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KIERUNKI STUDIÓW:
Administracja

Agroleśnictwo

Analityka z diagnostyką molekularną

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeń-
stwie

Jeśli chcesz dołączyć do nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania 
publicznego ten kierunek jest dla Ciebie!
Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu: prawa, politologii, ekonomii, zarządzania i finansów 
publicznych.

Kierunek administracja daje duże możliwości zatrudnienia:
 przede wszystkim możesz podjąć zatrudnienie w administracji państwowej,   
 samorządowej i prywatnej,
 możesz realizować się w instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych,
 jeśli zamarzą Ci się studia prawnicze, zyskujesz świetne podstawy,
 możesz być sam sobie szefem, zakładając własną działalność gospodarczą,
 zdobywasz przygotowanie do szeroko pojmowanej działalności społecznej i
 politycznej. 

Dlatego zastanów się, czy masz zdolności kierownicze. Jeśli odpowiedź brzmi „TAK” to 
administracja jest kierunkiem, który na pewno powinieneś rozważyć podczas wyboru przyszłej 
ścieżki kariery zawodowej!

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Analityk w dziedzinie biologii i chemii to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Jeśli możesz o sobie powiedzieć, że jesteś 
sumienny, precyzyjny, lubisz nauki matematyczne i przyrodnicze polecamy Twojej uwadze ten kierunek.

Na pewno ciekawie spędzisz czas studiów!
 Poznasz metody stosowania analizy chemicznej i diagnostyki molekularnej, problematykę branżową. Co więcej nauczysz się   
 posługiwać jej nowymi i innowacyjnymi technikami a to sprawi, że staniesz się kompletnym potencjalnym pracownikiem i z pewnością  
 wyróżnisz się na rynku pracy.
 Będziesz badał m.in. materiał: kliniczny, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz żywność. Jeśli zagadnienia matematyczne              
 i przyrodnicze są Ci bliskie, jesteś skrupulatny i sumienny, a swoją przyszłość wiążesz z pracą w laboratorium to jest to idealny   
 kierunek dla Ciebie!

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli interesujesz się naukami przyrodniczymi, botaniką, zoologią, jest Ci bliska troska o losy środowiska naturalnego i widzisz potrzebę 
poszukiwania racjonalnych metod prowadzenia produkcji rolnej studia na tym kierunku to strzał w dziesiątkę!
Opanujesz tu wiedzę z zakresu: leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii. Dowiesz się o podstawowych chorobach roślin, a także 
zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z botaniką, dendrologią, zoologią leśną i łąkarstwem. Będziesz wiedział, z jakimi wyzwaniami
wiąże się prowadzenie transportu leśnego, jak zakładać i prowadzić szkółki leśne oraz użytkować las pod względem rekreacyjnym.

Mając tak szeroką wiedzę przyrodniczą oraz znajomość struktur administracyjnych i praktyczne umiejętności zarządzania terenami 
leśnymi możesz:
 pracować w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, wszelkich firmach związanych z działalnością  
 leśną i rolną oraz placówkach naukowo-badawczych,
 tworzyć ekspertyzy i raporty środowiskowe,
 zostać doradcą w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych,
 znajdziesz również zatrudnienie jako pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych. 



Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, język obcy,  matematyka, wiedza o społeczeństwie

W toku studiów zgłębisz tematy takie jak: terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo 
społeczne, elementy wiedzy o wywiadzie i kontrwywiadzie oraz wiele innych zajmujących 
zagadnień.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują Cię do pracy
na stanowiskach kierowniczych w:
 jednostkach samorządu terytorialnego,
 administracji rządowej,
 centrach zarządzania kryzysowego,
 policji i służbach specjalnych.

W sektorze prywatnym możesz także zostać zatrudniony jako:
 specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
 specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa wewnętrznego są niezbędni w różnych dziedzinach życia 
politycznego, społecznego i gospodarczego!

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem to Twoja pasja, to znalazłeś idealny kierunek!
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach mundurowych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz 
swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. 
Poznasz mechanizmy z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego. Dowiesz się w jaki sposób 
analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia ludzi.
 
Perspektywy po studiach? Będziesz świetnie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:
 administracji państwowej na szczeblu centralnym (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo  
 Spraw Zagranicznych, służba cywilna),
 służbach mundurowych,
 administracji samorządowej,
 sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne),
 organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia),
 ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze).

