
 
Prezentujemy Wam projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie 

Studentów Marketingu i Zarządzania oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 
Przekazujemy Wam informację na temat dostępnych w Warszawie kierunków 
studiów w tegorocznej rekrutacji. Pomoże to młodym ludziom w tym roku  i 
następnych latach odpowiedzialnie wybrać ścieżkę dalszej edukacji. 
 
 

Warszawska Mapa Akademicka 

Rekrutacja 2021/20202 
  

Twoja Mapa Uczelni w Warszawie 
 

  

Drodzy maturzyści,  

Najważniejsza część egzaminu maturalnego już za Wami. Jak poszły egzaminy na poziomie 
podstawowym? Mamy nadzieję, że super! Pewnie zastanawiacie się co studiować od 
października? Dzięki Mapie Akademickiej możesz sprawdzić jaki kierunek studiów wybrać, jakie 
są progi punktowe i gdzie można pracować po ukończeniu danej uczelni. Aby pomóc Wam podjąć 
decyzję związaną z wyborem studiów przygotowaliśmy specjalnie dla Was  platformę 
internetową www.mapaakademicka.pl, na której możecie sprawdzić: 

• najlepsze Uczelnie z Warszawy; 
• specyfikę studiowania na danym kierunku; 
• opisy kierunków studiów; 
• możliwości pracy po studiach; 
• praca, praktyki, staże (wkrótce); 
• progi punktowe na studia; 
• przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji. 

Zapraszamy Was również na nasz portal na facebook'u, gdzie codziennie publikujemy 
najważniejsze dla Was informacje dotyczące matury oraz wyboru studiów.  

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną najlepszych Uczelni z Warszawy, 
którą znajdziecie poniżej: 

Wojskowa Akademia Techniczna 

Nie lubisz nudy? Chcesz zostać oficerem wojska polskiego? Mieć zapewnioną pracę? - wybierz 
studia w WAT! Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza na pięcioletnie jednolite studia 
magisterskie - wojskowe oraz na cywilne studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie. 

 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/  

  

Społeczna Akademia Nauk  

http://www.mapaakademicka.pl/
https://www.facebook.com/mapaakademicka
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/


Społeczna Akademia Nauk to nie tylko studia pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia w swojej 
ofercie prowadzi także seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia 
odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Swoje pasje i zainteresowania 
studenci mogą także rozwijać na licznych kursach i warsztatach. 

https://mapaakademicka.pl/mapa-home/spoleczna-akademia-nauk/ 

  

Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest Uczelnią państwową o blisko 
100-letniej tradycji. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury 
pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy 
życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania 
kontaktów społecznych. 
Prowadzimy studia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunkach: Edukacja Artystyczna w 
Zakresie Sztuk Plastycznych, Logopedia, Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i 
Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna, Praca Socjalna – profil praktyczny, Socjologia, 
Psychologia, Interdyscyplinarne Studia nad Dzieciństwem i Prawami Dziecka. 
Rekrutacja APS 

  

Grupa Uczelni Vistula 

Drodzy Maturzyści, jesteśmy z Wami! 
  
To był dla Was kolejny trudny rok i ekstremalnie ciężkie warunki przygotowania do matury. 
Jesteśmy jednak pewni, że dajecie radę. Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych 
wyników. Za chwilę świat stanie przed Wami otworem i pojawią się kolejne ekscytujące, choć 
pewnie niełatwe wyzwania, w tym wybór studiów. W Akademii Finansów i Biznesu 
Vistula oraz w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula znajdziecie 
wszechstronne wsparcie, przyjazną, międzynarodową atmosferę, bogatą ofertę studiów i 
programy na wysokim poziomie, które potwierdzają prestiżowe certyfikaty i akredytacje, 
m.in. ACCA, PMI GAC oraz THE ICE. To uczelnie, które otworzą przed Wami fantastyczne 
możliwości rozwoju. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, weźcie udział w Dniach Otwartych 
Uczelni Vistula. W wygodnej i bezpiecznej formule online poznacie nasze atuty. 
  
