
Zostań studentem !!! 

MATURZYSTO!  

 

Zdajesz w tym roku maturę! Masz do wyboru różne rodzaje studiów i poziomy kształcenia.  

        Rodzaje studiów  

• Studia stacjonarne - bezpłatne tylko na uczelniach państwowych  

• Studia niestacjonarne - płatne, zajęcia 2-3 razy w tyg. (również w weekendy)  

• Studia zaoczne - płatne, zajęcia w weekendy  

• Studia wieczorowe - płatne, zajęcia odbywają się popołudniami  

• Studia eksternistyczne - zazwyczaj płatne, nie wymagają obecności na regularnych 

zajęciach  

        Poziomy kształcenia  

• Studia magisterskie - ( JM )- trwają zazwyczaj 5 lub 6 lat i kończą się uzyskaniem 

tytułu zawodowego magistra,  lekarza medycyny, weterynarii lub stomatologii.  

• Wyższe studia zawodowe I stopnia  - ( I, L ) - kończą się po 3 lub 4 latach 

uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.  

• Studia magisterskie uzupełniające II stopnia  - trwają zazwyczaj 2 lata i stwarzają 

absolwentom wyższych studiów zawodowych możliwość dalszego kształcenia oraz 

uzyskanie tytułu zawodowego magistra.  

Dokumenty, które są wymagane przez większość uczelni, to:  

• Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia świadectwa dojrzałości  

• Formularz (odbierzesz go na wybranej uczelni lub pobierzesz ze strony internetowej 

wybranej uczelni)  

• Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  

• 3-5 zdjęć w formacie legitymacyjnym  

• Świadectwo lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na 

wybranym kierunku  



Pamiętaj !  

O zasadach, trybie rekrutacji do szkół wyższych i o zakresie kryteriów kwalifikacyjnych 

decydują senaty poszczególnych uczelni.  

 

Na większości uczelni pierwsza rekrutacja odbywa się w miesiącu czerwcu. Musisz 

zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Internetowym wybranej uczelni. 

Często we wrześniu jest też organizowany drugi nabór na studia.  

Rodzaje uczelni  

• Uniwersytety - kształcą w bardzo szerokim zakresie specjalności i kierunków 

studiów,  

• Uczelnie pedagogiczne - kształcą głównie kadry nauczycieli oraz pedagogów w wielu 

specjalnościach dla potrzeb szkolnictwa różnego stopnia, placówek opiekuńczo-

wychowawczych,  

• Uczelnie ekonomiczne - kształcą na następujących kierunkach studiów: zarządzanie i 

marketing, ekonomia, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, stosunki 

międzynarodowe, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji,  

• Uczelnie techniczne - posiadają bogatą ofertę specjalności i kierunków studiów, 

najpopularniejsze to: informatyka, elektronika i telekomunikacja, budownictwo, 

energetyka 

• Uczelnie rolnicze - główne kierunki kształcenia to: rolnictwo, ogrodnictwo, 

leśnictwo, zootechnika, weterynaria, technologia żywności oraz ochrona środowiska,  

• Akademie Wychowania Fizycznego - można tu wybierać pomiędzy takimi 

kierunkami jak: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zdrowie 

publiczne oraz zarządzanie i marketing,  

• Uczelnie medyczne - kształcą na następujących kierunkach: lekarski, stomatologia, 

farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, biotechnologia, 

kosmetologia, ratownictwo medyczne,  

• Uczelnie teologiczne - mogą w nich studiować zarówno osoby świeckie jak i 

duchowne na takich kierunkach jak: filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, 

teologia świecka, teologia pastoralna  

• Uczelnie artystyczne - tj. plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe i telewizyjne, 

główne kierunki kształcenia to: architektura wnętrz, grafika, wzornictwo, rzeźba, 



konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, reżyseria 

dźwięku, dyrygentura, wokalistyka, aktorstwo, wiedza o teatrze, reżyseria, realizacja 

obrazu filmowego,  

• Wyższe szkoły morskie - kształcą na następujących kierunkach studiów: nawigacja, 

transport, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, towaroznawstwo, zarządzanie 

i inżynieria produkcji,  

• Akademie wojskowe - kształcą kadry dowódcze i specjalistyczne dla jednostek 

wojskowych oraz kadry dydaktyczne dla szkolnictwa wojskowego i personel 

wojskowych placówek naukowo- badawczych,  

• Szkoły wyższe podległe MSWiA - policyjna i służby pożarniczej,  

• Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe - oferują szeroki zakres kierunków i 

specjalności studiów, który uzależniony jest od potrzeb lokalnych rynków pracy,  

• Uczelnie niepaństwowe - kształcą najczęściej na następujących kierunkach studiów: 

zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, informatyka, administracja, 

pedagogika, politologia, nauki społeczne, turystyka i rekreacja oraz filologie - polska, 

angielska, germańska.  

 