Biologia nauczycielska

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli chcesz zarażać swoją pasją innych, zostań nauczycielem biologii!
 zdobędziesz umiejętności w posługiwaniu się technikami laboratoryjnymi i analitycznymi do pracy w terenie,
 będziesz umiał planować badania biologiczne,
 zdobędziesz wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii,  
 immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu, co wykorzystasz w swojej pracy zawodowej,
 będziesz umiał udzielać pierwszej pomocy.



Biologia sądowa

Dietetyka

Chemia

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Jeśli nowoczesne laboratoria to Twoje naturalne środowiska życia, wybierz kierunek chemia!

 znajdziesz zatrudnienie w przemyśle chemicznym, spożywczym, 
 farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, rolnictwie i wszędzie tam, gdzie 
 praca opiera się na analizach chemicznych,
 będziesz mógł pracować w laboratoriach związanych z ochroną środowiska,
 opanujesz wiedzę również z innych przedmiotów ścisłych i będziesz mógł to 
 wykorzystać w swojej pracy,
 a jeśli będziesz chciał przekazać swoją wiedzę dalej, po uzyskaniu uprawnień, 
 możesz uczyć w szkole.

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli pasjonuje Cię rozwiązywanie biologicznych zagadek, to jest kierunek dla Ciebie!

Będziesz miał ugruntowaną wiedzę ogólnobiologiczną ze szczególnym ukierunkowaniem na umiejętność wykonywania ekspertyz sądowych,        
a techniki, narzędzia i sprzęt badawczy w postępowaniu dowodowym nie będzie miał przed Tobą tajemnic.
 możesz zostać specjalistą w laboratorium kryminalistycznym albo, po uzyskaniu uprawnień, biegłym sądowym w zakresie badań   
 materiału biologicznego.
 będziesz mógł świadczyć usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze.

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z wielu dziedzin, to unikatowy kierunek.

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Jeśli Twoim mottem jest „jesteś tym, co jesz”, zdecydowanie wybierz kierunek dietetyka!

 będziesz specjalistą z zakresu żywienia człowieka; może zechcesz otworzyć własną poradnię dietetyczną? 
 znajdziesz zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach   
 dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 będziesz mógł pracować w organizacjach konsumenckich,
 zdobędziesz wiedzę jak zapobiegać chorobom żywieniowo-zależnym i będziesz mógł to wykorzystać w swojej pracy,
 będziesz przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego.



Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Filologia (język angielski)

Filologia polska

Gastronomia i hotelarstwo

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
obowiązkowo język polski, do wyboru język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie

Jeśli potrafisz „odpowiednie dać rzeczy słowo”, będziesz doskonałym polonistą!

Po ukończeniu tego kierunku (w zależności od wyboru specjalności) możesz:
 spełniać się jako kreator nowych mediów oraz nauczyciel polonista oraz glottodydaktyk
 realizować się w kreatywnym pisaniu jako pracownik wydawnictwa, instytucji kultury, a także pracować we współczesnym środowisku  
 cyfrowym, zwłaszcza w mediach,
 wykorzystywać umiejętności translatoryczne (język angielski lub język rosyjski) w pracy w sektorze usług, m.in. tłumaczeniowych,   
 edukacyjnych, biznesie,
 otworzyć własną działalność gospodarczą w sektorze współczesnych mediów, kultury, biznesu i edukacji.

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie

Jeśli masz duszę artystyczną, to my mamy coś dla Ciebie!

Po ukończeniu tego kierunku:
 będziesz znał techniki plastyczne, medialne i projektowania graficznego,
 Twoją codziennością będzie teoria i historia sztuki, 
 doskonale odnajdziesz się w instytucjach kultury i sztuki, galeriach, muzeach,
 w firmach wydawniczych, agencjach reklamowych i promocyjnych,
 będziesz realizować własne koncepcje artystyczne oraz tworzyć wizualne projekty 
 artystyczne,
 gdy będziesz miał uprawnienia możesz uczyć plastyki i sztuki,
 a może zostaniesz krytykiem sztuki lub marszandem?

