I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

ul. Ściegiennego 15, 25-033 Kielce,
tel. 41 36 76 157, lo1@zeromski.kielce.eu, www.zeromski.kielce.eu

I LO im. Stefana Żeromskiego jest spadkobiercą tradycji kieleckiej szkoły
średniej powołanej w 1724 r. Uczniami szkoły byli m.in.: Piotr
Ściegienny, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Gustaw
Herling-Grudziński, Felicjan Sławoj-Składkowski, Marian Sołtysiak
"Barabasz", Adam Massalski, Rafał Olbiński, Paweł Pierściński, Marcin
Pawłowski.
Posiadamy

nowoczesną

bazę

dydaktyczną

oraz

zatrudniamy

doświadczoną kadrę pedagogiczną. Nasi absolwenci z powodzeniem
kontynuują naukę na wyższych uczelniach krajowych i zagranicznych. W
ubiegłym roku 8 uczniów zostało finalistami olimpiad ogólnopolskich.
Współpracujemy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego.

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
ul. Śniadeckich 9
25-366 Kielce
tel: +48 (41) 36 76 159
fax: +48 (41) 36 76 978
mail: sniadek@sniadek.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ma swoją siedzibę przy ul.
Śniadeckich 9 w Kielcach. Liceum jest ponadgimnazjalną szkołą
ogólnokształcącą prowadzoną przez Miasto Kielce, nad którą nadzór
pedagogiczny pełni Świętokrzyski Kurator Oświaty. Liceum w trzyletnim cyklu
kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami oraz
celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoła
posiada wysokie osiągnięcia edukacyjne - jesteśmy w czołówce rankingów,
zarówno w województwie świętokrzyskim, jak i w kraju. Mamy wielu
laureatów i finalistów olimpiad. W 2011 roku otrzymaliśmy tytuł „Szkoły
Odkrywców Talentów”. Placówka dysponuje nowoczesną baza dydaktyczną
oraz znakomitą infrastrukturą sportową. Kolejne pokolenia uczniów angażują
się w wydawanie gazetki „Liścienie” i szkolny chór, odnoszący sukcesy
również poza murami Liceum. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich
talentów w corocznych konkursach kabaretowych np. „Śniadek ma talent”.
Uczniowie Śniadka mogą także uczestniczyć w międzynarodowych
wymianach młodzieży i zwiedzać różne kraje europejskie: Belgię, Francję,
Niemcy, Wielką Brytanię. Najwybitniejszym uczniom i absolwentom
przyznawana jest statuetka „Śniadek”. Liceum jest jedynym w regionie
Centrum Energii Odnawialnych: jedna z pracowni komputerowych zasilana jest
panelami słonecznymi, jonizatory dbają o jakość powietrza w szkole, a
rekuperatory odzyskują ciepło.

IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Radiowa 1
25-314Kielce
tel. 041 36 76 505
www.4lo.edu.pl

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
…tu wszystko może się zdarzyć
Jeśli chcesz:
 rozwijać zdolności aktorskie oraz recytatorskie, zostań aktorem w
szkolnym teatrze Panika i GroPe423
 poznać pracę różnych instytucji czy urzędów, weź udział w rozprawie
sądowej lub odwiedź laboratorium medyczne
 poszerzać wiedzę w sposób niestandardowy, uczestnicz w zajęciach na
uczelniach wyższych
 zwiedzać świat i wzbogacać słownictwo w języku obcym, wybierz się na
szkolną wycieczkę, np. do Londynu lub Wiednia
 nabywać doświadczenia dziennikarskiego, „przejmij” szkolny
radiowęzeł
 realizować swoje pasje turystyczne, wędruj po górach ze Szkolnym
Klubem Turystycznym
 wzbogacać wiedzę informatyczną, korzystaj z sali multimedialnej i
redaguj szkolną stronę internetową lub Facebook
 rozwijać sprawność fizyczną, trenuj w nowym kompleksie rekreacyjnosportowym

Zamierzamy utworzyć następujące klasy:

Nazwa
klasy
1A
1B
1C
1D i E
1F

Przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym
matematyka, fizyka,
informatyka
matematyka, geografia,
język angielski
geografia , język angielski,
wiedza o społeczeństwie,
biologia, chemia
język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie

Przygotowanie na studia
kierunki techniczne, architektura,
informatyka
ekonomia, turystyka, zarządzanie i
marketing, geodezja i kartografia
ekonomia, stosunki gospodarcze,
turystyka, ochrona środowiska, prawo,
psychologia, j. obce
medycyna, biotechnologia, weterynaria
psychologia, dziennikarstwo, socjologia,
polonistyka, lingwistyka

„Każdy uczeń posiada wiele talentów - ta szkoła potrafi je odkryć i rozwinąć”
IV LO jest właśnie dla CIEBIE.