Zapiszcie się już dziś: 
vistula.edu.pl/dniotwarte 

  

Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska 

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna 
placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce. W 2021 roku będzie świętować 100 lat pracy 
dydaktycznej i naukowej. Wydział kształci na trzech kierunkach w języku polskim: geodezja i 
kartografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka oraz specjalności w języku angielskim: 
mobile mapping and navigation systems. Wielokrotnie wyróżniany w rankingach "Perspektyw" 
i konkursie "Studia z przyszłością". 
www.gik.pw.edu.pl 

https://mapaakademicka.pl/mapa-home/spoleczna-akademia-nauk/
http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/
https://www.vistula.edu.pl/dniotwarte
http://www.gik.pw.edu.pl/


  

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska 

Interesuje cię fizyka, matematyka, biologia czy chemia? Przedmioty te możesz wykorzystać i 
posiąść wiedzę z inżynierii chemicznej i procesowej. Specjaliści z tej dziedziny posiadają 
umiejętność projektowania i zarządzania procesami przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, 
spożywczego, petrochemicznego, kosmetycznego i wielu innych. Posiadają też wiedzę w zakresie 
nanotechnologii, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska czy biogospodarki. Tak 
szerokie kompetencje pozwolą ci zawojować rynek pracy. Wszystko to na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Więcej, na stronie dla kandydatów na 
studia:  https://www.ichip.pw.edu.pl/pl/Kandydaci/Aktualności 

  

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski 

Chcesz studiować na najlepszym wydziale fizyki w Polsce, należącym do grona 75 najlepszych na 
świecie? Poczuć się naukowcem już na studiach? Uczestniczyć w eksperymentach 
przeprowadzanych w ośrodkach międzynarodowych? Zapraszamy na Wydział Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego! 
https://www.fuw.edu.pl/studia-na-wydziale-fizyki.html 

  

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 

Zastanawiasz się, gdzie po maturze? Studiuj na najlepszym wydziale prawa w Polsce: 

• 1 miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa "Dziennika Gazety Prawnej" 2020" 
• nowy program nauczania  
• najwybitniejsi profesorowie i cenieni praktycy prawa wśród wykładowców  
• 7 szkół prawa obcego 

- Prawo - studia jednolite magisterskie 
- Administracja - studia I i II stopnia 
- Samorząd terytorialny i polityka regionalna -studia I i II stopnia 
Odwiedź nas: https://rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/ 

  

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna – Wydział Nauk Społecznych 

Trwa rekrutacja na studia na Wydziale Nauk Społecznych ChAT! Zapraszamy na studia 
stacjonarne.  Wydział kształci również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób 
pracujących. 
Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji 
Kandydatów https://irk.chat.edu.pl/pl/offer/Rekrutacja_WNS_2021/registration/ 

  

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 

https://www.ichip.pw.edu.pl/pl/Kandydaci/Aktualno%C5%9Bci
https://www.fuw.edu.pl/studia-na-wydziale-fizyki.html
https://rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/
https://irk.chat.edu.pl/pl/offer/Rekrutacja_WNS_2021/registration/


Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest uczelnią o profilu praktycznym 

kształcącą kadry szeroko pojętej branży turystycznej i hotelarskiej, a także filologów – tłumaczy 

i praktyków językowych w biznesie. 
Jako jedyni w Polsce prowadzimy unikalny program nauczania w postaci studiów 

menadżerskich w Hotelarstwie. Program realizujemy we współpracy z najlepszymi hotelami i 

biurami podróży, w których nasi studenci odbywają aktywne staże i praktyki w doskonale 

poznając specyfikę pracy w branży hotelarskiej i turystycznej. 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych to także Filologia angielska.  Zapraszamy miłośników 

języka angielskiego na studia pierwszego i drugiego stopnia w specjalizacji Translatoryka lub 

Język w biznesie. Tu kształcą się między innymi przyszli tłumacze, pracownicy 

międzynarodowych korporacji, lektorzy Business English pracujący w firmach. 
https://www.rekrutacjawstijo.pl/ 

  

