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	 Szanowni	Państwo!

̄	 Konia	z	rzędem	temu,	kto	rozstrzygnie	dylemat,	czy	maturą	i	wyborem	
studiów	bardziej	stresują	się	maturzyści,	czy	ich	rodzice.	Wiele	wskazuje	
na	to,	że	ci	drudzy.	Jak	by	nie	było,	dobre	wykształcenie	i	satysfakcjonu-
jąca	praca	to	kwestie	wagi	życiowej,	wymagające	przemyślanych	i	trafnych	
decyzji.	W	ich	podjęciu	pomoże	obu	stronom	niniejszy	poradnik	–	 
dwunasta	już	publikacja	z	cyklu	Porozmawiajmy o…,	cieszącego	się	 
dużym	zainteresowaniem	zarówno	dorosłych,	jak	i	młodzieży.

̄	 Znajdziemy	tu	wiele	cennych	i	aktualnych	informacji	o	szybko	zmienia-
jącej	się	ofercie	uczelni	wyższych	w	Polsce	i	za	granicą.	Poznamy	pomocne	
ćwiczenia	i	poufne	porady,	np.	dowiemy	się,	czym	są	kompetencje	 
transferowalne,	obecnie	najwyżej	cenione	przez	wszystkich	pracodawców,	
oraz	gdzie	możemy	je	nabyć	i	rozwinąć,	aby	mieć	przewagę	nad	konkuren-
tami	na	rynku	pracy.

̄	 O	właściwym	rozwoju	edukacyjnym	i	zawodowym	dzieci	oraz	pomocy	
rodziców	w	tym	procesie	eksperci	Fundacji	debatowali	z	naszymi	pod-
opiecznymi	i	ich	opiekunami	w	Wakacyjnej	Szkole	Rodzica	i	na	Letnich	
Warsztatach	Integracyjnych	podczas	tegorocznego	obozu	w	Bieszczadach.	
Poradnik	ten	jest	puentą	owych	ożywionych	dyskusji.	

̄	 W	realizacji	całego	przedsięwzięcia	Fundację	Dorastaj	z	Nami	wspierali	
partnerzy	–	Centrum	Weterana	Działań	Poza	Granicami	Państwa	oraz	
Fundacja	Polskiej	Grupy	Zbrojeniowej.
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Matura i co dalej?

  
Niejeden maturzysta i rodzic 
czuje się zagubiony w takim 
gąszczu ofert.

	 Co	roku	tysiące	maturzystów,	ale	także	ich	rodziców	zadaje	
sobie	to	pytanie.	Obecnie	możliwości	jest	coraz	więcej	–	
zarówno	na	uczelniach	publicznych,	jak	i	prywatnych.	 
Na	stronie	www.studia.gov.pl	wypisano	aż…	879 różnych 
kierunków studiów.	Nic	dziwnego,	że	niejeden	maturzysta	
i	rodzic	czuje	się	zagubiony	w	takim	gąszczu	ofert.	 
Jak	do	tego	podejść?	

̄	 Na	dobry	początek	wypiszcie	z	dzieckiem	kierunki	studiów,	
które	najbardziej	je	interesują.	Po	przeczytaniu	poradnika,	
wykonaniu	ćwiczeń	i	skorzystaniu	z	wybranych	porad	 
zweryfikujcie	listę:

1.	         

2.	         

3.	         

4.	         

5.	         

6.	         

7.	         

8.	        

9.	         

10.	        

•
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Krok 1. obserwacja 
współczesnego świata 

  
Według raportu Światowego 
Forum Ekonomicznego za 
dziesięć lat na całym świecie 
ponad 80 mln stanowisk 
będzie zautomatyzowanych, 
jednocześnie powstanie 
ponad 97 mln nowych  
miejsc pracy.

 Architekt	danych,	etyczny	haker,	specjalista	od	cyberbez-
pieczeństwa,	ekspert	e-commerce	–	to	są	tylko	przykłady	
zawodów,	o	których	dziesięć	lub	piętnaście	lat	temu	nikt	nie	
słyszał.	Według	raportu	Światowego	Forum	Ekonomicznego	
dotyczącego	rynku	pracy	przyszłości	za	dziesięć	lat	na	całym	
świecie	ponad	80	mln	stanowisk	będzie	zautomatyzowanych,	
a	jednocześnie	powstanie	ponad	97	mln	nowych	miejsc	pracy.	
Współcześnie	w	ciągu	jednego	dnia	człowiek	przyswaja	więcej	
informacji	niż	mieszkaniec	średniowiecznej	Europy	przez	całe	
swoje	życie.	Dziś	w	wyniku	rewolucji	industrialnej	pojawiają	 
się	takie	obszary,	jak:	digitalizacja,	collective intelligence  
(inteligencja	zbiorowa),	internet	rzeczy	i	uczenie	maszynowe.	

̄	 Dlatego	też	to,	jaki	kierunek	studiów	wybierze	Państwa	 
dziecko,	wcale	nie	determinuje	jeszcze	jego	zawodowej	ścieżki.	
Coraz	bardziej	liczą	się	tzw.	kompetencje	transferowalne	–	czyli	
takie,	które	można	rozwijać	i	wykorzystywać	we	wszystkich	
branżach	i	zawodach.	Według	raportu	Umiejętności	2030	 
(www.futureskills.pearson.com)	oraz	raportów	World	Economic	
Forum	(WEF)	(www.weforum.org/reports/the-future- 
of-jobs-report-2020)	kluczowe umiejętności w nowoczesnym 
świecie to m.in.:	
›	uczenie	się	oraz	uczenie	innych	(w	tym	szybkie	uczenie	się	
i	oduczanie);
›	aktywna	nauka,	umiejętność	znalezienia,	oceny	i	analizy	
informacji;
›	współdziałanie	i	współpraca	w	zespole;
›	kompleksowe	rozwiązywanie	problemów;
›	koordynacja	i	organizacja	pracy;
›	myślenie	logiczne	i	krytyczne;
›	ocena	i	podejmowanie	decyzji;
›	zarządzanie	zasobami	finansowymi;
›	negocjowanie	i	perswazja;
›	umiejętność	komunikacji,	inteligencja	emocjonalna;
›	programowanie	i	znajomość	technologii.
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Cennym doświadczeniem,  
do którego warto zachęcać 
dziecko, jest uczestnictwo 
w programach wolontariackich 
oraz członkostwo 
w stowarzyszeniach 
młodzieżowych rozwijające 
tzw. umiejętności miękkie.

