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REGIONALNE
KOMITETY HONOROWE

• Rektor- Gospodarz
• Wojewoda
• Marszałek Województwa
• Prezydent Miasta
• Kurator Oświaty
• Dyrektor OKE

Przemysław Czarnek
Minister
Edukacji i Nauki

prof. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich
Szkół Polskich KRASP

 Spotkanie matury
ze studiami

Właśnie zaczął się najważniejszy rok w życiu każdego maturzysty. Rok
wytężonej pracy i planowania przyszłości. Jak zaplanować swój sukces?

BEZPŁATNY INFORMATOR
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

• 40 000 egzemplarzy

Informatora trafi do
maturzystów podczas Salonu
Maturzystów 2022.
• Bezpłatna wysyłka do liceów
i techników w całej Polsce
oraz do doradców
zawodowych

GRATIS!

Warto zacząć od wrześniowej wizyty na Salonie Maturzystów, bo to
tu matura spotyka się ze studiami. Eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych pomagają opanować stres przed maturą (wszak maturzysta dobrze poinformowany boi się mniej!), przedstawiciele uczelni ułatwiają dokonanie wyboru kierunku studiów. Wierzymy, że dzięki tym
działaniom, większość uczestników Salonu świadomie złoży 30 września deklaracje maturalne i… zacznie się pilnie uczyć.
Chcemy bowiem przekonać wszystkich maturzystów, żeby ambitnie
podchodzili do majowego egzaminu i zawieszali sobie wysoko poprzeczkę przy wyborze studiów. Zainwestujcie w siebie, w swoją przyszłość. Powodzenia!

Waldemar Siwiński

Prezes Zarządu Perspektywy Press
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Tak było w 2019

Blisko 130 tys. maturzystów odwiedzających Salon
Kilkaset spotkań z ekspertami OKE
Uczelnie publiczne i niepubliczne
z kraju i zagranicy

Ogólnopolska Kampania Informacyjna

MATURZYSTÓW
Perspektywy 2022

Maturzyści wybiorą
studia na Salonie

Współorganizatorzy

Przed nami 16. edycja Salonu Maturzystów organizowanego
przez „Perspektywy”. Po dwóch latach przerwy odbędzie się, ponownie „na żywo”, największa kampania informacyjno-edukacyjna w naszym kraju skierowana do uczniów ostatnich klas szkół
średnich 😊.

• Fundacja Edukacyjna Perspektywy
• Regionalne Konferencje Rektorów
• Uczelnie-gospodarze

Członkowie Komitetów Honorowych
w województwach

NOWA MATURA, do której w maju 2023 przystąpią absolwenci liceów, będzie głównym tematem spotkań podczas tegorocznego Salonu Maturzystów Perspektywy 2022. Eksperci Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych szczegółowo omówią jej zasady ogólne oraz te,
które dotyczą przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Nie zapomnimy naturalnie
o uczniach techników, którzy kończą o rok dłuższy, cykl kształcenia,
zatem zdawać będą egzaminy oparte na dotychczasowej podstawie programowej.

Rektor Uczelni-gospodarza
Wojewoda
Marszałek Województwa
Prezydent Miasta
Dyrektor OKE
Kurator Oświaty

W ramach części targowej przedstawione zostaną oferty uczelni
i system rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/24. Nie zabraknie poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla
osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Jak korzystać z katalogu

Katalog Salonu Maturzystów Perspektywy 2022 zawiera informacje o wszystkich wystawcach biorących udział w tegorocznej edycji imprezy. Jako że wielu z nich bierze udział
w Salonie w różnych miastach, wpisy oznaczyliśmy symbolami poszczególnych imprez według następującego klucza:

Uczestnicy Salonu odbiorą też od „Perspektyw” gratisowo publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów” (2023) – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Statystyka Salonu Maturzystów
Perspektywy 2019
Nauczyciele 4,5%

Rodzice 1,1%
Struktura
odwiedzających
Salony

Bia Białystok

Łód Łódź

Byd Bydgoszcz
Gda Gdańsk

Ols Olsztyn
Poz Poznań

Gli Gliwice

Rze Rzeszów

Kie Kielce

Szcz Szczecin

Kra Kraków

War Warszawa

Lub Lublin

Wro Wrocław

Maturzyści 94,4%
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WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
UCZELNIE PUBLICZNE
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szcz WAR Łód GDA Gli Lub POZ Kra RZE Byd
30-059 Kraków, al. Adama Mickiewicza 30
tel. 12 617 36 84
www.agh.edu.pl
e-mail: studiujwagh@agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza to jedna z najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych uczelni. Przez ponad 100 lat wykształciła kadry najlepszych inżynierów. Uczelnia ma także inne atuty: doskonała lokalizacja na terenie Krakowa,
kampus dla blisko 8 000 studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych uczelni, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, współpraca krajowa
i zagraniczna z uczelniami, światem biznesu i przemysłu, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych oraz niepowtarzalna atmosfera studiowania.
W AGH kształci się ponad 20 000 studentów, którzy mogą zdobyć kwalifikacje
na ponad 60 kierunkach, w ponad 200 specjalnościach.
Absolwenci AGH znakomicie radzą sobie na rynku pracy i są doceniani przez pracodawców w kraju, jak i za granicą.

AKADEMIA IGNATIANUM w Krakowie

Kra
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
tel. 12 39 99 699
ignatianum.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia prowadzi bezpłatne studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite
magisterskie. W ofercie są również studia niestacjonarne. Siedziba AIK mieści się
w samym centrum Krakowa. Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów:
św. Ignacego z Loyoli.

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

POZ
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)

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. Stanisława Staszica w Pile

POZ
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
tel. 67 352 26 00
e-mail: info@ans.pila.pl
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (do marca 2022
r. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile) jest największą uczelnią publicz-
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ną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształci specjalistów na 12 praktycznych
kierunkach i 22 specjalnościach studiów: medycznych, technicznych i społecznych
– w ramach studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.
Szeroka współpraca Uczelni z biznesem zaowocowała projektem studiów dualnych, prowadzonych w partnerstwie z ponad 40 renomowanymi firmami.
ANS w Pile uczestniczy w Programie Erasmus+, który umożliwia międzynarodową mobilność. Uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową w ramach wszystkich realizowanych kierunków studiów z ponad 30 uczelniami partnerskimi
z Europy oraz 10 z Ameryki Południowej i Azji. Kampus akademicki, modernizowany z każdym rokiem, to doskonałe miejsce kształcenia specjalistycznych kadr.
Na terenie Uczelni znajduje się m.in. nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych,
Centrum Fizjoterapii, Uczelniane Centrum Sportu i Rekreacji, sala widowiskowa
oraz nowoczesne laboratoria inżynierskie ze Stacją Kontroli Pojazdów.

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

WAR
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22 589 36 00
aps.edu.pl
rekrutacja.aps.edu.pl
e-mail: aps@aps.edu.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) jest publiczną uczelnią pedagogiczną o 100-letniej, najdłuższej w Polsce tradycji. Atuty
Akademii to przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna, uznanie ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Studia prowadzone są zgodnie z wymaganiami europejskimi, w trybie studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są studia podyplomowe i kursy.
APS przygotowuje do pełnienia zawodów cieszących się zaufaniem społecznym
i wysokim prestiżem.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. E. Gepperta we Wrocławiu

WRO
50-156 Wrocław, plac Polski 3/4
tel. 71 343 80 31
asp.wroc.pl
e-mail: rector@asp.wroc.pl
ASP we Wrocławiu kształci studentów w ramach 5 wydziałów, na 11 kierunkach
artystycznych i projektowych. Jej głównym zadaniem jest badanie kultury i sztuki
wizualnej. Tworzą ją specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający kompetencje,
wiedzę i doświadczenie umożliwiające pracę na najwyższym poziomie.
Uczelnia prowadzi także szkołę doktorską oraz umożliwia rozwijanie zainteresowań dzięki kierunkom studiów podyplomowych, jak i kursom z zakresu rysunku,
malarstwa i rzeźby.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia Generała Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu

Kra
51-117 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261-658-185
www: wojsko-polskie.pl/awl
e-mail: promocja@awl.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki kształci
specjalistów w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Akademia jest nie
tylko uczelnią wojskową kształcącą przyszłych oficerów, ale również uczelnią prowadzącą studia dostępne dla osób cywilnych wspierając rozwój studentów i ich
zainteresowań poprzez ponad 40 kół i sekcji uczelnianych. Akademia zapewnia
wysoki standard jakości kształcenia oraz przygotowanie absolwentów na jak najwyższym poziomie kompetencyjno-zadaniowym do objęcia stanowiska w przyszłym miejscu pracy, w tym w instytucjach gospodarczych, samorządowych,
wojskowych i badawczych.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

WRO
51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35
tel. 71 347 30 00
awf.wroc.pl
e-mail: rekrutacja@awf.wroc.pl
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to uczelnia z 76-letnią tradycją, dwuwydziałowa, posiadająca kategorię A, która kształci przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, specjalistów turystyki
i rekreacji, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz kosmetologów, na trzech
poziomach: studia licencjackie, magisterskie oraz w Szkole Doktorskiej.
Atutem Uczelni jest z pewnością świetna atmosfera studiowania w pięknym mieście, liczne wydarzenia sportowe i kulturalne.

AKADEMIA ZAMOJSKA

Lub
22-400 Zamość, ul. Pereca 2
tel. 663 188 300
www.akademiazamojska.edu.pl
e-mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl
Akademia Zamojska jest uczelnią publiczną funkcjonującą w Zamościu od 1
września 2021 r., powstałą na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, która funkcjonowała w mieście w latach 2005-2021.
Obecnie Akademia Zamojska oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie (II stopnia), magisterskie jednolite i podyplomowe. W tym roku AZ otworzyła
nowe kierunki takie jak prawo oraz jako jedyni w kraju – rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. Uczelnia stale poszerza swoją bazę dydaktyczną i materialną.

COLLEGIUM WIETLONA UCZELNIA PAŃSTWOWA w Legnicy

WRO
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
tel. 76 723 21 50, 76 723 21 51
www.collegiumwitelona.pl
e-mail: uczelnia@collegiumwitelona.pl
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa powstała w 1998 roku. Oferta edukacyjna obejmuje 23 kierunki studiów I i II stopnia, w tym: 9 kierunków licencjackich, 4 inżynierskie, 6 magisterskich i 4 kierunki jednolitych studiów magisterskich
oraz 22 kierunki studiów podyplomowych i 19 szkoleń i kursów dokształcających.
Collegium Witelona to doskonałe miejsce do nauki. Dla studentów przygotowano
nowoczesne pracownie, laboratoria, sale wykładowe i ćwiczeniowe. Ponadto
Uczelnia dysponuje własnym Domem Studenta.

