
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIATOR 

W tym numerze: 

 Dni Otwarte 

 Otwarcie nowych warsztatów 

 Dzień Sportu 

Czerwiec 2016 



Dni Otwarte PCEiKZ 

Zapraszamy gimnazjalistów 

Dnia 7 kwietnia odbyły się w naszej 

szkoły dni otwarte. Nauczyciele i uczniowie 

włożyli w i ich przygotowania bardzo dużo 

pracy.  Nasi młodsi koledzy z gimnazjum 

odwiedzili nas w tym dniu wraz ze swoimi 

opiekunami. Zostali podzieleni na grupy, a 

uczniowie z naszej szkoły oprowadzali ich po 

szkole.  

Przy wejściu gimnazjaliści dostali informator 

szkoły oraz podania o przyjęcie do PCEiKZ.  

Pierwszym etapem zwiedzania był 

występ naszej szkolnej grupy teatralnej 

Scherzo, który odbył się na Sali 

konferencyjnej.  Przedstawienie było wesołe i 

pouczające.  

 

Przed szkołą trwał pokaz nowym 

samochodów z salonu, oraz motocykli  i 

traktorów. Mieliśmy możliwość podziwiania 

samochodu, którym jechał nasz papież Jan 

Paweł II. Odbył się również turniej 

motoryzacyjny. Uczniowie chętnie brali w nim 

udział i dzielili się swoją wiedzą, zostały 

rozdane również ciekawe nagrody. 

Gościliśmy również Tarnowski Klub 

Sportowy Karate Shinkyokushin, który 

prezentował nam techniki walki przez nich 

stosowane oraz  rozbijanie desek  i dachówek, 

przy użyciu głowy, nóg, lub rąk.  Pokaz cieszył 

się dużym zainteresowaniem. 

 

Uczniowie mogli spróbować swoich 

możliwości w ujeżdżaniu byka. Specjalnie na 

dni otwarte do szkoły zostało przywiezione 

rodeo. Było dużo chętnych osób, które 

chwyciły byka za rogi! 

 

Nasi koledzy oprowadzili  gości również po 

warsztatach. Doświadczeni nauczyciele 

opowiadali jak działają dane maszyny i kiedy 

ich używamy.  

Gimnazjaliści mogli w wolnej chwili napić się 

lub zjeść świeże owoce, pyszne ciasta i 

grillowane na miejscu kiełbaski. W te dni 

otwarte odwiedziło nas dużo młodzieży, część 

z nich była pewna, że we wrześniu wrócą do 

naszej szkoły. 



Dni otwarte PCEiKZ były bardzo 

staranie dopracowane. Każdy z uczniów starał 

się, by szkoła wyglądała jak najlepiej w oczach 

innych. Cel został osiągnięty, czekamy na 

nowych uczniów już za parę miesięcy!  

MATURA 2016 

Zdałem, czy nie zdałem? 

Po ciężkich miesiącach przygotowań 

do matury w końcu nadszedł dzień 4 maja, w 

którym wszystko się zaczęło. Prawie 300 

tysięcy absolwentów szkół średnich, a w 

naszej szkole 53, przystąpiło do egzaminu 

dojrzałości. Na rozwiązanie testów maturzyści 

mają 170 minut.  

 

Pierwszy dzień zmagań maturalnych 

rozpoczął język polski. Ku zaskoczeniu sporej 

liczby maturzystów na teście znów pojawiła 

się „Lalka” Bolesława Prusa, która niejednej 

osobie przysporzyła wiele trudności. 

Natomiast jako temat dłuższej wypowiedzi 

maturzyści otrzymali: „Czy warto kochać, jeśli 

miłość jest źródłem cierpienia?”, na podstawie 

IV części Dziadów Adama Mickiewicza. Do 

wyboru  była analiza wiersza „Dałem słowo” 

Zbigniewa Herberta.  