 
Umiejętności miękkie 
uczą współpracy
w zespole, zarządzania 
projektem, komunikacji 
oraz kreatywnego
myślenia.

	 Te	umiejętności	świetnie	rozwijają	projekty	i	działania,	które	
można	realizować	już	na	etapie	licealnym,	czego	dowodem	jest	
choćby	udział	w	olimpiadach	społecznych	(np.	projekt	Zwolnieni 
z Teorii)	lub	konkursach	rozwijających	kreatywność	i	twórcze	
myślenie	(tutaj	przykładem	może	być	międzynarodowy	konkurs	
Odyseja umysłu).	Cennym	doświadczeniem,	do	którego	warto	
zachęcać	dziecko,	jest	uczestnictwo	w	programach	wolonta-
riackich	oraz	członkostwo	w	stowarzyszeniach	młodzieżowych	
rozwijające	tzw.	umiejętności	miękkie,	uczące	współpracy	
w	zespole,	zarządzania	projektem,	komunikacji	oraz	kreatyw-
nego	myślenia.	

̄	 Wyzwania,	jakie	stawia	rynek	pracy	przyszłości,	skłaniają	 
do	tego,	żeby	na	swoją	edukację	spojrzeć	całościowo	–	nie	tylko	
na	to,	czego	młody	człowiek	w	teorii	nauczy	się	podczas	studiów,	
ale	też	na	to,	w	jaki	sposób	będzie	zdobywać	wiedzę,	jakie	umie-
jętności	będzie	rozwijać	po	drodze.	Bardzo	ważne	jest,	abyśmy	
rozumieli,	że	kierunek	studiów	wcale	nie	musi	być	tożsamy	
z	wykonywanym	zawodem.

̄	 Jedną	z	ciekawszych	stron	w	polskim	internecie,	gdzie	młodzież,	
ale	i	rodzicie	mogą	poznać	spektrum	branż	i	zawodów,	jest	
ciągle	aktualizowana	Mapa Karier.	Nastolatek	może	w	interak-
tywny	sposób	poznać	miasto	zawodów,	zobaczyć,	jak	się	pracuje	
w	rozgłośni	radiowej,	urzędzie	miasta,	firmie	brokerskiej,	 
firmie	konsultingowej	albo	na	giełdzie.	

•
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Krok 2. rozpoznawanie  
talentów i potrzeb 
edukacyjnych

  
Rozpoznawanie talentów 
i potrzeb edukacyjnych 
dziecka jest ważnym 
czynnikiem wyboru dalszej 
ścieżki rozwoju.

	 Rozpoznawanie	talentów	i	potrzeb	edukacyjnych	dziecka	jest	
ważnym	czynnikiem	wyboru	dalszej	ścieżki	rozwoju.	Poniżej	
znajdą	Państwo	kilka	ćwiczeń	i	tematów,	które	warto	poruszyć	
w	rozmowie	z	nastolatkiem.	

Ćwiczenie – rozpoznawanie talentów

	 Razem	z	dzieckiem	mogą	Państwo	wykonać	ćwiczenie,	które	
wyłoni	jego	naturalne	predyspozycje.	Wystarczy	wziąć	kartkę	
i	wspólnie	dokończyć	poniższe	zdania:	

 Jestem…	(tutaj	wymieniamy	cechy	charakteru,	jak	np.	ambitny,	
szybki	w	działaniu,	dokładny,	kontaktowy,	kreatywny,	anali-
tyczny	etc.);

 Umiem…	(wymieniamy	umiejętności,	jakie	zauważamy	
u	dziecka,	np.	rysować,	uczyć	się	języków,	gotować,	pisać	wypra-
cowania,	rozwiązywać	zadania	z	matematyki,	robić	zdjęcia);

 Mam…	(wymieniamy	zasoby,	np.	dobrą	pamięć,	czas,	komputer,	
znajomych	rodziców,	którzy	potrafią	opowiedzieć	mi	o	różnych	
zawodach,	internet,	w	którym	mogę	znaleźć	wszystkie	kontakty	
do	uczelni	etc);	

› Bardzo lubię robić…

› Dobrze mi wychodzi… 

› Jestem dumny/dumna z… 

› Ludzie chwalą mnie za… 

› Nie lubię robić/nie wychodzi mi… 

 To	ćwiczenie	pozwala	przyjrzeć	się	sobie,	ujrzeć	swoje	mocne	
strony,	ale	też	obszary,	które	niekoniecznie	nam	odpowiadają.	
Czasem	podczas	tej	analizy	pojawia	się	pytanie:	A	co,	jeśli	moje	
dziecko	nie	mA	zAinteresowAń	i	nie	wie,	co	lubi	robić? 
Wtedy	ciekawym	i	pomocnym	pytaniem,	które	zawsze	zadaję	
podczas	takich	rozmów,	jest:	Gdybyś	miAł/miAłA	dodAtko-
wych	dziesięć	Godzin	w	tyGodniu	i	móGł/moGłA	je	 
przeznAczyć	nA	nAukę	dowolnej	umiejętności,	 
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To ćwiczenie pozwala przyjrzeć 
się sobie, ujrzeć swoje mocne 
strony, ale też obszary, które 
niekoniecznie nam odpowiadają. 