GDA POZ Kra
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
tel. 261 517 100
WWW.LAW.MIL.PL
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czyli znana wszystkim „Szkoła Orląt”, to szkoła wyższa specjalizująca się w kształceniu w obszarze lotnictwa. Jej historia sięga drugiej dekady XX w., a długie lata istnienia stanowią podstawę
nowoczesnego kształcenia. Najważniejszym założeniem uczelni jest kształcenie
patriotów, inteligentnych, odważnych, zdyscyplinowanych i odpowiedzialnych, posiadających wysoki poziom wiedzy, a także wysoką sprawność fizyczną. Przykładem dla studentów świecą wybitni absolwenci, w gronie których widnieją m. in.:
Mirosław Hermaszewski i Franciszek Żwirko. Jako uczelnia posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną, nie tylko dla studentów wojskowych, ale także dla studentów cywilnych na różnych kierunkach kształcenia. Nauka w Lotniczej Akademii Wojskowej
wymaga trudu i poświęcenia, jednakże daje równocześnie ponadprzeciętną radość i zadowolenie. Lotnictwo jest bardzo wymagające, czasem bezwzględne, ale
jednocześnie romantyczne i dające w zamian olbrzymią satysfakcję zarówno
na ziemi jak i w powietrzu.

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w Chełmie

Lub
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
tel. 82 562 06 15, 667 922 506
www.panschelm.edu.pl
e-mail: aklajnert@panschelm.edu.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (dawniej PWSZ w Chełmie)
to:
21 lat doświadczenia i ugruntowana pozycja w Polsce i za granicą
Dyplom państwowej uczelni
39 specjalności na 12-tu kierunkach studiów
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe
Znakomici wykładowcy
Najnowocześniejsze laboratoria
Centrum Lotnicze z własnym lotniskiem
Kompleks Centrum Studiów Inżynierskich
Staże i praktyki z projektów UE
Nowoczesny akademik
Atrakcyjne stypendia
Biuro Karier
i wiele innych. #mierzysoko!

PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA
z siedzibą w Wałbrzychu

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

WRO

Lub Bia Kra RZE

58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
tel. 74 641 92 00
puas. pl; ans. edu. pl
e-mail: rektorat@puas.pl

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14
tel. 81 445 41 37
www: kandydat.kul.pl
e-mail: rekrutacja@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to wyjątkowa wspólnota akademicka. Uniwersytet, dzięki wysokiej jakości studiów zakorzenionej w świecie wartości, oferuje swoim studentom wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
Wachlarz możliwości, jakie daje uniwersytet, jest naprawdę duży – na KUL, obok
charakterystycznych dla uniwersytetu kierunków, jak teologia czy filozofia, prowadzone są także studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawnych
czy nauk ścisłych. W ostatnich latach uniwersytet poszerzył swoją ofertę o kierunki związane z ochroną zdrowia jak pielęgniarstwo czy położnictwo, a od kolejnego
roku akademickiego (2023/24) planowane jest uruchomienie medycyny.
Uczelnia wspiera studentów i absolwentów oferując akademiki, stypendia, nowoczesną bazę sportową, pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie przy wejściu na rynek pracy. Studenci uczelni zapytani, co wyróżnia studia na KUL, podkreślają
wspaniałą atmosferę studiowania i trwałe przyjaźnie, które tu nawiązali.
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Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (od 01.10.2022 r.
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa) prowadzi studia I stopnia: licencjackie – administracja, architektura wnętrz, dietetyka, filologia angielska, grafika
użytkowa z reklamą, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, techniki dentystyczne oraz zarządzanie) oraz inżynierskie – logistyka; studia II stopnia- administracja,
logistyka oraz jednolite studia magisterskie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

Bia

Kie Gli Kra RZE

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel. 12 632 86 44
rekrutacja.pk.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pk.edu.pl

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce. Mamy ponad 70-letnią tradycję kształcenia inżynierów i młodych naukowców. Obecnie na 6 wydziałach na 30 kierunkach kształci się blisko 7000 studentów.
Wielu z nich już na studiach znajduje pracę. Udaje im się to, bo programy kształcenia
Politechniki Białostockiej współtworzą najwięksi pracodawcy z regionu. Nasi studenci
mają do wyboru kierunki studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich: od architektury, budownictwa, poprzez energetykę, automatykę i robotykę, logistykę, informatykę, leśnictwo, po zarządzanie i inżynierię usług. Dodatkowo rozwijają swoją wiedzę
i umiejętności w doskonale wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Na kampusie
Politechniki Białostockiej mają nowoczesną Bibliotekę, laboratoria języków obcych,
a obok wielofunkcyjną halę sportową. Poznają świat, bo korzystają z programu Erasmus+ i wyjeżdżają na uczelnie m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy Danii.
Na Politechnice Białostockiej znajdziesz przyjazną atmosferę i nie wydasz fortuny na utrzymanie! #studiujnaPB. Zostań inżynierem.

Politechnika Krakowska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Silna pozycja
PK została potwierdzona bardzo dobrymi wynikami oceny dyscyplin naukowych.
Politechnika prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej. Oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. Na studentów
czekają znakomici wykładowcy, dobrze wyposażone laboratoria, ponad 90 kół naukowych, a także bogata oferta praktyk i staży.
Sprawdź szczegóły na: rekrutacja.pk.edu.pl.

POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Byd
85-796 Bydgoszcz, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
tel. 52 374 94 11
pbs.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Politechnika Bydgoska kształci inżynierów od samego początku swojego istnienia. Dziś w ofercie dydaktycznej znajduje się łącznie 34 kierunki na 8 wydziałach.
Znakiem rozpoznawczym Politechniki Bydgoskiej są kierunki o profilu praktycznym
z przeważającą liczbą ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, wydłużonym okresem praktyk,
prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami z regionu i kraju. Kształcenie inżynierów na Politechnice Bydgoskiej wspiera nie tylko doświadczona kadra, ale również nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria czy projekty międzynarodowe.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

GDA Byd
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
tel. 58 247 67 00
pg.edu.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacja@pg.edu.pl
Politechnika Gdańska (PG) to uczelnia badawcza, jedna z jedenastu polskich uczelni odnotowanych w prestiżowym Rankingu Szanghajskim klasyfikującym najlepsze
uczelnie na świecie oraz jedna z najbardziej popularnych szkół wyższych wśród kandydatów na studia. PG została uznana również najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce w rankingu UI GreenMetric, zajmując 134. miejsce na niemal 1000 szkół wyższych
z całego świata. Obecnie studiuje tu ponad 15 000 studentów, którzy swoje pasje naukowe mogą rozwijać na 8 wydziałach, do wyboru mają 39 kierunków I i II stopnia.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Szcz GDA
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
tel. 94 347 85 00
tu.koszalin.pl
rekrutacja na studia: irk. politechnika. koszalin. pl
Politechnika Koszalińska oferuje kandydatom 30 kierunków o profilu technicznym, ekonomicznym, humanistycznym i artystycznym. Uczelnia dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, bogatą bazą laboratoryjną i dobrze
wyposażonymi pracowniami. Zapewnia najlepsze warunki do nauki i rozwoju, szeroki system stypendialny, stale dostosowuje kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów. Studia na Politechnice Koszalińskiej gwarantują
optymalne przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.
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POLITECHNIKA LUBELSKA

Kie Lub
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
tel. 81 538 41 40
www.pollub.pl
e-mail: politechnika@pollub.pl
Facebook @politechnikalubelska
Rekrutacja:
Wydział Budownictwa i Architektury: wb.rekrutacja@pollub.pl
Wydział Elektrotechniki i Informatyki: rekrutacja.weii@pollub.pl
Wydział Inżynierii Środowiska: rekrutacja@wis.pol.lublin.pl
Wydział Mechaniczny: rekrutacja.wm@pollub.pl
Wydział Podstaw Techniki: rekrutacja.wpt@pollub.pl
Wydział Zarządzania: rekrutacja.wz@pollub.pl
Politechnika Lubelska to uczelnia techniczna, która od 70 lat kształci kadry inżynierskie. Dziś na 6 wydziałach: Mechanicznym, Elektrotechniki i Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska, Podstaw Techniki i Zarządzania
studiuje blisko 8 000 żaków. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej. Kierunki i programy kształcenia stale dostosowywane są do potrzeb rynku pracy. Od lat uczelnia zajmuje czołowe miejsca w Rankingu Szkół
Wyższych Perspektywy 2016-2022 – „Lider Innowacji”.
Politechnika to, także jeden scentralizowany i nowoczesny kampus położony blisko centrum miasta. To miejsce, gdzie nauka spotyka się z pasją dzięki licznym kołom naukowym i organizacjom studenckim.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Kie WAR Łód Gli
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. 42 631 29 74
www.rekrutacja.p.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl
Politechnika Łódzka jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce oferuje kształcenie na 65 kierunkach studiów, w tym 26 w językach obcych. Studenci
mają możliwość wyjazdu do jednej z ponad 400 uczelni zagranicznych w ramach
umów międzynarodowych, a także zdobycia podwójnego dyplomu – Politechniki
Łódzkiej i wybranej uczelni zagranicznej. Na PŁ działa ponad 70 kół naukowych
oraz liczne organizacje studenckie, które umożliwiają realizację pasji naukowych,
artystycznych i sportowych.

POLITECHNIKA MORSKA w Szczecinie

Szcz
70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1/2
tel. centrala 91 480 94 00
www.pm.szczecin.pl
e-mail: pm@pm.szczecin.pl
Misją Politechniki Morskiej w Szczecinie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki morskiej Polski i UE, w ścisłym powiązaniu z bada-
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niami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem, a także reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego
uczelni, w tym rynku edukacyjnego i rynku pracy.
Kierunki prowadzone w języku polskim: automatyka i robotyka geodezja
i kartografia geoinformatyka informatyka inżynieria eksploatacji inżynieria
przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe logistyka mechanika i budowa maszyn mechatronika nawigacja oceanotechnika teleinformatyka transport
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji żegluga śródlądowa
Kierunki prowadzone w języku angielskim: mechanika i budowa maszyn
nawigacja transport

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POZ
60-965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
tel. 61 665 3804
www.put.poznan.pl
e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska jest jedną z najczęściej wybieranych przez kandydatów
uczelni technicznych w Polsce. Na czterdziestu kierunkach studiuje tu 15 000 osób. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu oferujemy kształcenie m.in. w zakresach:
budownictwa, transportu, lotnictwa, energetyki, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, środowiska, zarządzania, logistyki, architektury, fizyki technicznej, mechaniki i budowy maszyn i pojazdów, automatyki i robotyki, elektrotechniki, informatyki
i telekomunikacji. Jesteśmy liderem Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, w skład którego wchodzi 7 uczelni, dzięki czemu znacznie poszerza się oferta edukacyjna.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukaszewicza

Kie Lub Kra RZE
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 865 11 00
www.prz.edu.pl
e-mail: kancelaria@prz.edu.pl
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to naukowa wizytówka
Rzeszowa, a zarazem najstarsza techniczna uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce. Uczelnia oferuje blisko 40 kierunków studiów. Nowoczesne
zaplecze dydaktyczne, znakomita kadra naukowa, możliwość wyjazdów zagranicznych, staży i praktyk oraz rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych
sprawiają, że Politechnika zapewnia wysoki poziom kształcenia i możliwość zdobycia kwalifikacji cenionych przez pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Gli
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
tel. 32 400 30 55
www.polsl.pl
e-mail: rekrutacja@polsl.pl
Politechnika Śląska to jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych
w Polsce. Jako jedyna w województwie śląskim posiada status uczelni badawczej
przyznany w 2019 r. 10 uczelniom w kraju.
Szczycąca się ponad 75-letnią tradycją uczelnia kształci ponad 17 tys. studentów
w 15 jednostkach – wydziałach i dwóch instytutach w trzech śląskich miastach.
Obecnie w ofercie Politechniki Śląskiej znajduje się ponad 50 kierunków studiów
obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach

Kie Łód WRO Lub Kra RZE
25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
tel. 41 34 24 540
www.tu.kielce.pl
e-mail: promocja@tu.kielce.pl
Politechnika Świętokrzyska to:
uczelnia o ugruntowanej wysokiej pozycji u pracodawców
najstarsza uczelnia w regionie
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zwarty kampus akademicki położony w centrum miasta
Oferuje:
23 atrakcyjne kierunki kształcenia
ponad 60 zakresów /dawniej specjalności/
studia I, II i III stopnia
Dysponuje:
wysoko specjalizowaną kadrą dydaktyczną
bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami dydaktycznymi i badawczymi
największą w regionie biblioteką techniczną
unikalnym w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali – jednostka
wspólna z Polską Akademią Nauk
miejscami w pokojach jedno- i dwuosobowych w 6 domach studenckich z bezpłatnym dostępem do INTERNETU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WAR
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
tel. 22 629 60 70, 22 234 74 12
www.pw.edu.pl
www.bps.pw.edu.pl
www.portalkandydata.pw.edu.pl
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Politechnika Warszawska to ludzie – otwarci, kreatywni, pełni pasji. To oni – studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci – są naszą największą wartością i dumą.
Jak się wysyła w kosmos satelitę? Prowadzi badania naukowe, o których mówi
cała Polska? Organizuje wydarzenia dla kilkudziesięciu tysięcy osób? Studencki
projekt rozwija w odnoszącą sukcesy firmę? Na Politechnice Warszawskiej znamy
na te pytania odpowiedzi. Dołącz do nas – do ludzi, którzy są zawsze ciekawi!
Studiuj na PW!

