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Ucz się, studiuj, pracuj!
Budownictwo, informatyka, ekonomia, filologia, a może kierunek medyczny? Decyzja nie jest łatwa, szczególnie dla ludzi młodych, którzy
dopiero szukaja kierunku swojej zawodowej ścieżki. Gdzie się uczyć? Zdecydować się na szybki zawód i kwalifikacje czy studiować wybraną
dziedzinę przez kilka lat? W wyborach tych, mamy nadzieję, pomoże ta publikacja. W wasze ręce - drodzy Czytelnicy - oddajemy bowiem
DODATEK EDUKACYJNY, który przedstawia wybrane oferty szkół i uczelni z regionu. Poniżej prezentują się uczelnie, szkoły wyższe oraz
policealne z całym wachlarzem kierunków, kursów i szkoleń. To dzięki nim można zdobyć nowy zawód, zyskać dodatkowe uprawnienia zarówno zawodowe, jak i językowe - tak bardzo dziś potrzebne na rynku pracy. Placówki edukacyjne swoją ofertę kierują nie tylko do młodzieży,
ale i dorosłych, bo warto inwestować w siebie - niezależnie od wieku. Zachęcamy zatem do lektury!
Placówka może się pochwalić własną bazą dydaktyczną, która na
przestrzeni lat znacznie się rozrosła
i unowocześniła. Obecnie wynosi
ona ponad 500 m². To nowoczesne,
klimatyzowane sale lekcyjne, wyposażone w tablice multimedialne
i pracownie komputerowe. - Jako
stowarzyszenie nie jesteśmy skupieni
na zysku, a jedynie na edukacji i promocji oświaty. Ewentualne dochody
z kursów i działalności są przeznaczane na cele statutowe, między
innymi sponsoring imprez kulturalnych oraz nagród w wielu siedleckich konkursach szkolnych, i nie tylko. Choć, oczywiście, sami musimy
zadbać o bieżące utrzymanie naszej
bazy dydaktycznej i administracyjnej - zauważa Arletta Borkowska,
dyrektor TWP OR Siedlce.

Skończ dobrą szkołę
- Stawiamy sobie jasny cel: dobre
wykształcenie jest podstawą sukcesu. Dlatego nasze hasło brzmi:
skończ dobrą szkołę. Motywujemy
uczniów do nauki w liceum, które

Dobre wykształcenie
kluczem do sukcesu
Na przestrzeni lat dostosowywaliśmy się do potrzeb uczniów i słuchaczy
- zauważają przedstawiciele Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
To marka znana w całej Polsce, bowiem zostało ono powołane w 1950 r.
Szczególną renomę TWP wypracowało sobie w Siedlcach.
prowadzimy od kilkunastu lat. I to
z dużym powodzeniem, bo bardzo
zależy nam, aby uczniowie przystąpili do matury, i oczywiście ją zdali.
Efekty są doskonałe. Możemy się
pochwalić, że jesteśmy placówką
o najwyższej zdawalności egzaminu
maturalnego w liceum zaocznym
w Siedlcach - tłumaczy pani dyrektor. I dodaje: - Osoby, które zdobyły wykształcenie średnie, mogą się
zapisać do szkoły policealnej, która

funkcjonuje w TWP od ponad 20 lat.
Jest znana z tego, że stawia na jakość
zajęć praktycznych, co przekłada się
na zdawalność egzaminu zawodowego. Rok 2020-2021 był bardzo udany,
bo egzaminy zawodowe zdało ok
80% uczniów. W innych szkołach
ten wskaźnik wahał się w granicach
30-50%.

Bogata oferta
- Stale rozwijamy naszą ofertę

edukacyjną. Współpracujemy m.in.
z Uczelnią Korczaka w Warszawie,
której TWP jest organem założycielskim. Proponujemy studia hybrydowe na wysokim poziomie i na
bardzo atrakcyjnych warunkach
finansowych. Oferujemy kierunki
takie jak: pedagogika, pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna, polityka społeczna, praca socjalna, zarządzanie. Od prawie dziesięciu lat
prowadzimy studia podyplomowe