  
Jak to, czego się uczę, rozwija 
moje talenty i kompetencje?

zdobycie	dowolneGo	doświAdczeniA,	poznAnie	czeGoś	
noweGo	lub	zGłębienie	temAtu,	którym	już	się	interesu-
jesz,	to	jAk	podzieliłbyś/podzieliłAbyś	ten	czAs? 

̄	 W	zestawie	linków	znajdą	Państwo	także	odnośnik	do	testu	
MBTI	–	jest	to	kwestionariusz	wskazujący	na	preferencje	w	spo-
sobie	postrzegania	świata	i	podejmowaniu	decyzji.	Zarówno	
Państwo,	jak	i	dziecko	mogą	go	wypełnić,	podzielić	się	wyni-
kiem	i	o	nim	porozmawiać	–	czy	zgadza	się	z	Waszą	obserwacją?	
Test	ten	może	być	nie	tylko	cennym	punktem	wyjścia	do	roz-
mowy	i	lepszego	poznania	siebie,	ale	także	do	wyboru	zawodu.	

Ćwiczenie – rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych 

	 Możemy	poprosić,	aby	dziecko	wyobraziło	sobie	swój	wyma-
rzony	tydzień	na	uczelni.	Może	to	opisać	lub	narysować.	Ważne,	
żeby	w	trakcie	wykonywania	tego	ćwiczenia	zastanowić	się	nad	
następującymi	pytaniami:	

› Czego się tam uczę?	Jaką	konkretnie	wiedzę	zdobywam?

› Jakie problemy umiem rozwiązywać dzięki tym studiom? 

› Jak to, czego się uczę, pomaga innym? 

› Jak to, czego się uczę, rozwija moje talenty i kompetencje? 

› W jaki sposób przyswajam wiedzę?	Czy	dużo	pracuję	w	gru-
pach?	A	może	raczej	samodzielnie?	Z	jakich	narzędzi	w	trakcie	
nauki	korzystam?	W	jaki	sposób	prezentuję	zdobytą	wiedzę?	

› Jacy są moi wykładowcy?	W	czym	mi	imponują?	Jacy	są	inni	
studenci?	Jakie	mają	zainteresowania?	

› Uniwersytet jest mały czy duży? W	jakim	jest	mieście?	 
Jak	spędzam	czas	poza	zajęciami,	jak	się	rozwijam?	

̄	 Zdecydowanie	najczęstszym	błędem,	jaki	widzę,	jest	to,	że	
młodzi	próbują	znaleźć	proste	odpowiedzi	na	trudne	pytania,	
chcą	gotowych	rozwiązań.	To	naturalne,	że	w	wieku	osiemnastu	
lat	stawia	się	pytania	typu:	chcę	iść	nA	kosmetoloGię,	czy	
osób	tAkich	jAk	jA	nie	jest	zbyt	wiele	nA	rynku	prAcy?	 
co	powinnAm	studiowAć,	żeby	mieć	dobrą	prAcę?	jAki	kie-
runek	studiów	mAm	wybrAć	po	swoich	rozszerzeniAch? 
To	są	tylko	przykłady	pytań,	jakie	często	słyszę	na	konsultacjach.	
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Zanim przejdzie się do analizy 
tego, co oferuje rynek, warto się 
zastanowić nad tym, jakie mamy 
oczekiwania, czego sami chcemy. 

  
Wcale nie chodzi tutaj o długoletni 
plan, tylko właśnie o wykonanie 
powyższego ćwiczenia 
i wyobrażenie sobie tego, co 
chciałoby się na studiach robić.

̄	 Dlaczego takie pytania prowadzą donikąd i jaka jest tutaj 
rola rodzica? 

̄	 Te	pytania	wskazują,	że	nie	uczymy	młodych	ludzi	brania	odpo-
wiedzialności	za	siebie	ani	swój	rozwój.	Nie	uczymy	ich	proak-
tywności,	tylko	reaktywności,	dopasowania	do	z	góry	utartych	
standardów.	Zanim	przejdzie	się	do	analizy	tego,	co	oferuje	
rynek,	warto	się	zastanowić	nad	tym,	jakie	mamy	oczekiwania,	
czego	sami	chcemy.	Wcale	nie	chodzi	tutaj	o	długoletni	plan	 
(na	taki	jest	zazwyczaj	zdecydowanie	za	wcześnie),	tylko	właśnie	
o	wykonanie	powyższego	ćwiczenia	i	wyobrażenie	sobie	tego,	
co	chciałoby	się	na	studiach	robić.	Jasne,	na	początku	może	być	
to	trudne.	Dlatego	takie	ćwiczenia	i	rozmowy	wymagają	czasu.	
Przynoszą	jednak	znacznie	lepszy	efekt	i	budują	motywację	 
do	rozpoczęcia	danego	kierunku.	Z	tak	wykonaną	analizą	warto	
przyjrzeć	się	ofertom	uczelni,	napisać	do	działów	rekrutacji	
i	poprosić	o	kolejne	informacje.	

•
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Krok 3. aktualna 
oferta edukacyjna

 
Tak jak rośnie rynek 
zawodów, tak dynamicznie 
zmienia się też oferta 
edukacyjna.

