
Jaki kierunek studiów wybrać? 

Coraz bliżej matura, a wraz z nią podjęcie decyzji o dalszym kształceniu. Wybierając 

kierunek studiów często decydujemy jednocześnie o tym, jak będzie wyglądać nasza 

przyszłość – w jakim środowisku będziemy żyć, uczyć się i pracować. Na studiach kształtuje 

się nasza osobowość, a my zaczynamy podejmować pierwsze dojrzałe decyzje. 

 Rynek edukacyjny daje różne możliwości kształcenia, a wiele uczelni oferuje podobne 

specjalizacje. Mnogość propozycji utrudnia podjęcie decyzji. Ważne, aby nasz wybór był 

dokonany w sposób świadomy i przemyślany. 

Oto kilka dobrych rad, które mam nadzieję, ułatwią Ci wybór odpowiedniego kierunku 

Po pierwsze: 

Podstawowym kryterium wyboru szkoły wyższej niech będą twoje zainteresowania i 

preferencje. Dzięki temu studia będą dla Ciebie przyjemnością, a przyszła praca przyniesie 

satysfakcję. 

Po drugie: 

Nie kieruj się aktualną modą, sugestiami rodziców czy kolegów, bo to Ty będziesz studiował, 

poświęcał czas na naukę, a później pracę, nikt inny. Samodzielnie zdobądź wiedzę na temat 

kierunków i uczelni, które wydają Ci się atrakcyjne. 

Po trzecie: 

Zastanów się, jakie masz umiejętności i zainteresowania. Jakie są Twoje mocne strony, a co 

jest Twoją „piętą achillesową”? Które z przedmiotów szkolnych łatwo wchodziły Ci do 

głowy? Jak wyobrażasz sobie przyszłą pracę, w jakich warunkach, otoczeniu chciałbyś w 

przyszłości pracować? Na te pytania i wiele innych może pomóc Ci odpowiedzieć doradca 

zawodowy 

Po czwarte: 

Wiele kierunków można studiować na różnych uczelniach. Na przykład grafikę na uczelniach 

artystycznych i technicznych, a ochronę środowiska czy informatykę na uniwersytetach lub 

politechnikach. Rodzaj uczelni wpływa na program studiów i propozycję zajęć (np. z zakresu 

przedmiotów ścisłych). Przed wyborem, sprawdź dokładnie, który kierunek jest bliższym 

Twoim aspiracjom, umiejętnościom i predyspozycjom. 

Po piąte: 

Zdobądź jak najwięcej informacji o zawodach, które Cię interesują, niech nie będą dla Ciebie 

tylko hasłem. Musisz być świadomy zarówno plusów wybranego zawodu jak i minusów. Gdy 

będziesz miał okazję porozmawiania z osobą pracującą w zawodzie, który Cię interesuje, 

porozmawiaj z nią, zrób wywiad. Bogatym źródłem wiedzy jest oczywiście Internet, gdzie 

możesz porozmawiać na forach internetowych z ludźmi pracującymi w różnych branżach. 

Po szóste: 

Internet, dni otwarte na uczelniach, informatory to podstawowe źródła informacji o 

uczelniach, korzystaj z nich! Na stronach szkół znajdziesz programy studiów i opisy sylwetek 

absolwentów. To wskazówka dla Ciebie, gdzie możesz pracować po danym kierunku studiów 

oraz co kryje się pod ich nazwą. Fora internetowe i serwisy społecznościowe to kolejne źródło 

danych o uczelni. Znajdź studentów lub grupy związane z uczelnią, o której myślisz – 

przeczytaj dostępne informacje, zapytaj o wszystko, co Cię interesuje. Dni otwarte to okazja 

do przyjrzenia się wybranej szkole, porozmawiania z pracownikami, uzyskania 

szczegółowych informacji. Wiele uczelni przygotowuje też w tym dniu interesujące wykłady, 

spotkania i imprezy tematyczne. 

Po siódme: 



Sprawdź informacje o uczelniach, na których jest Twój wymarzony kierunek. Rankingi i 

artykuły mogą okazać się cennym zbiorem informacji na temat interesujących Cię uczelni. . 

Na portalach społecznościowych poszukaj wypowiedzi byłych lub aktualnych studentów – 

oni wiedzą najlepiej, jak uczelnia funkcjonuje. Jeśli chcesz wiedzieć, czy dana szkoła jest 

wiarygodna sprawdź na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy uczelnia 

jest wpisana do wykazów uczelni publicznych i prywatnych w kraju. 

Wybierając odpowiedni kierunek studiów nie możemy również zapomnieć o dodatkowych 

korzyściach towarzyszących nauce. Warto więc sprawdzić, czy studiując mamy szanse 

przynależeć do kół naukowych, otrzymywać stypendium, uczestniczyć w sympozjach, 

wyjechać za granicę. – Dzięki możliwościom zagranicznych wymian studenckich uczelnia 

staje się instytucją, która nie tylko wyposaża absolwentów w wiedzę teoretyczną, ale także 

wzbogaca ich w niezbędne doświadczenie praktyczne. 

 

Studia mają być wstępem do naszej pracy zawodowej. Pamiętajmy jednak, że wybierając 

kierunek nie możemy zwracać uwagi tylko i wyłącznie na wysokość naszych przyszłych 

zarobków. Wybierzmy mądrze, aby podczas studiów uczyć się, a nie męczyć, a w przyszłości 

pracować z przyjemnością. Powodzenia 
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