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
ul. Marszałkowska 96, Kielce 25-549
tel. 41 36 76 163 fax 41 36 76 920
e-mail: sekretariat@5lo.kielce.eu
www: www.5lo-kielce.vipower.pl

Na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony nabór do 7-ciu oddziałów z
rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:
1 klasa- matematyka, język angielski, informatyka;
1 klasa– geografia, matematyka, język angielski;
1 klasa- geografia, matematyka, informatyka;
1 klasa– historia, język polski, ,język angielski;
1 klasa- historia, język polski, wiedza o społeczeństwie;
1 klasa- język polski, biologia, język angielski;
1 klasa- biologia, chemia;
Nasze certyfikaty jakości: „Europejska Szkoła”, „Szkołą z klasą”, „Szkoła
ucząca się”, „Szkoła przedsiębiorczości”, „Szkoła odkrywców talentów”.
Nauczane języki obce na różnych poziomach zaawansowania: angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski.
Posiadamy: laboratorium językowe oraz dwie nowoczesne pracownie
internetowe,
Rozwijamy umiejętności sportowe w sekcjach: piłki siatkowej, piłki
koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisie stołowym, pływaniu,
badmintonie.

1 klasa- matematyka, język angielski, informatyka;
1 klasa– geografia, matematyka, język angielski;
1 klasa- geografia, matematyka, informatyka;
1 klasa– historia, język polski, ,język angielski;
1 klasa- historia, język polski, wiedza o społeczeństwie;
1 klasa- język polski, biologia, język angielski;
1 klasa- biologia, chemia;
Nasze certyfikaty jakości: „Europejska Szkoła”, „Szkołą z klasą”, „Szkoła
ucząca się”, „Szkoła przedsiębiorczości”, „Szkoła odkrywców talentów”.
Nauczane języki obce na różnych poziomach zaawansowania: angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski.
Posiadamy: laboratorium językowe oraz dwie nowoczesne pracownie
internetowe,
Rozwijamy umiejętności sportowe w sekcjach: piłki siatkowej, piłki
koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisie stołowym, pływaniu,
badmintonie.

GMINA LUBLIN
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
www.lublin.eu

Lublin - miasto akademickie.
Szukasz różnorodnych możliwości kształcenia? Chcesz rozwijać się w jednym z
największych ośrodków akademickich w Polsce Wschodniej? Lublin jest
miejscem dla Ciebie.
W Lublinie działa 5 uczelni publicznych oraz 4 niepubliczne. Kształcą one
rocznie ok. 70 tys. studentów z całego świata. Co piąty mieszkaniec Lublina jest
studentem, który swoimi pasjami i potencjałem twórczym kreuje wizerunek
miasta przyjaznego, otwartego i innowacyjnego.
W Lublinie możesz rozwinąć skrzydła i robić to, co autentycznie sprawia Ci
przyjemność – od kierunków artystycznych, przez przyrodnicze, społeczne,
prawne, medyczne, po kierunki ekonomiczno – gospodarcze.

Politechnika Świętokrzyska
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Strona internetowa: www.tu.kielce.pl i www.facebook.com/psk.kielce

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia. Ponad 70 laboratoriów
wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań
naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym
poziomie. Oferujemy kształcenie na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach.
Różnorodna oferta kształcenia, jaką oferujemy na 5 wydziałach, jest
odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość. Siłą
Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje,
angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kierunki kształcenia: architektura, informatyka, automatyka i robotyka,
inżynieria bezpieczeństwa, budownictwo, inżynieria danych, ekonomia,
inżynieria środowiska, elektronika i telekomunikacja, logistyka, elektrotechnika,
mechanika i budowa maszyn, energetyka, transport, odnawialne źródła
energii, wzornictwo przemysłowe, geodezja i kartografia, zarządzanie i
inżynieria produkcji, geologia inżynierska

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej renomie, którą budują liczne
sukcesy naukowców, studentów, a także absolwentów! Tu najśmielsze pomysły
i teorie nabierają konkretnych kształtów i stają się wynalazkami. Nasi studenci
otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne w kraju i stają się poszukiwanymi
na rynku pracy specjalistami. Politechnika Warszawska znaczy więcej!