W kolejnym dniu maturzyści zmierzyli 

się z matematyką. Dla wielu z nich, to właśnie 

ten przedmiot spędza sen z powiek. Wśród 

nich opinie są podzielone, co do stopnia 

trudności testu. W trzecim dniu abiturienci 

sprawdzili swoje umiejętności z języka 

angielskiego. Test składał się z zadań 

słuchowych, zamkniętych i części pisemnej. W 

każdym dniu rano maturzyści pisali przedmiot 

na poziomie podstawowym, a po południu, ci 

którzy sobie wybrali, na poziomie 

rozszerzonym.  

Aby zdać maturę absolwenci 

potrzebują 30%. Według ekspertów 

tegoroczna matura była łatwa. W kolejnych 

dniach maja maturzyści będą przystępować do 

matur ustnych z języka polskiego i 

angielskiego na poziomie podstawowym, a 

także do pisania testów z wybranych 

przedmiotów na poziomie rozszerzonym.  

Emily Giffin – Siedem lat 

później 

„Podobno siedem to szczęśliwa liczba. 

Podobno charakter człowieka zmienia się co 

siedem lat. 

Podobno wiele małżeństw rozpada się po 

siedmiu latach.” 

Tessa i Nick Russo zakochali się w 

sobie od pierwszego wejrzenia. Teraz są już 

siedem lat i dwoje dzieci później. Kiedy w 

rocznicę ich ślubu romantyczną kolację 

przerywa telefon ze szpitala, żadne z nich 

nawet nie domyśla się, ile może się zmienić. 

Tego wieczoru doktor Russo spotyka Valerie… 

„- Ufasz Nickowi? 

- Ufam mu mamo – odpowiadam. – Wiem że 

nie jest idealny. 

- Nikt nie jest idealny – odpowiada matka. 

- I wiem że nasze małżeństwo nie jest idealne 

– dodaję. 

- Nie ma idealnych małżeństw. 

- Ale na pewno nigdy by mnie nie zdradził. 



Matka wyciąga dłoń i kładzie ją na mojej. 

- Nick to dobry człowiek. Naprawdę dobry… 

Ale nauczyłam się w życiu jednego: nigdy       

nie mów nigdy.” 

 

Autorka opisuje parę małżeńską z kilku 

letnim stażem. Oboje się kochają, mają 

dwójkę wspaniałych dzieci i można by 

przypuszczać, że są idealną parą. Chociaż im 

samym wydaje się czasem, że coś nie do końca 

jest tak jak należy, jednak bagatelizują swoje 

obawy  

i spychają niechęć w najdalsze zakamarki 

umysłu. Wszystko w myśl zasady „nie szukać 

dziury w całym.”  

Głównym tematem książki jest 

ukazanie, jak powoli dwoje ludzi ze stanu 

zakochania przechodzi w rutynę. Jak niknie 

gdzieś fascynacja, a miłość zaczyna 

przypominać nie rwący, górski potok, a 

spokojną, uregulowaną szeroką rzekę oraz jak 

niektórym przestaje to wystarczać. A także o 

zdradzie, zaufaniu, uprzedzeniach i strachu. 

„Siedem lat później”  to moje pierwsze 

spotkanie z Emily Giffin. Książkę tę dostałam 

od przyjaciółki na urodziny i mówiąc szczerze, 

to zaintrygowała mnie śliczna okładka. Po 

przeczytaniu mogę spokojnie stwierdzić, że to 

była najlepsza książka, jaką ostatnio czytałam. 

Ukazuje ona świat z perspektywy żony i … 

kochanki?  O tym przekonacie się sami, 

sięgając po tę lekturę.  Gorąco polecam!  

 

Święto Młodych coraz 

bliżej… 

Polska gotowa na pielgrzymów! 