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy

Jeśli zawiłości językowe to dla Ciebie pasjonujące wyzwanie, studia filologiczne to dobry wybór!

Po ukończeniu tego kierunku (w zależności od wyboru specjalności) możesz:
 przekazywać zdobytą wiedzę jako nauczyciel języka obcego w szkole albo lektor w szkole językowej,
 zostać tłumaczem,
 podjąć atrakcyjną pracę w biznesie i handlu,
 pracować w administracji państwowej,
 stworzyć własne miejsce pracy i pracować na własny rachunek.

Znajomość obcych języków, daje wiele możliwości i otwiera wiele drzwi na drodze zawodowej!

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, język obcy, informatyka, matematyka

Jeśli marzy Ci się zarządzanie obiektami gastronomicznymi i hotelami, wybierz ten kierunek!

Po jego ukończeniu:
 możesz zostać menadżerem w przedsiębiorstwach gastronomicznych, cateringowych, hotelach,
 możesz zajmować się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 możesz założyć własną firmę, zarówno gastronomiczną, jak i hotelarską,
 gospodarka turystyczna, obsługa klienta i marketing branżowy nie będą miały przed Tobą tajemnic.



Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie „Czy maszyny mogą myśleć?", dołącz do studentów 
informatyki.

Będąc informatykiem:
 możesz rozwijać swoją karierę w zespołach projektowych, programistycznych
 i wdrożeniowych systemów informatycznych,
 odnajdziesz się na różnych stanowiskach w firmach IT z zakresu nowoczesnych 
 technologii, w tym możesz stać się administratorem baz danych, sieci 
 komputerowych lub dużych systemów zarządzania przedsiębiorstwami,
 będziesz umiał rozwiązywać problemy w oparciu o metody sztucznej inteligencji.

Gospodarka przestrzenna

Historia

Informatyka

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli nie są Ci obce dylematy współczesnej cywilizacji, wybierz gospodarkę przestrzenną! 

Kończąc ten kierunek:
 będziesz przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w agencjach rozwoju i doradztwa,
 możesz znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektowych w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym   
 działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 będziesz ekspertem od zarządzania inwestycjami, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz tworzenia strategii rozwoju,
 możesz prowadzić własną firmę.

Specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej są poszukiwanymi pracownikami przez firmy konsultingowe i doradcze związane z zarządzaniem 
nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
obowiązkowo język polski, do wyboru drugi przedmiot ze świadectwa dojrzałości

Jeśli jesteś przekonany, że historia jest nauczycielką życia, nie możesz wybrać innego kierunku studiów!
Kończąc historię zgłębisz tajniki dokumentacji archiwalnej oraz zarządzania nią przy pomocy programów komputerowych, systemów informatycz-
nych i baz danych.

Pracę znajdziesz w:
 placówkach naukowych, archiwach i muzeach lub instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
 w turystyce, przede wszystkim tej związanej z dziejami wojskowymi i obiektami militarnymi oraz w placówkach muzealnych                     
 i kulturalnych,
 albo zostaniesz nowoczesnym nauczycielem historii.

Inżynieria procesów technologicznych

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy

Jeśli masz umysł techniczny, to Ciebie szukamy! Inżynierze: 
 procesy wytwarzania i eksploatacji maszyn i elementów konstrukcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego nie będą   
 miały przed Tobą tajemnic,
 doskonale odnajdziesz się w pracy w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją   
 produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 będziesz mógł zostać ekspertem w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.
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Logopedia z audiologią

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeń-
stwie

Jeśli jesteś przekonany, że tylko doskonałe planowanie przynosi finansowe korzyści, 
zapraszamy na logistykę.

Co będziesz robił po studiach:
 będziesz zajmował się zarządzaniem, planowaniem oraz przepływem dóbr;
 cały proces pod Twoją kontrolą będzie przebiegał sprawnie i efektywnie,
 możesz zostać specjalistą w firmach logistycznych i produkcyjnych,
 możesz być doradcą w zakresie logistyki oraz w jednostkach publicznych na 
 stanowiskach wymagających kompetencji logistycznych i menadżerskich.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:
1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego,
2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania). Warunkiem 
dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie komisji rekrutacyjnej audiogramu (w dniu rozmowy), który potwierdza prawidłowy 
słuch kandydata.