INFORMATOR 

DLA 

MATURZYSTÓW

	 Tak	jak	rośnie	rynek	zawodów,	tak	dynamicznie	zmienia	się	
też	oferta	edukacyjna.	Młodzi	ludzie	mogą	w	tym	momencie	
wybierać	spośród	wielu	szkół:	uniwersytetów,	politechnik,	szkół	
policealnych,	dobrych	prywatnych	uczelni,	uniwersytetów	 
za	granicą.	Ponadto	praktycznie	każdy	polski	uniwersytet	co	
roku	tworzy	nowe	programy	nauczania	i	kierunki	pod	kątem	
potrzeb	lokalnego	rynku	pracy.	Nazywamy	je	kierunkami	
zamawianymi.	Coraz	częstszą	praktyką	na	polskim	rynku	są	też	
studia	dualne,	łączące	tradycyjne	studia	akademickie	z	prak-
tykami	zawodowymi	w	przedsiębiorstwie,	które	współpracuje	
z	uczelnią.	Program	studiów	jest	ustalany	wspólnie	przez	obie	
strony.	Często	stosowanym	systemem	są	trzy	dni	praktyk	
zawodowych	u	pracodawcy	oraz	dwa	dni	zajęć	dydaktycznych	
i	wykładów	na	uczelni.	Staż	jest	płatny,	studenci	mogą	także	
liczyć	na	przyznawane	przez	uczelnię	stypendium.	

•
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Od czego zatem  
zacząć analizę ofert?

   
Jeśli otrzymuję odpowiedź od 
siedmiu wzwyż, znaczy to, że dany 
kierunek warto wziąć pod uwagę 
w dalszych rozważaniach.

	 Pamiętajmy,	że	nie	istnieje	ani	idealna	praca,	ani	idealny	 
kierunek.	Czasami	młodzież	nie	zdaje	sobie	z	tego	sprawy.	 
Naturalne	jest,	że	w	całym	programie	studiów	niektóre	przed-
mioty	odpowiadają	nam	mniej,	inne	bardziej.	Jak	to	zweryfi-
kować?	Często	proszę,	żeby	młodzi	ludzie	dokładnie	przeczytali	
program	studiów	i	zadali	sobie	pytanie:	jAk	bArdzo	w	skAli	
od	jedneGo	do	dziesięciu	chcę	się	o	tym	dowiAdywAć?	
jAk	bArdzo	jestem	zmotywowAny/zmotywowAnA	do	teGo,	
żeby	zGłębiAć	ten	temAt?	Jeśli	otrzymuję	odpowiedź	od	
siedmiu	wzwyż,	znaczy	to,	że	dany	kierunek	warto	wziąć	pod	
uwagę	w	dalszych	rozważaniach.	

•
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Studia w Polsce czy za granicą?

  
Na studia za granicą aplikuje się 
wcześniej niż na studia w Polsce 
– w przypadku USA warto zacząć 
proces 2 lata przed maturą, 
w przypadku studiów w Europie 
w klasie przedmaturalnej.

	 Dzisiaj	studia	za	granicą	są	zdecydowanie	bardziej	osiągalne	 
niż	jeszcze	dziesięć-piętnaście	lat	temu.	Ich	koszt	też	nie	musi	
być	ogromny.	Często	uniwersytety	oferują	stypendia	i	wsparcie	
dla	najlepszych	kandydatów	(np.	uczelnie	typu	need-blind	
w	Stanach	Zjednoczonych:	MIT,	Harvard,	Yale	i	Princeton)	lub	
oferują	bardzo	przystępne	czesne	(studia	w	Danii	są	bezpłatne,	
studia	w	Holandii	to	koszt	około	dwóch	tysięcy	euro	rocznie).	
Co	jednak	warto	wiedzieć,	zanim	zaczniemy	rozważać	te	opcje?	

› Nie trzeba mieć matury IB,	żeby	się	dostać	na	zagraniczną	
uczelnię	–	polska	matura	w	większości	wypadków	wystarcza.	

› Mogą być potrzebne dodatkowe egzaminy językowe  
(CAE,	TOEFL,	IELTS)	lub	przedmiotowe	(w	zależności	od	
kierunku,	na	który	się	wybieramy).	W	związku	z	tym	warto	
zarezerwować	sobie	więcej	czasu	na	aplikację.	Zazwyczaj	
w	przypadku	składania	aplikacji	nie	musimy	mieć	już	zdanych	
tych	testów,	wyniki	możemy	dosłać.

› Na studia za granicą aplikuje się wcześniej niż na studia 
w Polsce	–	w	przypadku	USA	warto	zacząć	proces	dwa	lata	
przed	maturą,	w	przypadku	studiów	w	Europie	w	klasie	przed-
maturalnej	lub	na	początku	klasy	maturalnej	(zależy	to	od	kraju,	
w	przypadku	Danii	termin	składania	dokumentów	to	marzec	
w	roku,	w	którym	zdaje	się	maturę).

̄	 Warto się zastanowić, jaki system edukacji najbardziej 
pasuje do naszego dziecka	–	we	wspomnianej	Skandynawii	
popularny	jest	podział	na	tzw.	applied universities i research  
universities.	Te	drugie	to	bardziej	nam	znane	uczelnie	teore-
tyczne,	akademickie,	uczące	w	klasyczny	(przy	tym	również	
nowoczesny)	sposób.	Uczelnie	applied	zaś	to	tzw.	uniwersytety	
nauk	stosowanych	–	ich	celem	jest	wyposażenie	studentów	
w	bardzo	praktyczne	i	aplikowalne	możliwie	od	razu	kompe-
tencje	oraz	przygotowanie	na	jak	najszybsze	wejście	 
na	rynek	pracy.	
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̄	 Podczas	nauki	na	takiej	uczelni	kluczowa	jest	praktyka	i	praca	
nad	projektami	w	grupie.	W	przypadku	uczelni	holenderskich	
te	studia	też	są	dłuższe	–	z	uwagi	na	obligatoryjną	praktykę	
trwają	cztery	lata.	Przykłady	to	m.in.	Business	Academy	Aarhus	
(Dania),	VIA	University	College	(Dania),	Rotterdam	Business	
School	(Holandia),	Saxion	University	(Holandia)	i	wiele	innych.	
Studia	w	Danii	i	Holandii	to	stosunkowo	nieduży	wydatek	
i	możliwość	zdobycia	świetnego	doświadczenia.	Więcej	infor-
macji	można	znaleźć	na	stronach	www.studyinholland.nl	oraz	
www.studyindenmark.dk.	Na	rynku	jest	też	wiele	organizacji	
pomagających	w	procesie	aplikowania	na	studia	za	granicą.	

