz ofer ty w ję zy ku pol skim, pro wa dzi my rów nież stu dia w ję zy ku an giel skim. 
„Qu an ti ta ti ve Fi nan ce”, „Da ta Scien ce and Bu si ness Ana ly tics” czy „In ter na tio nal 
Eco no mics” znaj du ją się w czo łów ce mię dzy na ro do we go ran kin gu Edu ni ver sal. 

 

WAR

WAR

WAR

KraGDAŁódWARKie

UWM po sia da też naj pięk niej sze mia stecz ko aka de mic kie w Pol sce. Zna ko mi ta 
ka dra, no wo cze sne pra cow nie oraz la bo ra to ria, klu by stu denc kie, sek cje spor to we, 
ko ła na uko we, sty pen dia, wy jaz dy za gra nicz ne – wszyst ko na wy cią gnię cie rę ki. 

 
UNI WER SY TET WAR SZAW SKI 

 
00-927 War sza wa, ul. Kra kow skie Przed mie ście 26/28 
tel. 22 552 00 00 
www.uw.edu.pl 
www.irk.ofer ta.uw.edu.pl 
www.re kru ta cja.uw.edu.pl  
e -ma il: re kru ta cja@adm.uw.edu.pl 
 

Uni wer sy tet War szaw ski, za ło żo ny w 1816 ro ku, jest naj lep szą i naj więk szą pol -
ską uczel nią – kształ ci obec nie bli sko 40 000 stu den tów na po nad 100 kie run kach 
i spe cjal no ściach w za kre sie na uk hu ma ni stycz nych, spo łecz nych, ści słych i przy rod -
ni czych. Za słu żo ną re no mą cie szą się uni wer sy tec kie stu dia mię dzy dzie dzi no we – ta 
for mu ła kształ ce nia po ja wi ła się w Pol sce po raz pierw szy wła śnie na UW, trzy dzie ści 
lat te mu. W od po wie dzi na sta le zmie nia ją ce się po trze by ryn ku pra cy uczel nia co ro -
ku uru cha mia no we kie run ki stu diów, w tym tak że in ży nier skie i w ję zy ku an giel skim.  

Uni wer sy tet War szaw ski jest naj wy żej kla sy fi ko wa nym w świa to wych ran kin gach 
pol skim uni wer sy te tem. Od lat wy jąt ko we mię dzy na ro do we suk ce sy od no szą uni -
wer sy tec cy ar che olo dzy, astro no mo wie, fi zy cy i in for ma ty cy, ale tak że spe cja li ści 
z in nych dzie dzin, tak licz nie roz wi ja nych na sto łecz nej uczel ni w ra mach 24 wy -
dzia łów i ok. 30 jed no stek na uko wo -dy dak tycz nych.  

UW to jed na z naj bar dziej umię dzy na ro do wio nych pol skich szkół wyż szych, naj ak -
tyw niej uczest ni czą ca w pro gra mach wy mia ny aka de mic kiej. Uczel nia współ pra cu je 
z po nad 1000 pod mio tów za gra nicz nych i an ga żu je się w pra ce mię dzy na ro do wych 
sto wa rzy szeń. Jest jed nym z 7 eu ro pej skich uni wer sy te tów So ju szu 4EU+, któ re re -
ali zu ją wspól nie po nad 100 pro jek tów ba daw czych i edu ka cyj nych. 

Uni wer sy tet War szaw ski przez po nad 200 lat swo je go ist nie nia wy kształ cił i wy -
cho wał po ko le nia mło dzie ży, for mu jąc pol skie eli ty in te lek tu al ne, na uko we, kul tu -
ral ne, go spo dar cze i po li tycz ne. To tu kształ cił się ge niusz for te pia nu Fry de ryk 
Cho pin, tu sta ran ne wy kształ ce nie ode bra li no bli ści: Hen ryk Sien kie wicz, Me na -
chem Be gin, Cze sław Mi łosz, Jó zef Rot blat, Le onid Hur wicz, Ol ga To kar czuk, a tak -
że czte rech pre zy den tów i dzie się ciu pre mie rów Pol ski. 

  
UNI WER SY TET WRO CŁAW SKI 

 
54-137 Wro cław, pl. Uni wer sy tec ki 1 
tel. 71 375 25 54 
www.uni.wroc.pl 
e -ma il: ko mu ni ka cja@uwr.edu.pl 
 

Uni wer sy tet Wro cław ski to je den z naj więk szych i naj star szych uni wer sy te tów 
w Pol sce – jed na z dzie się ciu w Pol sce i je dy na na Dol nym Ślą sku uczel nia z mia nem 
Uczel ni Ba daw czej. Kształ ci my bli sko 25 000 stu den tów i dok to ran tów oraz 3000 
słu cha czy stu diów po dy plo mo wych. Mu ry uczel ni opusz cza co ro ku ok. 8000 ab sol -
wen tów. Na ucza nie od by wa się w sys te mie bo loń skim. Kształ ce nie re ali zo wa ne jest 
w 3 try bach: sta cjo nar nym, za ocz nym i wie czo ro wym. A do wy bo ru jest oko ło 100 
kie run ków i 250 spe cjal no ści (stu dia przy rod ni cze, ści słe i tech nicz ne, hu ma ni stycz -
ne, fi lo lo gicz ne i praw ne i spo łecz ne). Re kru ta cja na ko lej ny rok aka de mic ki już 
w czerw cu 2023! www.re kru ta cja.uni.wroc.pl. Do brze wie dzieć wię cej! 

 
UNI WER SY TET ZIE LO NO GÓR SKI 

   
65-417 Zie lo na Gó ra, ul. Li ce al na 9 
tel. 789 441 948, 789 441 947 
tel. 789 442 110 
re kru ta cja.uz.zgo ra.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uz.zgo ra.pl 
 

Je ste śmy mło dą uczel nią, któ ra dy na micz nie się roz wi ja i sta le uno wo cze śnia. 
Dzię ki swo je mu po ten cja ło wi, pro fe sjo nal nej ka drze oraz bo ga tej ba zie na uko wej 
po mo że my Ci zdo być wy kształ ce nie, o ja kim ma rzysz. Wy bie raj spo śród 12 wy -
dzia łów, po nad 60 kie run ków i wie lu spe cja li za cji. Do sko nal z na mi swo je umie jęt -
no ści i dziel się pa sją w róż no rod nych ko łach na uko wych i or ga ni za cjach 
stu denc kich. Je ste śmy otwar ci na lu dzi i no we wy zwa nia.  

Weź kie ru nek na UZ i wkręć się w Zie lo ną Gó rę! 
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oraz na uk o zdro wiu. Wy róż nia my się otwar to ścią na stu den tów i na pro po no wa -
ne przez nich ini cja ty wy oraz no wo cze snym po dej ściem do edu ka cji. 

 
 AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI 

  
90-212 Łódź, Sterlinga 26 
tel. 42 29 95 500 
www.ahe.lodz.pl 
e-mail:rekrutacja@ahe.lodz.pl 

 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to jedna z największych i naj -

star szych uczel ni nie pu blicz nych w Pol sce. Od po cząt ku ist nie nia opie ra my na sze 
war to ści na wol no ści oraz roz wo ju. Re ali zu je my pro gram kształ ce nia roz sze rzo ny 
o za ję cia po sze rza ją ce wy obraź nię, two rze nie idei i roz wią zań. W ofer cie ma my 
aż 24 zróż ni co wa ne kie run ki stu diów I i II stop nia oraz jed no li tych ma gi ster skich, 
a do te go po nad 100 spe cjal no ści, któ re moż na stu dio wać dzien nie, za ocz nie lub 
on -li ne, rów nież po an giel sku. 

 
AKA DE MIA LE ONA KOŹ MIŃ SKIE GO  

        
03-301 War sza wa, ul. Ja giel loń ska 57/59 
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75 
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. 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. 

Od 2009 r. 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.  

 
AKA DE MIA NA UK STO SO WA NYCH TO WA RZY STWA WIE DZY  
PO WSZECH NEJ w Szcze ci nie 

  
70-466 Szcze cin, ul. Mon te Cas si no 15 
tel. 91 424 32 33 
www.aka de mia twp.pl 
e -ma il: fku rza wa@an stwp.pl 
 

Aka de mia Na uk Sto so wa nych TWP w Szcze ci nie ob cho dzi 25-le cie ist nie nia. 
W tym ro ku de cy zją Mi ni stra Edu ka cji i Na uki Wyż sza Szko ła Hu ma ni stycz na TWP 
w Szcze ci nie sta ła się Aka de mią Na uk Sto so wa nych TWP w Szcze ci nie. ANS TWP 
w Szcze ci nie ja ko je dy na uczel nia nie pu blicz na w re gio nie ma pra wo do kształ ce -
nia na kie run kach psy cho lo gia i kry mi no lo gia, a tak że BHP, obron ność i bez pie -
czeń stwo na ro do we. Uczel nia w swo jej ofer cie ma rów nież stu dia po dy plo mo we 
oraz MBA, MBA w ochro nie zdro wia. 