Jeśli zawsze chcesz pomagać innym w kształtowaniu prawidłowej mowy, ten kierunek jest dla Ciebie.
Co będziesz robić po studiach:
 możesz zostać specjalistą z zakresu logopedii w przedszkolach i szkołach,
 w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych,
 możesz również rozpocząć swoją pracę w poradniach foniatrycznych, ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych, w poradniach i na 
 oddziałach szpitalnych,
 możesz również otworzyć swój prywatny gabinet logopedyczny,
 a może odnajdziesz się w pracy jako logopeda artystyczny zajmujący się poprawną dykcją, technikami mowy i emisji głosu?

Kryminologia stosowana (I stopień) Kryminologia (II stopień)

Logistyka

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli serial kryminalny w telewizji to dla Ciebie za mało, czas na studia na kryminologii! Po ich zakończeniu: 
 odnajdziesz się w wielu rolach zawodowych m.in.:  policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka czy asystenta sędziego                     
 lub prokuratora,
 czeka na Ciebie praca w takich instytucjach jak: policja, prokuratura, służba więzienna i kuratorska, Agencja Bezpieczeństwa   
 Wewnętrznego, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka oraz inne instytucje rządowe,   
 samorządowe i pozarządowe,
 nieobce będą Ci systemy prawa, kryminalistyka i fenomenologia przestępczości,
 będziesz specjalistą od tworzenia strategii zapobiegania przestępczości oraz przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości      
 oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm itp.,
 będziesz przygotowany do pracy z ofiarami przestępstw, a także do postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym działania               
 z zakresu sprawiedliwości naprawczej.

Matematyka

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
obowiązkowo matematyka, do wyboru fizyka, informatyka, język obcy

Jeśli bezdyskusyjnie masz umysł ścisły, najlepiej odnajdziesz się na matematyce!

Co będziesz robił po studiach:
 będziesz umiał wykorzystać liczne narzędzia informatyczne do swojej pracy,
 możesz pracować jako aktuariusz, czy będziesz wyceniał wartości ryzykownych projektów finansowych i szacował ryzyka,
 odnajdziesz się w ubezpieczeniach, firmach finansowych, inwestycyjnych, doradczych czy bankach,
 możesz zajmować się analizą rynku, planowaniem finansowym, tworzeniem strategii,
 albo będziesz pracować na giełdzie papierów wartościowych.



Pedagogika specjalna

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli chcesz pomagać ludziom potrzebującym wsparcia i pomocy w przekraczaniu trudności, wybierz studia na pedagogice specjalnej.

Po ukończeniu studiów w zależności od wybranego modułu możesz zostać specjalistą:

 w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i znaleźć zatrudnienie w szkołach specjalnych,                    
 w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz ogólnego, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,    
 szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, poradniach  
 psychologiczno–pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach   
 samopomocy,

 w zakresie resocjalizacja z socjoterapią mającym przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole,   
 poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach   
 opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej,    
 stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin,
 
 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i podjąć pracę w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju   
 dziecka (przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne).

Pedagogika

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli zawsze w centrum Twojego świata jest drugi człowiek, będziesz świetnym 
pedagogiem.

Po studiach:
 będziesz mógł pracować jako wychowawca i pedagog w instytucjach 
 prowadzących działalność z zakresu profilaktyki społecznej,
 możesz zostać opiekunem i wychowawcą dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz
 pracować w charakterze opiekuna dziennego,
 możesz pracować jako pedagog w świetlicach środowiskowych, placówkach
 opiekuńczo-wychowawczych,
 czeka na Ciebie praca w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach
 i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku,
 możesz zostać specjalistą o charakterze doradcy zawodowego, doradcy pracy,
 specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty do spraw szkolenia  i rozwoju zawodowego,
 praca czeka między innymi w: urzędach pracy, szkołach i placówkach oświatowych
 (jako szkolny doradca zawodowy lub pedagog-doradca zawodowy), poradniach
 psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zawodowych, klubach integracji
 społecznej, centrach integracji społecznej, firmach (jako specjalista do spraw
 pracowniczych), ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w instytucjach
 prowadzących szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
 biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli wiesz, jak ważne jest wychowanie i edukacja dzieci, to znalazłeś studia dla siebie:
 będziesz posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu, w klasach I– III szkoły 
 podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 będziesz mógł pracować w żłobkach i klubach dziecięcych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  
 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
 w wieku do lat 3 ze zmianami z dnia 19.04.2018).