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WRO Szcz WAR Gli POZ Kra RZE
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
rekrutacja.pwr.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl
Politechnika Wrocławska to obecnie jedna z najnowocześniejszych, dynamicznie rozwijających się uczelni w kraju. Pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, na 13 wydziałach oraz w 3 filiach, studiuje tu ponad 20 tys. studentów.
Uczelnia oferuje 60 różnorodnych kierunków kształcenia na pierwszym i drugim
stopniu studiów, z których duża część prowadzona jest w języku angielskim. Dzięki temu zapewnia wysoki poziom nauczania dostosowanego do wymogów rynku
pracy. Nowoczesne zaplecze w postaci specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych oraz dydaktyczno-badawczych umożliwia prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych. Uczelnia staje się kluczowym parterem we współpracy
z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie

Kie WAR Łód GDA OLS Lub Bia
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 59 310 00
www.sggw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
SGGW to najstarsza i jedna z najlepszych uczelni przyrodniczo-rolniczych w Polsce.
Kształci na 41 kierunkach studiów (w tym 11 prowadzonych w języku angielskim)
– od weterynarii, technologii biomedycznej, dietetyki, leśnictwa, przez inżynierię i gospodarkę wodną, architekturę krajobrazu, budownictwo, po socjologię, logistykę,
informatykę. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży w kraju i za granicą, ceniona za dbałość o jakość kształcenia oraz wierność tradycjom uniwersyteckim. Programy studiów są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie

wal Nauki, Toruński Festiwal Nauki, Medicalia oraz Medyczną Środę. Imprezy popularyzujące naukę są na stałe wpisane w kalendarium lokalnych wydarzeń.

WAR

UNIWERSYTET GDAŃSKI

00-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
tel. 22 564 7777
www.sgh.waw.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – łączymy 115 lat doświadczeń z najnowszymi trendami w kształceniu kadr dla biznesu. Wykłady prowadzą tu najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści z dziedziny finansów, ekonomii, zarządzania,
a także obszarów powiązanych z wiedzą ekonomiczną i naukami społecznymi.
Nasi studenci pytani, co kierowało ich decyzją o wyborze uczelni, najczęściej
wskazują jakość kształcenia, największe możliwości rozwoju i prestiż dyplomu, który od lat jest gwarancją sukcesu na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
Staramy się, aby nasi studenci wiedzieli, że sukces jest budowany nie tylko w sali
wykładowej czy na wymianie międzynarodowej.

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie

WAR
01-629 Warszawa, ul. Juliusza Słowackiego 52/54
tel. 22 56 17 992
www.sgsp.edu.pl; irk.sgsp.edu.pl
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie, posiadająca status
uczelni akademickiej, jest publiczną uczelnią służb państwowych o uznanej renomie w obszarze badań i kształcenia najlepszych specjalistów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, w tym oficerów pożarnictwa. SGSP to jednocześnie jednostka organizacyjna Państwowej
Straży Pożarnej. Studenci SGSP mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach życia naukowo-studenckiego.

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Gli
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
tel: 32 208 36 39
sum.edu.pl
mail: kandydat@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach powstał w 1948 r. Dba o najwyższą jakość kształcenia i stale dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku
pracy. SUM to 5 wydziałów w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu oraz Sosnowcu i 18 kierunków medycznych. W formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kształci lekarzy, lekarzy dentystów,
farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii,
zarządzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego, a także koordynatorów medycznych oraz specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy.

WAR GDA Byd
80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8
tel. 58 523 25 32, 58 523 23 26
tel. 58 523 23 28, 58 523 23 32
www.ug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański to trzy kampusy: Gdańsk, Sopot i Gdynia z morzem w tle!
To kształcenie na 89 kierunkach i 200 specjalnościach niemal we wszystkich dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, na którym odnaleźć się studentom pomaga Biuro Karier.
Studenci UG studiują za granicą w ramach Programu Erasmus+. Przynależność
uczelni do European University of the Seas i do Uczelni Fahrenheita to nowe możliwości kształcenia i badań.
Lista zalet studiowania na Uniwersytecie Gdańskim jest długa, a przyjazna atmosfera sprawia, że wiedzę zdobywa się tu z radością.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Katowicach

Gli
40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50
tel. 32 257 70 00
www.ue.katowice.pl
e-mail: info@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od ponad 85 lat wpisuje się w akademicką mapę województwa śląskiego. Jest swoistym centrum życia studencko-naukowo-biznesowego, społecznością akademicką otwartą na współpracę z otoczeniem.
Jesteśmy renomowaną uczelnią publiczną, która swoim wieloletnim doświadczeniem oraz liczbą zadowolonych absolwentów udowadnia swój wysoki poziom
kształcenia. Profesjonalna kadra ekspertów, praktyków oraz wykładowców z Polski i zagranicy prowadzi badania naukowe oraz kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, logistyki, administracji oraz
informatyki i komunikacji.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Krakowie

Kra RZE
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
tel. 12 293 5700
studiuj.uek.krakow.pl
uek.krakow.pl
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

UMK COLLEGIUM MEDICUM
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to druga najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Oferuje studia I oraz II stopnia, a także jednolite magisterskie.
Nauka odbywać może się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
Oferta kształcenia obejmuje dziedziny z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i ścisłych.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zlokalizowany jest w centrum miasta – przy ul.
Rakowickiej 27. Duży, zielony kampus mieści niemal wszystkie budynki uczelni.

Byd

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. 52 585 38 13
cm.umk.pl
e-mail: rekrutacja@cm.umk.pl
Ofertę uczelni stanowi 16 kierunków studiów prowadzonych na 3 wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu. Na uczelni działa również Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK. Studiowanie w Collegium
Medicum w Bydgoszczy daje szerokie możliwości rozwoju naukowego oraz udział
w uzupełniającym go życiu studenckim. Uczelnia gwarantuje uczestnictwo w ponad 50 kołach naukowych oraz licznych organizacjach studenckich. Studenci mogą skorzystać z szeregu praktyk i programów z zakresu edukacji medycznej.
Uczelnia integrując się ze środowiskiem zewnętrznym organizuje Bydgoski Festi-
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POZ
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
tel. 61 856 91 90
www.ue.poznan.pl
e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl
Postaw na uczelnię z czołówki rankingów, w której najważniejsi są studenci i ich przyszłość. Dbamy o wysoki poziom kształcenia i możliwości rozwoju. Treści edukacyjne
uwzględniają wymagania globalnego rynku pracy i najnowsze trendy w biznesie.
Kształcimy przyszłych liderów, rozchwytywanych specjalistów i menedżerów. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania – prace nad projektami i case study. Uczymy,
jak wykorzystać wiedzę, by odnosić sukces w korporacjach i własnych firmach.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
UNIWERSYTET EKONOMICZNY we Wrocławiu

WRO
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
tel. 71 368 09 82
www.rekrutacja.ue.wroc.pl
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jeden z wiodących ośrodków akademickich w kraju, kształcący ekonomistów i liderów biznesu. Od wielu lat znajduje
się w polskiej czołówce uczelni zajmujących się badaniami i pracą na rzecz gospodarki. Reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej w kontaktach naukowych
i dydaktycznych. To tu swoje kompetencje kształciło wielu wybitnych specjalistów,
którzy dziś zarządzają największymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

POZ

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w Warszawie

WAR
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 68 32
www.uksw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest chętnie wybieraną uczelnią publiczną w Warszawie. Kształci w różnych dziedzinach nauki: od kierunków
humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. UKSW wyróżnia doświadczona kadra naukowa, innowacyjne projekty oraz przyjazna atmosfera. W ostatnich latach Uczelnia prężnie przekształca się w nowoczesne centrum
naukowo-badawcze. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych laboratoriach czy studiu technik radiowo-telewizyjnych.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
tel. 61 829 4366
uam.edu.pl
e-mail: dnuam@amu.edu.pl

Byd
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
tel. 52 389 28 11
rekrutacja.ukw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni, a także największy uniwersytet w północno-zachodniej Polsce. 32 000 studentów oraz blisko 800 doktorantów wybrało UAM jako miejsce, w którym chcą
studiować i rozwijać karierę naukową.
Wyróżnikiem uczelni jest bogata oferta dydaktyczna. Kandydaci mogą wybierać
spośród 125 kierunków i 242 specjalności w różnorodnych dyscyplinach naukowych. Studia prowadzone są na 20 wydziałach w Poznaniu, a także w filach zamiejscowych w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile.
Studenci w Poznaniu uczą się na trzech kampusach i mają do dyspozycji: jedną z największych bibliotek w Polsce, domy studenckie, obiekty sportowe w tym stadion i basen, centra uniwersyteckie posiadające dostęp do najnowocześniejszej aparatury.

WYBIERZ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY! Jesteśmy największą uczelnią w Bydgoszczy, drugą w województwie kujawsko-pomorskim. Oferujemy ponad 60 bezpłatnych kierunków studiów.
Nasza kadra z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych
projektach badawczych i szkoleniowych. Studenci są dla nas najważniejsi, dzięki
UKW możesz spełniać swoje marzenia!
Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie: www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie

WAR Łód POZ Byd

WAR WRO Gli POZ Kra RZE

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
tel. 42 635 40 40
www.uni.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
tel. 12 663 26 60, 12 663 26 62
www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.misja.uj.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną
z najstarszych w Europie. W corocznym rankingu najlepszych uczelni w kraju, opracowanym przez magazyn „Perspektywy” zajmuje czołowe pozycje – w 2022
r. II miejsce.
Obecnie UJ łączy najlepsze tradycje z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające tu edukację inwestują w swoją przyszłość, kształcąc się na studiach licencjackich, magisterskich, a także w szkołach doktorskich. Nasz dyplom to prestiż
i ważny atut u progu kariery zawodowej. Oferujemy ponad 130 studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 140 studiów drugiego stopnia.
Na 16 wydziałach kształci się ponad 39 000 studentów.
UJ współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę dydaktyczną tworzy prawie 5000 wykładowców – wybitnych naukowców i specjalistów.