Wię cej in for ma cji o uczel ni do stęp nych jest na stro nie: aka de mia twp.pl. 
 

AKA DE MIA WSB w Dą bro wie Gór ni czej 

   
41-300 Dą bro wa Gór ni cza, ul. Cie pla ka 1 c 
tel. 32 295 93 00 
www.wsb.edu.pl 
e -ma il: in fo@wsb.edu.pl 

 
Aka de mia WSB: 
 kam pu sy w 5 mia stach: Dą bro wa Gór ni cza (sie dzi ba głów na), Cie szyn, Kra ków, 
Ol kusz, Ży wiec 
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ZA CHOD NIO PO MOR SKI UNI WER SY TET TECH NO LO GICZ NY 
w Szcze ci nie 

    
70-310 Szcze cin, al. Pia stów 17 
tel. 91 449 41 11 
zut.edu.pl 
e -ma il: biu ro_pro mo cji@zut.edu.pl 
 

Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie ofe ru je kształ -
ce nie na po nad 40 kie run kach z za kre su na uk tech nicz nych, przy rod ni czych, rol -
ni czych i eko no micz nych. Wy so ka ja kość kształ ce nia opie ra się na do sko na łej, 
wy so ko wy kwa li fi ko wa nej ka drze na uko wo -dy dak tycz nej, no wo cze snych la bo ra -
to riach i pro gra mach kształ ce nia do sto so wa nych do za po trze bo wa nia ryn ku pra -
cy. Dzię ki wie lu umo wom i po ro zu mie niom z uczel nia mi za gra nicz ny mi 
za pew nia my na szym stu den tom od by wa nie czę ści stu diów w ra mach pro gra mu 
Era smus+ oraz prak ty ki za wo do we i sta że. ZUT zna lazł się w pre sti żo wym ze sta -
wie niu naj lep szych szkół wyż szych na świe cie, na tzw. li ście szan ghaj skiej. A w ro -
ku 2018 na pierw szym miej scu Ra por tu Rocz ne go Urzę du Pa ten to we go RP 
pod wzglę dem naj więk szej licz by uzy ska nych pa ten tów. 

 
STU DIUJ W BIA ŁYM STO KU 

   
Bia ły stok, ul. Wiej ska 45A (PB),  
ul. Ja na Ki liń skie go 1 (UMB), ul. Świer ko wa 20 B (UwB) 
tel. 85 746 71 47 (PB), 85 748 54 73 (UMB), 85 745 70 80 (UwB) 
bia ly stok. pl, pb.edu.pl, umb.edu.pl, uwb.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pb.edu.pl (PB), brip@umb.edu.pl (UMB),  
re kru ta cja@uwb.edu.pl (UwB) 
 

Po li tech ni ka Bia ło stoc ka (PB), Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia łym sto ku (UMB) 
i Uni wer sy tet w Bia łym sto ku (UwB) 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. 

 
ZWIĄ ZEK UCZEL NI LU BEL SKICH 

   
20-031 Lu blin, pl. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 5 
tel. 600 425 064 
www.4zul.pl 
e -ma il: biu ro@4zul.pl 
 

Zwią zek Uczel ni Lu bel skich jest ini cja ty wą Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 
w Lu bli nie, Po li tech ni ki Lu bel skiej, Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Lu bli nie oraz Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie. Pro jekt ma na ce lu wzmoc nie nie po ten cja łu ba daw -
cze go re gio nu po przez re ali za cję wspól nych pro jek tów, wy ko rzy sta nie apa ra tu ry, któ rą 
dys po nu ją lu bel skie uczel nie, a tak że wzmoc nie nie po ten cja łu dy dak tycz ne go. Zwią -
zek Uczel ni Lu bel skich to opty ma li za cja dzia łań, nie ogra ni czo ny po ten cjał, sy ner gia. 

 
  

UCZELNIE NIEPUBLICZNE 
 

AKA DE MIA EKO NO MICZ NO -HU MA NI STYCZ NA w War sza wie 

  
01-043 War sza wa, ul. Oko po wa 59 
tel. 22 536 54 11 
www.vi zja.pl 
e -ma il: re kru ta cja@vi zja.pl 
 

Aka de mia Eko no micz no -Hu ma ni stycz na w War sza wie to uczel nia no wych 
moż li wo ści. W no wo cze snym kam pu sie, zlo ka li zo wa nym w cen trum War sza wy, 
two rzy my dla na szych stu den tów prze strzeń do roz wo ju kre atyw no ści, bu do wa -
nia ka rie ry i re ali zo wa nia pro jek tów. 

Już od po nad 20 lat ja ko jed na z czo ło wych uczel ni nie pu blicz nych w Pol sce pro -
wa dzi my stu dia z za kre su na uk hu ma ni stycz nych, spo łecz nych, eko no micz nych 
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DOL NO ŚLĄ SKA SZKO ŁA WYŻ SZA we Wro cła wiu 

 
53-611 Wro cław, ul. Strze gom ska 55  
tel. 539 670 477, 539 670 452, 693 010 162 
www.dsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@dsw.edu.pl 
 

Dol no ślą ska Szko ła Wyż sza to je den z naj waż niej szych ośrod ków aka de mic kich 
we Wro cła wiu i w ca łym re gio nie Dol ne go Ślą ska. Każ de go ro ku kształ ci my po -
nad 7000 stu den tów i słu cha czy. W ran kin gu „Per spek tyw” je ste śmy nu me rem 1 
na Dol nym Ślą sku wśród uczel ni nie pu blicz nych! Od po cząt ku ist nie nia uczel ni na -
si wy kła dow cy re ali zu ją wi zjo ner ski plan two rze nia szko ły wol nej i de mo kra tycz -
nej. W pro ce sie tym ży wo uczest ni czą stu den ci. Ak tyw nie wpły wa ją na kształt 
aka de mic kiej wspól no ty, a pod czas na uki speł nia ją wła sne ma rze nia i pa sje oraz 
roz wi ja ją ta len ty. W trak cie za jęć mo żesz ko rzy stać z ta kich pra cow ni jak: mo tion 
cap tu re, au dio wi zu al nych, ra dio wych, te le wi zyj nych oraz pra cow ni kom pu te ro -
wych. Do Two jej dys po zy cji od da je my tak że bi blio te kę, wy daw nic two, Pra cow nię 
Kształ ce nia Ję zy ko we go i Ko ła Na uko we. Ar ty stycz ne ta len ty mo żesz roz wi jać 
w Aka de mic kim Te atrze Au la. Na te re nie uczel ni or ga ni zu je my rów nież wy sta wy 
prac stu den tów. Na si kan dy da ci mo gą stu dio wać na stu diach li cen cjac kich, ma gi -
ster skich, ma gi ster skich jed no li tych oraz na stu diach po dy plo mo wych. Stu dia 
w za leż no ści od kie run ków pro wa dzo ne są w ję zy ku pol skim oraz an giel skim.  

 
KU JAW SKO -PO MOR SKA SZKO ŁA WYŻ SZA w Byd gosz czy 

  
85-023 Byd goszcz, ul. To ruń ska 55-57 
tel. 500 149 149 
kpsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@kpsw.edu.pl 

 
Ku jaw sko -Po mor ska Szko ła Wyż sza w Byd gosz czy – uczel nia nie pu blicz -

na utwo rzo na 2000 r. W 2022 NR 1 w Byd gosz czy w Ran kin gu Szkół Wyż szych „Per -
spek ty wy”, Ran king Wy dzia łów Pra wa NR 3 w Pol sce. 

Stu dia: li cen cjac kie, ma gi ster skie, in ży nier skie, po dy plo mo we, upraw nie nia 
do nada wa nia dr, dr hab.  

Kie run ki: pra wo, ad mi ni stra cja, eko no mia, fi nan se i ra chun ko wość, pe da go gi ka, 
pra ca so cjal na, fi lo lo gie an giel ska, ger mań ska, ro syj ska, hisz pań ska, bu dow nic -
two, in for ma ty ka, geo de zja i kar to gra fia, pie lę gniar stwo. 

 
MIĘ DZY NA RO DO WA WYŻ SZA SZKO ŁA LO GI STY KI I TRANS POR TU 
we Wro cła wiu 

 
51-168 Wro cław, ul. Soł ty so wic ka 19B 
tel. 71 324 68 42 
www.mwsl.eu 
e -ma il: uczel nia@msl.com.pl, ka rie ra@msl.com.pl 

 
Mię dzy na ro do wa Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki i Trans por tu we Wro cła wiu ist nie -

je od 2001 r. We dług Ran kin gu Uczel ni Nie pu blicz nych Per spek ty wy 2022, Mię dzy -
na ro do wa Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki i Trans por tu we Wro cła wiu jest naj lep szą 
uczel nią lo gi stycz ną w Pol sce. Wy so ka po zy cja w Ran kin gu Per spek ty wy świad czy 
o naj wyż szej ja ko ści stu diów jak rów nież pla su je uczel nię w gro nie li de rów na ryn -
ku Szkol nic twa Wyż sze go. 