•

  
Warto się zastanowić, jaki 
system edukacji najbardziej 
pasuje do naszego dziecka.

  
Popularny jest podział na tzw. applied 
universities i research universities.  
Te drugie to bardziej nam znane uczelnie 
teoretyczne, akademickie. Uczelnie 
applied zaś to tzw. uniwersytety  
nauk stosowanych.
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Czy w Polsce można 
studiować po angielsku? 

 
Studia w języku angielskim 
dają widoki na globalną 
karierę zawodową, zapewniając 
znajomość branżowego 
słownictwa, dostęp do 
międzynarodowej,
najnowszej wiedzy i badań, 
konferencji oraz budowanie
sieci kontaktów. 

	 A	co,	jeśli	decydujemy	się	na	studia	w	Polsce?	Uczelnie	ofe-
rują	wiele	kierunków,	na	których	językiem	wykładowym	jest	
angielski.	Dodatkowo	mamy	już	w	kraju	dostępne	uniwersytety	
zagraniczne	–	Coventry	University,	jeden	z	lepszych	brytyjskich	
uniwersytetów,	otworzył	swój	oddział	we	Wrocławiu.	W	ten	
sposób	osoby	marzące	o	dyplomie	brytyjskiej	uczelni	mogą	go	
zdobyć	bez	wyjeżdżania	z	kraju	i	ponoszenia	kosztów	studiów,	
które	po	brexicie	znacznie	wzrosły.	Uczelnia	we	Wrocławiu	
obecnie	oferuje	pięć	kierunków,	jednak	sam	uniwersytet	ma	
ich	ponad	siedemset,	zatem	z	roku	na	rok	wybór	w	będzie	się	
powiększał.	

̄	 Tak	jak	wspominałam,	anglojęzyczne	kierunki	oferują	zarówno	
uniwersytety,	jak	i	politechniki	w	całej	Polsce,	m.in.:	Uniwer-
sytet	Ekonomiczny	w	Poznaniu,	Akademia	Leona	Koźmińskiego,	
Politechnika	Łódzka,	Uniwersytet	Warszawski,	Uniwersytet	
Marii	Curie-Skłodowskiej,	Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	i	Uni-
wersytet	Gdański.	Praktycznie	każda	polska	uczelnia	prowadzi	
takie	zajęcia.	Jest	to	szczególnie	cenne,	ponieważ	studiując	np.	
biznes	międzynarodowy	lub	informatykę	po	angielsku,	zdo-
bywamy	kompetencje	i	wiedzę,	z	którymi	spokojnie	możemy	
konkurować	na	globalnym	rynku	pracy.	Gdzie	znaleźć	aktualne	
informacje?	Dobrym	źródłem	jest	Informator dla Maturzy-
stów –	coroczny	magazyn	wydawnictwa	Perspektywy,	dostępny	
zarówno	w	formie	papierowej,	jak	i	online.	Może	być	przewod-
nikiem	dla	rodziców	i	studentów	po	nowoczesnej	ofercie	eduka-
cyjnej	uczelni.	Dlaczego	do	wyboru	takich	studiów	zachęcam?	
Polscy	maturzyści	dobrze	znają	język,	jednak	często	boją	się	
go	używać,	przez	co	tracą	wiele	możliwości.	Studia	w	języku	
angielskim	dają	widoki	na	globalną	karierę	zawodową,	zapew-
niając	znajomość	branżowego	słownictwa,	dostęp	do	międzyna-
rodowej,	najnowszej	wiedzy	i	badań,	konferencji	oraz	budowanie	
sieci	kontaktów.	Dodatkowo	pamiętajmy,	że	umiejętność	pracy	
w	obcojęzycznym	i	międzykulturowym	środowisku	jest	dzisiaj	
tak	ważna,	jak	znajomość	pakietu	MS	Office.	

•
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Nowe kierunki studiów

  
Niektóre uczelnie projektują 
kierunki łączące tradycyjne 
dziedziny humanistyczne 
i społeczne ze ścisłymi,  
a nawet inżynierskimi.

	 Większość	rodziców	(a	przez	to	także	dzieci)	najbardziej	kojarzy	
klasyczne	kierunki:	prawo,	medycynę,	ekonomię...	Obecna	
oferta	uczelni	odzwierciedla	szybko	zmieniający	się	rynek	pracy	
i	pozwala	szeroko	rozwijać	talenty	oraz	zainteresowania. 
Oto	kilka	przykładów	kierunków	bardzo	przyszłościowych,	
a	stosunkowo	nowych	na	polskim	rynku:	internet	rzeczy	
(dostępny	np.	na	Uniwersytecie	Warszawskim),	cloud	computing	
(oferowany	np.	na	Coventry	University	we	Wrocławiu),	fizyka	
medyczna	(np.	na	Uniwersytecie	Gdańskim),	fizyka	gier	kompu-
terowych	i	robotów	(specjalność	studiów	I	stopnia	np.	na	Uni-
wersytecie	w	Białymstoku),	elektromobilność	(studia	dostępne	
m.in.	na	Politechnice	Wrocławskiej),	nanoinżynieria	materiałów	 
(np.	na	Akademii	Górniczo-Hutniczej),	global business service 
(na	Uniwersytecie	Ekonomicznym	w	Krakowie),	fizyka	w	biz-
nesie	(na	Uniwersytecie	Jagiellońskim),	sztuka	nowych	mediów	
(w	Polsko-Japońskiej	Akademii	Technik	Komputerowych).	

̄	 Student	może	również	„stworzyć”	własny	kierunek	na	MISH	
(Międzydziedzinowych	Indywidualnych	Studiach	Humanistycz-
nych)	oferowanych	przez	kilka	uniwersytetów	oraz	na	MISMaP	
(Międzywydziałowych	Indywidualnych	Studiach	Matema-
tyczno-Przyrodniczych)	–	oba	typy	studiów	oferuje	 
m.in.	Uniwersytet	Warszawski.	

