Jak dobrze wybrać uczelnię?
W dzisiejszych czasach aby osiągnąć sukces zawodowy, a zarazem społeczny nie
wystarczy skończyć gimnazjum, czy też zdać maturę. Osoba która ma aspirację na dostanie
dobrze płatnej pracy w której może się spełniać powinna ukończyć dobrą uczelnie wyższą.
Na studiach człowiek zdobywa nie tylko wiedzę zawodową, ale - co się bardziej liczy
- rozwija najważniejszą umiejętność w życiu, czyli umiejętność uczenia się: stawiania
problemów, ich rozwiązywania, interpretacji, a w końcu - adaptacji do zmieniających się
warunków. Jeżeli studia nie zapewniałyby właśnie tego, to nie warto byłoby ich podejmować.
Absolwenci szkół wyższych mają znacznie większą zdolność przystosowywania się do zmian
na rynkach pracy. Chociaż nie ma takich kierunków i specjalności, które gwarantują miejsce
pracy.
Co zrobić przed wybraniem szkoły wyższej, by zrobić to naprawdę z głową?
Sprawdź, ile godzin nauki języka obcego tygodniowo proponuje interesująca Cię
uczelnia, czy istnieje możliwość nauki przynajmniej 2 języków obcych i czy można
starać się o dodatkowe godziny lektoratu.
Sprawdź, ile (i jakiej generacji) komputerów podłączonych do Internetu posiada
uczelnia, czy zakłada konta e-mailowe każdemu studentowi i ile godzin tygodniowo
oferuje samodzielnej pracy na stanowisku komputerowym.
Sprawdź, jakie są możliwości uzyskania uznawanych międzynarodowo certyfikatów z
języków obcych, informatyki itd.
Sprawdź, ile (i jakie) ma podpisanych umów z zagranicznymi uczelniami i jak
wygląda ta współpraca.
Sprawdź, czy interesująca Cię uczelnia umożliwia swoim studentom wyjazdy na
praktyki i staże zagraniczne.
Sprawdź, czy studiują na niej obcokrajowcy i czy tym samym oferuje Ci ona
możliwość praktycznego doskonalenia języka obcego, poznania innych kultur,
poszerzania wiedzy o świecie i nawiązywania „globalnych” przyjaźni.
Sprawdź, czy interesująca Cię uczelnia posiada własne Biuro Karier wspierające
aktywność zawodową swoich studentów i absolwentów oraz pomagające im znaleźć
pracę.
Sprawdź miejsce, które zajmuje w ogólnopolskich rankingach polskich szkół
wyższych. Rankingi taki tworzą i publikują m.in. „Wprost”, „Polityka”,
„Perspektywy”, „Rzeczpospolita”, „Home & Market”.

Sprawdź, czy prowadzone przez nią kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę
Państwowej Komisji Akredytacyjnej – instytucji zajmującej się oceną jakości
kształcenia.
Sprawdź, czy daje ona swoim studentom szansę studiowania w krajach UE, inaczej
mówiąc – czy realizuje kształcenie w oparciu o ECTS (Europejski System Transferu
Punktów). System ten gwarantuje zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do
programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. W ten sposób
promuje się współpracę międzynarodową pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany
studentów.
Porozmawiaj ze studentem interesującej Cię uczelni o tym, jaki ma dostęp do
komputerów, Internetu, nowoczesnych technik multimedialnych, swoich
wykładowców i ogólnie – jak mu się studiuje.
Pod żadnym pozorem nie zawierzaj swojej przyszłej kariery (tej edukacyjnej i
zawodowej) wróżce, losowi czy bliżej nieokreślonym mocom. Najlepiej zadecydujesz
TY, oczywiście po uprzednim rozeznaniu i rzeczowej analizie własnych
zainteresowań, aspiracji i perspektyw rynku pracy.
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