Kie run ki stu diów: lo gi sty ka (lic.), lo gi sty ka (inż.), lo gi sty ka (mgr), Lo gi stics (BSc Stu -
dies, MSc Stu dies), trans port (lic.), bu dow nic two (inż.), za rzą dza nie (lic.), stu dia du -
al ne – lo gi sty ka i trans port (stu dia I stop nia sta cjo nar ne). 

 
POL SKO -JA POŃ SKA AKA DE MIA TECH NIK KOM PU TE RO WYCH  

  
02-008 War sza wa, ul. Ko szy ko wa 86 
tel. 22 58 44 500 
www.pja.edu.pl  
e -ma il: pjatk@pja.edu.pl  
 

Pol sko -Ja poń ska Aka de mia Tech nik Kom pu te ro wych (PJATK) po wsta ła 
w 1994 r. i jest obec nie jed ną z naj lep szych uczel ni pry wat nych 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 -
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 upraw nie nia do nada wa nia stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go oraz stop nia dok -
to ra w 4 dys cy pli nach na uko wych: na uki o za rzą dza niu i ja ko ści, pe da go gi ka, na -
uki o bez pie czeń stwie oraz in ży nie ria lą do wa i trans port 
 22 kie run ki stu diów I, II stop nia, 220 spe cjal no ści stu diów 
 2 kie run ki du al ne (lo gi sty ka, in for ma ty ka) 
 5 kie run ków stu diów w ję zy kach ob cych 
 100 kie run ków stu diów po dy plo mo wych i MBA 
 Szko ła dok tor ska, in ter dy scy pli nar ne stu dia dok tor skie, dok to ra ty wdro że nio we 
 2283 stu den tów za gra nicz nych z po nad 64 kra jów  
 

BYD GO SKA SZKO ŁA WYŻ SZA 

  
85-059 Byd goszcz, ul. Unii Lu bel skiej 4C 
tel. 52 584 10 01, 69 72 72 000 
www.bsw.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@bsw.edu.pl 
 
STUDIA LICENCJACKIE:  

 ad mi ni stra cja  bez pie czeń stwo na ro do we  die te ty ka  fi nan se i ra chun ko -
wość  ko sme to lo gia  mar ke ting cy fro wy  pie lę gniar stwo  zdro wie pu blicz ne 
STUDIA INŻYNIERSKIE:  

 in for ma ty ka  bu dow nic two  za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji  lo gi sty ka 
STUDIA MAGISTERSKIE:  

 ad mi ni stra cja  bez pie czeń stwo na ro do we  pie lę gniar stwo  die te ty ka  
 ko sme to lo gia  zdro wie pu blicz ne  bu dow nic two  lo gi sty ka  za rzą dza nie 

i in ży nie ria pro duk cji 
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:  

 fi zjo te ra pia 
 

W ofer cie edu ka cyj nej BSW są rów nież stu dia po dy plo mo we i kur sy, któ re umoż -
li wia ją uzy ska nie do dat ko wych cer ty fi ka tów. 

 
COL LE GIUM BAL TI CUM  
– AKA DE MIA NA UK STO SO WA NYCH w Szcze ci nie 

  
71-011 Szcze cin, ul. Miesz ka I 61C 
tel. 91 48 38 162 
www.cb.szcze cin.pl 
e -ma il: biu ro.rek to ra@cb.szcze cin.pl 

 
Col le gium Bal ti cum – Aka de mia Na uk Sto so wa nych to uczel nia, któ ra od 22 

lat z suk ce sa mi za pew nia swo im stu den tom kształ ce nie na stu diach li cen cjac kich, 
ma gi ster skich i po dy plo mo wych. Spe cja li zu je się w pe da go gi ce, die te ty ce, ko sme -
to lo gii, bez pie czeń stwie we wnętrz nym, a od te go ro ku roz po czę ła na bór na kie -
run ku psy cho lo gia w biz ne sie.  

Uczel nia po sia da swo ją fi lię w Star gar dzie oraz Ka li szu Po mor skim, a tak że pro -
wa dzi stu dia po dy plo mo we w wie lu mia stach w ca łej Pol sce. 

Wła dze Col le gium Bal ti cum sta wia ją na kul tu rę na ucza nia, opar tą na współ pra -
cy z prak ty ka mi, do świad czo ny mi dy dak ty ka mi, wy spe cja li zo wa ną ka drą aka de -
mic ką, wspo ma ga ną przez eks per tów ze wnętrz nych i part ne rów za gra nicz nych. 

 
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.co 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 ce 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 rzył 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. 
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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. Kształ ce nie pro wa dzo ne jest w ję zy ku pol skim oraz 
an giel skim. Spo łecz na Aka de mia Na uk pro wa dzi stu dia pierw sze go i dru gie go 
stop nia, jed no li te stu dia ma gi ster skie, se mi na ria dok to ranc kie oraz stu dia po dy -
plo mo we. Stu den ci ma ją moż li wość uczęsz cza nia na za ję cia za rów no w try bie sta -
cjo nar nym, nie sta cjo nar nym, jak i on li ne.  

 
STA RO POL SKA AKA DE MIA NA UK STO SO WA NYCH w Kiel cach 

 
25-666 Kiel ce, ul. Po nu re go Piw ni ka 49 
tel. 41 345 85 88, 518 404 999 
www.stans.edu.pl 
e -ma il: dzie ka nat@stans.edu.pl 

 
Sta ro pol ska Aka de mia Na uk Sto so wa nych w Kiel cach jest uczel nią uni kal ną 

pod wie lo ma wzglę da mi. Od po cząt ku ist nie nia sta wia na ja kość kształ ce nia w tych 
kie run kach, któ re są po strze ga ne ja ko per spek ty wicz ne dla po ten cjal nych pra co -
daw ców i po trzeb ryn ku pra cy. Uczel nia, któ ra po wsta ła w 2001 ro ku ma cha rak -
ter mię dzy na ro do wy. Jej wy dzia ły znaj du ją się w Kiel cach, My śle ni cach, Boch ni, 
Tar no brze gu a tak że w Łuc ku i Lwo wie w Ukra inie oraz w Du bli nie w Ir lan dii. Uczel -
nia ofe ru je bo ga ty pa kiet kie run ków kształ ce nia w ra mach stu diów I i II stop nia, 
jed no li tych stu diów ma gi ster skich, a tak że stu diów po dy plo mo wych. 

 
UCZEL NIA TECH NICZ NO -HAN DLO WA im. He le ny Chod kow skiej 
w War sza wie 

 
02-231 War sza wa, ul. Ju trzen ki 135 
tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89 
www.uth.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@uth.edu.pl 

 
Uczel nia Tech nicz no -Han dlo wa im. H. Chod kow skiej ma bo ga tą ofer tę kie -

run ków tech nicz nych, me ne dżer skich i eko no micz nych re ali zo wa nych na po zio -
mie li cen cjac kim, in ży nier skim, ma gi ster skim oraz po dy plo mo wym. Wy so ki 
po ziom kształ ce nia, wy bit na ka dra na uko wo -dy dak tycz na oraz atrak cyj ny sys tem 
sty pen diów po zwa la ją stu den tom zdo być so lid ne wy kształ ce nie, a tym sa mym do -
bry start w ży cie za wo do we. 

Uczel nia sta le się roz wi ja, sta wia na prak ty kę i do pa so wu je swo ją ofer tę do po -
trzeb dy na micz ne go ryn ku pra cy. 

 
WAR SZAW SKA SZKO ŁA RE KLA MY / WSBMIR 

   
02-777 War sza wa, ul. Szolc -Ro go ziń skie go 3 
tel. 228 550 050 
aka de mia re kla my.edu.pl 
e -ma il: szko la re kla my@szko la re kla my.pl 

 
WSR/WSBMiR to wy jąt ko we miej sce dla wy jąt ko wych lu dzi. Głów ny na cisk kła -

dzie my na prak tycz ną na ukę i two rze nie port fo lio – jest ono re al ną prze pust ką 
do ka rie ry w bran żach kre atyw nych. Pro wa dzi my na ucza nie na po zio mie szko ły 
po li ce al nej (II la ta) i szko ły wyż szej (III la ta – li cen cjat) z ob sza rów: gra fi ki i mul ti -
me diów, re kla my i pu blic re la tions, fo to gra fii, pro duk cji fil mo wych, dzien ni kar stwa, 
ani ma cji oraz wi za żu i cha rak te ry za cji. 

Ka dra, za ple cze, re ko men da cje? Od wiedź na szą stro nę i do wiedz się wię cej! 
 

WIT Wyż sza Szko ła In for ma ty ki Sto so wa nej i Za rzą dza nia 
pod au spi cja mi PAN 

  
01-447 War sza wa, ul. Ne wel ska 6 
wit.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wit.edu.pl 
www.fa ce bo ok.com/WSISiZ 
www.in sta gram.com/wsi siz 

 
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 uczel 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. 
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tek tu ry wnętrz oraz pro jek to wa nia gra ficz ne go. Na si stu den ci co rok od no szą suk -
ce sy w kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sach pro gra mi stycz nych i ar ty stycz -
nych. Na to miast ab sol wen ci PJATK na le żą do naj le piej wy na gra dza nych oraz 
naj bar dziej po szu ki wa nych pra cow ni ków współ cze sne go ryn ku pra cy. 