Już za niecałe 3 miesiące młodzież z 

całego świata przyjedzie właśnie do Polski do 

Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Temu 

świętu towarzyszą symbole: Krzyż Roku 

Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki 

Ludu Bożego (Salus Populi Romani). W czasie 

przygotowań Światowych Dni Młodzieży 

pielgrzymują po całym kraju, który organizuje 

spotkanie młodych. Te symbole pokazują 

młodemu pokoleniu prawdziwy cel ŚDM: coraz 

głębsze poznanie Jezusa w Tajemnicy 

Odkupienia oraz zawierzenie swego życia 

opiece Matki Bożej.  

Drewniany krzyż, nazywany dziś 

„Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został 

wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia 

Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia. 

Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego 

młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. 

Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania 

jubileuszu. Wtedy to młodzież poprosiła, by 

papież przekazał im krzyż po zakończeniu 

obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę i w 

Niedzielę Zmartwychwstania powierzył im 

Krzyż Roku Świętego, mówiąc: „Droga 

młodzieży, na zakończenie Roku Świętego 

powierzam wam znak tego Roku 

Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go 

na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do 

ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w 

Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest 

zbawienie i odkupienie.” To wydarzenie było 

nie tylko początkiem wędrówki Krzyża po 

całym świecie, ale tez zapowiedzią 

Światowych Dni Młodzieży. Krzyż zaczął swoją 

wędrówkę po Europie, a gdy w 1987 roku w 

Buenos Aires odbył się II Światowy Dzień 



Młodzieży, krzyż po raz pierwszy przewieziono 

poza Europę, dając początek jego pielgrzymce 

po całym świecie.  

 

Obraz Matki Bożej Salus Populi 

Romani należy do najbardziej czczonych 

wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek 

„Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga 

wydarzeń z końca VI wieku, kiedy 

mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. 

W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten 

wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc 

o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie 

anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce 

potem zaraza ustąpiła. Po raz pierwszy na 

Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża 

pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony 

umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor 

Vergata. Trzy lata później, podczas dnia 

młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież 

zachęcał młodych, by przez Maryję, jeszcze 

bardziej zbliżyli się do Jezusa. W Orędziu na 

Światowy Dzień Młodzieży 2003 wyjaśniał: 

„Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść 

w bardziej szczery i osobisty kontakt z 

Jezusem. Swoim przykładem, Maryja uczy was 

utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który 

ukochał nas jako pierwszy”. To podczas tego 

spotkania papież powierzył młodym kopię 

ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po 

świecie.  

W ostatnich dniach te symbole 

przybyły również do Szczucina. Młodzież 

szczucińska wniosła krzyż z ikoną Matki Bożej 

do Kościoła, by potem modlitwą i śpiewem 

czuwać przy symbolach. Zostały one na całą 

noc w naszym kościele, natomiast rano zostały 

pożegnane uroczystą Mszą Świętą i później 

przekazane do innego dekanatu. Były to 

bardzo podniosłe chwile, młodzież mogła 

podejść do symboli, przytulić się do nich, a 

także ucałować. Kolejnym razem, kiedy 

młodzież ze Szczucina będzie mogła zobaczyć 

symbole będzie Kraków, ale wtedy już nie 

będzie okazji być tak blisko.  

 

Wycieczka do Włoch 

Rozpoczęcie współpracy z włoską szkołą 

W dniach 14.04.2016 r. - 17.04.2016 r. 

uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem 

panią Stellą Dąbroś – nauczycielką języka 

włoskiego, a zarazem koordynatorką 

współpracy – udali się do Włoch.  

 

W trakcie wycieczki odwiedziliśmy 

wspomnianą wcześniej szkołę. Po wstępnym 

zapoznaniu się z gronem pedagogicznym 

szkoły nastąpiło jej zwiedzanie. Nauczyciele i 

uczniowie starali się przybliżyć nam zasady i 

kierunki nauki w szkole, które są zbliżone do 



oferty technikum i zasadniczej szkoły 

zawodowej w PCEiKZ. Wspomnieć trzeba o 

bardzo dobrym przyjęciu przez społeczność 

szkoły. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie 

postarali się, aby wysłannicy z Polski byli 

naprawdę zadowoleni. Przygotowano między 

innymi poczęstunek złożony z tradycyjnej 

kuchni włoskiej. Istotnym elementem 

wycieczki było zapoznanie się z uczniami 

Istituto. Nawiązaliśmy z nimi znajomości i 

wymieniliśmy się kontaktami (profile na 

portalach Facebook, Instagram itd.). Warto 

utrzymywać te znajomości, ponieważ 

planowany jest przyjazd Włochów w kolejnym 

roku szkolnym.  