w ramach Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Mamy już
ponad 5 tys. absolwentów. Studenci
mają do wyboru ponad 40 kierunków kształcenia - wylicza A. Borkowska. Jak tłumaczy, TWP jest prekursorem kształcenia pielęgniarek
i położnych w Siedlcach. Od 2000 r.
prowadzi kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne w tym zakresie. - Oferta
ta cieszy się wielkim powodzeniem,
o czym świadczy fakt, że przyciąga
kursantów z całej Polski - przekonuje
pani dyrektor, dodając: - Siedlecka
placówka TWP prowadzi szkolenia
bhp i p.poż, kursy komputerowe, rachunkowości i wiele innych. W tym
roku szkolnym otworzyliśmy kwalifikacyjny kurs zawodowy „technik
ogrodnik”. Chcemy w ten sposób
pomóc młodym ludziom uzyskać
wykształcenie rolnicze potrzebne
do przepisania ziemi, ubiegania się
o dotacje unijne oraz wsparcia w ramach projektu „Młody Rolnik”. Zachęcamy więc do skorzystania z naszej oferty!

opr. IZU

18

EchoKatolickie

dodatek edukacyjny

numer 26(1403) 30 czerwca - 6 lipca 2022 r.

W odpowiedzi na potrzeby rynku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach od 50 lat kształci kadry medyczne. - Oferta edukacyjna naszej szkoły daje
możliwość zdobycia ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów, związanych nie tylko z medycyną, ale i pomocą społeczną
oraz branżą fryzjersko-kosmetyczną - zauważa Urszula Łukasiewicz, dyrektor CKZiU.
Słynny siedlecki „Medyk” to szkoła
publiczna prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- Gwarantujemy bezpłatną naukę,
świetną kadrę, wysoką jakość kształcenia, praktykę w renomowanych
placówkach oraz nowoczesne pracownie - przekonuje dyrektor placówki. I dodaje: - Nieustannie się
rozwijamy, wprowadzamy innowacje pedagogiczne, posiadamy bogatą
ofertę szkoleń dla słuchaczy. Obecnie uczestniczymy również w unijnym projekcie pn. „Zintegrowany
rozwój szkolnictwa zawodowego”,
który umożliwia poszerzenie kompetencji naszym słuchaczom i kadrze pedagogicznej oraz wzbogaca
bazę dydaktyczną placówki.

Pomożemy
wybrać zawód
- W swojej ofercie posiadamy
kilkanaście kierunków nauczania.
Nauka twa maksymalnie dwa lata,
a w niektórych zawodach jedynie
rok. Dzięki temu - w krótkim czasie - można zdobyć kwalifikacje
i praktyczny, poszukiwany na rynku
zawód. Kształcimy we wszystkich
formach: dziennej, stacjonarnej, zaocznej - zgodnie z przepisami prawa
oświatowego dla danej kwalifikacji.
Plany zajęć dostosowujemy do wymagań słuchaczy, biorąc pod uwagę
ich pracę zawodową oraz liczne obowiązki rodzinne. Nauka w Medycznej Szkole Policealnej im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach kończy się
egzaminem zawodowym, a zdający
otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowych, dyplom zawodowy oraz
suplementy do dyplomu w języku
polskim i angielskim, wydane przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Warszawie - informuje U. Łukasiewicz. Jak zaznacza, szkoła zaprasza również tych, którzy jeszcze nie
wiedzą, jaką ścieżkę życia zawodowego chcieliby wybrać. - Doradzimy, pomożemy podjąć dobrą decyzję - przekonuje dyrektor placówki,
podkreślając fakt, że większość placówek medycznych znajdujących się
na terenie miasta i powiatu zatrudnia właśnie absolwentów siedleckiego „Medyka”.
Zainwestuj w siebie
Słuchaczem CKZiU może zostać
absolutnie każdy, bez względu na
wiek. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej, matura nie
jest wymagana. Trzeba bowiem podkreślić, że osoby w wieku 50+ mają
takie same szanse podwyższenia
swoich kwalifikacji, jak ich młodsi
koledzy.
Szkoła zapewnia nie tylko naukę, ale i praktykę oraz płatne staże, które służą poznaniu zawodu
w rzeczywistych warunkach pracy.
- Nasi słuchacze sprawdzają swoją