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach

Kie
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
tel. 41 349 72 94
www.ujk.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa uczelnia w województwie świętokrzyskim. Prowadzi kształcenie na ok. 50 kierunkach studiów
z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz
sztuki. Sześć wydziałów uniwersytetu mieści się w Kielcach.
Uczelnia ma też dwie filie: w Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.
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UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Uniwersytet Łódzki – nasze hasło to Uwolnij umysł! Wybraliśmy je nieprzypadkowo. Zdajemy sobie sprawę, jak w dzisiejszym świecie ważne jest poszerzanie
horyzontów i rozwój umiejętności. Staramy się zapewnić naszym studentom
wszystko, co jest do tego potrzebne. Każdego roku dostosowujemy naszą ofertę
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i szkół doktorskich
do potrzeb kandydatów. Ściśle współpracujemy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i ekspertami naukowymi. Zależy nam na tym, aby przekazywana przez
nas wiedza znajdowała zastosowanie w obliczu wyzwań, przed jakimi aktualnie
stają społeczeństwa.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie

Lub
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 537 51 00
www.umcs.pl
e-mail: rekrutacja@umcs.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to jeden z największych
ośrodków naukowych w Polsce. Każdego roku na około 80 kierunkach i niemal 300
specjalnościach kształci się tu blisko 20 000 studentów. Nowoczesna baza dydaktyczna (położona w centrum miasta), wyspecjalizowana kadra akademicka, innowacyjność oraz ukierunkowanie na badania i rozwój innowacyjność sprawiają, że
Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w wielu rankingach, w tym tych najważniejszych,
dotyczących preferencji pracodawców.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
UNIWERSYTET MEDYCZNY w Lublinie

UNIWERSYTET MIKOŁA JA KOPERNIKA w Toruniu

Kie Lub

Byd

20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
tel. 81 448 5076, 81 448 5079
rekrutacja.umlub.pl
e-mail: rekrutacja@umlub.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie od ponad 70 lat kształci studentów w zakresie nauk medycznych na 6 wydziałach i 16 kierunkach. Prowadzimy 4 programy
w języku angielskim, mamy ponad 1000 studentów z zagranicy. Zapraszamy na nowy kierunek Psychologię oraz odmienioną Dietetykę i Ratownictwo Medyczne. Wyróżnia my się innowacyjnymi programami studiów przystosowanymi
do współczesnego rynku pracy, bazą kliniczną i Centrum Symulacji Medycznej, doświadczoną kadrą oraz poziomem umiędzynarodowienia.

UNIWERSYTET MEDYCZNY
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1945 r. i jest jedną
z czołowych polskich uczelni. Liczy 16 wydziałów, w tym 3 medyczne w Collegium
Medicum UMK w Bydgoszczy. Oferta studiów obejmuje ponad 100 kierunków,
również tak prestiżowych jak psychologia i weterynaria.
UMK należy do elitarnego grona 10 polskich uczelni badawczych, a wraz z 9 innymi
europejskimi partnerami tworzy Konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości
Europy (YUFE), które daje szansę studiowania w międzynarodowym otoczeniu.

UNIWERSYTET MORSKI w Gdyni

GDA

POZ
61-706 Poznań, ul. Fredry 10
tel. 61 854 74 26-28, 61 854-74-70
tel. 61 854 74 65-69
www.ump.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
#ZORGANIZUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Jesteśmy jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od wieku kształcimy specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym. Stawiamy na nowoczesne wzorce dydaktyczne. Starannie łączymy wiedzę z praktyką. Nasz kompleks – 5 podmiotów
leczniczych – daje studentom szansę na naukę u boku wybitnych lekarzy i codzienny
kontakt z pacjentem. Na 19 kierunkach studiów kształcimy około 7000 studentów. Z dumą słuchamy, gdy z uznaniem mówią oni o warunkach, w jakich studiują, o autorytecie swych wykładowców, nowocześnie wyposażonych salach, dogodnej lokalizacji zajęć
i perspektywach na znalezienie wymarzonej pracy. Większość naszych absolwentów
znajduje zatrudnienie jeszcze na studiach lub zaraz po ich ukończeniu. Pracują w szpitalach, gabinetach, poradniach, laboratoriach lub prowadzą duże placówki medyczne.

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

WRO Gli POZ
50-367 Wrocław, Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
tel. 665 866 669
rekrutacja.umw.edu.pl
e-mail: rekrutacjaumw@umw.edu.pl
Razem tworzymy przyszłość medycyny. Kształcimy ekspertów w 10 zawodach,
poszukiwanych na rynku pracy. Praktyczną naukę zaczniesz w laboratoriach, pracowniach nauki zawodu i nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej. Szlify
w pracy z pacjentem zdobędziesz głównie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
(największym w regionie) i Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej. Na UMW
działa niemal 120 organizacji studenckich. Uczelnia zapewnia miejsca w 2 domach
studenckich i wsparcie poprzez stypendia. Mobilność studencka możliwa m.in.
w ramach Mostum i Erasmus+.

UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku

Bia
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel. 85 748 54 73
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kształci na 15 kierunkach; są to: analityka medyczna, biostatystyka, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia,
kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, logopedia z fonoaudiologią, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne. Najlepsza uczelnia medyczna w wynikach ewaluacji działalności naukowej
MEIN 2017-2021 (A+ nauki farmaceutyczne, A nauki medyczne i nauki o zdrowiu).
Czołowe lokaty na egzaminach końcowych – lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

16

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
tel. 56 611 40 10
www.umk.pl
www.portal.umk.pl
e-mail: kontakt@umk.pl

www.salonmaturzystow.pl

81-87 Gdynia, ul. Morska 81/87
tel. 58 55 86 274
umg.edu.pl
e-mail: promocja@umg.edu.pl
Uniwersytet Morski w Gdyni został otwarty w 1920 roku i od ponad stu lat
kształci studentów.
Uczelnia ma cztery wydziały: Elektryczny, Nawigacyjny, Mechaniczny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości. Realizuje studia I i II stopnia, podyplomowe, a także doktoranckie. Szkoła oferuje zarówno morskie, jak i lądowe specjalności. Organizuje
również kursy i szkolenia. Jest armatorem trzech statków: żaglowca „Dar Młodzieży”, nowoczesnego statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II” i statku badawczego „IMOR”. Uniwersytet Morski w Gdyni współpracuje z 46 zagranicznymi
uczelniami i uczestniczy w programie Erasmus+.

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kie WAR Kra RZE
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14
www.up.krakow.pl
e-mail: info@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia z ponad 75-letnimi tradycjami, na której kształci się około 16 000 studentów. Studia realizowane są w 22 instytutach na ponad 60 kierunkach. Oferta obejmuje studia I i II stopnia, jednolite
magisterskie, szkołę doktorską oraz studia podyplomowe. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna i naukowa. Studenci korzystają z nowoczesnych sal multimedialnych, pracowni komputerowych i laboratoriów. Poprzez
uczestnictwo w organizacjach studenckich, kołach naukowych i sekcjach studenci
mogą rozwijać swoje pasje.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w Lublinie

Kie Lub
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 68-40
up.lublin.pl
e-mail: biuro.rekrutacji@up.lublin.pl
Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – który wykształcił na przestrzeni lat już ponad 78 tys. absolwentów – to praktyczne wykształcenie zdobyte
w nowoczesnej uczelni rozwijającej dydaktykę oraz prowadzącą badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach: techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności, kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka oraz
zdrowie, zdrowy styl życia.
W najbliższej rekrutacji dla kandydatów przygotowaliśmy ponad 50 kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

POZ

Szcz WRO GDA POZ Byd

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

70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a
tel. 91 444 11 60, 91 444 10 31, 91 444 10 29, 91 444 12 21
kandydaci.usz.edu.pl, usz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących
uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku ponad 7000 studentów, na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 20 kierunkach drugiego stopnia, które cieszą się zainteresowaniem studentów i pracodawców. UPP dba o systematyczne
zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia. Z widocznymi efektami wdraża
standardy jakościowe przyjęte dla szkolnictwa wyższego, nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych. Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia absolwentom uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy
oraz wzrostu ich konkurencyjności.

Uniwersytet Szczeciński to dynamicznie rozwijająca się, największa uczelnia
na Pomorzu Zachodnim.
Uniwersytet Szczeciński w liczbach:
ponad 10 500 studentów i doktorantów
7 wydziałów
93 kierunków studiów
355 profesorów
19 dyscyplin sportowych w ofercie
117 studenckich kół naukowych
4 domy studenckie
1581 stypendiów na łączną kwotę 11,980 mln zł
współpraca z 400 uczelniami zagranicznymi
współpraca z ponad 600 pracodawcami – staże, praktyki, szkolenia, warsztaty

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

WAR Łód WRO POZ RZE
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
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce i jedną z największych szkół wyższych we Wrocławiu. Bogata oferta edukacyjna oraz studia w języku angielskim, cenieni specjaliści wielu dziedzin wraz
z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym – to wszystko stawia Uniwersytet Przyrodniczy w czołówce wrocławskich szkół wyższych i sprawia, że absolwenci tej
uczelni są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTA JA W KRAKOWIE

Kie Kra
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
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to uczelnia mogąca poszczycić się bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Uniwersytet tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 30 stacji doświadczalnych – gwarantuje to dogodne
warunki dydaktyczne dla studentów. Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół
szeroko pojętych nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, technicznych, weterynaryjnych. Zadaniem Uczelni jest kształcenie specjalistów w szeroko pojętej gospodarce
żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska oraz ekonomiki.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

RZE
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c
tel. 17 872 11 82
www.ur.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Oferujemy
kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wśród nich są nowe kierunki, m. in.: analityka medyczna, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, stosunki międzynarodowe. Działamy
w prężnie rozwijającym się mieście, które stwarza młodym ludziom wiele możliwości kreowania przyszłości własnej oraz regionu i kraju. Oddajemy do Waszej dyspozycji kadrę wybitnych naukowców i dydaktyków, nowoczesne laboratoria,
oferujemy pomoc socjalną oraz stypendia.
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UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach

Gli
40- 007 Katowice, Bankowa 12
tel. 32 359 20 71
us.edu.pl; us.edu.pl/kandydat
e-mail: info@us.edu.pl; bka@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz
przyjazną przestrzeń prowadzenia badań w czterech kampusach w: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Pracownicy uczelni, studenci i młodzi naukowcy podejmują tematy ważne zarówno z perspektywy regionu, kraju, jak i świata. Wysoki
poziom realizowanych badań naukowych, różnorodność podejmowanych inicjatyw
oraz nowoczesna infrastruktura przekładają się na jakość kształcenia. UŚ jest liderem oraz pomysłodawcą największego w Europie festiwalu popularyzującego naukę – Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, którego sukces miał niebagatelne
znaczenie w przyznaniu miastu Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