 
PO WI ŚLAŃ SKA SZKO ŁA WYŻ SZA W KWI DZY NIE 

   
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: dzie ka nat@psw.kwi dzyn.edu.pl 
 
Gdańsk 
80-890 Gdańsk, ul. He we liu sza 11  
tel. 58 351 12 85 
e -ma il: dzie ka nat_psw_gdansk@po wi slan ska.edu.pl 
To ruń 
87-100 To ruń, ul. Pro sta 4 
tel. 539 098 913 
e -ma il: dzie ka nat_psw_to run@po wi slan ska.edu.pl 
Ko ście rzy na 
83-400 Ko ście rzy na, ul. W. Si kor skie go 1 
tel. 883 849 187 
e -ma il: dzie ka nat_psw_ko scie rzy na@po wi slan ska.edu.pl 

 
Po wi ślań ska Szko ła Wyż sza to suk ce syw nie roz wi ja ją ca się uczel nia, po sia da -

ją ca sie dzi by w Kwi dzy nie, Gdań sku, To ru niu i Ko ście rzy nie. PSW umoż li wia na ukę 
na stu diach I i II stop nia na kie run kach, ta kich jak: pie lę gniar stwo, ra tow nic two 
me dycz ne, eko no mia, po łoż nic two, die te ty ka, ko sme to lo gia, po nad to ofe ru je stu -
dia po dy plo mo we, MBA oraz Do uble Di plo ma. Jed nym z głów nych prio ry te tów 
uczel ni jest po dej mo wa nie współ pra cy i udział w wie lu pro jek tach, tak że mię dzy -
na ro do wych, a ja kość kształ ce nia i pre stiż po par te są licz ny mi na gro da mi i cer ty -
fi ka ta mi. 

 
SO POC KA AKA DE MIA NA UK STO SO WA NYCH  

 
81-855 So pot, ul. Rze mieśl ni cza 5 
tel. 58 555 83 80, 506 474 167  
www.ssw -so pot.pl 
e -ma il: re kru ta cja@ssw -so pot.pl 
 
Fi lia w Choj ni cach  
89-600 Choj ni ce, ul. Mło dzie żo wa 44 
tel. 52 334 14 50, 52 397 31 75  
tel. kom. 502 735 522  
www.ssw -so pot.pl/ssw choj ni ce/kon takt 
e -ma il: dzie ka nat.choj ni ce@ssw -so pot.pl 
Re kru ta cja 
tel. 536 502 797 
e -ma il: re kru ta cja.choj ni ce@ssw -so pot.pl  

 
So poc ka Aka de mia Na uk Sto so wa nych kształ ci w za kre sie fi nan sów, biz ne su, 

eko no mii, in ży nie rii pro duk cji i ar chi tek tu ry. Re ali zu je my stu dia we wszyst kich try -
bach: dzien nie, du al nie, week en do wo, hy bry do wo oraz on li ne. 

Na szym stu den tom za pew nia my płat ne prak ty ki i sta że w naj bar dziej pre sti żo -
wych fir mach w Trój mie ście i nie tyl ko. No wo cze sne for my kształ ce nia, wspar cie 
Aka de mic kie go Biu ra Ka rier, wy mia na mię dzy na ro do wa w ra mach pro gra mu Era -
smus+, dar mo we kur sy i szko le nia, wy so kie sty pen dia, ela stycz ny sys tem opła ca -
nia stu diów – to tyl ko nie któ re plu sy wspo mi na ne przez na szych ab sol wen tów. 

 
SPO ŁECZ NA AKA DE MIA NA UK 

    
90-113 Łódź, ul. Sien kie wi cza 9; 00-842 War sza wa, ul. Łuc ka 11 
tel. 22 656 36 18 | 42 664 66 56 
www.san.edu.pl  
War sza wa: www.war sza wa.san.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@san.edu.pl 
re kru ta cja_wa wa@san.edu.pl 

 
Spo łecz na Aka de mia Na uk po sia da ośrod ki m.in. w Ło dzi, War sza wie czy 

w Lon dy nie. W ofer cie SAN jest 25 kie run ków i po nad 130 spe cjal no ści o cha rak -
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Na sza uczel nia ma już pra wie 25 lat! Dziś mo że my po chwa lić się licz ny mi na gro -

da mi, pre sti żo wy mi cer ty fi ka ta mi i zło ty mi me da la mi, któ re wy róż nia ją nas na tle 
wie lu pry wat nych uczel ni z ca łe go kra ju. W na szej ofer cie znaj du ją się nie mal 
wszyst kie ro dza je stu diów oraz stu dia MBA. Jed nak to, z cze go je ste śmy naj bar -
dziej dum ni, to ty sią ce na szych Ab sol wen tów do sko na le ra dzą cych so bie na wy -
ma ga ją cym ryn ku pra cy. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA w Cho rzo wie 

  
41-506 Cho rzów, ul. Spor to wa 29 
tel. 32 349 85 24, 32 349 84 79 
In fo li nia re kru ta cyj na: 32 630 62 44 
www.wsb.pl/cho rzow 
e -ma il: re kru ta cja@cho rzow.wsb.pl  

 
Wyż sze Szko ły Ban ko we to naj więk sza gru pa pry wat nych uczel ni wyż szych 

w Pol sce. Od wie lu lat kształ ci my w ta ki spo sób, aby po ka zać, że moż li we jest łą -
cze nie na uki z pra cą i ży ciem pry wat nym. Nie za leż nie czy są to stu dia wyż sze, po -
dy plo mo we czy szko le nia, dzia ła my w myśl idei work -li fe ba lan ce. W na szej ofer cie 
ma my stu dia I i II stop nia, jed no li te ma gi ster skie oraz po dy plo mo we i MBA. Na stu -
diach I i II stop nia za ję cia pro wa dzo ne są hy bry do wo: wy kła dy od by wa ją się on li -
ne, a ćwi cze nia w sa lach na uczel ni. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA w Gdań sku 

 
80-266 Gdańsk, Ale ja Grun waldz ka 238A 
tel. 58 350 16 26 
www.wsb.pl/gdansk 
e -ma il: re krut@wsb.gda.pl 

 
Wyż sze Szko ły Ban ko we to naj więk sza gru pa pry wat nych uczel ni wyż szych 

w Pol sce. Od wie lu lat kształ ci my w ta ki spo sób, aby po ka zać, że moż li we jest łą -
cze nie na uki z pra cą i ży ciem pry wat nym. Nie za leż nie czy są to stu dia wyż sze, po -
dy plo mo we czy szko le nia, dzia ła my w myśl idei work -li fe ba lan ce. 
Prak tycz na wie dza prze ka zy wa na przez eks per tów, a tak że otwar tość na szych wy -
kła dow ców i pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych spra wia ją, że stu dia na WSB to czas 
zdo by wa nia do świad czeń i nie za po mnia na przy go da. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA w Ło dzi 

   
93-101 Łódź, ul. Brzo zo wa 5/7 
tel. 42 214 44 70 
www.wsb.pl/lodz 
e -ma il: re kru ta cja@wsb.lodz.pl 

 
Wyż sza Szko ła Ban ko wa w Ło dzi na le ży do Gru py WSB, któ rej za ufa ło już po -

nad 400 000 stu den tów i ab sol wen tów. W ofer cie łódz kiej uczel ni znaj du je się  
6 kie run ków na stu diach I stop nia i jed no li tych ma gi ster skich oraz po nad 80 
na stu diach po dy plo mo wych. Wszyst kie kie run ki przy go to wa ne są we współ pra -
cy z przed sta wi cie la mi biz ne su, a pro gra my na ucza nia skon sul to wa ne z pra co daw -
ca mi. Dzię ki te mu stu den ci zdo by wa ją wy kształ ce nie ide al nie do pa so wa ne 
do ryn ku pra cy i po trzeb przed się biorstw. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA w Po zna niu 

  
61-895 Po znań, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 5 
tel. 61 655 33 33 (in fo li nia), 61 655 33 00 (biu ro re kru ta cji) 
www.wsb.pl/po znan/ 
e -ma il: re kru ta cja -1sto pien@wsb.po znan.pl 

 
Wyż sza Szko ła Ban ko wa w Po zna niu na le ży do gru py Wyż szych Szkół Ban ko wych, 

naj więk szej gru py pry wat nych uczel ni wyż szych w Pol sce. Od wie lu lat kształ ci my 
w ta ki spo sób, aby po ka zać, że moż li we jest łą cze nie na uki z pra cą i ży ciem pry wat -
nym. Nie za leż nie czy są to stu dia wyż sze, po dy plo mo we czy szko le nia, dzia ła my 
w myśl idei work -li fe ba lan ce. Prak tycz na wie dza prze ka zy wa na przez eks per tów, 
a tak że otwar tość na szych wy kła dow ców i pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych spra wia -
ją, że stu dia na WSB to czas zdo by wa nia do świad czeń i nie za po mnia na przy go da. 
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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. 