Pielęgniarstwo

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Jeśli chcesz służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, studia na kierunku pielęgniarstwo dadzą Ci taką szansę. Po ich ukończeniu:
 otrzymasz dyplom licencjata pielęgniarstwa, uprawniający do ubiegania się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych o prawo   
 wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 możesz być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach   
 leczniczych: szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach   
 nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć   
 opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego, żłobkach i domach pomocy społecznej,
 będziesz specjalistą w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

Ratownictwo medyczne

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Jeśli wiesz, jak ważna jest „złota godzina”, będziesz doskonałym ratownikiem! Po 
uzyskaniu dyplomu:
 możesz szukać pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa 
 Medycznego - zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach 
 ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym,
 możesz pracować w jednostkach straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.
 będziesz gotowy do pracy w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach 
 ratownictwa specjalistycznego, podmiotach leczniczych, prywatnych firmach 
 medycznych, firmach i instytucjach szkoleniowych, zespołach zarządzania
 kryzysowego, służbach mundurowych,
 będziesz mógł także organizować i prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, 
 kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Rolnictwo

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia,  język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli pojęcie rolnictwo od razu kojarzy Ci się z innowacjami, zaawansowanymi technologiami i nowoczesnymi rozwiązaniami, doskonale trafiłeś!
Po ukończeniu studiów:
 odnajdziesz się doskonale jako specjalista w przemyśle rolno-spożywczym, zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego  
 i zwierzęcego oraz projektowania i rozwoju profilu przedsiębiorstwa lub jako technolog w procesie produkcji, doradca klienta i   
 konsultant,
 będziesz ekspertem w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych i tworzenia wniosków o dofinansowania i pozyskiwania wsparcia  
 na rozwój działalności rolniczej,
 będziesz wysokokwalifikowanym profesjonalistą w zakresie prowadzenia gospodarstw rolniczych i agroturystycznych w kraju                  
 i za granicą, 
 możesz pracować również w bankach i firmach ubezpieczeniowych oraz w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach   
 specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.

Turystyka i rekreacja

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu, my mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Po skończeniu studiów:
 będziesz ekspertem w zakresie planowania i organizowania przedsięwzięć związanych z turystyką i rekreacją, zajęć    
 kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych,
 możesz prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w biurach podróży, przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach,   
 ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych.

U nas w ramach realizowanych projektów masz szansę uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach i uzyskania uprawnienia, np.: animatora czasu 
wolnego, instruktora kajakarstwa, trenera personalnego, baristy, barmana, instruktora nurkowania. A praktyki studenckie odbywają się w 
renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą.



Zarządzanie (II st. również w języku angielskim)

Zoopsychologia z animaloterapią

Zootechnika

Planowane uruchomienie kierunków:

Prawo
Geopolityka i studia strategiczne

Kosmetologia

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia,  język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli z miłości do zwierząt chcesz uczynić profesję, nie znajdziesz lepszego kierunku! Po 
studiach:

 możesz podjąć pracę jako administrator hoteli dla zwierząt, schronisk oraz 
 profesjonalnych hodowli zwierząt towarzyszących i gospodarskich,
 pracować w instytucjach i organizacjach zajmujących się problemami dobrostanu
 i profilaktyki weterynaryjnej,
 zostać specjalistą  w gabinecie weterynaryjnym czy klinice dla zwierząt,
 będziesz mieć przygotowanie pedagogiczne niezbędne do prowadzenia terapii
 z udziałem zwierząt podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych z osobami 
 zdrowymi i z niepełnosprawnością, zgodnych ze standardami animaloterapii,
 będziesz mógł podjąć pracę również w placówkach edukacyjnych, placówkach 
 zdrowia lub pomocy społecznej, placówkach wspomagania terapeutycznego lub
 założyć własną firmę.

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli Twoje powołanie to planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, to naprawdę nie masz innego wyboru!