UNIWERSYTET w Białymstoku

Bia
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B
tel. 857457080
www.uwb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Kształci blisko 9000 studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych. Umiejętnie łączy nowoczesność z tradycją, nie boi się wyzwań. Uczelnia
oferuje ponad 40 kierunków studiów, a do wyboru są nauki społeczne, humanistyczne, ścisłe oraz przyrodnicze. Jej badacze mają na koncie dokonania naukowe
na światową skalę. Od 2014 r. UwB dysponuje nowoczesnym kampusem, który
ostatnio wzbogacił się o nową siedzibę biblioteki oraz Planetarium i Obserwatorium. UwB angażuje się także w przedsięwzięcia, które wspierają miasto, region
i jego mieszkańców. Popularyzuje wiedzę, organizuje wydarzenia kulturalne i społeczne, współpracuje ze szkołami, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie

OLS
10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 2
tel. 89 523 38 80
www.uwm.edu.pl
e-mail: uwm@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to uczelnia z tradycją, ale jednocześnie tętniąca życiem i młodością. UWM to 17 jednostek oferujących kierunki kształcenia ze wszystkich dziedzin nauki: od humanistyki, nauk przyrodniczych,
technicznych po medycynę i sztukę.
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UWM posiada też najpiękniejsze miasteczko akademickie w Polsce. Znakomita
kadra, nowoczesne pracownie oraz laboratoria, kluby studenckie, sekcje sportowe,
koła naukowe, stypendia, wyjazdy zagraniczne – wszystko na wyciągnięcie ręki.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WAR
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. 22 552 00 00
www.uw.edu.pl
www.irk.oferta.uw.edu.pl
www.rekrutacja.uw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest najlepszą i największą polską uczelnią – kształci obecnie blisko 40 000 studentów na ponad 100 kierunkach
i specjalnościach w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Zasłużoną renomą cieszą się uniwersyteckie studia międzydziedzinowe – ta
formuła kształcenia pojawiła się w Polsce po raz pierwszy właśnie na UW, trzydzieści
lat temu. W odpowiedzi na stale zmieniające się potrzeby rynku pracy uczelnia co roku uruchamia nowe kierunki studiów, w tym także inżynierskie i w języku angielskim.
Uniwersytet Warszawski jest najwyżej klasyfikowanym w światowych rankingach
polskim uniwersytetem. Od lat wyjątkowe międzynarodowe sukcesy odnoszą uniwersyteccy archeolodzy, astronomowie, fizycy i informatycy, ale także specjaliści
z innych dziedzin, tak licznie rozwijanych na stołecznej uczelni w ramach 24 wydziałów i ok. 30 jednostek naukowo-dydaktycznych.
UW to jedna z najbardziej umiędzynarodowionych polskich szkół wyższych, najaktywniej uczestnicząca w programach wymiany akademickiej. Uczelnia współpracuje
z ponad 1000 podmiotów zagranicznych i angażuje się w prace międzynarodowych
stowarzyszeń. Jest jednym z 7 europejskich uniwersytetów Sojuszu 4EU+, które realizują wspólnie ponad 100 projektów badawczych i edukacyjnych.
Uniwersytet Warszawski przez ponad 200 lat swojego istnienia wykształcił i wychował pokolenia młodzieży, formując polskie elity intelektualne, naukowe, kulturalne, gospodarcze i polityczne. To tu kształcił się geniusz fortepianu Fryderyk
Chopin, tu staranne wykształcenie odebrali nobliści: Henryk Sienkiewicz, Menachem Begin, Czesław Miłosz, Józef Rotblat, Leonid Hurwicz, Olga Tokarczuk, a także czterech prezydentów i dziesięciu premierów Polski.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

WRO
54-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. 71 375 25 54
www.uni.wroc.pl
e-mail: komunikacja@uwr.edu.pl

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kie WAR Łód GDA Kra
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
(WAT) jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną. Kształci żołnierzy i osoby cywilne na ponad 20 kierunkach studiów. Oferuje: wojskowe jednolite studia magisterskie, studia cywilne: inżynierskie/licencjackie (również w języku angielskim),
magisterskie, kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe i inne formy
kształcenia.
Studenci pierwszego roku studiów wojskowych pełnią dobrowolną zasadniczą
służbę wojskową, za którą otrzymują miesięczne uposażenie finansowe w wysokości ponad 4500 zł. Od drugiego roku, po złożeniu wniosku, są powoływani do zawodowej służby wojskowej.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
Wojskowa Akademia Techniczna

WAR
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2b
tel. 261 83 76 55
wlo.wat.edu.pl
e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Prowadzimy studia wojskowe na kierunku logistyka i logistyka ekonomiczna, jak
i cywilne na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, logistyka o profilu praktycznym, obronność państwa oraz zarządzanie. Zwracamy szczególną uwagę na praktyczne aspekty kształcenia tj. atrakcyjne miejsca praktyk czy warsztaty. Stale się
rozwijamy poprzez: tworzenie nowoczesnej bazy laboratoryjnej – symulującej warunki pracy zawodowej, gry symulacyjno-decyzyjne, programy komputerowe. Studenci mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie działalności kół
naukowych.

WYDZIAŁ FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego

WAR
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5
www.fuw.edu.pl
e-mail: studfiz@fuw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski to jeden z największych i najstarszych uniwersytetów
w Polsce – jedna z dziesięciu w Polsce i jedyna na Dolnym Śląsku uczelnia z mianem
Uczelni Badawczej. Kształcimy blisko 25 000 studentów i doktorantów oraz 3000
słuchaczy studiów podyplomowych. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8000 absolwentów. Nauczanie odbywa się w systemie bolońskim. Kształcenie realizowane jest
w 3 trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. A do wyboru jest około 100
kierunków i 250 specjalności (studia przyrodnicze, ścisłe i techniczne, humanistyczne, filologiczne i prawne i społeczne). Rekrutacja na kolejny rok akademicki już
w czerwcu 2023! www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Dobrze wiedzieć więcej!

Wydział Fizyki UW należy do elitarnej grupy A+ najlepszych jednostek naukowych w Polsce w dwóch dyscyplinach: nauki fizyczne i astronomia; w rankingu
szanghajskim w dziedzinie fizyki z astronomią UW znajduje się wśród 75 najlepszych uczelni na świecie. Badania prowadzone na Wydziale pokrywają niemal
wszystkie dziedziny współczesnej fizyki, w skalach od kwantowej do kosmologicznej. Uczy się tu ponad 900 studentów i ok. 170 doktorantów. Studia są ściśle powiązane z badaniami naukowymi.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

WAR

WRO POZ

00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
tel. 22 55 49 190
www.wne.uw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wne.uw.edu.pl

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
tel. 789 441 948, 789 441 947
tel. 789 442 110
rekrutacja.uz.zgora.pl
e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl
Jesteśmy młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija i stale unowocześnia.
Dzięki swojemu potencjałowi, profesjonalnej kadrze oraz bogatej bazie naukowej
pomożemy Ci zdobyć wykształcenie, o jakim marzysz. Wybieraj spośród 12 wydziałów, ponad 60 kierunków i wielu specjalizacji. Doskonal z nami swoje umiejętności i dziel się pasją w różnorodnych kołach naukowych i organizacjach
studenckich. Jesteśmy otwarci na ludzi i nowe wyzwania.
Weź kierunek na UZ i wkręć się w Zieloną Górę!
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi najlepsze studia ekonomiczne w Polsce.
Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria to podstawowe
kierunki naszego Wydziału, który jako jedyny w Polsce posiada 3 prestiżowe certyfikaty doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Oprócz oferty w języku polskim, prowadzimy również studia w języku angielskim.
„Quantitative Finance”, „Data Science and Business Analytics” czy „International
Economics” znajdują się w czołówce międzynarodowego rankingu Eduniversal.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
w Szczecinie

oraz nauk o zdrowiu. Wyróżniamy się otwartością na studentów i na proponowane przez nich inicjatywy oraz nowoczesnym podejściem do edukacji.

Szcz GDA POZ

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI

70-310 Szczecin, al. Piastów 17
tel. 91 449 41 11
zut.edu.pl
e-mail: biuro_promocji@zut.edu.pl

Łód

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, rolniczych i ekonomicznych. Wysoka jakość kształcenia opiera się na doskonałej,
wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, nowoczesnych laboratoriach i programach kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania rynku pracy. Dzięki wielu umowom i porozumieniom z uczelniami zagranicznymi
zapewniamy naszym studentom odbywanie części studiów w ramach programu
Erasmus+ oraz praktyki zawodowe i staże. ZUT znalazł się w prestiżowym zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie, na tzw. liście szanghajskiej. A w roku 2018 na pierwszym miejscu Raportu Rocznego Urzędu Patentowego RP
pod względem największej liczby uzyskanych patentów.

STUDIUJ W BIAŁYMSTOKU

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

ZWIĄZEK UCZELNI LUBELSKICH

Bia RZE
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 600 425 064
www.4zul.pl
e-mail: biuro@4zul.pl
Związek Uczelni Lubelskich jest inicjatywą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego regionu poprzez realizację wspólnych projektów, wykorzystanie aparatury, którą
dysponują lubelskie uczelnie, a także wzmocnienie potencjału dydaktycznego. Związek Uczelni Lubelskich to optymalizacja działań, nieograniczony potencjał, synergia.

UCZELNIE NIEPUBLICZNE
AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA w Warszawie

WAR
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 59
tel. 22 536 54 11
www.vizja.pl
e-mail: rekrutacja@vizja.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia nowych
możliwości. W nowoczesnym kampusie, zlokalizowanym w centrum Warszawy,
tworzymy dla naszych studentów przestrzeń do rozwoju kreatywności, budowania kariery i realizowania projektów.
Już od ponad 20 lat jako jedna z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce prowadzimy studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych
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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 najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od początku istnienia opieramy nasze
wartości na wolności oraz rozwoju. Realizujemy program kształcenia rozszerzony
o zajęcia poszerzające wyobraźnię, tworzenie idei i rozwiązań. W ofercie mamy
aż 24 zróżnicowane kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
a do tego ponad 100 specjalności, które można studiować dziennie, zaocznie lub
on-line, również po angielsku.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Kie WAR Łód OLS Gli Bia
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
kozminski.edu.pl
e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl
Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Trzy filary kształcenia to: zarządzanie, finanse i ekonomia, prawo. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia
w języku polskim i angielskim oraz jednolite magisterskie (prawo). Ofertę studiów
wyższych uzupełniają liczne kierunki podyplomowe, w tym MBA, a także programy szkoły doktorskiej. O jakości studiów w ALK, a co za tym idzie rozpoznawalności dyplomu w kraju i za granicą, świadczą posiadane międzynarodowe
akredytacje, tworzące tzw. „potrójną koronę”: EQUIS, AMBA i AACSB.
Od 2009 r. Akademia jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” Akademia
znajduje się w ścisłej czołówce uczelni ekonomicznych w Polsce i niezmiennie
od ponad 20 lat zajmuje I miejsce wśród szkół niepublicznych.

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH TOWARZYSTWA WIEDZY
POWSZECHNEJ w Szczecinie

Szcz
70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 15
tel. 91 424 32 33
www.akademiatwp.pl
e-mail: fkurzawa@anstwp.pl
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie obchodzi 25-lecie istnienia.
W tym roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP
w Szczecinie stała się Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. ANS TWP
w Szczecinie jako jedyna uczelnia niepubliczna w regionie ma prawo do kształcenia na kierunkach psychologia i kryminologia, a także BHP, obronność i bezpieczeństwo narodowe. Uczelnia w swojej ofercie ma również studia podyplomowe
oraz MBA, MBA w ochronie zdrowia.
Więcej informacji o uczelni dostępnych jest na stronie: akademiatwp.pl.