 

Uczestnicy wycieczki zobaczyli Pałac 

Dożów, Bazylikę Św. Marka, Plac Św. Marka. 

Byli również w Bazylice La Salut oraz Gran 

Teatro, na Moście Westchnień, Moście Rialto i 

wieży zegarowej. Skosztowali typowych, 

włoskich potraw tj. lasagne, tortellini, i 

tradycyjnej pizzy. Największą atrakcją był rejs 

statkiem wodnym, przejazd kanałem Grande. 

By jeszcze raz powrócić do Wenecji, według 

miejscowej tradycji, wrzucano do Adriatyku 

monety. Podczas pobytu zwiedzili miasteczko 

Venzone, w nim rezerwat przyrody, gdzie 

największą atrakcją było Jezioro Cavazzo. 

Niezapomniana była też wizyta w miasteczku 

Gemona del Friuli, gdzie wzięli udział w 

festynie. 

Każdy z uczestników wyjazdu mówił o 

nim w samych superlatywach. Słów zachwytu 

nie było końca. Do wycieczki doszło dzięki 

uprzejmości Zarządu Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za co 

serdecznie dziękujemy. 

Zakończenie roku 

maturzystów 

Koniec męczarni 

Dnia 29 kwietnia 2016 roku w naszej 

szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 

pożegnania absolwentów szkoły. Z naszą 

szkołą pożegnali się uczniowie klas III LO/ A i IV 

TM/T. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni 

goście min. wicestarosta powiatu 

dąbrowskiego i przewodniczący Rady 

Rodziców oraz dyrektorzy i nauczyciele. Pani 

dyrektor złożyła życzenia absolwentom oraz 

wręczyła nagrody i wyróżnienia. Uczniowie 

klas II LO/A i III TM/T wręczyli absolwentom 

pamiątkowe koniczynki . Część artystyczną 

przygotowała wraz z oprawą muzyczną klasa II 

LO/A z wychowawcą. Po całej uroczystości 

oraz wręczeniu świadectw uczniowie klasy IV 

TM/T przygotowali specjalne pożegnanie ze 

szkołą. Kilku uczniów podjechało 

samochodami pod szkołę z plakatem 

pożegnalnym i głośną muzyką. Pomimo, że 

zakończyła się piękna przygoda w ich życiu to 

chłopaki nie płakali, a wręcz przeciwnie zaczęli 

nawet tańczyć z naszą panią wicedyrektor.  

 

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia 

i sukcesów w dalszej wędrówce przez życie 

oraz mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś 

odwiedzą naszą szkołę. 

 



Dni Sportu 

Jednak umiemy w coś grać 

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka w 

naszej szkole rozgrywane są zawody sportowe 

w ramach Dnia Sportu. W tym roku rywalizacja 

w różnych dyscyplinach została podzielona na 

dwa dni. W środę 1 czerwca na szkolnym 

„orliku” oraz na bocznym boisku klubu LKS 

„Wisła” Szczucin zostało rozegrane 

odpowiednio zawody w piłkę siatkową i piłkę 

nożną. W kolejnym dniu zmagania przeniosły 

się na staw przy ulicy wolności, gdzie 

uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Szkoły w 

wędkowaniu spławikowym. 

 

Zawody oficjalnie rozpoczęto 1 

czerwca o godzinie 11. Pan Leszek Dąbroś w 

obecności dyrekcji  przedstawił drużynom 

zasady rozgrywek. Otwarcie o swój taniec 

wzbogaciła Julia Kołodziej – uczennica klasy 1 

LO A. Potem nastąpiło rozdzielenie zmagań na 

dwa wspomniane wcześniej boiska.  