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe
26 – 060 Chęciny, ul. Białego Zagłębia 1
Tel/fax 41 31 52 654, kom. 697 844 401
www. ssm-checiny.pl, e-mail:pssm_checiny@op.pl

Tworzenie szkolnych schronisk młodzieżowych rozpoczęło się kilka lat
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w początkach XX wieku. Władze
państwa polskiego zdawały sobie sprawę, że tworzenie tego typu tanich
obiektów dla dzieci i młodzieży jest niezbędne dla rozwoju turystyki i
krajoznawstwa, których wartości w pracy dydaktyczno-wychowawczej
(regionalizm, patriotyzm) są nie do przecenienia.
Obecny system prawny nadaje szkolnym schroniskom młodzieżowym
status placówek oświatowo-wychowawczych i stawia przed nimi ściśle
określone zadania edukacyjne i wychowawcze:
1. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form
turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
2. prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
3. zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc
noclegowych, co ma ogromne znaczenie w sytuacji postępującego
ubożenia społeczeństwa,
4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym
w schronisku.
Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla 5 szkolnych schronisk
młodzieżowych, schroniska w Chęcinach oraz jego 4 filii:
 Nr 1 w Bodzentynie,
 Nr 2 w Łagowie,
 Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii,
 Nr 4 w Nowej Słupi.
Dysponujemy łącznie 386 miejscami noclegowymi.

PRO-FIL
ul. Romualda 3
Kielce
tel. 41 368 17 43, 602 522 659
e-mail: sekretariat@pro-fil.kielce.pl
www.pro-fil.kielce.pl

Bezpłatne technikum dzienne dla młodzieży
Kierunki:
-fryzjerstwo
-hotelarstwo
Doskonale wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych i
ogólnokształcących.
Uczniowie zdobywają laury w konkursach, są obecni w środowisku naszego
miasta.
•Bezpieczna szkoła z tradycją.
•Miła atmosfera.
•Profesjonalna kadra.
Zapraszamy!!!

Społeczna Akademia Nauk
Wydział Handlu i Bezpieczeństwa
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 15
Telefon: 41 3317410 (wew. 227); 532 108 509

Społeczna Akademia Nauk jest jedną z najstarszych i największych Uczelni
niepublicznych w Polsce oraz jedyną Akademią w Kielcach i regionie. SAN ma
ugruntowaną i silną pozycję w polskim szkolnictwie wyższym co sprawia, że
oferuje niezwykle szeroką ofertę kierunków i najwyższe standardy
kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Oferowane kierunki na Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach:
- Bezpieczeństwo Wewnętrzne
- Zarządzanie
- Ekonomia
- Administracja
- Pedagogika
- Logistyka
- Prawo- NOWOŚĆ
AKADEMIA DAJE WIĘCEJ!

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 49
25-666 Kielce
tel./fax: (41) 345-85-88
www.stsw.edu.pl, stsw@stsw.edu.pl
fb: staropolskasw

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prowadzi studia licencjackie,
inżynierskie i magisterskie oraz studia podyplomowe, kursy i szkolenia.
Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne)
oraz niestacjonarnym (zaoczne).
Nasza uczelnia zajęła 39 miejsce w ogólnym zestawieniu krajowym oraz 1
miejsce w województwie świętokrzyskim wśród niepublicznych magisterskich
uczelni wyższych według rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2016.
Staropolska Szkoła Wyższa jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem
akademickim, który obecnie posiada 5 wydziałów krajowych (Kielce,
Warszawa, Łowicz, Myślenice i Bochnia) i 2 zagraniczne (Łuck, Ukraina oraz
Dublin, Irlandia).
Staropolska Szkoła Wyższa to uczelnia o międzynarodowym charakterze, która
kładzie nacisk na kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Co roku
około 100 studentów wyjeżdża w ramach Programu Erasmus+ na studia i
praktyki zagraniczne do 60 partnerskich uczelni i instytucji. Najczęściej
wybieranymi kierunkami wyjazdów są Hiszpania, Grecja, Słowacja, Niemcy,
Czechy oraz Włochy. W ramach programów wymiany studenckiej nasi studenci
mogą część nauki odbywać w USA.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
tel. (22) 561 76 24; fax (22) 833 07 24
e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb
państwowych,