wiedzę teoretyczną w placówkach
medycznych typu szpital, przychodnia, w gabinetach np. kosmetycznych, podologicznych, stomatologicznych, ortoptycznych, domach
pomocy społecznej i kwiaciarniach.
Ponadto szkoła oferuje udział w dodatkowych kursach (np. kwalifikacyjnych), które znacznie podnoszą
szanse na rynku pracy - tłumaczy
U. Łukasiewicz. - Co nas wyróżnia?
Nie kształcimy bezrobotnych. Swoją
ofertą odpowiadamy na konkretne
potrzeby rynku pracy. Stwarzamy
przy tym jak najlepsze warunki do
nauki, dobry klimat, przyjazną atmosferę. CKZiU zapewnia bowiem
nie tylko fachowe kwalifikacje, ale
również wiele towarzyszących nauce
ciekawych inicjatyw i aktywności,
które wyposażają naszych słuchaczy
w energię i motywację do dalszej pracy nad sobą. Inwestujemy w ludzi!
- dodaje z dumą dyrektor CKZiU.
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Ogólnopolskie zmagania
w murach Collegium Mazovia
Wydział Nauk o Zdrowiu CM Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, w porozumieniu z PZWL Wydawnictwem Lekarskim,
zorganizował I Ogólnopolską Olimpiadę wiedzy pn. „Badania ﬁzykalne w pielęgniarstwie”.
23 czerwca do siedziby CM (wkrótce Akademii Nauk Stosowanych Mazovia) przyjechali studenci z uczelni kształcących słuchaczy na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, z całej Polski. Po rejestracji i otrzymaniu
drobnego prezentu powitalnego, uczestnicy zmagań zostali
oficjalnie powitani przez dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Ewę Czeczelewską, prezydenta Andrzeja Sitnika
oraz dr. hab. n. o zdr. Mariusza Wysokińskiego - dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który skierował do zgromadzonych słowa zachęty do
rozwoju i dalszej wytrwałej pracy. Studentów i ich opiekunów powitała także rektor CM dr Bożena Piechowicz, która,
wraz z przedstawicielką Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Anną Świtalską, oficjalnie otworzyła olimpiadę.
W czasie gdy studenci wykazywali się swoją wiedzą podczas pisemnego etapu konkursu, ich opiekunowie zwiedzali
znajdujące się w uczelni Monoprofilowe Centrum Symulacji
Medycznych. W wyniku prac komisji konkursowej, która
sprawdzała prace, wyłoniono sześć osób, które dostały się
do kolejnego etapu rywalizacji. Wśród przedstawicieli szkół
wyższych z Łomży, Tarnowa, Torunia, Warszawy i Bydgoszczy, znalazła się również studentka CM - Ewelina Jastrzębska.
W kolejnym etapie rywalizacji wskazani słuchacze odpowiadali na pytania zadawane przez Komitet Naukowy w
składzie: Alicja Szewczyk - prezes Polskiej Federacji Edukacji

w Diabetologii, dr hab. n. o zdr. M. Wysokiński, dr n. med. E.
Czeczelewska oraz mgr Monika Sybilska - przedstawiciel WL
PZWL. Laureatami olimpiady wiedzy pn. „Badania fizykalne
w pielęgniarstwie” zostali kolejno: Karol Zujewski z Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Dominika Pożarowska z
Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz E. Jastrzębska z
CM, którą przygotowała dr n. med. E. Czeczelewska.
Organizatorzy, dziękując wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz partnerom - z Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. na czele, składali życzenia laureatom i ich opiekunom, których ciężka praca doprowadziła do zwycięstwa.
Jak zapewniono, za rok odbędzie się kolejna edycja olimpiady.
IZU
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Pomyśl
o przyszłości
44 kierunki studiów, w tym aż sześć w języku
angielskim - siedlecki Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny stawia na rozwój!
W ofercie są studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Tegoroczne nowości to: analiza
danych, bezpieczeństwo międzynarodowe, gospodarka odpadami i recykling, instrumentalna analityka
chemiczna oraz sztuki plastyczne
(drugi stopień).