W turnieju piłki siatkowej 

wystartowały 3 drużyny: „Janusze”, „Kokosy” i 

„II W”. W każdej z nich musiały znajdować się 

przynajmniej dwie dziewczyny – był to wymóg 

regulaminu zawodów. Pierwszy mecz rozegrali 

„Janusze” z „II W”. Pomimo starań 

przeciwników „Janusze” zdołali wygrać ten 

mecz 2:1, choć trzeba oddać, że przysłowiowe 

urwanie seta przez rywali faworytom było 

sporą niespodzianką. Drużyna „Januszy” 

pozostała na placu gry i czekał ich najcięższy 

pojedynek z „Kokosami”. Napisać, że ten mecz 

był wyrównany i tak naprawdę jeden punkt 

decydował o wygranej to tak jakby nic o tym 

pojedynku nie napisać. Ponownie padł wynik 

2:1, tym razem dla drużyny „Kokosów”. 

Ostatni mecz był dla wcześniejszych 

zwycięzców meczem o pierwsze miejsce, ale i 

tu nie obyło się bez niespodzianki, za jaką 

można uznać trzeci już wynik 2:1 dla 

zwycięskich ponownie „Kokosów”. 

Na drugim boisku do zmagań podeszły 

3 drużyny złożone z uczniów 3 roczników 

technikum. Jak się szybko okazało z rywalizacji 

o pierwsze miejscy odpadli najstarsi w tej 

stawce uczniowie 3 technikum. Pozostałe 

drużyny gładko wygrały z nimi dwa mecze, 

strzelając im w sumie8 bramek. Ostatnie 

spotkanie decydowało o tym, która z nich 

zdobędzie pierwsze miejsce. Miało ono dwa 

oblicza. Pierwsza połowa – wygrana 

minimalnie 2:1 przez I TM/T i druga, czyli 

totalna dominacja II TM/T, która trafiła do 

siatki rywali 3 razy i w ostatecznym 

rozrachunku wygrała 4:2. W oby dyscyplinach 

wygrały drużyny złożone z uczniów z rocznika 

98.  

W drugim dniu na stawie przy ulicy 

Wolności, uczniowie zasadniczej szkoły 

zawodowej potwierdzili, że w naszej placówce 

w łowieniu ryb są bezkonkurencyjni. Pierwsze 

miejsca zajął Damian Bober, który złowił 

prawie 2,5 kg ryb. Pokonał on niewielką 

różnicą Pawła Jakubka z II Z (waga ryb 2,22 

kg). Na ostatnim miejscu na podium uplasował 

się ponownie uczeń II Z Szczepan Nowak, ze 

złowionymi rybami o łącznej wadze 1,59 kg. 

 



Obydwa dni rywalizacji dostarczyły 

społeczności szkoły emocji. Nie tylko tym co 

grali, ale także niezaangażowanym, którzy na 

przerwach oglądali zmagania zawodników. 

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się 

podczas zakończenia roku szkolnego. 

Otwarcie nowych 

warsztatów szkolnych 

Modernizacja kształcenia zawodowego 

W środę 27 kwietnia naszą Szkołę 

odwiedziło wielu znamienitych gości, którzy 

zostali zaproszeni w związku z otwarciem 

zmodernizowanych warsztatów, 

wyremontowanych dzięki projektowi 

współfinansowanemu przez Unię Europejską i 

wspieranemu przez Starostwo Powiatowe w 

Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

Projekt, wartości ponad 2.8 mln 

złotych polegał na montażu instalacji solarnej i 

modernizacji systemu ogrzewania w budynku 

warsztatów szkolnych i ma się przysłużyć do 

poprawy jakości powietrza poprzez 

wykorzystanie wytwarzania energii cieplnej ze 

źródeł odnawialnych oraz modernizację 

energetyczną budynku. 

