ZANIM ZACZNIECIE STUDIOWAĆ
Czy wiecie, że w XIV wieku w polskiej
władzy państwowej służyły 84 znane z imienia
osoby, legitymujące się wyższym wykształceniem.
A rok temu na ponad 370 polskich uczelniach
wyższych, publicznych

i

niepublicznych

rok

akademicki rozpoczęło na pierwszym roku studiów
stacjonarnych ok. 300 tys. żaków.
W naszym kraju funkcjonuje 133 uczelni publicznych, z tego 19 uniwersytetów,
16 politechnik i 13 uniwersytetów przyrodniczych, ekonomicznych oraz pedagogicznych,
9 uniwersytetów medycznych, a także ok. 240 uczelni niepublicznych.
Według danych GUS, w ciągu ostatnich 10 lat
liczba studentów systematycznie zmniejszała się
z 1 927,8 tys. osób w roku akademickim 2008/2009
do 1 230,3 tys. w roku akademickim 2018/2019.
Największą liczbę absolwentów - 497,5 tys.
osób - odnotowano w roku akademickim 2010/2011.
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absolwentów do 327,7 tys. osób w roku akademickim
2017/18.
W roku akademickim 2018/2019 kobiety stanowiły 58,0% studiujących. Na studiach
stacjonarnych zarejestrowano 809,3 tys. osób, czyli 65,8% studiujących, natomiast
na niestacjonarnych - 421,0 tys. osób.
Blisko 64,0% osób (787,2 tys.) wybrało studia pierwszego stopnia. Na studiach
drugiego stopnia kształciło się 24,1% studentów, a na magisterskich jednolitych 11,6%.
Najwięcej (250,3 tys.) osób studiowało w województwie mazowieckim, a najmniej (12,6 tys.)
w lubuskim.
Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: Biznes - administracja i prawo,
na których studiowało 22,0% wszystkich studentów, Technika - przemysł, budownictwo
(odpowiednio 17,2%), Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja oraz Zdrowie i opieka
społeczna (po 11,5%).

Przed Wami dość trudny czas podejmowania życiowych wyborów związanych
z dalszą drogą edukacyjną i zawodową. Co prawda wielkimi krokami zbliżają się egzaminy
dojrzałości, które będą przepustką do możliwości studiowania, to jednak już dużo wcześniej
należy się porządnie zastanowić nad kierunkiem wyboru uczelni wyższej, a zwłaszcza
interesującego kierunku studiów, który da Wam satysfakcję w przyszłości.
Zatem kilka rad dotyczących racjonalnego podejścia przy planowaniu Waszej
przyszłości zawodowej, którego efekty mogą przecież potrwać nawet 40 lat Waszego życia.
Pamiętajcie zatem, że to Wy podejmujecie ostateczną decyzję o wyborze studiów i starajcie
się nie sugerować wyborami znajomych czy przyjaciół. Ten wybór to jedna z ważniejszych
decyzji, która powinna być przemyślana i podjęta w zgodzie z samym sobą.
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w naszych głowach kreuje się obraz konkretnej uczelni, bądź konkretnego kierunku studiów.
Starając się o przyjęcie pielęgnujemy ten obraz, wierząc iż po otrzymaniu wymarzonego
indeksu nasze życie zamieni się w barwną przygodę, którą przez następne dekady będziecie
wspominać z uśmiechem.
Nauka na uczelni wyższej także może posiadać jasne i ciemne strony, zalety i wady,
i co najgorsze, nie da się ich przewidzieć przed rozpoczęciem edukacji. W trakcie studiowania
okazuje się, że studia wyglądają nieco inaczej niż zakładaliśmy - czasami w dobrym, czasami
w złym kontekście.
Jak dalece odbiegać mogą realia od naszych wyobrażeń?
Na studiach zawsze jest wiele nauki i postawa, że „myślałem, że na tych studiach nie
trzeba się uczyć” jest mitem. Mitem jest także wyobrażenie, że studenci większość czasu
spędzają na imprezach, a książki biorą do ręki wtedy, kiedy trzeba je sprzątnąć by zrobić
miejsce do gry w karty. Wiele historii, anegdot, utrzymywanych relacji sprawia, że nasze
wyobrażenie o studiach zamienia się w amerykański film dla młodzieży, w którym niemal
wszyscy bohaterowie studiują, ale nigdy nie widzimy ich na zajęciach.

