Wykaz stron internetowych przydatnych uczniom
oraz ich rodzicom w wyborze kierunku studiów.
Portal MNiSW.
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl
Prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i adresowany
przede wszystkim do licealistów. Dostępne informacje:
- jakie kierunki zostały wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, a które
z powodu negatywnej oceny zawieszają nabór czy nawet zostaną zlikwidowane,
- jakie są oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych dotyczące potencjału naukowego,
a także pokaże, które jednostki cieszą się mianem Krajowych Naukowych Ośrodków
Wiodących,
- o liczbie studiujących,
-o liczbie studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus,
- liczbie nauczycieli, którzy doszkalają się poza granicami Polski
Użytkownicy mogą wyszukiwać informacji według sześciu kategorii, które
można ze sobą łączyć: nazwa uczelni, lokalizacja, kierunek studiów,
przedmioty maturalne oraz rodzaj uczelni (np. publiczna lub niepubliczna) i
tryb studiów.

Portal Perspektywy
http://www.perspektywy.pl/portal/
Najpopularniejszy portal dla maturzystów, gdzie znajdziemy informacje o:
- studiach, kierunkach i uczelniach
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22&It
e mid=171
Kierunki studiów w podziale na: kierunki artystyczne, humanistyczne, ścisłe, medyczne
i nauki o zdrowiu, przyrodnicze, leśne i weterynaryjne, społeczne i techniczne.
- wykaz zawodów w powiązaniu z kierunkiem studiów
- rankingi szkół wyższych w podziale na: uczelnie akademickie, niepubliczne
uczelnie magisterskie, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe;
- dodatkowo ranking w grupach kryteriów: efektywność naukowa, prestiż akademicki,
innowacyjność, publikacje naukowe, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, prestiż
wśród pracodawców, warunki kształcenia:
- http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout
=b log&id=146&Itemid=291
Dodatkowe portale, które poświęcone są podobnym tematom.
http://kierunkistudiow.pl/
http://www.uczelnie.info.pl/

Oprócz informacji o kierunkach studiów i uczelniach, można znaleźć informacje o:
- maturze,
- rekrutacji na niektóre uczelnie na bieżący rok akademicki,
- kierunkach zamawianych (zwykle łączy się to ze stypendium dla studentów),
Uczelnie najczęściej wybierane przez naszych absolwentów:
Uniwersytet Warszawski
Rekrutacja 2018- 2019 – akty prawne
http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/akty-prawne-2018-2019/
Katalog kierunków i warunki rekrutacji:
https://irk.uw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
film instruktażowy, rekrutacja krok po kroku:
https://irk.uw.edu.pl/pomoc.php?op=inc&file=rekrutacja
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rekrutacja 2018- 2019- akty prawne, katalog kierunków
https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/rekrutacja-20182019/zasady-rekrutacji-uchwalarekrutacyjna-senatu-wum

Politechnika Warszawska
Rekrutacja 2018- 2019 – akty prawne, katalog kierunków
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/UchwalySenatu-PW/2017-XLIX/Uchwala-nr-98-XLIX-2017-z-dnia-24-05-2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/kolejna-rekrutacja
Uniwersytet Łódzki
Informator rekrutacyjny
http://informatory.uni.lodz.pl/
Politechnika Łódzka
Rekrutacja 2018- 2019- Akty prawne
http://rekrutacja.p.lodz.pl/sites/default/files/media_root/us_15_2017_31_05_2017_zasady_20
18_2019.pdf
http://rekrutacja.p.lodz.pl/sites/default/files/media_root/zakresy_rozmowy_kwalifikacyjne_20
18_2019_0.pdf
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Rekrutacja 2018- 2019- Akty prawne
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/akty-prawne/
Uniwersytet Jagielloński
Rekrutacja 2018- 2019- akty prawne, katalog kierunków
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/rekrutacja/18-19

Wykaz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych nadzorowanych przez Ministra
ds. szkolnictwa wyższego.
http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanychprzez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-panstwowe-wyzsze-szkolyzawodowe.html
4. Studia za granicą.
http://www.eurodesk.pl/eurostudia
Zamieszczone są tu informacji o możliwości studiowania za granicą, w innych krajach
europejskich. Dostępne informacje:
- system nauki i szkolnictwa wyższego w danym kraju,
- rekrutacja- wymagania i formalności,
- znajomość języka i certyfikaty,
- pozwolenie na pobyt,
- koszty zakwaterowania,
- życie studenckie,
- stypendia,
- praca dla studenta.