Uroczystości otworzyła Pani Dyrektor 
Magdalena Mach-Surowiec. Podziękowała ona 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
realizacji projektu. W budynku warsztatów, po 
ich poświęceniu przez ks. Proboszcza 
Zygmunta Warzechę, dokonano uroczystego 

przecięcia wstęgi, przy udziale zaproszonych 
gości. Oprócz w/w obecni byli; Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego pan Bolesław 
Łączyński, Wicestarosta powiatu 
Dąbrowskiego Marek Kopia, Burmistrz Andrzej 
Gorzkowicz, wizytator z Kuratorium Oświaty w 
Tarnowie pani Hanna Skalska, wykonawca 
Stanisław Nowak, przedstawiciele Starostwa 
oraz Dyrektorzy zaproszonych szkół. 

Po części oficjalnej goście zwiedzali 
pomieszczenia warsztatowe, pracownie, mogli 
również obserwować pracę nowoczesnych 
obrabiarek numerycznych CNC firmy Hass, 
których możliwości pracy prezentował Pan 
Mariusz Najduch. 

 

 Na terenie warsztatów swoje stoiska 

prezentowali również zaproszeni miejscowi 

pracodawcy w związku z organizowanym w 

tym dniu po raz pierwszy w naszej szkole 

Dniem Doradztwa Zawodowego. 

 

Redakcja: 

Natalia Bulwa, Mateusz Krokos, Bartosz Sieroń, 

Bernadetta Skiba, Agata Sośnia, Angelika Szczygieł, 

Anna Tekielska, Joanna Włodarz 



INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 

Najbardziej renomowane 

uczelnie w Europie 

 

 

Uniwersytet Oxford 

Kierunki: 

Antropologia, archeologia i kulturoznawstwo klasyczne, Biochemia, chemia, ekonomia, 
filologia angielska, filologia Bułgarska, filologia czeska i Słowacka, filologia fińska, filologia 
grecka i łacińska, filologia klasyczna, filologia srebrna z filologia Chorwacka, filologia 
skandynawska, filologia Szwedzka z filologię czeską ,filologia ukraińska, filologia Węgierska, 
filologia współczesna, filozofia, finanse i zarządzanie, fizyka, geografia, biologia historia 
antyczna, historia sztuki, informatyka ,inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa 
językoznawstwo, literatura angielska, matematyka i informatyka ,medycyna ,muzyka ,nauka 
biologiczna, nauki humanistyczne, politologia z ekonomii, prawo, psychologia ,sztuki piękne, 
zarządzanie 

 

 

Rekrutacja: 

Najpierw wybieramy kierunek sprawdzamy wymagania wybieramy College na to mamy czas 
aż do września pierwszego Września rozpoczyna się okres wypełniania aplikacji w UCAS 
okres Ten trwa do 15 października w grudniu pojawia się lista kandydatów rozsyłane Są 
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i w tym samym miesiącu też te rozmowy się 
odbywają w połowie stycznia kandydaci otrzymują oferty w sierpnia znane będą ostateczne 
wyniki egzaminów i ocen które miały miejsce w procesie rekrutacji a także podana zostanie 
ostateczna lista kandydatów studia rozpoczynają się we wrześniu 

 
 
 
Studenci z zagranicy: 



Na Oxford University można się dostać dwiema drogami o miejsce ubiegają się absolwenci 
szkół średnich legitymujący się polską matura są także uczniowie którzy przez całe liceum 
Przygotowują się do matury międzynarodowej 
Takim dokumentem zagraniczne uniwersytety bardzo życzliwie spoglądają uczniów którzy 
poza znakomitymi wynikami w nauce mają również inne osiągnięcia takie jak wygrana w 
olimpiadach przedmiotowych czy konkursach  

Do Oxfordu można także trafić poprzez angielskie szkoły średnie wygląda to praktycznie w 

ten sam sposób co w Polsce 

 

 

University of Cambridge 

 

Kierunki:  