̄	 Niektóre	uczelnie	projektują	kierunki	łączące	tradycyjne	dzie-
dziny	humanistyczne	i	społeczne	ze	ścisłymi,	a	nawet	inżynier-
skimi	(np.	architektura	przestrzeni	informacyjnych	na	UW 
lub	user experience	na	Akademii	Leona	Koźmińskiego).	

̄	 Jak	szukać	tych	kierunków?	Tutaj	znów	odsyłam	do	Informatora 
dla Maturzystów,	ale	również	do	targów	edukacyjnych	(Salony	
Maturzystów),	a	także	bezpośrednio	na	strony	uczelni.	

•
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Jak systematyzować 
wiedzę o uczelniach? 

   
Proaktywność jest tutaj kluczem – 
skontaktowanie się z uczelnią  
przez media społecznościowe,  
skorzystanie z dni otwartych  
uczelni etc.

	 Bardzo	często	na	konsultacjach	słyszę	zdanie:	jest	tAk	dużo	
opcji,	że	nie	wiem,	co	z	tym	zrobić	i	jAk	porównAć 
te	wszystkie	możliwości.	

̄	 Polecam	gromadzenie	wiedzy	w	ustrukturyzowany	sposób.	
Poniżej strategia w kilku krokach:

› Przygotujmy czystą tabelę Excela i wypiszmy w niej 
wszystkie interesujące nas kierunki studiów	wraz	z	nazwą	
uczelni	i	linkiem	do	programu	nauczania.	Oceńmy	na	skali 
od	jednego	do	dziesięciu,	jak	bardzo	podoba	nam	się	szczegó-
łowy	program	zajęć.

› Dodajmy tam kolumny, które będą zawierać ważne 
dla nas elementy w wyborze studiów,	jak	np.	odległość	 
od	domu,	wielkość	miasta,	wymagania	rekrutacyjne,	miejsce 
w	rankingu	etc.	

› Przy każdej z tych opcji opiszmy, co nam się podoba,	 
co	nie,	co	jest	niejasne.	O	rzeczy	niejasne	dziecko	powinno	
zapytać	uczelnię.

̄	 Oczywiście	zachęcam,	żeby	taką	analizę	maturzyści	przygoto-
wywali	samodzielnie.	W	ten	sposób	poczują	się	odpowiedzialni	
za	swoje	wybory	i	w	jednym	miejscu	w	przejrzysty	sposób	
zbiorą	wszystkie	argumenty	oraz	opcje.	Proaktywność	jest	tutaj	
kluczem	–	skontaktowanie	się	z	uczelnią	przez	media	społecz-
nościowe,	skorzystanie	z	dni	otwartych	uczelni	etc.	Jest	to	rów-
nież	świetne	ćwiczenie	samodzielności	i	podejmowania	decyzji,	
które	zaowocuje	później.	

•
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Jeśli nie studia, to… 
Alternatywy

    
Coraz częstszą opcją jest tzw. gap year, 
w trakcie którego młody człowiek 
idzie do pierwszej pracy, wyjeżdża 
na wolontariat, podróżuje lub 
realizuje inne projekty.

	 Czasem	rodzice	przychodzą	do	mnie	i	mówią:	moje	dziecko	
nie	chce	iść	nA	żAdne	studiA.	co	zrobić?	Proponuję	wysłu-
chać	dziecka,	jego	obaw	i	argumentów.	

̄	 Coraz	częstszą	opcją	jest	tzw.	gap year,	w	trakcie	którego	młody	
człowiek	idzie	do	pierwszej	pracy,	wyjeżdża	na	wolontariat,	
podróżuje	lub	realizuje	inne	projekty.	Bardzo	popularny	 
np.	w	zachodniej	Europie	lub	Izraelu,	znajduje	coraz	więcej	 
zwolenników	w	Polsce.	Czasem	słyszę	z	ust	rodziców	obawę:	 
Ale	jeśli	moje	dziecko	terAz	nie	zAcznie	studiów,	to	 
później	mu	się	nie	będzie	chciAło,	odłoży	temAt.	 
Niekoniecznie.	Nic	na	siłę.	Gap year	może	być	świetnie	wyko-
rzystanym	i	bardzo	rozwojowym	czasem,	jeśli	tylko	będzie	się	
miało	jego	cel	i	plan.	Jak	można	pomóc	dziecku?	

̄	 Poprośmy	o	przygotowanie	takiego	zestawienia	pomysłów,	naj-
lepiej	w	tabeli	(propozycja	poniżej)	–	jest	to	świetny	materiał	do	
rozmowy,	ustalania	priorytetów	i	analizy	motywacji.	Możemy	
porozmawiać	w	ten	sposób	o	obawach	każdej	ze	stron	i	kon-
kretnie	się	do	nich	odnieść	oraz	zminimalizować	ryzyko.	

̄	 Poniżej	w	źródłach	znajdą	Państwo	linki	do	młodzieżowych	
programów	rozwojowych	i	wolontariackich	zarówno	w	Europie,	
jak	i	na	całym	świecie,	w	których	młodzież	w	zamian	za	pracę,	
np.	w	lokalnej	szkole,	otrzymuje	pokrycie	kosztów	zakwatero-
wania,	wyżywienie	i	ubezpieczenie.	Innymi	ciekawymi	opcjami	
są	programy	typu	work & travel,	łączące	pracę	z	podróżami.	

•

Nazwa 
opcji

Opis 
opcji 

Po co 
chcę to 
zrobić? 

Jak się dzięki 
temu rozwinę? 
Czego się 
nauczę?

Ile czasu 
mi to 
zajmie?