Po studiach:

 możesz zostać menadżerem, team leaderem, w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji
 publicznej,
 odnajdziesz się jako ekspert, doradca i konsultant w obszarze organizacji i zarządzania oraz będziesz przygotowany do prowadzenia  
 własnej firmy,
 a może, wybierając odpowiedni moduł, zostaniesz managerem klubu sportowego, kierownikiem drużyny, doradcą lub konsultantem      
 na rynku sportowym?

Kwalifikacja - dwa przedmioty spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Jeśli masz pomysł na nowoczesne rozwiązania w zakresie zootechniki, lepiej trafić nie mogłeś! Kończąc studia:

 będziesz specjalistą w zakresie chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, technologii   
 produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowania produktów   
 pochodzenia zwierzęcego, 
 będziesz potrafił planować i organizować produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym, prowadzić i zarządzać gospodarstwami rolnymi,
 możesz podjąć pracę w profesjonalnych hodowlach na fermach zwierząt, w instytucjach ochrony zwierząt, gabinetach weterynaryjnych,  
 służbach zajmujących się kontrolą dobrostanu zwierząt, ośrodkach zajmujących się diagnostyką materiału genetycznego, firmach   
 zajmujących się obrotem zwierząt, organizacjach ds. hodowli i prewencji w utrzymaniu zwierząt,
 możesz wykorzystać specjalistyczną wiedzę jako redaktor czasopism o tematyce rolniczej, przy tworzeniu portali tematycznych,           
 w agencjach informacyjnych i reklamowych.
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UPH oferuje ponadto kursy języka polskiego dla cudzoziemców oraz przygotowuje do podjęcia studiów w Polsce.
Więcej informacji na stronie Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej

www.ojp.uph.edu.pl

Możesz sprawdzić swoją biegłość językową z języka angielskiego
i uzyskać międzynarodowy Certyfikat przystępując do pisemnego egzaminu TOEIC Listening.

Więcej informacji na stronie:
www.cjo.uph.edu.pl

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
+48 25 643 1943

nauka@uph.edu.pl
erasmus@uph.edu.pl

Obierz z nami kierunek na:
SIEDLCE

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Możesz uczestniczyć w wielu programach międzynarodowych,
m.in.:

Program wymiany akademickiej Erasmus+
- masz szansę wyjazdu na semestralne lub roczne stypendia 
na studia lub praktyki trwające od 1 do 3 miesięcy do 
wybranej europejskiej uczelni.

Program wymiany akademickiej CEEPUS
- umożliwia Ci wyjazdy krótko i długoterminowe w ramach 
studiów do europejskich uczelni partnerskich.

Programy wymiany akademickiej NAWA
- tu masz możliwość aplikowania o sfinansowanie wyjazdów                
do wybranych uczelni na świecie w celu odbycia studiów                        
lub prowadzenia badań.

Podwójny dyplom z kierunku Informatyka
- jeśli studiujesz informatykę masz szansę odbyć część 
zajęć na partnerskim uniwersytecie w Finlandii i zdobyć 
podwójny dyplom ukończenia studiów, certyfikowanego 
przez Centria University of Applied Sciences. To wszystko 
jest w zasięgu Twojej ręki!

The Ohio Program
- jeśli jesteś studentem lub absolwentem kierunków 
rolniczych i przyrodniczych w ramach współpracy z College 
of Food, Agricultural and Environmental Sciences The Ohio 
State University możesz odbyć półroczne lub roczne 
praktyki.

Visegrad University Association (VUA)
- umożliwi Ci współpracę naukową i badawczą w obszarze 
nauk rolniczych i przyrodniczych.

Baltic University Programme
- w ramach tego programu weźmiesz bezpłatny udział w 
konferencjach i wydarzeniach naukowych w całej Europie 
oraz w zajęciach z wybranych przedmiotów, certyfikowanych 
przez szwedzki Uniwersytet w Uppsali.

Jeśli marzy Ci się
sprawdzenie własnych sił
za granicą nic prostszego!

Kontakt:



Nasza Uczelnia jest pionierem edukacji włączającej.