Uczelnia Techniczno-Handlowa 

 
Studiuj Kryminologię i kryminalistykę w UTH Warszawa - zabójczo dobre perspektywy 
zawodowe! Dowiedz się więcej na: https://www.uth.edu.pl/ 

  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Szukasz wymarzonych studiów? Znajdziesz je na UKSW. Do wyboru masz ponad 43 kierunki, w 
tym m.in.: kierunek lekarski, psychologię, prawo, dziennikarstwo, inżynierię środowiska, 
filologię włoską czy ekonomię. Wyróżnia nas doświadczona kadra naukowa, nowoczesne 
laboratoria, innowacyjne projekty badawcze oraz przyjazna atmosfera. Poznaj naszą 
uczelnię. 

  

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z największych i najlepszych w Polsce 
wydziałów filologicznych, od lat utrzymujący się w czołówce krajowych rankingów. Zapraszamy 
na studia na kierunkach: filologia polska, kulturoznawstwo, logopedia, filologia bałtycka, 
slawistyka oraz filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie. Dlaczego warto u nas 
studiować? Sami zobaczcie!  

  

Collegium Civitas 

Bezpłatne powtórki do matur z Collegium Civitas w formie spotkań online. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Pierwszy webinar już 20 lutego w tę sobotę. 
Kolejne terminy i szczegóły pod linkiem: 
https://www.civitas.edu.pl/pl/wspolpraca/oferta-dla-szkol-srednich-collegium-wiedzy 

https://www.rekrutacjawstijo.pl/
https://www.uth.edu.pl/
https://uksw.edu.pl/images/Ebook/Kandydaci_UKSW_2021_15.02.21.pdf)
https://uksw.edu.pl/images/Ebook/Kandydaci_UKSW_2021_15.02.21.pdf)
http://www.polon.uw.edu.pl/dlaczego-warto-u-nas-studiowac-
https://www.civitas.edu.pl/pl/wspolpraca/oferta-dla-szkol-srednich-collegium-wiedzy


  

Uczelnia Łazarskiego 

Marzysz o karierze lekarza, prawnika lub bankowca? A może chcesz zostać pilotem? Zależy Ci na 
rozwoju osobistym i realizowaniu swoich pasji? Zapraszamy na Uczelnię Łazarskiego. Już od 25 
lat kształcimy specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, a od 2017 r. również medycyny. 
www.rekrutacja.lazarski.pl 

  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie jest publiczną uczelnią służb 
państwowych, kształcącą i wychowującą funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych 
służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. 
SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. 
https://www.sgsp.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/sgsp.edu 

  

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony 

Marzy Ci się dobra praca po studiach? Wybierz WSBiO. 

Studia na Naszej Uczelni przygotowują do podjęcia pracy w służbach mundurowych (m. in. 
Policji, wojsku, straży miejskiej, straży granicznej) i innych zawodach, w których ważne jest 
bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po 
ukończeniu studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

Więcej informacji po kliknięciu w link https://wsbio.waw.pl/ 

Europejska Uczelnia w Warszawie 

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM – to nasza dewiza 
Uczelnia realizuje nowoczesny program nauczania, zorientowany na praktyczne przygotowanie 
absolwentów do wykonywania pracy w zawodzie w kraju i za granicą. Szczególną uwagę 
zwróciliśmy na przyjazny studentom sposób realizacji programu nauczania przedmiotów, które 
studenci innych uczelni uważają za trudne!  W ramach specjalności wprowadziliśmy wiele 
przedmiotów zorientowanych na praktykę. Opracowaliśmy je tak, aby zwiększyć wartość 
zawodową absolwenta. 

  

Pamiętajcie, że zawsze możecie pisać do nas na Facebook'u i zadawać pytania dotyczące studiów 
w Warszawie i nie tylko. Do zobaczenia na Warszawskich Uczelniach Wyższych! 

Pozdrawiamy serdecznie 
Wasz Zespół Mapy Akademickiej! 

  

 
  
 

https://rekrutacja.lazarski.pl/
https://www.sgsp.edu.pl/
https://www.facebook.com/sgsp.edu
https://wsbio.waw.pl/
https://www.facebook.com/mapaakademicka