 
WSPIA RZE SZOW SKA SZKO ŁA WYŻ SZA 

 
35-310 Rze szów, ul. Ce giel nia na 14 
tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 
www.wspia.eu 
e -ma il: re kru ta cja@wspia.eu 
 

WSPiA Rze szow ska Szko ła Wyż sza jest naj star szą uczel nią nie pu blicz ną na Pod kar -
pa ciu. Po sia da upraw nie nia do nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa -
ne go na uk praw nych. WSPiA za pra sza na stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne 
na kie run kach: KRYMINOLOGIA (stu dia I stop nia); ADMINISTRACJA (stu dia I i II stop -
nia); ZARZĄDZANIE (stu dia I stop nia); BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (stu -
dia I i II stop nia); PRAWO (jed no li te 5-let nie stu dia ma gi ster skie). Pro wa dzi tak że 
STUDIA PODYPLOMOWE oraz SEMINARIA DOKTORANCKIE z za kre su na uk praw nych. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA AD MI NI STRA CJI I BIZ NE SU  
im. E. Kwiat kow skie go w Gdy ni 

  
81-303 Gdy nia, ul. Kie lec ka 7 
tel. 58 660 74 10, 50 50 50 190 
www.wsa ib.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsa ib.pl 

 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji i Biz ne su im. E. Kwiat kow skie go w Gdy ni to 

#1Uczel nia nie pu blicz na na Po mo rzu o pro fi lu praw ni czo -biz ne so wym. Kształ ci my 
spe cja li stów za rzą dza nia, pra wa, lo gi sty ki, bez pie czeń stwa i ad mi ni stra cji, fi nan -
sów i lo go pe dii, któ rych wy so ko ce nią pra co daw cy. U nas na pierw szym miej scu 
jest stu dent. Pro wa dzi my uni ka to wy pro gram „Stu diuj i Pra cuj”, za pew nia my przy -
ja zną opie kę dzie ka na tu, no wo cze sne za ję cia, ze spół przy ja znych wy kła dow ców -
-prak ty ków, in spi ru ją ce ak tyw no ści stu denc kie, bo ga ty sys tem sty pen diów. 
Pro wa dzi my stu dia w try bie sta cjo nar nym, nie sta cjo nar nym i tzw. on -li ne – dla 
osób, któ re ce nią so bie ela stycz ność i no wo cze sne roz wią za nia. Na uczel ni funk -
cjo nu ją czte ry wy dzia ły: Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji, Wy dział Za rzą dza nia, Wy -
dział Zdro wia oraz Wy dział Za rzą dza nia i Bez pie czeń stwa Fi lia Lę bork. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA AD MI NI STRA CJI PU BLICZ NEJ w Kiel cach 

  
25-635 Kiel ce, ul. Le opol da Staf fa 7 
tel. 41 368 66 61 
wsap -kiel ce.edu.pl 
e -ma il: dzie ka nat@wsap -kiel ce.edu.pl 

 
Wyż sza Szko ła Ad mi ni stra cji Pu blicz nej od 1999 ro ku kształ ci pro fe sjo na li stów 

na po trze by ad mi ni stra cji pu blicz nej, a na sze do świad cze nie oraz ja kość kształ ce -
nia zna la zło uzna nie w re gio nie świę to krzy skim oraz re gio nach ościen nych.  

Ab sol wen ta mi WSAP są licz ni urzęd ni cy zaj mu ją cy wy so kie sta no wi ska w struk -
tu rach władz lo kal nych i cen tral nych. 

Stu dia I stop nia na kie run ku Ad mi ni stra cja o pro fi lu prak tycz nym za wie ra ją za -
gad nie nia z ob sza ru pra wa, ad mi ni stra cji, eko no mii, za rzą dza nia, na uk spo łecz -
nych i cy ber bez pie czeń stwa.  

Na licz nych kie run kach stu diów po dy plo mo wych wy ko rzy stu je my wie dzę do -
świad czo nych prak ty ków. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA w Byd gosz czy 

  
85-719 Byd goszcz, ul. For doń ska 74 
In fo li nia re kru ta cyj na: 52 521 90 08 
tel. 539 149 839, 734 474 981, 539 149 819 
www.wsb.pl/byd goszcz 
e -ma il: re kru ta cja@wsb.byd goszcz.pl 
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WYŻ SZA SZKO ŁA BEZ PIE CZEŃ STWA z sie dzi bą w Po zna niu  
WY DZIAŁ STU DIÓW SPO ŁECZ NYCH w Gdań sku 

  
80-557 Gdańsk, ul. Ma ry nar ki Pol skiej 15 
tel. 511 736 888, 882 067 770 
www.wsb.net.pl 
 

Wyż sza Szko ła Bez pie czeń stwa z sie dzi bą w Po zna niu jest jed ną z nie licz nych 
w Eu ro pie, któ rej ob szar dy dak tycz ny sta no wi pro ble ma ty ka bez pie czeń stwa czło -
wie ka. Po sia da my 9 od dzia łów w ca łym kra ju.  

Na szym ce lem jest kształ ce nie przy szłych spe cja li stów w za kre sie – bez pie czeń -
stwa na ro do we go, we wnętrz ne go, mor skie go, pu blicz ne go, zdro wot ne go jak rów -
nież w sfe rze psy cho lo gii, pe da go gi ki i za rzą dza nia. Po sia da my sze ro ką ofer tę 
sta ży i prak tyk stu denc kich. Do dat ko wo da je my stu den tom moż li wość sko rzy sta -
nia z sze ro kiej ofer ty wy mian mię dzy na ro do wych. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BIZ NE SU I NA UK O ZDRO WIU w Ło dzi 

  
90-361 Łódź, ul. Piotr kow ska 278 
tel. 42 683 44 18 
www.wsbi noz.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsbi noz.pl 

 
Wyż sza Szko ła Biz ne su i Na uk o Zdro wiu w Ło dzi ofe ru je stu dia I i II stop nia 

na kie run kach: pe da go gi ka, ko sme to lo gia, die te ty ka, kry mi no lo gia i bez pie czeń -
stwo we wnętrz ne oraz jed no li te stu dia ma gi ster skie na kie run kach psy cho lo gia 
oraz pra wo.  

WSBiNoZ dys po nu je no wo cze sny mi, w peł ni wy po sa żo ny mi w sprzęt pra cow nia -
mi spe cja li stycz ny mi, a pro gram stu diów skon stru owa ny jest w ta ki spo sób by  
Ab sol wen ci, obok nie zbęd nej wie dzy teo re tycz nej, by li przede wszyst kim przy go -
to wa ni do przy szłej ka rie ry za wo do wej. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BIZ NE SU I NA UK O ZDRO WIU w Ło dzi  
– Fi lia w Ryb ni ku 

  
44-200 Ryb nik, ul. Ko ściusz ki 54 
tel. 504 203 917, 42 683 44 18 
www.ryb nik.wsbi noz.pl 
e -ma il: re kru ta cja.ryb nik@wsbi noz.pl 

 
WSBiNoZ – Fi lia w Ryb ni ku to no wo cze sna uczel nia z naj lep szą ka drą aka de -

mic ką oraz fa chow ca mi – prak ty ka mi.  
Na przy szłych stu den tów cze ka ją kie run ki: PEDAGOGIKA – stu dia I i II stop nia 

oraz NOWOŚĆ – KRYMINOLOGIA stu dia I stop nia. Wy ma ga my ma tu ry na po zio -
mie pod sta wo wym. Ofe ru je my do god ne wa run ki płat no ści, wy so kie sty pen dia 
oraz wy jaz dy za gra nicz ne w ra mach Era smus+. 