Architektura, astrofizyka, Biochemia, chemia, cywilizacja Celtycka, ekonomia, filologia 
włoska, filologia hiszpańska, filologia Francuska, filologia klasyczna, filologia niemiecka 
filologia współczesna, filologia rosyjska, filozofia, fizyka i astronomia, genetyka, geografia 
geologia, historia sztuki, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna 
językoznawstwo, matematyka, medycyna, muzyka ,nauka biologiczna, nauki przyrodnicze 
pedagogika, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i politologia 
weterynaria, zarządzanie, zoologia 

 

Rekrutacja: 

Na studia odbywa się na platformie uniwersytetu to tam znajdują się wszystkie informacje 
wykazy terminy i porady dotyczące studiów Wielkiej Brytanii taka rekrutacja dotyczy jedynie 
studiów pierwszego stopnia kolejne stopnie należy kontaktować się bezpośrednio z 
Uniwersytetem są trzy terminy które należy przestrzegać podczas aplikowania na studia 
pierwszego stopnia Wielkiej Brytanii różnią się one w zależności od konkretnego kierunku 
studiów przykładowo na kierunki specjalistyczne taki jak medycyna należy zarejestrować się 
nie później niż 15 października na większość kierunków termin przypada 15 stycznia a 
kierunki artystyczne związane z projektowaniem i sztuką jest 24 marca a 22 czerwca 
przypada ostateczny termin składania aplikacji Dotyczy on przede wszystkim tych 
kandydatów którym nie udało się dostać na zapis pożądanych kierunków w pierwszej 
rekrutacji podczas jednej rekrutacji można zakładać maksymalnie 5 wniosków na 
poszczególne kierunki 

 

 



Studenci z zagranicy: 

Studenci z zagranicy mogą aplikować swoje zgłoszenia tak jak na każdą uczelnie w Wielkiej 
Brytanii poprzez system UCAS czyli system internetowy rzeszowiacy wszystkie brytyjskie 
uczelnię 

Właściwy formularz powinien się składać danych osobowych i informacji o egzaminach 

maturalnych listu motywującego oraz rekomendacje nauczyciela po wysłaniu aplikacji trzeba 

czekać na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną 

 

Wsparcie Studentów z poza UK, aby umożliwić im naukę: 

Jak wiadomo czesne w Anglii wynosi 9 tysięcy funtów rocznie uczniowie z Unii Europejskiej 

otrzymują kredyt studencki którego spłacenie rozpoczyna się po studiach Dopiero gdy 

zarobki przekroczyą 21 tysięcy funtów rocznie w Wielkiej Brytanii 12 tysięcy funtów w Polsce 

jeśli nie przekroczy tej kwoty kredyt zostanie umorzony po 25 latach od zakończenia studiów 

gdy podjęta praca po studiach będzie przynosiła zyski poniżej 17 000 funtów na miesiąc od 

pensji Będzie oczyszczana 17 funtów miesięcznie od każdej kwoty przekraczającej 17000 

funtów miesięcznie automatycznie będzie odliczone od niej 9% 

 

Uniwersytet Warszawski 

 

Kierunki: 

Biologia, chemia, dziennikarstwo i nauka, polityczna filozofia i socjologia ,fizyka ,geografia i 
studia regionalne, geologia, historia, lingwistyka, matematyka, informatyka i mechanika 
ekonomia, neofilologia, orientalistyka ,pedagogika ,polonistyka, Prawo i Administracja 
psychologia, zarządzanie 

Rekrutacja 

Zapisy na Uniwersytet Warszawski odbywają się wyłącznie przez Internet w systemie 

internetowej rekrutacji kandydatów zamieszczone są tam Szczegółowe zasady harmonogram 

rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w systemie kandydaci zakładają swoje 

indywidualne konta rejestracyjne dzięki którym profilom mogą sami zapisać się na wybrane 

przez siebie kierunki to tam właśnie dowiadują się najszybciej o listach przyjętych uczniów na 

poszczególne wydziały 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCEiKZ w Szczucinie 