AKADEMIA WSB w Dąbrowie Górniczej

Gli Kra
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1 c
tel. 32 295 93 00
www.wsb.edu.pl
e-mail: info@wsb.edu.pl
Akademia WSB:
kampusy w 5 miastach: Dąbrowa Górnicza (siedziba główna), Cieszyn, Kraków,
Olkusz, Żywiec

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa i transport
22 kierunki studiów I, II stopnia, 220 specjalności studiów
2 kierunki dualne (logistyka, informatyka)
5 kierunków studiów w językach obcych
100 kierunków studiów podyplomowych i MBA
Szkoła doktorska, interdyscyplinarne studia doktorskie, doktoraty wdrożeniowe
2283 studentów zagranicznych z ponad 64 krajów

BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

Byd
85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C
tel. 52 584 10 01, 69 72 72 000
www.bsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@bsw.edu.pl
STUDIA LICENCJACKIE:
administracja bezpieczeństwo narodowe dietetyka finanse i rachunkowość kosmetologia marketing cyfrowy pielęgniarstwo zdrowie publiczne
STUDIA INŻYNIERSKIE:
informatyka budownictwo zarządzanie i inżynieria produkcji logistyka
STUDIA MAGISTERSKIE:
administracja bezpieczeństwo narodowe pielęgniarstwo dietetyka
kosmetologia zdrowie publiczne budownictwo logistyka zarządzanie
i inżynieria produkcji
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:
fizjoterapia
W ofercie edukacyjnej BSW są również studia podyplomowe i kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.

COLLEGIUM BALTICUM
– AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w Szczecinie

Szcz
71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C
tel. 91 48 38 162
www.cb.szczecin.pl
e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl
Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która od 22
lat z sukcesami zapewnia swoim studentom kształcenie na studiach licencjackich,
magisterskich i podyplomowych. Specjalizuje się w pedagogice, dietetyce, kosmetologii, bezpieczeństwie wewnętrznym, a od tego roku rozpoczęła nabór na kierunku psychologia w biznesie.
Uczelnia posiada swoją filię w Stargardzie oraz Kaliszu Pomorskim, a także prowadzi studia podyplomowe w wielu miastach w całej Polsce.
Władze Collegium Balticum stawiają na kulturę nauczania, opartą na współpracy z praktykami, doświadczonymi dydaktykami, wyspecjalizowaną kadrą akademicką, wspomaganą przez ekspertów zewnętrznych i partnerów zagranicznych.

COVENTRY UNIVERSITY WROCŁAW

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

WRO
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55
tel. 539 670 477, 539 670 452, 693 010 162
www.dsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich
we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształcimy ponad 7000 studentów i słuchaczy. W rankingu „Perspektyw” jesteśmy numerem 1
na Dolnym Śląsku wśród uczelni niepublicznych! Od początku istnienia uczelni nasi wykładowcy realizują wizjonerski plan tworzenia szkoły wolnej i demokratycznej. W procesie tym żywo uczestniczą studenci. Aktywnie wpływają na kształt
akademickiej wspólnoty, a podczas nauki spełniają własne marzenia i pasje oraz
rozwijają talenty. W trakcie zajęć możesz korzystać z takich pracowni jak: motion
capture, audiowizualnych, radiowych, telewizyjnych oraz pracowni komputerowych. Do Twojej dyspozycji oddajemy także bibliotekę, wydawnictwo, Pracownię
Kształcenia Językowego i Koła Naukowe. Artystyczne talenty możesz rozwijać
w Akademickim Teatrze Aula. Na terenie uczelni organizujemy również wystawy
prac studentów. Nasi kandydaci mogą studiować na studiach licencjackich, magisterskich, magisterskich jednolitych oraz na studiach podyplomowych. Studia
w zależności od kierunków prowadzone są w języku polskim oraz angielskim.

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w Bydgoszczy

Byd
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57
tel. 500 149 149
kpsw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@kpsw.edu.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – uczelnia niepubliczna utworzona 2000 r. W 2022 NR 1 w Bydgoszczy w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, Ranking Wydziałów Prawa NR 3 w Polsce.
Studia: licencjackie, magisterskie, inżynierskie, podyplomowe, uprawnienia
do nadawania dr, dr hab.
Kierunki: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, pedagogika,
praca socjalna, filologie angielska, germańska, rosyjska, hiszpańska, budownictwo, informatyka, geodezja i kartografia, pielęgniarstwo.

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU
we Wrocławiu

WRO
51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 19B
tel. 71 324 68 42
www.mwsl.eu
e-mail: uczelnia@msl.com.pl, kariera@msl.com.pl
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje od 2001 r. Według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2022, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą
uczelnią logistyczną w Polsce. Wysoka pozycja w Rankingu Perspektywy świadczy
o najwyższej jakości studiów jak również plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego.
Kierunki studiów: logistyka (lic.), logistyka (inż.), logistyka (mgr), Logistics (BSc Studies, MSc Studies), transport (lic.), budownictwo (inż.), zarządzanie (lic.), studia dualne – logistyka i transport (studia I stopnia stacjonarne).

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

WAR GDA
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86
tel. 22 58 44 500
www.pja.edu.pl
e-mail: pjatk@pja.edu.pl
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) powstała
w 1994 r. i jest obecnie jedną z najlepszych uczelni prywatnych w Polsce. Od lat
kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, archi-
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tektury wnętrz oraz projektowania graficznego. Nasi studenci co rok odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach programistycznych i artystycznych. Natomiast absolwenci PJATK należą do najlepiej wynagradzanych oraz
najbardziej poszukiwanych pracowników współczesnego rynku pracy.

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA W KWIDZYNIE

GDA Byd
82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29
tel. 55 615 13 73
www.powislanska.edu.pl
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
Gdańsk
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
tel. 58 351 12 85
e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl
Toruń
87-100 Toruń, ul. Prosta 4
tel. 539 098 913
e-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl
Kościerzyna
83-400 Kościerzyna, ul. W. Sikorskiego 1
tel. 883 849 187
e-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl
Powiślańska Szkoła Wyższa to sukcesywnie rozwijająca się uczelnia, posiadająca siedziby w Kwidzynie, Gdańsku, Toruniu i Kościerzynie. PSW umożliwia naukę
na studiach I i II stopnia na kierunkach, takich jak: pielęgniarstwo, ratownictwo
medyczne, ekonomia, położnictwo, dietetyka, kosmetologia, ponadto oferuje studia podyplomowe, MBA oraz Double Diploma. Jednym z głównych priorytetów
uczelni jest podejmowanie współpracy i udział w wielu projektach, także międzynarodowych, a jakość kształcenia i prestiż poparte są licznymi nagrodami i certyfikatami.

SOPOCKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

GDA
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 5
tel. 58 555 83 80, 506 474 167
www.ssw-sopot.pl
e-mail: rekrutacja@ssw-sopot.pl
Filia w Chojnicach
89-600 Chojnice, ul. Młodzieżowa 44
tel. 52 334 14 50, 52 397 31 75
tel. kom. 502 735 522
www.ssw-sopot.pl/sswchojnice/kontakt
e-mail: dziekanat.chojnice@ssw-sopot.pl
Rekrutacja
tel. 536 502 797
e-mail: rekrutacja.chojnice@ssw-sopot.pl
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kształci w zakresie finansów, biznesu,
ekonomii, inżynierii produkcji i architektury. Realizujemy studia we wszystkich trybach: dziennie, dualnie, weekendowo, hybrydowo oraz online.
Naszym studentom zapewniamy płatne praktyki i staże w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście i nie tylko. Nowoczesne formy kształcenia, wsparcie
Akademickiego Biura Karier, wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+, darmowe kursy i szkolenia, wysokie stypendia, elastyczny system opłacania studiów – to tylko niektóre plusy wspominane przez naszych absolwentów.

terze artystycznym, ekonomicznym, humanistycznym, medycznym, prawnym,
społecznym oraz technicznym. Kształcenie prowadzone jest w języku polskim oraz
angielskim. Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia pierwszego i drugiego
stopnia, jednolite studia magisterskie, seminaria doktoranckie oraz studia podyplomowe. Studenci mają możliwość uczęszczania na zajęcia zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, jak i online.

STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w Kielcach

Kie
25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
tel. 41 345 85 88, 518 404 999
www.stans.edu.pl
e-mail: dziekanat@stans.edu.pl
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach jest uczelnią unikalną
pod wieloma względami. Od początku istnienia stawia na jakość kształcenia w tych
kierunkach, które są postrzegane jako perspektywiczne dla potencjalnych pracodawców i potrzeb rynku pracy. Uczelnia, która powstała w 2001 roku ma charakter międzynarodowy. Jej wydziały znajdują się w Kielcach, Myślenicach, Bochni,
Tarnobrzegu a także w Łucku i Lwowie w Ukrainie oraz w Dublinie w Irlandii. Uczelnia oferuje bogaty pakiet kierunków kształcenia w ramach studiów I i II stopnia,
jednolitych studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych.

UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie

WAR
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135
tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89
www.uth.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej ma bogatą ofertę kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych realizowanych na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym. Wysoki
poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna oraz atrakcyjny system
stypendiów pozwalają studentom zdobyć solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.
Uczelnia stale się rozwija, stawia na praktykę i dopasowuje swoją ofertę do potrzeb dynamicznego rynku pracy.

WARSZAWSKA SZKOŁA REKLAMY / WSBMIR

WAR Łód
02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3
tel. 228 550 050
akademiareklamy.edu.pl
e-mail: szkolareklamy@szkolareklamy.pl
WSR/WSBMiR to wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi. Główny nacisk kładziemy na praktyczną naukę i tworzenie portfolio – jest ono realną przepustką
do kariery w branżach kreatywnych. Prowadzimy nauczanie na poziomie szkoły
policealnej (II lata) i szkoły wyższej (III lata – licencjat) z obszarów: grafiki i multimediów, reklamy i public relations, fotografii, produkcji filmowych, dziennikarstwa,
animacji oraz wizażu i charakteryzacji.
Kadra, zaplecze, rekomendacje? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej!

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami PAN

WAR Łód Lub

WAR

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9; 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11
tel. 22 656 36 18 | 42 664 66 56
www.san.edu.pl
Warszawa: www.warszawa.san.edu.pl
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl
rekrutacja_wawa@san.edu.pl

01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
wit.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl
www.facebook.com/WSISiZ
www.instagram.com/wsisiz

Społeczna Akademia Nauk posiada ośrodki m.in. w Łodzi, Warszawie czy
w Londynie. W ofercie SAN jest 25 kierunków i ponad 130 specjalności o charak-
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WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształcimy informatyków, grafików, menedżerów. Doskonalimy kwalifikacje od blisko 30 lat.
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Studia I i II stopnia, podyplomowe i kursy. Oferujemy praktyczny wymiar studiów
– współpracujemy z pracodawcami i praktykami. Studenci zdobywają wiedzę
w świetnie przygotowanym środowisku: centrum IT, strefa studenta, innowacyjne
rozwiązania. Studentom i kandydatom zapewniamy sprawną obsługę procesu dydaktycznego poprzez nowoczesne technologie komunikacji.

