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STUDIA NA UW  

Studia to jeden z najważniejszych
etapów w życiu, dlatego do podjęcia
decyzji o kierunku studiów warto
podejść z rozwagą. 
 
Zanim wybierzesz kierunek studiów
ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISEM
I ZADAWAJ PYTANIA

Dlatego warto, aby wybór był
poprzedzony: analizą swoich
predyspozycji, dotychczasowych
doświadczeń, a także analizą rynku
pracy. Warto zwrócić uwagę na to,
jaką wiedzę i umiejętności powinna
posiadać osoba, którą chcemy się stać.

Na koniec ważne, byś zadał/a sobie
pytanie: czy wybrany kierunek
przybliży Cię do tego celu? 



Jak wybrać studia?

PO PIERWSZE
 

BĄDŹ 
SAMODZIELNY 

I  BAZUJ  
NA SWOICH 

ZAINTERE
-SOWANIACH

 

PO PIĄTE
 

MIEJ  PLAN
AWARYJNY 

–  NIE STAWIAJ
WSZYSTKIEGO 

NA JEDNĄ KARTĘ : )

 

PO CZWARTE
 

NIE TRAKTUJ
SWOJEGO
WYBORU 

JAKO DECYZJ I  
NA CAŁE ŻYCIE

 

PO TRZECIE
 

ZAPOZNAJ  SIĘ  
Z  PROGRAMEM

KIERUNKU
STUDIÓW 

 

PO DRUGIE
 

WYBIERZ STUDIA
DAJĄCE JAK

NAJSZERSZE POLE
MANEWRU

 



Nie ulegaj presji rodziców, kolegów. 
Nie idź na studia tam, gdzie idzie Twoja
najlepsza przyjaciółka, kolega. Nie musisz
za wszelką cenę kontynuować tradycji
rodzinnej. To nasze zainteresowania są
najlepszym źródłem informacji o nas
samych.
 
Zaraz po maturze masz prawo nie
wiedzieć czym się będziesz zajmował/a.
Jeżeli więc nie masz pomysłu na siebie –
wybierz kierunek, dający większe pole
wyboru zawodu. Pamiętaj, że po
licencjacie możesz jeszcze wiele zmienić w
swoim życiu wybierając inny kierunek na
studiach II stopnia. Możesz również
wybierać studia międzykierunkowe, np.
Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Matematyczno-Przyrodnicze lub
Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Humanistyczne.

Bądź samodzielny
i bazuj na swoich

zainteresowaniach

Wybierz studia dające Ci jak
najszersze pole manewru



Zapoznaj się z programem
kierunku studiów

Nie traktuj swojego wyboru
jako decyzji na całe życie

Nie kieruj się nazwą kierunku. Prześledź
zajęcia przewdziane w programie
studiów. Czasami najbardziej
interesujące zajęcia pojawiają się na II
lub III roku. Nie zniechęcaj się więc po I
roku. Twoje wyobrażenia o geografie,
chemiku czy dziennikarzu mogą być
wystawione na wielką próbę właśnie na
początku. Zapoznaj się z opisem sylwetki
absolwenta – co można robić po każdym
etapie studiów. Zwróć uwagę na charakter
zajęć: czy przeważają wykłady czy zajęcia
praktyczne takie jak ćwiczenia czy
konwersatoria.  
 
Pracownik zmienia pracę, stanowisko,
zawód ok. 5-7 razy w życiu. Wielu
rozpoczyna od pracy u kogoś a kończy na
swoim. Wielu wspina się po drabinie
awansów w jednej firmie. Najważniejsze
to być otwartym na zmiany i
kształcenie się przez całe życie. 



Miej plan awaryjny 
- nie stawiaj wszystkiego 

na jedną kartę! :)

Rozważ możliwe scenariusze. Może jest
kilka kierunków, które cię interesują i w
razie niepowodzenia jednej rekrutacji,
masz szanse dostać się na inny kierunek? 
 
Bądź jednak selektywny - nie kandyduj na
wszystkie kierunki oferowane przez
uczelnię. Nie zawsze będzie możliwość
migracji między kierunkami, a frustracja
pozostanie. 
 
Na rynku pracy nie zawsze najważniejszy
jest kierunek studiów, lecz umiejętności,
które z nich wyniesiesz, na przykład:
umiejętność uczenia się 
i rozwiązywania problemów,
analityczne myślenie, otwarta postawa.



Czym
zajmuje się
Biuro Karier
UW?

w wyborze ścieżki zawodowej
w poszukiwaniu adekwatnych ofert pracy
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
w skutecznym odpowiadaniu na potrzeby rynku
pracy

Biuro Karier UW kieruje swoje usługi 
do studentów, słuchaczy studiów 
doktoranckich i podyplomowych 
oraz absolwentów UW.
 
Wspieramy:
 

 
Prowadzimy warsztaty i szkolenia we współpracy 
z największymi krajowymi i międzynarodowymi
pracodawcami!
 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY  



BIURO KARIER UW

SIEDZIBA
Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa
klatka E

 
EMAIL

biurokarier@adm.uw.edu.pl
 

STRONA INTERNETOWA
www.biurokarier.uw.edu.pl

 
FACEBOOK

@BiuroKarierUW

Masz pytania? 
Zachęcamy do kontaktu
za pośrednictwem maila 
lub profilu na Facebooku!