Jak się  
w tym 
czasie 
utrzymam?
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Podsumowanie: jak rozmawiać 
z dzieckiem o wyborze dalszej 
ścieżki edukacji? 

   
Nie będzie nowością powiedzieć,  
że w rozmowie najważniejsze są… 
uważne słuchanie i duża otwartość. 
Istotne jest zrozumienie swoich  
potrzeb i motywacji oraz jasne  
komunikowanie intencji.

	 Zarówno	dla	rodziców,	jak	i	dla	dzieci	moment	podjęcia	 
decyzji	po	maturze	jest	zazwyczaj	wyzwaniem.	Wiąże	się	z	oba-
wami,	naturalnym	stresem,	ale	też	ciekawością	tego,	co	nowe.	
Nie	będzie	nowością	powiedzieć,	że	w	rozmowie	najważniejsze	
są…	uważne	słuchanie	i	duża	otwartość.	Istotne	jest	zrozu-
mienie	swoich	potrzeb	i	motywacji	oraz	jasne	komunikowanie	
intencji.	Warto	zadać	dziecku	następujące	pytania:	co	czujesz	
w	związku	z	tą	zmiAną	i	w	związku	z	mAturą?	czeGo	się	
obAwiAsz?	co	jest	dlA	ciebie	niejAsne?	nA	jAkie	pytAniA	
chcesz	znAleźć	odpowiedź?	

̄	 Podzielenie	całego	procesu	na	jasne	etapy	sprawia,	że	zarówno	
dla	dziecka,	jak	i	dla	nas	jest	on	łatwiejszy.	Edukacja	to	maraton,	
a	nie	sprint,	a	matura	i	studia	to	dopiero	początek	fascynującej	
przygody.	

̄	 Warto	wesprzeć	dziecko	tak,	by	najpierw	zamiast	na	siłę	dopa-
sowywać	się	do	kierunków,	lepiej	poznało	siebie.	Określiło	 
swoje	zainteresowania,	sposób,	w	jaki	chce	zdobywać	wiedzę.	 
To	będzie	świetnym	wstępem	do	określenia	dalszej	ścieżki	
edukacji.	Ważne,	by	młody	człowiek	wiedział,	gdzie	szukać	
rzetelnych	informacji	i	jak	po	te	informacje	skutecznie	sięgać	
(zarówno	jeśli	chodzi	o	studia,	jak	i	o	rynek	pracy).	

̄	 Istotne	też	jest	wsparcie	emocjonalne.	Osiemnasto-,	dziewiętna-
stolatki	często	same	sobie	fundują	ogromną	presję	i	stres,	zakła-
dając,	że	następny	krok	drastycznie	zaważy	na	ich	całym	życiu.	
Świadomość,	że	mogą	o	tym	porozmawiać	szczerze	i	bez	oceny,	
jest	dla	nich	szczególnie	cenna	i	ważna.	

•
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Źródła i materiały  
dodatkowe

ŹRÓDŁO OPIS

1 www.mapakarier.org

Mapa	Karier	jest	narzędziem,	które	
pozwoli	dziecku	poznać	ponad 
600	różnych	zawodów,	a	ciągle	poszerza-
jący	się	bank	ścieżek	karier	jest	świetnym	
źródłem	porad.

2 www.otouczelnie.pl
Wyszukiwarka	kierunków	na	uczelniach	
w	Polsce.

3
Fundacja Edukacyjna 
Perspektywy

Profile	w	mediach	społecznościowych	
oraz	strony	targów	www.salonmaturzy-
stow.pl	–	co	roku	Perspektywy	publikują	
ogólnopolski	ranking	uczelni,	ale	rów-
nież	Informator dla Maturzystów,	który	
w	jednym	miejscu	zbiera	wszystkie	dane	
dotyczące	studiów,	terminów	rekru-
tacji	i	warunków	przyjęć	na	uczelniach	
w	Polsce.

4 www.ucas.com
Wyszukiwarka	kierunków	na	uczelniach	
w	Wielkiej	Brytanii.

5 www.studyinholland.nl Strona	poświęcona	studiom	w	Holandii.

6 www.studyindenmark.dk Strona	poświęcona	studiom	w	Danii.
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11
www.europa.eu/youth/
go-abroad/volunteering_pl

Europejski	Portal	Młodzieżowy	przed-
stawiający	informacje	o	europejskich	
i	krajowych	projektach	oraz	inicjatywach	
skierowanych	do	młodych	ludzi,	którzy	
mieszkają,	uczą	się	i	pracują	w	Europie.	
W	zakładce	Inicjatywy UE	można	zna-
leźć	informacje	o	różnych	inicjatywach	
i	programach	finansowanych	przez	Unię	
Europejską,	takich	jak	Erasmus+,	Euro-
pejski	Korpus	Solidarności,	DiscoverEU	
i	Wirtualne	wymiany	Erasmusa+.

12 www.zwolnienizteorii.pl

Ogólnopolska	platforma	dla	młodzieży	
powalająca	realizować	projekty	społeczne	
i	zbierać	tym	samym	doświadczenie	oraz	
rozwijać	kompetencje	pracy	w	zespole.

13
www.fundusz.org/pole-
camy-programy-stypen-
dialne

Krajowy	Fundusz	na	rzecz	Dzieci,	który	
wspiera	w	rozwoju	utalentowaną	mło-
dzież,	organizując	bezpłatne	zajęcia	 
oraz	programy	stypendialne.

14 www.barometrzawodow.pl
Narzędzie,	które	prezentuje	zapotrzebo-
wanie	na	poszczególne	zawody.

15 www.dreamofundation.eu
Narzędzie,	które	prezentuje	zapotrzebo-
wanie	na	poszczególne	zawody.

16
www.ranking.perspek- 
tywy.pl/2021

Ranking	szkół	wyższych	w	Polsce.