kształcącą

i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych
służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i
ochrony ludności. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce
kształcąca

kadrę oficerską PSP

oraz

wiodąca placówka

akademicka

przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
i cywilnego.
SGSP

prowadzi

innowacyjne

badania

w

zakresie

inżynierii

bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i
ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.
Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej, należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie
innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede
wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą SGSP.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry
oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w
zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia,
zdrowia, mienia przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i
prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.
Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową Uczelnia
oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.
Wydziały i kierunki kształcenia
Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale
Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku
inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa
Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I
i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).
O wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
WIBC jako pierwszy w Polsce rozpoczął tradycje naukowe i dydaktyczne
z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem.
Prowadzone są tu studia i badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na
zarządzanie

kryzysowe,

ochronę

ludności,

bezpieczeństwo

pracy,

bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty
bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa).
Absolwenci WIBC to inżynierowie bezpieczeństwa cywilnego i
bezpieczeństwa

pracy

oraz

licencjaci

i

magistrowie

wewnętrznego.
Na WIBC prowadzone są studia pierwszego stopnia:

bezpieczeństwa

 stacjonarne

i

niestacjonarne

na

kierunku

INŻYNIERIA

BEZPIECZEŃSTWA, w specjalnościach:
– inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
– inżynieria bezpieczeństwa pracy,
- inżynieria ciągłości działania.
 stacjonarne

i

niestacjonarne

na

kierunku

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE,
w specjalnościach:
– zarządzanie bezpieczeństwem,
– ochrona infrastruktury krytycznej,
– ochrona ludności.
Na WIBC prowadzone są studia drugiego stopnia:
 stacjonarne

i

niestacjonarne

na

kierunku

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE, w specjalnościach:
– zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
– ochrona ludności i mienia,
– - bezpieczeństwo europejskie
O wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
WIBP przygotowuje oficerską i cywilną kadrę inżynierską do
wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i
ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia
oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych
miejscowych zagrożeń.
Studenci-podchorążowie,

oprócz

uczestniczenia

w

zajęciach

dydaktycznych, pełnią służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i
dowódczych. Kończąc studia, zdobywają jednocześnie zawód inżyniera

pożarnictwa oraz otrzymują tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa i stopień
służbowy młodszego kapitana.
Na WIBP prowadzone są studia pierwszego stopnia w specjalności
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:
 stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby
cywilne),
 niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej,
 stacjonarne i niestacjonarne dla osób cywilnych.
Na WIBP prowadzone są studia drugiego stopnia:
 stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego,
 stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
cywilnego.
Wielkim sukcesem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego było
uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych na
mocy decyzji nr BCK-VI-U-DR-461/2015 wydanej przez Centralną Komisję ds.
Stopni i Tytułów z dnia 27 czerwca 2016 roku.

TEB Edukacja Kielce

www.teb.pl
ul. Sienkiewicza 45 Tel: 41 248 60 40

TEB Edukacja to ogólnopolska sieć szkół policealnych, medycznych i
techników. Prowadzimy 45 szkół m.in. mamy oddział w Kielcach. Nauczamy
praktycznie w ponad 50 kierunkach. Cieszymy się wsparciem biznesu; firm
takich jak Promedica24, Microsoft, Canon, Inglot, Bielenda. Prowadzimy
kierunki kosmetyczne, informatyczne, administracyjne i medyczne, a także
liczne kursy i szkolenia. To zaledwie namiastka naszej oferty. Zapraszamy po
więcej informacji do naszego stoiska oraz na www.teb.pl.

TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach
25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 32
fax (0-41)3676173
e-mail: zsmech.kielce@gmail.com
www.zsmkielce.pl

Nasze technikum to szkoła z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Umożliwia
zdobycie podstawowej wiedzy ogólnej oraz dyplomu technika w następujących
specjalnościach:
- technik mechatronik
- technik logistyk
- technik cyfrowych procesów graficznych.
- technik pojazdów samochodowych
- technik logistyk – klasa mundurowa wojskowa
dwa nowe kierunki:
- TECHNIK MECHATRONIK - MECHATRONICZNE SYSTEMY
W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
TECHNIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
I
MOTOCYKLI
Oferujemy wysoką jakość kształcenia w dobrze wyposażonych pracowniach.
Nasi absolwenci mogą podjąć samodzielną pracę lub kontynuować naukę na
uczelniach wyższych szczególnie technicznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl
www: www.uek.krakow.pl

UEK to nowoczesna uczelnia o bogatej tradycji, która oferuje:
 możliwość kształcenia na 5 wydziałach
 studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 studia podyplomowe
 studia w języku polskim i angielskim
 praktyki i staże w 500 firmach partnerskich.