Pełne wsparcie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zapewnia
Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. 

www.ckiron.uph.edu.pl

Zajęcia specjalistyczne:
     język angielski dla studentów z niepełnosprawnościami,
     zajęcia z wychowania fizycznego dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
     tyfloinformatyka oraz zaawansowane technologie informatyczne dla studentów z niepełnosprawnością wzroku,
     lektorat języka polskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz osób z innymi trudnościami w komunikowaniu się,
     terapia logopedyczna dla osób z niepełnosprawnością słuchu i innymi trudnościami w komunikowaniu się.

Inne udogodnienia: 
     transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne,
     udział tłumaczy języka migowego w zajęciach i wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych,
     możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu i korzystania w salach wykładowych z pętli indukcyjnych,
     możliwość korzystania z nowej pracowni logopedycznej,
     korzystanie z Biblioteki Głównej i Oddziału Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych,
     bezpłatne usługi ksero,
     dostosowane akademiki i budynki uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PRZEWODNIK PO SPRAWACH STUDENCKICH W PIGUŁCE

Naszym studentom przyznajemy: stypendia socjalne, stypendia rektora, a dla osób niepełnosprawnych stypendia specjalne. Dla najlepszych studentów           
i doktorantów corocznie przyznawane są stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zobacz na: www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph

Spośród studentów i młodych naukowców corocznie w Konkursie im. Lesława Szczerby wyłaniamy najlepszych. Otrzymują oni nagrodę finansową w wysokości 
odpowiednio 5000 i 10000 tys. złotych.



Działalność Klubu Uczelnianego AZS

Sportowcy Klubu reprezentują barwy Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski. W gronie sportowców-studentów mamy:

       Mistrzów Olimpijskich (Agata Wróbel, Katarzyna Piekart),
       Uczestników Igrzysk Olimpijskich (Dominika Misterska, Aleksandra Klejnowska, Lidia Chojecka),
       Zawodników kadry narodowej w różnych dyscyplinach sportu,
       Mistrzów Polski, Mistrzów Europy i Mistrzów Świata,
       medalistów Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów,
       medalistów Akademickich Mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym (2),
       medalistów Akademickich Mistrzów Polski w lekkiej atletyce,
       medalistów Akademickich Mistrzów Polski w jeździectwie w skokach (3),
       medalistów Akademickich Mistrzów Polski w biegach przełajowych,
       medalistów Pucharu Polski w taekwondo,
       Medalistów Świata i Europy w konkurencjach paraolimpijskich (Katarzyna Piekart, Adrian Marcinkiewicz, Kamil Rząsa – brązowy medalista z IO w Rio
       de Janerio!),
       medalistów w koszykówce i siatkówce,
       studentów grających w najwyższych ligach rozgrywkowych.

Reprezentacja studentów niepełnosprawnych od kilku lat uczestniczy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Studentów z Niepełnosprawnością oraz w Integracyj-
nych Mistrzostwach Polski AZS, osiągając ogromne sukcesy. Mamy medalistów w tenisie stołowym, pływaniu, bowlingu, darcie, bilardzie i siatkówce. 
W ubiegłym roku akademickim w rywalizacji sportowej nasi studenci niepełnosprawni zdobyli aż 12 pucharów, tym samym zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji 
ogólnej Uniwersytetów po raz trzeci. 

Chcesz w interesujący sposób spędzić czas?

UPH stwarza Ci szansę na spotkanie ciekawych ludzi i realizację Twoich pasji życiowych. Możesz rozwijać się działając w kołach naukowych, w organizacjach 
studenckich.

Jeśli masz talent muzyczny...

Zapraszamy do Chóru Akademickiego. Skupia on studentów i pracowników Uczelni. Chór Akademicki uczestniczy w uroczystościach uczelnianych i pozauczelnia-
nych. Współpracując z Chórem i Orkiestrą Smyczkową Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz ze Stowarzyszeniem Chór Katedralny im. Ks. Alfreda 
Hoffmana, współtworzy wiele ciekawych projektów.

A gdy Twoją pasją jest kultura i sztuka...

Koncerty, teatr, taniec, film to główne strefy działań twórczych rozwijanych w ramach 
Uczelnianego Ośrodka Kultury, który działając od ponad czterdziestu lat przy uczelni 
wspiera inicjatywy kulturalne wszystkich studentów. Kalendarz wydarzeń na UPH 
oferuje dziesiątki rozmaitych wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali oraz imprez 
studenckich. Co roku odbywają się m.in.: otrzęsiny i Jackonalia.