 
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 
e -ma il: rek to rat@wse iz.pl 

 
Fa ce bo ok: Wyż sza Szko ła Eko lo gii i Za rzą dza nia (www. fa ce bo ok. com/wse iz) 
Od 28 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 i in for ma ty ka) 
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 BAN KO WA w Szcze ci nie 

 
70-224 Szcze cin, ul. J. J. Śnia dec kich 3 
tel. 91 422 58 58 
www.wsb.szcze cin.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsb.szcze cin.pl 

 
Wyż sza Szko ła Ban ko wa w Szcze ci nie zo sta ła utwo rzo na w 2008 ro ku.  
Rek tor: dr hab. Ry szard So wiń ski, prof. WSB.  
Kie run ki: 

 bez pie czeń stwo w biz ne sie i ad mi ni stra cji I 
 fi nan se i ra chun ko wość III 
 gra fi ka cy fro wa i mul ti me dia I; w przy go to wa niu 
 in for ma ty ka I – stu dia in ży nier skie 
 in ży nie ria za rzą dza nia I – stu dia in ży nier skie 
 lo gi sty ka III – stu dia in ży nier skie 
 Ma na ge ment Ia 
 mar ke ting i sprze daż I; rów nież on -li ne 
 pe da go gi ka III 
 pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na M 
 psy cho lo gia w biz ne sie I 
 tu ry sty ka i re kre acja I 
 za rzą dza nie III; rów nież on -li ne i dla in ży nie rów 
 

WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA w To ru niu 

  
87-100 To ruń, ul. Mło dzie żo wa 31 A  
In fo li nia re kru ta cyj na: 56 681 47 75 
tel. 539 520 789, 538 688 806, 539 521 622, 664 426 909 
www.wsb.pl/to run  
e -ma il: re kru ta cja@wsb.to run.pl 
 

Na sza uczel nia ma już pra wie 25 lat! Dziś mo że my po chwa lić się licz ny mi na gro -
da mi, pre sti żo wy mi cer ty fi ka ta mi i zło ty mi me da la mi, któ re wy róż nia ją nas na tle 
wie lu pry wat nych uczel ni z ca łe go kra ju. W na szej ofer cie znaj du ją się nie mal 
wszyst kie ro dza je stu diów oraz stu dia MBA. Jed nak to, z cze go je ste śmy naj bar -
dziej dum ni, to ty sią ce na szych Ab sol wen tów do sko na le ra dzą cych so bie na wy -
ma ga ją cym ryn ku pra cy. 

 
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).  

 
WYŻ SZA SZKO ŁA BAN KO WA we Wro cła wiu 

 
53-609 Wro cław, ul. Fa brycz na 29-31 
tel. 698 837 061 
www.wsb.pl/wroc law 
e -ma il: re kru ta cja@wsb.wroc law.pl 

 
Wyż sza Szko ła Ban ko wa we Wro cła wiu po wsta ła w 1998 r. – dzia ła my już od 25 

lat! Nasz no wo cze sny kam pus mie ści się w 5 bu dyn kach, wszyst kie zlo ka li zo wa ne 
są przy ul. Fa brycz nej. Znaj dziesz w nich pra cow nie i la bo ra to ria wy po sa żo ne 
w naj wyż szej kla sy sprzęt i opro gra mo wa nie. Pro wa dzi my stu dia I stop nia (li cen -
cjac kie i in ży nier skie) na 9 kie run kach, stu dia II stop nia na 5 kie run kach, a tak że 
stu dia jed no li te ma gi ster skie na kie run ku pra wo.  

Z ludź mi ta ki mi jak Ty ucz się cie ka wych rze czy w in spi ru ją cych wa run kach! 
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 Psy cho lo gia  
 Za rzą dza nie 
i po nad 50 kie run ków stu diów po dy plo mo wych, stu dia MBA i dok to ranc kie. 
 

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA  
z siedzibą w Rzeszowie 

  
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2  
tel. 17 866 11 11 
www.wsiz.edu.pl 
e-mail: marketing@wsiz.edu.pl 
 

Naj wyż sza ja kość edu ka cji, no wa tor skie me to dy na ucza nia, pro gram do sto so wa -
ny do po trzeb ryn ku pra cy i sta ran nie do bra na ka dra – to zna ki roz po znaw cze 
Wyż szej Szko ły In for ma ty ki i Za rzą dza nia – uczel ni, któ ra od lat zaj mu je wy so -
kie miej sca w ogól no pol skich ran kin gach szkół wyż szych. Do stęp ne na na szej 
uczel ni kie run ki i spe cjal no ści oraz mnó stwo moż li wo ści roz wo ju pa sji i za in te re -
so wań, ja kie da ją stu dia we WSIiZ spra wia ją, że od 25 lat je ste śmy naj więk szą 
w wo je wódz twie pod kar pac kim nie pu blicz ną szko łą wyż szą! 
 

 
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 ro ku nr 18 
tel. 515 335 376 
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 
w za kre sie współ cze snej ko sme to lo gii, che mii, 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 i dzie dzin po krew nych. 

Ofer ta Wyż szej Szko ły In ży nie rii i Zdro wia to atrak cyj ne kie run ki stu diów, któ re 
pro wa dzo ne są w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym. Kan dy da ci na stu dia do -
ko nu ją wy bo ru po mię dzy stu dia mi li cen cjac ki mi, in ży nier ski mi i ma gi ster ski mi. 
Uczel nia kształ ci prak tycz nie. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA PRA WA we Wro cła wiu 

 
50-266 Wro cław, ul. św. Ja dwi gi 12 
tel. 71 71 88 111 
www.pra wow roc law.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@pra wow roc law.edu.pl 

 
Wyż sza Szko ła Pra wa jest uczel nią nie pu blicz ną o pro fi lu prak tycz nym. Spe cja -

li zu je my się w kształ ce niu spe cja li stów z za kre su pra wa, kry mi no lo gii i kry mi na li -
sty ki, cy ber bez pie czeń stwa i za rzą dza nia kry zy so we go. Sku pia my się na roz wo ju 
umie jęt no ści po zwa la ją cych na od po wied nie przy go to wa nie do za wo du lub do -
sta nia się na wy ma rzo ną apli ka cję praw ni czą: sę dziow ską, pro ku ra tor ską, ad wo -
kac ką, no ta rial ną lub rad cow ską. Sie dzi ba uczel ni znaj du je się na ul. św. Ja dwi gi 12, 
w sa mym cen trum Wro cła wia. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA PRZED SIĘ BIOR CZO ŚCI I AD MI NI STRA CJI  
w Lu bli nie 

  
20-150 Lu blin, ul. Bur sa ki 12  
tel. 81 452 94 10 
wspa.pl  
e -ma il: rek to rat@wspa.pl 

 
Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści i Ad mi ni stra cji w Lu bli nie (WSPA) zo sta ła 

po wo ła na 18 sierp nia 1998 ro ku de cy zją Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Jest wpi sa -
na do ewi den cji uczel ni nie pu blicz nych pod nu me rem 144. 

Ak tu al nie WSPA kształ ci na stu diach I i II stop nia oraz na stu diach po dy plo mo -
wych.  

WAR

WRO

RZE

Lub

WYŻ SZA SZKO ŁA EKO NO MII I IN FOR MA TY KI w Kra ko wie 

 
31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17 
tel. 12 431 18 90 
wsei.edu.pl 
e-mail: kancelaria@wsei.edu.pl  
 

Wyż sza Szko ła Eko no mii i In for ma ty ki w Kra ko wie to no wo cze sna uczel nia, 
któ ra kształ ci wy łącz nie w opar ciu o ścież kę prak tycz ną. In no wa cyj ne po łą cze nie 
na uki i biz ne su da je moż li wość stu dio wa nia na trzech kie run kach re ko men do wa -
nych przez li de rów ryn ku pra cy: In for ma ty ce Sto so wa nej, Za rzą dza niu oraz Fi nan -
sach i Ra chun ko wo ści.  

Stra te gia edu ka cyj na, opar ta głów nie na pra cy pro jek to wej, po zwa la na two rze -
nie in dy wi du al nej ścież ki kształ ce nia oraz zdo by wa nie kom pe ten cji przy szło ści, ta -
kich jak kre atyw ność, bran żo we cer ty fi ka ty i przed się bior czość. 

 
 WYŻ SZA SZKO ŁA EKO NO MII I IN NO WA CJI w Lu bli nie 

  
20-209 Lu blin, ul. Pro jek to wa 4 
tel. 81 749 17 70 
www.wsei.lu blin.pl 
e -ma il: kan ce la ria@wsei.lu blin.pl 
 

Wyż sza Szko ła Eko no mii i In no wa cji w Lu bli nie to uczel nia, któ ra już od po -
nad 20 lat cie szy się pre sti żem i ma moc ną po zy cję na aka de mic kiej ma pie Pol ski. 
Wy so kie miej sca w ran kin gach, na gro dy, wy róż nie nia, ale przede wszyst kim sta ły 
roz wój spra wia ją, że stu den ci WSEI są do sko na le wy kształ co ny mi, do brze za ra bia -
ją cy mi, za do wo lo ny mi z ży cia naj lep szy mi wi zy tów ka mi uczel ni. Od ro ku aka de -
mic kie go 2022/2023 WSEI bę dzie funk cjo no wa ła ja ko AKADEMIA WSEI. Uczel nia 
uru cha mia rów nież swo ją fi lię w War sza wie, roz po czy na jąc tam kształ ce nie na kie -
run ku pie lę gniar stwo.  