WYDZIAŁ EKONOMII
I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
• Ekonomia
• Europeistyka
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Stosunki międzynarodowe
• Logistyka międzynarodowa
• Inżynieria organizacji i zarządzania
• Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
WYDZIAŁ FINANSÓW I PRAWA
• Finanse i rachunkowość
• Prawo
WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA
• Towaroznawstwo
• Zarządzanie i inżynieria produkcji

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
• Analityka gospodarcza
• Informatyka stosowana
• Marketing i komunikacja rynkowa
• Rachunkowość i controlling
• Turystyka i rekreacja
• Zarządzanie
WYDZIAŁ GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
• Administracja
• Gospodarka i administracja publiczna
• Gospodarka przestrzenna
• Socjologia
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM
• BSc,Msc Applied Informatics
• BSc, MSc International Business
• BSc, MSc Corporate Finance and Accounting
• MSc International Finance and Accounting
• BSc Product Manager

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, telefon: 41 349 73 30
strona internetowa: www.ujk.edu.pl
email: rektor@ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18
uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie
świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich,
magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Na 8 wydziałach (w
Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu) studiuje 12 tys. osób.
Uczelnia ma uprawnienia do doktoryzowania w 10 dyscyplinach naukowych, a
w 3 do habilitowania. UJK jest jedną z najchętniej wybieranych przez
kandydatów uczelni wyższych w Polsce (7. miejsce w rankingu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (centrala) 22 561 88 00, (rekrutacja) 22 569 68 32, 22 569 96 94, 22 569 96
92, fax 22 569 96 93
www.uksw.edu.pl
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na
bezpłatne studia na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Oferujemy studia I i
II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite studia magisterskie.
Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą a zajęcia prowadzi doświadczona
kadra akademicka. Nasi studenci w ramach programu Erasmus + (program
międzynarodowej wymiany studentów) mają możliwość wyjazdu do 111 uczelni
w Europie. Biuro Karier pomaga studentom odbywać praktyki w prestiżowych
instytucjach i firmach prywatnych a Centrum Szkoleń i Doradztwa
Zawodowego organizuje liczne warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje
studentów UKSW.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
www.upjp2.edu.pl
e-mail rektorat@upjp2.edu.pl
rekrutacja@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią.
Staramy się, by nasza oferta dydaktyczna była atrakcyjną propozycją dla
młodych ludzi.
W ramach sześciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności
dostosowane do aktualnych potrzeb rynku. Nasza oferta obejmuje studia na 13
kierunkach, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:
 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 Filozofia
 Historia
 Historia sztuki
 Muzyka kościelna
 Nauki o rodzinie
 Ochrona dóbr kultury
 Praca socjalna
 Turystyka historyczna
 Turystyka religijna
 Prawo kanoniczne
 Teologia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
Biuro Rekrutacji
71 320 10 75
71 320 10 45
rekrutacja@upwr.edu.pl
www.rekrutacja.upwr.edu.pl
facebook.com/UPrekrutacja
snapchat – upwroclaw

Oferta
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
1. bezpieczeństwo żywności
2. bioinformatyka
3. biologia
4. biologia człowieka
5. zootechnika
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

1.
2.
3.
4.

architektura krajobrazu
budownictwo
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna

inżynieria bezpieczeństwa
5. inżynieria i gospodarka wodna
6. inżynieria środowiska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1. weterynaria
Wydział Nauk o Żywności
1. biotechnologia
2. technologia żywności i żywienie człowieka
3. zarządzanie jakością i analiza żywności
4. żywienie człowieka i dietetyka
Wydział Przyrodniczo –Technologiczny
1. agrobiznes
2. biotechnologia stosowana roślin
3. ekonomia
4. medycyna roślin
5. ochrona środowiska
6. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
7. ogrodnictwo
8. rolnictwo
9. technika rolnicza i leśna
10.zarządzanie i inżynieria produkcji