Jeśli chcesz już teraz zadbać o swoją karierę...

Pomożemy Ci w wejściu na rynek pracy. W tym celu powołaliśmy Biuro Karier UPH. Jego pracownicy to profesjonalni doradcy kariery. Oferują m.in. konsultacje 
zawodowe, szkolenia oraz ciekawe oferty pracy i stażu. Świetnie sprawdzają się organizowane przez nich warsztaty jak również targi pracy.
www.biurokarier.uph.edu.pl

A gdy już skończysz studia...

Chcesz zdobyć nowe umiejętności lub uszczegółowić swoją wiedzę zapraszamy na studia podyplomowe na UPH. Do wyboru ponad 40 różnych pomysłów           
na rozwój zawodowy!
Więcej na: www.podyplomowe.uph.edu.pl

Zapraszamy Cię do naszego Klubu Absolwenta. Członkami Klubu mogą zostać absolwenci wszystkich rodzajów studiów, poziomów i form kształcenia prowadzo-
nych aktualnie oraz w przeszłości przez naszą Uczelnię!
Więcej na: www.klubabsolwenta.uph.edu.pl

AZS

Gdy przyjdzie przygotować się do kolokwium lub sesji...
Zapamiętaj ten adres ul. Popiełuszki 39 i zawitaj w progi Biblioteki Uniwersytec-
kiej. Kompetentni pracownicy książnicy UPH podpowiedzą Ci jak zebrać bibliografię 
do interesującego Cię tematu. Czeka tam na Ciebie:
       360 miejsc w 7 czytelniach
       18 miejsc dla czytelników niepełnosprawnych
       15 kabin pracy indywidualnej
       89 stanowisk komputerowych dla użytkowników
       ok. 50 000 licencjonowanych zasobów elektronicznych 
Biblioteka Cyfrowa www.bc.uph.edu.pl



REKRUTACJA W 12 KROKACH
KROK 1.

KROK 2.

KROK 3.

KROK 4.

KROK 5.

KROK 6.

KROK 7.

KROK 8.

KROK 9.

KROK 10.

KROK 11.

KROK 12.

12 STEPS APPLICATION!

If you have been qualified …

STEP 1.

STEP 2.

STEP 3.

STEP 4.

STEP 5.

STEP 6.

STEP 7.

STEP 8.

STEP 9.

STEP 10.

STEP 11.

STEP 12.



1. Ukończyć roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce
-------------------------------------------- lub ----------------------------------------
2. Posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez: 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego
-------------------------------------------- lub ----------------------------------------
3. Zdać egzamin z języka polskiego (pisemny i ustny)



DLA CUDZOZIEMCÓW PROPONUJEMY:

zajęcia dodatkowe na I roku studiów
z matematyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości

zajęcia dodatkowe z języka polskiego
na I roku studiów – 4 godziny tygodniowo

możliwość zorganizowania egzaminu z języka 
polskiego dla grupy (15 os.) kandydatów na studia 
poza uczelnią i zebranie dokumentów (kopie potwier-
dzone za zgodność)

obniżenie opłaty za studia
dla 5 najlepszych studentów zagranicznych

bezpłatne zajęcia sportowe
– 1 godzina jazdy konnej tygodniowo
dla grupy 6 osób

4 godziny zajęć sportowych tygodniowo 

wsparcie Biura Karier – indywidualne doradztwo 
zawodowe, poradnictwo w zakresie rynku pracy, 
prawa pracy itp. „Praca i staż w Polsce gdy jestem z 
innego kraju”

Welcome week



www.uph.edu.pl 

Do zobaczenia w UPH!
Czekają na Ciebie:

Administracja
Agroleśnictwo

Analityka z diagnostyką molekularną 
Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia

Biologia nauczycielska
Biologia sądowa

Chemia
Dietetyka

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Filologia (język angielski) 

Filologia polska
Gastronomia i hotelarstwo
Gospodarka przestrzenna

Historia
Informatyka

Inżynieria procesów technologicznych
Kryminologia stosowana / Kryminologia

Logistyka
Logopedia z audiologią

Matematyka
Pedagogika 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

Rolnictwo
Turystyka i rekreacja

Zarządzanie
Zoopsychologia z animaloterapią

Zootechnika