 
WYŻ SZA SZKO ŁA HAN DLO WA we Wro cła wiu 

 
53-238 Wro cław, ul. Ostrow skie go 22 
tel. 71 333 11 07 
www.han dlo wa.eu 
e -ma il: re kru ta cja@han dlo wa.eu 

 
Wyż sza Szko ła Han dlo wa we Wro cła wiu to nie pu blicz na uczel nia wyż sza o pro -

fi lu biz ne so wym. Dzia ła my od 1997 r. W na szej ofer cie znaj du ją się stu dia li cen -
cjac kie, in ży nier skie, ma gi ster skie oraz po dy plo mo we, w tym re no mo wa ne stu dia 
MBA. Plan każ de go kie run ku sta wia na na ukę po przez prak ty kę, za tem dla stu -
den tów prze wi dzia no atrak cyj ne za ję cia warsz ta to wo -sta żo we, sta no wią ce oko -
ło 70% pro gra mu dy dak tycz ne go. Plan kształ ce nia po wstał przy współ pra cy ka dry 
aka de mic kiej z prak ty ka mi biz ne su oraz pra co daw ca mi, dla te go w ra mach opra -
co wa ne go sys te mu ofe ru je my no wa tor skie i an ga żu ją ce za ję cia. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA HU MA NI TAS w So snow cu 

  
41-200 So sno wiec, ul. Ki liń skie go 43 
tel. 32 363 12 27 
www.hu ma ni tas.edu.pl 
e -ma il: re kru ta cja@hu ma ni tas.edu.pl 

 
Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas w So snow cu to 25 lat tra dy cji kształ ce nia! 
Kształ ci my na wy dzia łach w So snow cu, Gli wi cach, Pra dze i Vse ti nie. 
Hu ma ni tas to 10 kie run ków stu diów: 
 Ad mi ni stra cja  
 Bez pie czeń stwo na ro do we  
 Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy  
 Elek tro ra dio lo gia  
 Fi lo lo gia w za kre sie fi lo lo gii an giel skiej  
 In for ma ty ka  
 Pe da go gi ka przed szkol na i wcze snosz kol na  
 Pra wo  

Lub

Kra

WRO

Gli
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INNI 

BANK PE KAO S.A. 

               
00-950 War sza wa, ul. Grzy bow ska 53/57 
tel. 801 365 365 
www.pe kao.com.pl 
fa ce bo ok.com/bank pe ka osa 
in sta gram.com/bank pe ka osa 

 
Kon to na sel fie w Ban ku Pe kao S.A. Otwórz Kon to Prze ko rzyst ne dla mło dych 

do 26. ro ku ży cia i ko rzy staj! 
 0 zł za pro wa dze nie kon ta. 
 0 zł za ob słu gę kar ty do kon ta. 
 0 zł za wy pła ty go tów ki kar tą do kon ta z ban ko ma tów w Pol sce i za gra ni cą. 
 Płać, wy pła caj i prze le waj te le fo nem z apli ka cją PeoPay. 
Sprawdź nas! A jak Ci się spodo ba – po leć nas zna jo mym. 
Szcze gó ły na www.pe kao.com.pl/kon to -mlo dzi. 
 

DZIAŁ EDU KA CJI BIU RA PRZED STA WI CIEL SKIE GO TAJ PEJ w Pol sce 

   
00-113 War sza wa, ul. Emi lii Pla ter 52, p. 30  
tel. 22 213 00 80 
www.ta iwa nem bas sy.org/pl_pl 
e -ma il: edu div@mo fa.gov.tw 

 
Roz wa żasz stu dia za gra ni cą? Wy bierz Taj wan! 
Taj wan to nie tyl ko eg zo tycz ne miej sce po dró ży, ale je den z naj więk szych w Azji 

kra jów na uko wych. Na Taj wa nie znaj du je się po nad sto uni wer sy te tów spe cja li zu -
ją cych się w róż nych dzie dzi nach, ta kich jak po li tech ni ki: Na tio nal Yang Ming Chiao 
Tung Uni ver si ty; uczel nie o pro fi lu ogól nym ta kie jak Na tio nal Ta iwan Uni ver si ty 
oraz licz ne uczel nie spo łecz ne, ma ry ni stycz ne i me dycz ne.  

Mi ni ster stwo Edu ka cji Taj wa nu za pra sza pol skich stu den tów pro po nu jąc sty pen -
dia obej mu ją ce rocz ne kur sy ję zy ko we Hu ayu oraz czte ro let nie stu dia li cen cjac kie.  

Wię cej in for ma cji na www.ta iwa nem bas sy.org/pl_pl 
 

EF EDU CA TION FIRST 

       
00-689 War sza wa, ul. Po znań ska 37 
tel. 22 825 01 31 
www.ef.pl 
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, róż nych na ro do wo ści i śro do wisk 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. Kur sy i pro gra my ofe ro wa ne przez EF za mie nią Two je 
ma rze nia w praw dzi we mię dzy na ro do we moż li wo ści. 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. Pod czas Sa lo nu Ma tu rzy stów na sta -
no wi sku Fun da cji moż na do łą czyć do ba zy po ten cjal nych Daw ców szpi ku lub po -
roz ma wiać na te mat ak cji sze rzą cej Daw stwo szpi ku w szko łach. 

 

KraWAR

KraPOZGDAWROWARSzcz

KraLubKie

BydRZEKraBiaPOZLubGliOLSGDAWROŁódWARSzczKie

WSPA jest:  
1. uczel nią sto su ją cą no wo cze sne for my kształ ce nia,  
2. za ufa li nam stu den ci z ca łe go świa ta,  
3. uczel nia re al nie wzmac nia kom pe ten cje spo łecz ne i za wo do we nie zbęd ne 

na glo bal nym ryn ku pra cy.  
4. na si wy kła dow cy to prak ty cy, zna ją cy re alia pra cy w naj więk szych fir mach.  
Za pra sza my! 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA TECH NICZ NA w Ka to wi cach 

       
40-555 Ka to wi ce, Rol na 43 
tel. 32 60 72 440 
www.wst.pl 
e -ma il: wst@wst.com.pl 

 
Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach jest pierw szą na Ślą sku nie pu blicz -

ną uczel nią wyż szą pro wa dzą cą stu dia tech nicz no -ar ty stycz ne na Wy dzia le Ar chi -
tek tu ry, Bu dow nic twa i Sztuk Sto so wa nych, któ ra kształ ci na kie run kach 
ar chi tek tu ra, bu dow nic two, me cha tro ni ka i in for ma ty ka, gra fi ka, ar chi tek tu ra 
wnętrz oraz wzor nic two, oraz me dycz ne na Wy dzia le Na uk Me dycz nych im. prof. 
Zbi gnie wa Re li gi – kie run ki le kar ski i pie lę gniar stwo. 

 
WYŻ SZA SZKO ŁA ZDRO WIA w Gdań sku 

 
80-335 Gdańsk, ul. Pel pliń ska 7 
tel. 58 769 08 00 
www.wsz.pl 
e -ma il: re kru ta cja@wsz.pl 

 
Wyż sza Szko ła Zdro wia w Gdań sku to uczel nia, kształ cą ca na ryn ku edu ka cyj -

nym od po nad 23 lat, na kie run kach ści śle zwią za nych ze zdro wiem. Pro fe sjo nal -
nie i no wo cze śnie wy po sa żo ne pra cow nie oraz ka dra naj lep szych eks per tów 
po wo du ją, że ab sol wen ci WSZ są ce nio ny mi na ryn ku spe cja li sta mi. 

 
W ofer cie uczel ni do stęp ne są: 
stu dia I stop nia (li cen cjac kie):  
 die te ty ka 
 ko sme to lo gia  
 zdro wie pu blicz ne  
jed no li te stu dia ma gi ster skie:  
 fi zjo te ra pia  
stu dia II stop nia (ma gi ster skie):  
 die te ty ka 
 ko sme to lo gia  
Po nad to w ofer cie WSZ do stęp ny jest sze ro ki wa chlarz cer ty fi ko wa nych kur sów 

i szko leń.  
 

ZA CHOD NIO PO MOR SKA SZKO ŁA BIZ NE SU w Szcze ci nie 

 
71-210 Szcze cin, ul. Żoł nier ska 53 
tel. 91 81 49 412 
zpsb.pl 
e -ma il: re kru ta cja@zpsb.pl 
 

Za chod nio po mor ska Szko ła Biz ne su to pierw sza uczel nia nie pu blicz na na Po -
mo rzu Za chod nim, obec na na ryn ku edu ka cyj nym już nie mal 30 lat. 

W ofer cie ZPSB są stu dia I i II stop nia na 5 kie run kach: eko no mia, in for ma ty ka, 
in ży nie ria e -com mer ce, za rzą dza nie, pe da go gi ka, w tym stu dia w ję zy ku an giel -
skim oraz w sys te mie e -le ar ning, a tak że po nad 20 kie run ków stu diów po dy plo -
mo wych, w tym me na dżer skie stu dia po dy plo mo we Exe cu ti ve MBA. Po za tym 
ZPSB ofe ru je stu dia mię dzy na ro do we dla stu den tów z Pol ski i za gra ni cy, cał ko wi -
cie w ję zy ku an giel skim (In ter na tio nal Bu si ness Stu dies – IBS). 