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15
tel. 41 331 73 75, 41 331 72 38
fax 41 331 92 92
e-mail: ws@ws.edu.pl
www.ws.edu.pl, www.rekrutacja.edu.pl,
www.facebook.com/Wszechnica.Swietokrzyska

Uczelnia niepubliczna założona w 1994 r.
Rektor: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk
OFERTA EDUKACYJNA
Studia I stopnia
PEDAGOGIKA: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa (S, N), edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna (N)
WYCHOWANIE FIZYCZNE (S, N): sp. nauczycielska
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA (N): resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, interwencja kryzysowa, edukacja wczesnoszkolna i
przedszkolna
WYCHOWANIE FIZYCZNE (N): sp. nauczycielska
*S, N – stacjonarne, niestacjonarne

Prowadzimy też studia podyplomowe, kursy i szkolenia.
Więcej: www.ws.edu.pl
Zapraszamy!

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 149/153
90-236 Łódź
tel. 42 635 42 61
e-mail: dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
www.wfis.uni.lodz.pl

Kształcimy studentów na kierunkach: Fizyka, Informatyka, Nanotechnologia,
Popularyzacja i nauczanie fizyki, Międzyobszarowe Indywidualne Studia
Matematyczno-Przyrodnicze.
Jesteśmy miejscem dla ludzi poszukujących
nowych rozwiązań
technicznych, nastawionych na analizę zjawisk przyrody, poznających
technologie
informatyczne.
Wiedza, programy i zajęcia przygotowane są w oparciu o doświadczenia i
eksperymenty, autentyczne projekty wdrożeniowe, rozbudowany system praktyk
i staży w firmach, ekspercki system Rady Biznesu. Zapewniamy wysoki poziom
kształcenia i rozwoju zawodowego pod opieką kadry akademickiej z ogromną
wiedzą i doświadczeniem.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego w Kielcach

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A
Tel: 345-13-13
email: wsepinm@wsepinm.edu.pl
https://www.wseip.edu.pl/

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego w Kielcach powstała w 1997 r. Jest największą niepubliczną
uczelnią w regionie świętokrzyskim, a także należy do ścisłej czołówki uczelni
niepublicznych w Polsce. Od lat zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingach i
uzyskuje pozytywne oceny instytucji akredytujących. Uczelnia jest laureatem
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień za osiągnięcia edukacyjne i działania na
rzecz Kielc, regionu świętokrzyskiego i kraju.
W ofercie edukacyjnej WSEPiNM znajduje się jedenaście kierunków studiów:

1.

prawo

2.

administracja

3.

bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia)

4.

BHP

5.

ekonomia (studia I i II stopnia)

6.

finanse i rachunkowość

7.

zarządzanie i coaching

8.

fizjoterapia

9.

kosmetologia (studia I i II stopnia)

10.

pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)

11.

ratownictwo medyczne

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe, prowadzone w
ramach poszczególnych wydziałów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. 17 866 14 85
www.wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18,
02-366 Warszawa
Tel: 22 646 20 60
E-mail: rekrutacja@wsiiz.pl

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Kosmetologia
- studia licencjackie (6 semestrów)
- studia magisterskie (4 semestry)
Chemia kosmetyczna
- studia inżynierskie (7 semestrów)
Studia podyplomowe.

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin
tel. +48 261 517 100
fax +48 261 517 103
www.wsosp.pl

STUDIA WOJSKOWE
Biuro Promocji i Rekrutacji tel. +48 26 151 77 33
STUDIA CYWILNE
Wydział Lotnictwa tel. +48 261 518 811
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki tel. +48 261 518 268
„Szkoła Orląt” kształci studentów wojskowych i cywilnych. Na dwóch
wydziałach i czterech kierunkach prowadzone są studia stacjonarne i
niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz
kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy.
www.wsosp.pl
WYDZIAŁ LOTNICTWA
oferuje kierunki: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA oraz NAWIGACJA
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI
oferuje kierunki: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE oraz LOGISTYKA.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
25-317 Kielce
tel. 41 368 05 70, fax 41 344 21 20
e-mail: zse@zse-kielce.edu.pl
www.zse-kielce.edu.pl

Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego
-

Technik elektronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik energetyk

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo
angielski, drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski.
Ponadto w klasach technikum będą realizowane po 2 przedmioty w zakresie
rozszerzonym z grupy: matematyka, fizyka, język angielski.
Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego
- Elektryk