Idąc na studia zawsze mamy o nich jakieś wyobrażenie. Nierzadko mylne i dalece
odbiegające od rzeczywistości. Wybierając się, np. na pedagogikę nawet po I roku nie
będziemy specjalistami w tej dziedzinie, gdyż początki studiowania tego kierunku obligują
nas do zgłębiania wiedzy ogólnej z zakresu psychologii, historii wychowania, nauk
biomedycznych, socjologii czy filozofii. Cały ogrom wiedzy teoretycznej, którą w większości
trzeba opanować samodzielnie i szybko. Może zdarzyć się tak, że po semestrze czy dwóch
zdamy sobie sprawę z tego, iż nasz wybór nie był do końca trafiony. Zmierzamy ku
przekonaniu, że uczelnia bądź sam kierunek nie spełniają naszych oczekiwań, ilość nauki jest
zbyt duża na nasze głowy, albo wiedza, którą należy przyswajać nie jest na tyle ciekawa, by
poświęcać jej czas i energię.
I nie ma w tym nic złego! Wedle starego powiedzenia, lepiej późno niż wcale. Lepiej
przyznać przed samym sobą, że studiowany kierunek już nas nie interesuje i przerwać naukę,
niż kontynuować ją bez poczucia choćby najmniejszej satysfakcji. „Ale co powiedzą
rodzice?” - takie pytania najczęściej stawiają studenci borykający się z problemem
nieudanych studiów. No cóż. Uczymy się dla siebie i czasami zdroworozsądkowo nie można
przerywać nauki z powodów incydentalnych, na przykład jednego przedmiotu, który wydaje
się nudny bądź nie do przejścia. Nie ma studiów idealnych, na których każdy przedmiot jest
spełnieniem edukacyjnych marzeń, podobnie jak nie ma idealnej uczelni, na której każdy
wykładowca kipi poczuciem humoru i chociażby jeden nie budzi istnego przerażenia wśród
studentów.
Żeby nie paść ofiarą własnych wyobrażeń, należy choć trochę określić oczekiwania
wobec studiów.
Warto je sprecyzować, unikając ogólników spod znaku „fajne”, „spoko”, „niezłe”.
Warto też wykazać się przytomnością umysłu i racjonalnością, nie wierząc
w studencki świat rodem z ulotki wyższej uczelni. Nie zawsze wszyscy się uśmiechają, nie
zawsze zajęcia odbywają się w parku, nie zawsze uczelniany bufet jest oblegany z powodu
serwowanych smakowitych potraw. Czasem trzeba zarwać noc, wypić niejedną kawę, spóźnić
się na autobus, zapomnieć notatek - to normalne i prawdopodobnie mające więcej wspólnego
z prawdziwym studiowaniem, niż spędzanie wykładu na zielonej trawie, nad stawem.
Bądźmy realistami. Ważne jest, aby przed wyborem uczelni i konkretnego
kierunku zadać sobie pytanie, czego oczekujemy od studiów i jaką planujemy dla siebie
przyszłość? Gdy określimy już swoje edukacyjne założenia, musimy wiedzieć o tym,
że zdobywanie wiedzy nie odbywa się wyłącznie na zajęciach.

Nauka to także własne poszukiwania, mogące przybrać różne formy, od
oglądania filmów i czytania książek, po udział w wydarzeniach studenckich. Co za tym
wszystkim idzie, studia mogą być takie, jaki im kształt nadamy - naturalnie, pamiętając
o racjonalności, realiach i możliwościach, a także pamiętając o tym, że studia to nie tylko
nauka.

UCZELNIE WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10
fax: +48 (56) 654-29-44
 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. 52 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52/ 58 29 100/101/131
 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87 - 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200
Biuro Informacji i Rekrutacji:
tel. 56 6814775
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl

 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Słowackiego 7,
85-008 Bydgoszcz
tel. +48 52 321 05 82
 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Unii Lubelskiej 4c
85-059 Bydgoszcz
tel. (52) 584 10 01
 Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4
87-100 Toruń
tel. 695 000 011
 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Plac Wolności 1
87-800 Włocławek
tel. 660 713 891
 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57
85-023 Bydgoszcz
tel. 52 322 0 322
tel. kom. 0 500 149 149
 Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek
tel. (54) 231 43 52
 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel (52) 374 94 11

 Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz
tel. 56 465-04-37
 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 00
 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
tel. (56) 610 72 00
 Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 4
85-067 Bydgoszcz
tel. 513 011 492
 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kaz. Kujawskiego w Inowrocławiu
ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7 (budynek Gimnazjum nr 2)
88-100 Inowrocław
tel. 52 52-00-144
 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
ul. Pocztowa 13
89-500 Tuchola
tel. +48 52 5591987
 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
ul. Jagiellońska 13-15,
85-067 Bydgoszcz,
tel. +48 525 853 300
 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu
ul. Czarnieckiego 5/4 pok. 2
86-300 Grudziądz
tel. 734 413 415

 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. 52 348 52 95
 Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, filia w Świeciu
ul. Chmielniki 2A
86-100 Świecie
tel. (52) 333 02 70
Jak widać wybór uczelni wyższych w naszym regionie jest niemały. I jest jeszcze
czas, nie tylko dla maturzystów, aby wybrać satysfakcjonujący kierunek i miejsce swojej
Alma Mater.

Serdecznie pozdrawiam.
Iwona Kozłowska

