
MATURZYSTO!!!! 

Maturalny maraton dobiegł końca, czas pomyśleć serio o rekrutacji. Dylematów nie 

brakuje, zwłaszcza w roku pandemii, dlatego doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej dla Młodzieży polecają: 

Kampanię informacyjną STUDIA 2020  

prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

a realizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, w ramach której odbędzie się: 

 

1. Cykl spotkań online „ABC rekrutacji” w dniach 7-10 lipca na platformie 

 

https://studia.gov.pl/studia2020/ 

 

Maturzyści 2020  znajdą tu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań: 

 Startować na jeden wybrany kierunek, na jedną uczelnię, czy próbować sił 

w wielu miejscach?  

 Czekać do końca na liście rezerwowej czy decydować się od razu po 

zakwalifikowaniu na pierwszy z wybranych wydziałów?  

 Walczyć o każdy punkt na świadectwie dojrzałości, a jeżeli tak, to w jaki 

sposób? 

Każdy dzień będzie poświęcony innemu typowi uczelni. I tak,  

 7 lipca maturzyści poznają uniwersytety,  

 8  lipca to dzień uczelni technicznych,  

 9 lipca – uczelni medycznych,  

 10 lipca przeznaczony jest na prezentację uczelni niepublicznych. 

Uczelnie biorące udział w cyklu ABC rekrutacji będą odpowiadać na pytania na 

czacie, pokazywać swoje materiały wideo lub robić streaming live. Na ich wirtualnych 

stoiskach będzie można pobrać informatory i inne dokumenty.  

Tradycyjne najdłuższe wakacje, które dzieliły maturę od początku roku 

akademickiego, w tym roku nie mają racji bytu. Rejestracja kandydatów w uczelnianych 

systemach rekrutacyjnych rozpocznie się w lipcu, ale wyniki egzaminu maturalnego będą 

znane dopiero 11 sierpnia. W przypadku części kandydatów – zwłaszcza tych startujących na 

kierunki medyczne – trzeba jeszcze doliczyć czas na wglądy w arkusze i czas na ewentualne 

odwołania. To rodzi obawy o tegoroczną rekrutację, jej zakończenie przed październikiem. 

W cyklu „ABC rekrutacji” maturzyści znajdą wiele cennych rad i podpowiedzi. 

Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych raz jeszcze przypomną, jak wygląda 

procedura wglądów w arkusze, korekty liczby punktów, ile czasu jest na ew. odwołania itp.  

Z pewnością znaczącym wsparciem dla maturzystów i ich rodziców będą porady 

Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Perspektywy i twórcy polskich rankingów 

edukacyjnych, który pokaże – praktycznie! – jak wykorzystać Ranking Kierunków Studiów 

https://studia.gov.pl/studia2020/


Perspektyw w procesie rekrutacji, czyli gdzie warto aplikować. Jak to zrobić, będzie można 

dowiedzieć się podczas tutoriala „Jak przejść rekrutację? Aplikacja krok po kroku”. 

2. Kierunkowskaz kariery 

Kierunkowskaz Kariery – seria prezentacji kierunków studiów i zawodów, która 

ułatwi wybór  ścieżki dalszego kształcenia, a także spotkania online z ekspertami, 

pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami – odbywa się w ramach kampanii 

STUDIA 2020.  

 Jakie kierunki dają najlepsze perspektywy zatrudnienia? 

 Kogo poszukują pracodawcy? 

 Jaki jest program studiów, jak można go wzbogacić?  

To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzą prowadzący Kierunkowskaz 

Kariery. Prezentacje są dostępne na youtube: 

 kierunki techniczne 

https://www.youtube.com/watch?v=SVFMKDamu5Q 

 kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze 

https://www.youtube.com/watch?v=c--Uv-yzIXc 

 kierunki społeczne i ekonomiczne 

https://www.youtube.com/watch?v=XQuaSMNxhOI 

 kierunki ekonomiczne i społeczne 

https://www.youtube.com/watch?v=K-DkPB2OdCs 

 kierunki medyczne i o zdrowiu 

https://www.youtube.com/watch?v=p_OZmiHLpi8 

 

W okresie wakacji możecie również skorzystać z porad zawodowych prowadzonych 

przez doradców zawodowych z PPP dla Młodzieży, którzy pracują zdalnie i mogą 
udzielać  porad drogą mailową: kontakt@pppdm.elodz.edu.pl 

Można też bezpośrednio skontaktować się z doradcami zawodowymi naszej poradni w następujących 
godzinach: 

Zbigniew Kozański       8-12    z.kozanski@pppdm.elodz.edu.pl 

Anna Nowak               14-18   a.nowak@pppdm.elodz.edu.pl 

Magdalena Drab        14-18    m.drab@pppdm.elodz.edu.pl 

 

Życzymy Wam powodzenia w dokonywaniu wyborów edukacyjno – zawodowych. 
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