- Elektronik
- Elektromechanik
We wszystkich klasach szkoły branżowej obowiązkowym językiem obcym jest
język angielski.
O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego
i Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Zespole
Szkół Elektrycznych w Kielcach mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
Na terenie szkoły znajduje się: warsztaty szkolne (dział elektrycznoelektroniczny i energetyczny), pracownie komputerowe i specjalistyczne,
świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk. Wszystkie
pracownie i sale lekcyjne mają dostęp do internetu.
Uczniowie klas trzecich odbywają praktyki zagraniczne (Niemcy, Hiszpania,
Portugalia, Wielka Brytania).
Szkoła dysponuje miejscami w internacie szkolnym znajdującym się w
bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem dydaktycznym szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 8
25-366 Kielce
tel. 413676797
fax 413676970
e-mail: sekretariat@kopernik.kielce.eu

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika to nowoczesna szkoła
wspierająca ucznia. Wybór kształcenia w kieleckim Koperniku to szansa na
uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Szkoła
zapewnia wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną liczbą finalistów i laureatów
prestiżowych
konkursów
przedmiotowych
i filmowych, atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Berlin,
Londyn, Stafford, Portsmouth) oraz szeroki wachlarz zajęć sportowych. W
ofercie proponuje kierunki:
 technik organizacji reklamy
 technik ekonomista
 technik handlowiec

Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
ul. Hauke – Bosaka 1
25 – 217 Kielce
tel (041) 367 67 90,
fax: (041) 367 67 90, 367 69 33
e- mail: szkola @ zsi.kielce.pl
www: zsi.kielce.pl

Oferujemy najnowocześniejszą bazę sprzętową, wysoko wykwalifikowaną
kadrę nauczycielską , różnorodne zajęcia pozalekcyjne, udział w wielu
projektach unijnych.

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku

ul. Spacerowa 4
26-050 Zagnańsk

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku to Technikum Leśne, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa oraz internat szkolny. Jest to szkoła z 48-letnią tradycją w
kształceniu przyszłych leśników (kierunki: technik leśnik oraz operator maszyn
leśnych). Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych
oraz zawodowych. Od dwóch lat Technikum Leśne zajmuje pierwsze miejsce
wśród techników w województwie świętokrzyskim według rankingu
Perspektyw. Nosi też miano Szkoły Mistrzów nadawane na podstawie wysokiej
zdawalności egzaminów zawodowych.
Oprócz nauki bardzo ważnym aspektem funkcjonowania szkoły jest jej
wyjątkowy charakter: jest to
szkoła mundurowa, a uczniowie mają sprecyzowane zainteresowania leśne,
uczestniczą w zajęciach Koła Sokolniczego ,Koła Pilarzy oraz Sekcji
Sygnalistów Myśliwskich.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

ul. Jagiellońska 90
25-734 Kielce
www.zsp1-kielce.pl

Oferta edukacyjna ZSP 1 w Kielcach: X LO im. Józefa Wybickiego: klasy
sportowe z rozszerzeniem: biologa, chemia, j. angielski oraz 7 godz. treningów
specjalistyczny (piłka nożna, siatkowa lub ręczna dziewcząt i chłopców);
humanistyczna z rozsz.: historia, j. polski oraz angielski; kl. prawa
i bezpieczeństwa wewnętrznego z rozsz.: WOS, historia, j.angielski oraz
przedmioty dodat.: podst. prawa, bezpieczeństwo obronne. ZSZ nr 6: murarz tynkarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; stolarz.
Technikum nr 11: fototechnik; tech. cyfrowej obróbki procesów graficznych;
tech. budownictwa ogólnego; tech. renowacji elementów architektury, tech.
przemysłu mody. Dni otwarte: 21.03.17 i 02.06.17

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, VII LO im. J. Piłsudskiego,
Technikum nr 8, Szkoła Policealna nr 2
Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
tel. 41 367618
www.pilsudski.com.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 skupia VII LO im. J. Piłsudskiego ,
Technikum nr 8, Szkołę Policealną nr 2 . Liceum oferuje atrakcyjne kierunki
kształcenia w klasach o rozszerzonym programie nauczania z chemii, biologii,
języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki,
geografii, wos-u, historii .Technikum kształci w zawodzie technik analityk i
technik ochrony środowiska. Wysoki poziom kształcenia owocuje zdawalnością

egzaminów zawodowych i realizacją zawodowej kariery . Szkoła Policealna
kształci w zawodzie technik farmaceutyczny a dogodny , bezpłatny system
kształcenia sprawia , że szkoła każdemu oferuje zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Przyjazna atmosfera, życzliwość i motywacja do kreatywnego rozwoju,
współpraca z uczelniami wyższymi i realizacja unijnych projektów sprzyja
uczniom, którzy mogą realizować się w ramach licznych zajęć pozalekcyjnych .