Co wybrać?
UPH to niezmiennie bogata oferta
kierunków pedagogicznych, w tym
pięcioletnie studia magisterskie na
kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, magisterskie studia pedagogika specjalna, pedagogika pierwszego i drugiego stopnia
z wieloma poszukiwanymi na rynku
pracy specjalnościami.
Tych, którzy chcą uczyć języka
polskiego, angielskiego, zostać tłumaczem lub podjąć atrakcyjną pracę w biznesie i handlu - zaprasza
Wydział Nauk Humanistycznych.
Znajdziemy tu takie kierunki, jak:
filologia, filologia polska, historia,
logopedia i logopedia z audiologią.
A ponadto wiele ciekawych specjalności: kreatywne pisanie i copywriting, translatoryka i kreacja tekstu.
Miłośnicy historii mogą wybrać archiwistykę i biurowość współczesną,
a także nauczanie historii i promocję
dziejów ojczystych. Pracownia Sztuki zaprasza kandydatów z artystyczną
duszą na kierunek sztuki plastyczne.
Zdobędą tam wiedzę z zakresu niekonwencjonalnych technik warsztatowych, nie zaniedbując mediów cyfrowych, projektowania graficznego i
multimediów.
Rynek potrzebuje
medyków
W odpowiedzi na zapotrzebowanie
Wydział Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu UPH proponuje studia na
kierunku pielęgniarstwo pierwszego
i drugiego stopnia. Znajdziemy tu
również kierunek ratownictwo medyczne, dietetykę, turystykę i rekreację oraz - z myślą o rozwijającej się
branży beauty - kosmetologię. Nowy
wymiar edukacji dla studentów kierunków medycznych zapewnia nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci mogą rozwijać
swoje umiejętności i sprawdzać nabytą wiedzę teoretyczną, wykorzystując
najnowocześniejsze technologie.
W dziedzinie technologii
i nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prowadzi dziesięć kierunków
studiów oferujących wiedzę i kompetencje cenione w branżach opartych
o wysokie technologie. Absolwenci

analityki z diagnostyką molekularną,
chemii oraz instrumentalnej analityki chemicznej znajdą zatrudnienie
w laboratoriach biologicznych i chemicznych. Wykształcenie zdobędą tu
nie tylko przyszli nauczyciele biologii, chemii i przyrody. Powodzeniem
cieszy się również biologia sądowa,
dająca możliwość pracy w laboratorium kryminalistycznym, a po uzyskaniu uprawnień - w charakterze
biegłego sądowego. Przedsiębiorstwa
czekają również na absolwentów
kierunków matematyka czy inżynieria procesów technologicznych.
Niezmiennie popularna jest również
informatyka, a jej absolwenci należą
do najlepiej opłacanych na rynku
pracy. Polecamy też nowość w ofercie – analizę danych, dla tych, którzy
chcą się znaleźć w sektorze BigData.
Biorąc natomiast pod uwagę ekologiczne trendy, uruchomiono również
nowy kierunek - gospodarka odpadami i recykling.

Z rolniczej działki
Na kierunku zootechnika od wielu
lat kształceni są specjaliści w zakresie
chowu i hodowli zwierząt oraz technologii produkcji zwierzęcej. Wydział
Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach proponuje również unikatową
zoopsychologię z animaloterapią,
agroleśnictwo oraz rolnictwo, które
kształci specjalistów w przemyśle rolno-spożywczym. Dla zainteresowanych planowaniem przestrzennym,
monitoringiem i ochroną środowiska,
a także źródłami energii odnawialnej
czeka gospodarka przestrzenna.
Prawo, bezpieczeństwo,
administracja
Dwanaście kierunków studiów
Wydziału Nauk Społecznych czeka
na nowych studentów. To nie tylko
modne, ale i potrzebne dziś kierunki kształcące specjalistów w obszarze bezpieczeństwa: informacyjnego,
międzynarodowego, narodowego oraz
wewnętrznego. W tym roku kolejna
nowość bezpieczeństwo międzynarodowe. Wielu kandydatów wybiera
na UPH kryminologię, logistykę oraz
zarządzanie. Nieustannie na rynku
brakuje wykwalikowanych urzędników administracji rządowej, samorządowej, którzy są specjalistami od
„papierkowej roboty” - ci znajdą dobre przygotowanie do pracy na kierunku administracja. Warto również
wspomnieć, że kolejny już rok można
w Siedlcach studiować prawo.
- Mamy wiele pomysłów na karierę! - zauważają przedstawiciele UPH,
zachęcając do zapoznania się z ofertą
uczelni.
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