WSPIA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

RZE
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14
tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892
www.wspia.eu
e-mail: rekrutacja@wspia.eu
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. WSPiA zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne
na kierunkach: KRYMINOLOGIA (studia I stopnia); ADMINISTRACJA (studia I i II stopnia); ZARZĄDZANIE (studia I stopnia); BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia I i II stopnia); PRAWO (jednolite 5-letnie studia magisterskie). Prowadzi także
STUDIA PODYPLOMOWE oraz SEMINARIA DOKTORANCKIE z zakresu nauk prawnych.

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

GDA
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7
tel. 58 660 74 10, 50 50 50 190
www.wsaib.pl
e-mail: rekrutacja@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to
#1Uczelnia niepubliczna na Pomorzu o profilu prawniczo-biznesowym. Kształcimy
specjalistów zarządzania, prawa, logistyki, bezpieczeństwa i administracji, finansów i logopedii, których wysoko cenią pracodawcy. U nas na pierwszym miejscu
jest student. Prowadzimy unikatowy program „Studiuj i Pracuj”, zapewniamy przyjazną opiekę dziekanatu, nowoczesne zajęcia, zespół przyjaznych wykładowców-praktyków, inspirujące aktywności studenckie, bogaty system stypendiów.
Prowadzimy studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i tzw. on-line – dla
osób, które cenią sobie elastyczność i nowoczesne rozwiązania. Na uczelni funkcjonują cztery wydziały: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Zdrowia oraz Wydział Zarządzania i Bezpieczeństwa Filia Lębork.

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w Kielcach

Kie
25-635 Kielce, ul. Leopolda Staffa 7
tel. 41 368 66 61
wsap-kielce.edu.pl
e-mail: dziekanat@wsap-kielce.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej od 1999 roku kształci profesjonalistów
na potrzeby administracji publicznej, a nasze doświadczenie oraz jakość kształcenia znalazło uznanie w regionie świętokrzyskim oraz regionach ościennych.
Absolwentami WSAP są liczni urzędnicy zajmujący wysokie stanowiska w strukturach władz lokalnych i centralnych.
Studia I stopnia na kierunku Administracja o profilu praktycznym zawierają zagadnienia z obszaru prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, nauk społecznych i cyberbezpieczeństwa.
Na licznych kierunkach studiów podyplomowych wykorzystujemy wiedzę doświadczonych praktyków.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Bydgoszczy

Byd
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
Infolinia rekrutacyjna: 52 521 90 08
tel. 539 149 839, 734 474 981, 539 149 819
www.wsb.pl/bydgoszcz
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
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Nasza uczelnia ma już prawie 25 lat! Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle
wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się niemal
wszystkie rodzaje studiów oraz studia MBA. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Chorzowie

Gli
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 29
tel. 32 349 85 24, 32 349 84 79
Infolinia rekrutacyjna: 32 630 62 44
www.wsb.pl/chorzow
e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych
w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance. W naszej ofercie
mamy studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe i MBA. Na studiach I i II stopnia zajęcia prowadzone są hybrydowo: wykłady odbywają się online, a ćwiczenia w salach na uczelni.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Gdańsku

GDA
80-266 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 238A
tel. 58 350 16 26
www.wsb.pl/gdansk
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych
w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.
Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów, a także otwartość naszych wykładowców i pracowników administracyjnych sprawiają, że studia na WSB to czas
zdobywania doświadczeń i niezapomniana przygoda.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Łodzi

Łód Kie
93-101 Łódź, ul. Brzozowa 5/7
tel. 42 214 44 70
www.wsb.pl/lodz
e-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi należy do Grupy WSB, której zaufało już ponad 400 000 studentów i absolwentów. W ofercie łódzkiej uczelni znajduje się
6 kierunków na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 80
na studiach podyplomowych. Wszystkie kierunki przygotowane są we współpracy z przedstawicielami biznesu, a programy nauczania skonsultowane z pracodawcami. Dzięki temu studenci zdobywają wykształcenie idealnie dopasowane
do rynku pracy i potrzeb przedsiębiorstw.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Poznaniu

POZ
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
tel. 61 655 33 33 (infolinia), 61 655 33 00 (biuro rekrutacji)
www.wsb.pl/poznan/
e-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu należy do grupy Wyższych Szkół Bankowych,
największej grupy prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy
w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy
w myśl idei work-life balance. Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów,
a także otwartość naszych wykładowców i pracowników administracyjnych sprawiają, że studia na WSB to czas zdobywania doświadczeń i niezapomniana przygoda.
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WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Szczecinie

Szcz
70-224 Szczecin, ul. J. J. Śniadeckich 3
tel. 91 422 58 58
www.wsb.szczecin.pl
e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie została utworzona w 2008 roku.
Rektor: dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB.
Kierunki:
bezpieczeństwo w biznesie i administracji I
finanse i rachunkowość III
grafika cyfrowa i multimedia I; w przygotowaniu
informatyka I – studia inżynierskie
inżynieria zarządzania I – studia inżynierskie
logistyka III – studia inżynierskie
Management Ia
marketing i sprzedaż I; również on-line
pedagogika III
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M
psychologia w biznesie I
turystyka i rekreacja I
zarządzanie III; również on-line i dla inżynierów

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Toruniu

Byd
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31 A
Infolinia rekrutacyjna: 56 681 47 75
tel. 539 520 789, 538 688 806, 539 521 622, 664 426 909
www.wsb.pl/torun
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Nasza uczelnia ma już prawie 25 lat! Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle
wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się niemal
wszystkie rodzaje studiów oraz studia MBA. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Warszawie

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

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA we Wrocławiu

WRO
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31
tel. 698 837 061
www.wsb.pl/wroclaw
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu powstała w 1998 r. – działamy już od 25
lat! Nasz nowoczesny kampus mieści się w 5 budynkach, wszystkie zlokalizowane
są przy ul. Fabrycznej. Znajdziesz w nich pracownie i laboratoria wyposażone
w najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie. Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na 9 kierunkach, studia II stopnia na 5 kierunkach, a także
studia jednolite magisterskie na kierunku prawo.
Z ludźmi takimi jak Ty ucz się ciekawych rzeczy w inspirujących warunkach!
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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku

GDA
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 511 736 888, 882 067 770
www.wsb.net.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest jedną z nielicznych
w Europie, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Posiadamy 9 oddziałów w całym kraju.
Naszym celem jest kształcenie przyszłych specjalistów w zakresie – bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, morskiego, publicznego, zdrowotnego jak również w sferze psychologii, pedagogiki i zarządzania. Posiadamy szeroką ofertę
staży i praktyk studenckich. Dodatkowo dajemy studentom możliwość skorzystania z szerokiej oferty wymian międzynarodowych.

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU w Łodzi

Łód
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278
tel. 42 683 44 18
www.wsbinoz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wsbinoz.pl
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oferuje studia I i II stopnia
na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia
oraz prawo.
WSBiNoZ dysponuje nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami specjalistycznymi, a program studiów skonstruowany jest w taki sposób by
Absolwenci, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, byli przede wszystkim przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU w Łodzi
– Filia w Rybniku

Gli
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54
tel. 504 203 917, 42 683 44 18
www.rybnik.wsbinoz.pl
e-mail: rekrutacja.rybnik@wsbinoz.pl
WSBiNoZ – Filia w Rybniku to nowoczesna uczelnia z najlepszą kadrą akademicką oraz fachowcami – praktykami.
Na przyszłych studentów czekają kierunki: PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia
oraz NOWOŚĆ – KRYMINOLOGIA studia I stopnia. Wymagamy matury na poziomie podstawowym. Oferujemy dogodne warunki płatności, wysokie stypendia
oraz wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA w Warszawie

WAR
00-972 Warszawa, ul. Olszewska 12
tel. 22 825 80 34/35
www.wseiz.pl
e-mail: rektorat@wseiz.pl
Facebook: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (www. facebook. com/wseiz)
Od 28 lat WSEiZ w Warszawie jest najlepszą niepubliczną uczelnią techniczno-artystyczną w Polsce!
Na wydziałach Architektury (kierunki: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, budownictwo, wzornictwo) oraz Inżynierii i Zarządzania (kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,
zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne i informatyka)
kształcimy inżynierów, inżynierów architektów, licencjatów, magistrów inżynierów
oraz magistrów.

WYKAZ WYSTAWCÓW 2022
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI w Krakowie

Kra
31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17
tel. 12 431 18 90
wsei.edu.pl
e-mail: kancelaria@wsei.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie to nowoczesna uczelnia,
która kształci wyłącznie w oparciu o ścieżkę praktyczną. Innowacyjne połączenie
nauki i biznesu daje możliwość studiowania na trzech kierunkach rekomendowanych przez liderów rynku pracy: Informatyce Stosowanej, Zarządzaniu oraz Finansach i Rachunkowości.
Strategia edukacyjna, oparta głównie na pracy projektowej, pozwala na tworzenie indywidualnej ścieżki kształcenia oraz zdobywanie kompetencji przyszłości, takich jak kreatywność, branżowe certyfikaty i przedsiębiorczość.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w Lublinie

Lub
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. 81 749 17 70
www.wsei.lublin.pl
e-mail: kancelaria@wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to uczelnia, która już od ponad 20 lat cieszy się prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski.
Wysokie miejsca w rankingach, nagrody, wyróżnienia, ale przede wszystkim stały
rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami uczelni. Od roku akademickiego 2022/2023 WSEI będzie funkcjonowała jako AKADEMIA WSEI. Uczelnia
uruchamia również swoją filię w Warszawie, rozpoczynając tam kształcenie na kierunku pielęgniarstwo.

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA we Wrocławiu

WRO
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 22
tel. 71 333 11 07
www.handlowa.eu
e-mail: rekrutacja@handlowa.eu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. Działamy od 1997 r. W naszej ofercie znajdują się studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane studia
MBA. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące około 70% programu dydaktycznego. Plan kształcenia powstał przy współpracy kadry
akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami, dlatego w ramach opracowanego systemu oferujemy nowatorskie i angażujące zajęcia.

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w Sosnowcu

Gli
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43
tel. 32 363 12 27
www.humanitas.edu.pl
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu to 25 lat tradycji kształcenia!
Kształcimy na wydziałach w Sosnowcu, Gliwicach, Pradze i Vsetinie.
Humanitas to 10 kierunków studiów:
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Elektroradiologia
Filologia w zakresie filologii angielskiej
Informatyka
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
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Psychologia
Zarządzanie
i ponad 50 kierunków studiów podyplomowych, studia MBA i doktoranckie.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie

RZE
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
tel. 17 866 11 11
www.wsiz.edu.pl
e-mail: marketing@wsiz.edu.pl
Najwyższa jakość edukacji, nowatorskie metody nauczania, program dostosowany do potrzeb rynku pracy i starannie dobrana kadra – to znaki rozpoznawcze
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – uczelni, która od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Dostępne na naszej
uczelni kierunki i specjalności oraz mnóstwo możliwości rozwoju pasji i zainteresowań, jakie dają studia we WSIiZ sprawiają, że od 25 lat jesteśmy największą
w województwie podkarpackim niepubliczną szkołą wyższą!

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA w Warszawie

WAR
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 18
tel. 515 335 376
www.wsiiz.pl
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy
w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji i dziedzin pokrewnych.
Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które
prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi.
Uczelnia kształci praktycznie.