 
  

RZEKraGliWROWARKie
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SI-UK PO LAND WITH THE UNI VER SI TY OF ES SEX, UK 

 
00-024 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 44 
tel.: 730 757 485 
www.stu dy in -uk.pl 
e -ma il: war saw@stu dy in -uk.com 

 
SI-UK POLAND – Stu dia w Wiel kiej Bry ta nii za pew nia bez płat ne po ra dy i wspar -

cie dla stu den tów ubie ga ją cych się o stu dia w Wiel kiej Bry ta nii. Od 2006 r. fir ma SI-
UK bu du je re pu ta cję li de ra w bran ży edu ka cji mię dzy na ro do wej. Każ de go ro ku SI-UK 
po ma ga set kom ty się cy stu den tów za gra nicz nych w apli ko wa niu na bry tyj skie uczel -
nie, osią ga niu do ce lo wych wy ni ków IELTS oraz ubie ga niu się o sty pen dia i wi zy. 

Je ste śmy za ufa nym part ne rem uczel ni bry tyj skich, spe cja li zu ją cym się w wy sy ła -
niu apli ka cji na stu dia w UK. Je ste śmy tu taj, aby prze pro wa dzić Cię krok po kro ku 
przez pro ces apli ka cji na uczel nie, szko ły ję zy ko we i szko ły po li ce al ne w Wiel kiej 
Bry ta nii. Za pra sza my do kon tak tu! 

Uni wer sy tet w Es sex, UK: bry tyj ska uczel nia pu blicz na z sie dzi bą w mie ście Col -
che ster, w hrab stwie Es sex, w po łu dnio wo -wschod niej An glii. Uni wer sy tet zo stał 
za ło żo ny w 1963 r. Uczel nia by ła „Uni wer sy te tem ro ku 2018” w ran kin gu dzien ni -
ka The Ti mes. Naj wyż szą po zy cję od lat zaj mu ją na uki po li tycz ne (De part ment of 
Go vern ment), w 2021 r. skla sy fi ko wa ne na 29. po zy cji na świe cie. W ran kin gu ogól -
nym uni wer sy tet znaj du je się w czwar tej set ce ran kin gu. 

 
WEP – World Edu ca tion Pro grams 

   
00-075 War sza wa, ul. Se na tor ska 2 
tel. 530 420 353 
www.wep.org.pl 
e -ma il: hel lo@wep.org 

 
WEP – World Edu ca tion Pro grams to mię dzy na ro do wa or ga ni za cja sku pia ją ca 

ze spół wo kół wspól nej pa sji od kry wa nia świa ta. Od po nad 30 lat, po przez na sze 
pro jek ty edu ka cyj ne i kul tu ral ne za gra ni cą, do star cza my mło dym lu dziom na rzę -
dzi do roz wo ju i trans for ma cji po przez kon fron ta cję z róż ni ca mi i od kry wa nie no -
wych spo so bów my śle nia. Je ste śmy prze ko na ni, że na uka umie jęt no ści 
za wo do wych jest waż na, ale dla nas rów nie istot ne są umie jęt no ści be ha wio ral ne 
i re la cje mię dzy ludz kie, tzw. kom pe ten cje mięk kie. 

W swo jej ofer cie po sia da my sze reg pro gra mów wy mia ny szkol nej ze szko ła mi 
na ca łym świe cie. Po mo że my Ci spę dzić se mestr, try mestr lub rok w USA, Ka na -
dzie, Au stra lii lub ja kim kol wiek kra ju eu ro pej skim ucząc się w naj lep szych szko -
łach! Jest to nie za po mnia ne prze ży cie i do świad cze nie na ca łe ży cie! 

 
WY DAW NIC TWA SZKOL NE I PE DA GO GICZ NE S.A. 

   
00-807 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 96 
tel. 801 220 555 
www.wsip.pl 
e -ma il: wsip@wsip.com.pl 

 
WSiP: Dzia ła my z pa sji do edu ka cji 
Wasz głos jest dla nas na pierw szym miej scu – pu bli ka cje two rzy my na pod sta wie 

opi nii na uczy cie li i uczniów, uwzględ nia jąc przy tym ra my pod sta wy pro gra mo wej. 
Do ce nia my, wspie ra my i uła twia my pra cę w edu ka cji – ofe ru je my bo ga tą ofer tę 

uzu peł nia ją cą, or ga ni zu je my szko le nia i kon fe ren cje. 
Wy ko rzy stu je my cy fro we roz wią za nia – przy go to wu je my mul ti bo oki, plan sze in -

te rak tyw ne, two rzy my no wą plat for mę edu ka cyj ną. 
Je ste śmy otwar ci na roz mo wę – cze ka my na kon takt za po śred nic twem kon sul tan -

tów edu ka cyj nych, kon sul tan tów te le cen trum i na szych me diów spo łecz no ścio wych. 
Je ste śmy do świad cze ni – 78 lat zna jo mo ści ryn ku wy daw ni cze go po zwa la nam 

two rzyć ofer tę uwzględ nia ją cą dłu go fa lo we zmia ny w pol skiej edu ka cji. 
Nie ustan nie zmie nia my się na lep sze – no wo ści edu ka cyj ne i cy fro we.

WAR

RZEKra

ŁódWAR

FUN DA CJA ROZ WO JU SYS TE MU EDU KA CJI  

 
02-305 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 142a 
tel. 22 463 11 01 
frse.org.pl 
e -ma il: kon takt@frse.org.pl 

 
Od 1993 r. za rzą dza my eu ro pej ski mi pro gra ma mi, pro jek ta mi i ini cja ty wa mi, któ re 

umoż li wia ją po sze rza nie wie dzy pod sta wo wej lub spe cja li stycz nej, zdo by wa nie no wych 
umie jęt no ści i kom pe ten cji na ścież ce edu ka cji for mal nej, po za for mal nej i nie for mal -
nych form ucze nia się, po zwa la ją roz wi jać za in te re so wa nia i pa sje po przez dzia ła nia po -
dej mo wa ne w in nych kra jach oraz w spo łecz no ściach lo kal nych. Peł ni my funk cję 
Na ro do wej Agen cji Pro gra mu Era smus+ i Eu ro pej skie go Kor pu su So li dar no ści. 

 
INDEKS – Ośro dek Kur sów Eg za mi na cyj nych 

  
80-244 Gdańsk, Grun waldz ka 82, lok. 362 
tel. 58 767-75-55, 605-036-699, 785-101-189 
in deks.edu.pl 
ma il: in deks@in deks.edu.pl 

 
INDEKS – kur sy, któ re zda ły eg za min! 
 Kur sy eg za mi na cyj ne: 
 EGZAMIN MATURALNY 
 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 Kur sy ję zy ka an giel skie go 
 Szko le nia roz wo ju oso bi ste go, szko le nia za wo do we 
Gwa ran cja ja ko ści: 
 26-let nie do świad cze nie 
 spraw dze ni na uczy cie le z pa sją i kwa li fi ka cja mi 
 upo rząd ko wa nie wia do mo ści zgod nie z wy tycz ny mi CKE 
 sy mu la cje, prób ne eg za mi ny, ćwi cze nie klu czo wych umie jęt no ści 
 kon sul ta cje, do dat ko we ma te ria ły edu ka cyj ne, za ję cia on li ne, kurs e -le ar ning, 
warsz ta ty w fe rie 
 za ję cia w do god nych lo ka li za cjach w Gdań sku i Gdy ni 
 

MIA STO PO ZNAŃ 

  
61-841 Po znań, pl. Ko le giac ki 17 
tel. 61 878 56 95 
www.po znan.pl/stu dia 
www.po znan przy cia ga.pl 
e -ma il: aka de mic ki po znan@um.po znan.pl 

 
Wi taj w Po zna niu, dy na micz nym aka de mic kim mie ście, w któ rym stu diu je nie -

mal 105 tys. stu den tek i stu den tów. I każ de z nich ma do opo wie dze nia swo ją wy -
jąt ko wą hi sto rię. Oko ło 80 pro cent stu diu ją cych to przy jezd ni, któ rzy świa do mie 
wy bra li Po znań ja ko naj lep szy ośro dek na uki i aka de mic kie go ży cia. W Po zna niu 
kształ ci się po nad 6 tys. stu den tek i stu den tów za gra nicz nych z po nad 100 kra jów 
świa ta. W tak zróż ni co wa nym kul tu ro wo to wa rzy stwie nie mo że być mo wy o nu dzie! 

 
NO WA ERA 

               
02-305 War sza wa, Al. Je ro zo lim skie 146 D 
tel. 58 721 48 00 
www.no wa era.pl 
e -ma il: no wa era@no wa era.pl 

 
No wa Era to li der na ryn ku roz wią zań edu ka cyj nych. Na sza ofer ta skie ro wa -

na jest za rów no do pla có wek edu ka cyj nych wszyst kich szcze bli, jak i do od bior -
ców in dy wi du al nych. Jej ce chą roz po znaw czą jest przy ja zność, no wo cze sność 
i wy so ka ja kość… po twier dza na na co dzień przez dzie ci i na uczy cie li! 

No wa Era – to ty sią ce pu bli ka cji, któ re po ma ga ją wno sić wie dzę, no we kom pe -
ten cje i uśmiech do klas i do mów w Pol sce. To set ki ty się cy uczniów, dla któ rych 
na sze pu bli ka cje sta ły się klu czem do fa scy nu ją ce go świa ta edu ka cji. 
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