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Zagórska 14
25-355 Kielce
tel. 41 367 67 40

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” w
Kielcach proponuje kształcenie w następujących zawodach:
4 letnie technikum:
- Kelner
- Technik technologii żywności
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik turystyki wiejskiej
- Technik przetwórstwa mleczarskiego
3 letnia zasadnicza szkoła zawodowa:
- Kucharz
- Cukiernik
- Piekarz
- Wędliniarz
- Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
- Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
- Sporządzanie potraw i napojów
- Produkcja wyrobów cukierniczych
- Produkcja wyrobów piekarskich
- Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Kurs kompetencji ogólnych
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” w
Kielcach jest jedyną w Kielcach i regionie szkołą, która od ponad 60 lat kształci
profesjonalnych kucharzy, cukierników, piekarzy, kelnerów, techników
żywności, techników żywienia i usług gastronomicznych itp.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce
tel. 41 366 49 71
fax. 41 366 49 71
www.szkoly.zdz.kielce.pl
e-mail: kielce-szkola@zdz.kielce.pl

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest
wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która nieprzerwalnie od 25 lat
kształci młodzież i dorosłych, a od 75 lat istnieje na rynku usług oświatowych.
Wybór kształcenia w Zespole Szkół ZDZ to szansa na uzyskanie poszukiwanych
na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Zajęcia prowadzone są w stale
modernizowanych i wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
pracowniach. Wysoką jakość usług edukacyjnych potwierdza liczba blisko 40
tysięcy absolwentów i przyznane nam Godło Promocyjne „Teraz Polska”.
Oferujemy naukę w Technikum Zawodowym ( m.in. klasach
mundurowych, e-sport), Liceum Ogólnokształcącym (dwujęzycznym) i
Zasadniczej Szkole Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 to szkoła z ponad 66-letnią tradycją kształcąca
młodzież w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
W skład ZSZ Nr 1 wchodzą Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nr2.
Technikum Nr 1 kształci młodzież w następujących zawodach:
- technik budownictwa
- technik drogownictwa
- technik technologii drewna
- technik urządzeń sanitarnych
- technik geodeta
- technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształci młodzież w zawodach:
- stolarz
- murarz - tynkarz
-monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Posiadamy nowoczesną i bogatą bazę dydaktyczną. Szkoła zlokalizowana jest w
centrum Kielc i posiada dogodny dla każdego ucznia dojazd. W szkole znajdują
się pracownie przedmiotowe wyposażone w doskonałe pomoce dydaktyczne,
pracownie komputerowe, kompleks sportowy(2 sale gimnastyczne
i siłownia), biblioteka z czytelnią z dostępem do internetu, świetlica.
Rozwijamy zainteresowania i pasje naszych uczniów. Jesteśmy najlepiej
usportowioną szkołą. Zainteresowani uprawianiem koszykówki, piłki nożnej,
ręcznej, siatkówki, lekkiej atletyki pod opieką trenerów reprezentują szkołę na
terenie miasta, województwa i kraju osiągając czołowe lokaty.
Uczniowie szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, osiągają sukcesy
w olimpiadach przedmiotowych, a laureaci otrzymują indeksy wybranych
uczelni.
Organizujemy szereg imprez kulturalno – oświatowych. Jesteśmy rozśpiewaną
szkołą.
Młodzież uczestniczy w realizacji licznych projektów unijnych i w zw. z tym
odbywa praktyki zagraniczne, m. in. w Niemczech we Frankfurcie.
W szkole zasadniczej zapewniamy zajęcia praktyczne we własnych warsztatach
i zakładach produkcyjnych.
Mamy bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych.
W naszej szkole panuje przyjazna dla wszystkich atmosfera. Posiadamy
profesjonalną, miłą, wyrozumiałą i pomocną kadrę pedagogiczną. Dbamy o
zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów.
Każdy jest u nas bardzo mile widziany i odnajdzie swoje miejsce.