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA we Wrocławiu

WRO
50-266 Wrocław, ul. św. Jadwigi 12
tel. 71 71 88 111
www.prawowroclaw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl
Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym. Specjalizujemy się w kształceniu specjalistów z zakresu prawa, kryminologii i kryminalistyki, cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Skupiamy się na rozwoju
umiejętności pozwalających na odpowiednie przygotowanie do zawodu lub dostania się na wymarzoną aplikację prawniczą: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną lub radcowską. Siedziba uczelni znajduje się na ul. św. Jadwigi 12,
w samym centrum Wrocławia.

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI
w Lublinie

Lub
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 10
wspa.pl
e-mail: rektorat@wspa.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) została
powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 144.
Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

WSPA jest:
1. uczelnią stosującą nowoczesne formy kształcenia,
2. zaufali nam studenci z całego świata,
3. uczelnia realnie wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne
na globalnym rynku pracy.
4. nasi wykładowcy to praktycy, znający realia pracy w największych firmach.
Zapraszamy!

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA w Katowicach

Kie WAR WRO Gli Kra RZE
40-555 Katowice, Rolna 43
tel. 32 60 72 440
www.wst.pl
e-mail: wst@wst.com.pl
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą na Śląsku niepubliczną uczelnią wyższą prowadzącą studia techniczno-artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, która kształci na kierunkach
architektura, budownictwo, mechatronika i informatyka, grafika, architektura
wnętrz oraz wzornictwo, oraz medyczne na Wydziale Nauk Medycznych im. prof.
Zbigniewa Religi – kierunki lekarski i pielęgniarstwo.

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA w Gdańsku

GDA
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 00
www.wsz.pl
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, kształcąca na rynku edukacyjnym od ponad 23 lat, na kierunkach ściśle związanych ze zdrowiem. Profesjonalnie i nowocześnie wyposażone pracownie oraz kadra najlepszych ekspertów
powodują, że absolwenci WSZ są cenionymi na rynku specjalistami.
W ofercie uczelni dostępne są:
studia I stopnia (licencjackie):
dietetyka
kosmetologia
zdrowie publiczne
jednolite studia magisterskie:
fizjoterapia
studia II stopnia (magisterskie):
dietetyka
kosmetologia
Ponadto w ofercie WSZ dostępny jest szeroki wachlarz certyfikowanych kursów
i szkoleń.

ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU w Szczecinie

Szcz
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
tel. 91 81 49 412
zpsb.pl
e-mail: rekrutacja@zpsb.pl
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to pierwsza uczelnia niepubliczna na Pomorzu Zachodnim, obecna na rynku edukacyjnym już niemal 30 lat.
W ofercie ZPSB są studia I i II stopnia na 5 kierunkach: ekonomia, informatyka,
inżynieria e-commerce, zarządzanie, pedagogika, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, a także ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA. Poza tym
ZPSB oferuje studia międzynarodowe dla studentów z Polski i zagranicy, całkowicie w języku angielskim (International Business Studies – IBS).

www.salonmaturzystow.pl

BANK PEKAO S.A.

INNI

Kie Szcz WAR Łód WRO GDA OLS Gli Lub POZ Bia Kra RZE Byd
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
tel. 801 365 365
www.pekao.com.pl
facebook.com/bankpekaosa
instagram.com/bankpekaosa
Konto na selfie w Banku Pekao S.A. Otwórz Konto Przekorzystne dla młodych
do 26. roku życia i korzystaj!
0 zł za prowadzenie konta.
0 zł za obsługę karty do konta.
0 zł za wypłaty gotówki kartą do konta z bankomatów w Polsce i za granicą.
Płać, wypłacaj i przelewaj telefonem z aplikacją PeoPay.
Sprawdź nas! A jak Ci się spodoba – poleć nas znajomym.
Szczegóły na www.pekao.com.pl/konto-mlodzi.

DZIAŁ EDUKACJI BIURA PRZEDSTAWICIELSKIEGO TA JPEJ w Polsce

WAR Kra
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 52, p. 30
tel. 22 213 00 80
www.taiwanembassy.org/pl_pl
e-mail: edudiv@mofa.gov.tw
Rozważasz studia za granicą? Wybierz Tajwan!
Tajwan to nie tylko egzotyczne miejsce podróży, ale jeden z największych w Azji
krajów naukowych. Na Tajwanie znajduje się ponad sto uniwersytetów specjalizujących się w różnych dziedzinach, takich jak politechniki: National Yang Ming Chiao
Tung University; uczelnie o profilu ogólnym takie jak National Taiwan University
oraz liczne uczelnie społeczne, marynistyczne i medyczne.
Ministerstwo Edukacji Tajwanu zaprasza polskich studentów proponując stypendia obejmujące roczne kursy językowe Huayu oraz czteroletnie studia licencjackie.
Więcej informacji na www.taiwanembassy.org/pl_pl

EF EDUCATION FIRST

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

FUNDACJA DKMS

Kie Lub Kra
02-386 Warszawa, ul. Altowa 6 lok. 9
tel. 22 882 94 00
www.dkms.pl
e-mail: kontakt@dkms.pl
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie
potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz jako
niezależna organizacja pożytku publicznego. Podczas Salonu Maturzystów na stanowisku Fundacji można dołączyć do bazy potencjalnych Dawców szpiku lub porozmawiać na temat akcji szerzącej Dawstwo szpiku w szkołach.
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SI-UK POLAND WITH THE UNIVERSITY OF ESSEX, UK

WRO

WAR

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142a
tel. 22 463 11 01
frse.org.pl
e-mail: kontakt@frse.org.pl

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44
tel.: 730 757 485
www.studyin-uk.pl
e-mail: warsaw@studyin-uk.com

Od 1993 r. zarządzamy europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które
umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych
umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych. Pełnimy funkcję
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

SI-UK POLAND – Studia w Wielkiej Brytanii zapewnia bezpłatne porady i wsparcie dla studentów ubiegających się o studia w Wielkiej Brytanii. Od 2006 r. firma SIUK buduje reputację lidera w branży edukacji międzynarodowej. Każdego roku SI-UK
pomaga setkom tysięcy studentów zagranicznych w aplikowaniu na brytyjskie uczelnie, osiąganiu docelowych wyników IELTS oraz ubieganiu się o stypendia i wizy.
Jesteśmy zaufanym partnerem uczelni brytyjskich, specjalizującym się w wysyłaniu aplikacji na studia w UK. Jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić Cię krok po kroku
przez proces aplikacji na uczelnie, szkoły językowe i szkoły policealne w Wielkiej
Brytanii. Zapraszamy do kontaktu!
Uniwersytet w Essex, UK: brytyjska uczelnia publiczna z siedzibą w mieście Colchester, w hrabstwie Essex, w południowo-wschodniej Anglii. Uniwersytet został
założony w 1963 r. Uczelnia była „Uniwersytetem roku 2018” w rankingu dziennika The Times. Najwyższą pozycję od lat zajmują nauki polityczne (Department of
Government), w 2021 r. sklasyfikowane na 29. pozycji na świecie. W rankingu ogólnym uniwersytet znajduje się w czwartej setce rankingu.

INDEKS – Ośrodek Kursów Egzaminacyjnych

GDA
80-244 Gdańsk, Grunwaldzka 82, lok. 362
tel. 58 767-75-55, 605-036-699, 785-101-189
indeks.edu.pl
mail: indeks@indeks.edu.pl
INDEKS – kursy, które zdały egzamin!
Kursy egzaminacyjne:
EGZAMIN MATURALNY
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Kursy języka angielskiego
Szkolenia rozwoju osobistego, szkolenia zawodowe
Gwarancja jakości:
26-letnie doświadczenie
sprawdzeni nauczyciele z pasją i kwalifikacjami
uporządkowanie wiadomości zgodnie z wytycznymi CKE
symulacje, próbne egzaminy, ćwiczenie kluczowych umiejętności
konsultacje, dodatkowe materiały edukacyjne, zajęcia online, kurs e-learning,
warsztaty w ferie
zajęcia w dogodnych lokalizacjach w Gdańsku i Gdyni

MIASTO POZNAŃ

POZ
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17
tel. 61 878 56 95
www.poznan.pl/studia
www.poznanprzyciaga.pl
e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl
Witaj w Poznaniu, dynamicznym akademickim mieście, w którym studiuje niemal 105 tys. studentek i studentów. I każde z nich ma do opowiedzenia swoją wyjątkową historię. Około 80 procent studiujących to przyjezdni, którzy świadomie
wybrali Poznań jako najlepszy ośrodek nauki i akademickiego życia. W Poznaniu
kształci się ponad 6 tys. studentek i studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
świata. W tak zróżnicowanym kulturowo towarzystwie nie może być mowy o nudzie!

NOWA ERA

Kie Szcz WAR Łód WRO GDA OLS Gli Lub POZ Bia Kra RZE Byd
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146 D
tel. 58 721 48 00
www.nowaera.pl
e-mail: nowaera@nowaera.pl
Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli, jak i do odbiorców indywidualnych. Jej cechą rozpoznawczą jest przyjazność, nowoczesność
i wysoka jakość… potwierdzana na co dzień przez dzieci i nauczycieli!
Nowa Era – to tysiące publikacji, które pomagają wnosić wiedzę, nowe kompetencje i uśmiech do klas i domów w Polsce. To setki tysięcy uczniów, dla których
nasze publikacje stały się kluczem do fascynującego świata edukacji.
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WEP – World Education Programs

Kra RZE
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 2
tel. 530 420 353
www.wep.org.pl
e-mail: hello@wep.org
WEP – World Education Programs to międzynarodowa organizacja skupiająca
zespół wokół wspólnej pasji odkrywania świata. Od ponad 30 lat, poprzez nasze
projekty edukacyjne i kulturalne za granicą, dostarczamy młodym ludziom narzędzi do rozwoju i transformacji poprzez konfrontację z różnicami i odkrywanie nowych sposobów myślenia. Jesteśmy przekonani, że nauka umiejętności
zawodowych jest ważna, ale dla nas równie istotne są umiejętności behawioralne
i relacje międzyludzkie, tzw. kompetencje miękkie.
W swojej ofercie posiadamy szereg programów wymiany szkolnej ze szkołami
na całym świecie. Pomożemy Ci spędzić semestr, trymestr lub rok w USA, Kanadzie, Australii lub jakimkolwiek kraju europejskim ucząc się w najlepszych szkołach! Jest to niezapomniane przeżycie i doświadczenie na całe życie!

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.

WAR Łód
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
tel. 801 220 555
www.wsip.pl
e-mail: wsip@wsip.com.pl
WSiP: Działamy z pasji do edukacji
Wasz głos jest dla nas na pierwszym miejscu – publikacje tworzymy na podstawie
opinii nauczycieli i uczniów, uwzględniając przy tym ramy podstawy programowej.
Doceniamy, wspieramy i ułatwiamy pracę w edukacji – oferujemy bogatą ofertę
uzupełniającą, organizujemy szkolenia i konferencje.
Wykorzystujemy cyfrowe rozwiązania – przygotowujemy multibooki, plansze interaktywne, tworzymy nową platformę edukacyjną.
Jesteśmy otwarci na rozmowę – czekamy na kontakt za pośrednictwem konsultantów edukacyjnych, konsultantów telecentrum i naszych mediów społecznościowych.
Jesteśmy doświadczeni – 78 lat znajomości rynku wydawniczego pozwala nam
tworzyć ofertę uwzględniającą długofalowe zmiany w polskiej edukacji.
Nieustannie zmieniamy się na lepsze – nowości edukacyjne i cyfrowe.
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