7 www.16personalities.com/pl

Bezpłatny	kwestionariusz	samoopisowy	
Myers-Briggs	Type	Indicator	(MBTI)	
wskazujący	na	preferencje	w	sposobie	
postrzegania	świata	i	podejmowaniu	
decyzji.	Jest	rozszerzoną	koncepcją	Carla	
Gustava	Junga,	który	zaobserwował,	że	
ludzie	mają	określone	preferencje	doty-
czące	kierowania	ich	energii	i	„ładowania	
akumulatora”,	sposobu	zbierania	infor-
macji	i	podejmowania	decyzji.	Może	być	
pomocny	w	lepszym	poznaniu	swoich	
preferencji	oraz	dopasowaniu	systemu	
edukacji.

8 www.ela.nauka.gov.pl

Ogólnopolski	system	monitorowania	
losów	absolwentów	ELA,	dostarcza	wia-
rygodnych	informacji	o	sytuacji	absol-
wentów	polskich	uczelni	na	rynku	pracy.

9 www.droganaharvard.pl

Program	stypendialno-rozwojowy	dla	
utalentowanej	młodzieży	aspirującej	do	
studiów	na	jednej	z	najlepszych	uczelni	
na	świecie.

10 www.eurodesk.pl

Portal	dla	młodzieży	zbierający	kom-
pleksową	wiedzę	dotyczącą	studiowania	
w	Europie,	staży,	praktyk	i	wolontariatu	
oraz	programów	stypendialnych.
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Fundacja Dorastaj z Nami już od 2010 r. pomaga dzieciom poległych 
i poszkodowanych żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników 
górskich wyjść z cienia rodzinnej tragedii. 

Celem Fundacji jest pomoc dzieciom w dorastaniu poprzez wspie-
ranie ich procesu edukacyjnego i rozwoju. Wsparcie Fundacji dla 
podopiecznych jest długofalowe – dziecko trafiające do Fundacji 
może liczyć na pomoc, dopóki się uczy, nawet do 25. roku życia. 

Fundacja Dorastaj z Nami została powołana po to, by dzieci Boha-
terów mogły zdobyć wykształcenie i bezpiecznie podążać drogą 
ku dorosłości. Współfinansujemy koszty edukacji oraz zapew-
niamy swoim podopiecznym pomoc psychologiczną, nie tylko 
po śmierci rodzica, lecz także przez cały okres dorastania, doj-
rzewania i kształtowania osobowości. Jesteśmy po to, by spełnić 
ostatnią wolę każdego Bohatera, który zginął na służbie: „Gdyby 
coś się stało, pamiętaj o moich dzieciach”. 

Dzięki wsparciu Strategicznych Partnerów Koalicji: Razem dla Bo-
haterów – Orange Polska, PKN Orlen, Boeing, Fundacja Orlen, Fun-
dacja BGK, PZU – możemy wypełniać swoją misję.

Pamiętamy i otaczamy dzieci kompleksową opieką i wsparciem. 
Jeśli znasz dziecko, które potrzebuje naszej pomocy, skontaktuj się 
z nami.

 adres: ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa
 telefon: (+48) 22 652 20 22
 e-mail: biuro@dorastajznami.org
 www: dorastajznami.org
  facebook.com/FundacjaDorastajzNami

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką 
organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, w której weterani 
działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracow-
ników wojska poległych podczas tych działań uzyskują pomoc, 
korzystają z konsultacji prawnych i psychologicznych w zakresie 
możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. 

Współpracujemy z instytucjami resortowymi i pozaresortowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi. Działamy na rzecz integracji 
środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsię-
wzięć i podejmowanych inicjatyw. 

Istotną płaszczyzną naszych działań jest pielęgnowanie pamięci 
o udziale żołnierzy Wojska Polskiego w misjach poza granicami pań-
stwa oraz realizacja zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym. 

Proponujemy:
· spotkania z weteranami;
· prezentacje multimedialne o udziale żołnierzy Wojska Polskiego 
 w misjach poza granicami państwa;
· zwiedzanie sali tradycji weterana;
· korzystanie z biblioteki.

 adres: ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa
 telefon/faks: (+48) 261 842 075
 e-mail: centrumweterana@wp.mil.pl
 www: centrum-weterana.mon.gov.pl
  facebook.com/CentrumWeterana
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Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest fundacją korporacyjną 
związaną z jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej 
koncernów obronnych – Polską Grupą Zbrojeniową SA. Od 2017 r.  
konsekwentnie realizuje swoją misję powiązaną z mottem „Tym, 
co służą Ojczyźnie…” (wers Pieśni XII, Księgi wtóre, Pieśni Jana 
Kochanowskiego). 

Oprócz autorskich projektów skupionych wokół kultywowania pol-
skiej tradycji, krzewienia patriotyzmu oraz wsparcia kombatantów 
i weteranów Fundacja angażuje się w projekty zewnętrzne zgodne 
z jej celami statutowymi.

Fundacja PGZ, tak jak jej Fundator – PGZ SA, stara się nie tylko 
być blisko Wojska Polskiego, w tym środowiska weteranów, ale 
wspiera także projekty realizowane w różnych częściach Polski, 
ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych spółek  
z Grupy PGZ. Możliwość współpracy z tak zacnymi partnerami przy 
tym projekcie to zaszczyt i przywilej, ale także odpowiedzialność. 
Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym gronie.

 adres: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa
 telefon: (+48) 603 992 538
 e-mail: fundacja@pgzsa.pl
 www: fundacjapgz.pl
 fb: facebook.com/fundacjapgz

 Joanna Koper — psycholożka, menedżerka i project managerka ze specjali-
zacją w dziedzinie edukacji. Współtworzyła i rozwijała pierwszy europejski 
oddział brytyjskiego uniwersytetu Coventry University. Prowadzi własną 
praktykę doradczą w zakresie mentoringu i szkoleń.  

 Kontakt: hello@joannakoper.pl 

 Instagram: #EduMentorka  
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