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DOGODNE POŁOŻENIE

Z Kielc jest wszędzie blisko. Spójrz na mapę Polski – prze-
konasz się, że Kielce są dogodnie położone. Dzięki rozbu-
dowywanej sieci dróg do Kielc dojedziesz bardzo szybko 
– z Warszawy, Łodzi, Lublina, Katowic i Rzeszowa w 2 go-
dziny 30 minut,  a z Krakowa w 2 godziny. W kilkadziesiąt 
minut dotrzesz do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 
w którym poznasz niezwykłą przyrodę.

W samym mieście łatwo dojedziesz do akademickich 
obiektów, korzystając ze sprawnej komunikacji miejskiej, 
albo na rowerze, poruszając się ścieżkami rowerowymi.

MIASTO SPORTU I KULTURY

Wiadomo – studia to nie tylko nauka. W wolnej chwi-
li wyskoczysz ze znajomymi na spotkanie do centrum 
miasta – na Rynku, przy ulicy Sienkiewicza i w oko-
licy znajdziesz kilkadziesiąt przytulnych kawiarni,  
restauracji, barów i knajpek, a czas umilą Ci liczne wy-
stawy i koncerty. Największe imprezy odbywają się  
w amfiteatrze Kadzielnia, w którym posłuchasz występów 
polskich i zagranicznych gwiazd.

Miasto znane jest też ze sportowych emocji, których do-
starczają przede wszystkim ekstraklasowe kluby – Łomża 
Vive Kielce i Suzuki Korona Handball Kielce (piłka ręczna) 
pierwszoligowa Korona Kielce (piłka nożna), a także druży-
ny akademickie. Sportowe zaangażowanie mieszkańców  
i władz miasta zaowocowało tytułem Europejskiego Mia-
sta Sportu 2018.
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MIASTO W GÓRACH

Kielce położone są w Górach Świętokrzyskich 
– ze wzgórz, którymi otoczone jest miasto, możesz  
podziwiać piękne widoki na stolicę regionu i górskie pano-
ramy. Wystarczy, że raz spojrzysz na miasto – a na pewno 
zakochasz się w Kielcach :)

Mieszkańcy i turyści podkreślają, że Kielce to mia-
sto pełne zieleni, otoczone lasami. Na terenie Kielc 
znajdziesz aż 5 rezerwatów przyrody, w tym 4 geo-
logiczne, a duży obszar miasta jest objęty ochroną  
przyrody jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy.  
To idealne tereny na krótsze i dłuższe spacery oraz rowe-
rowe wycieczki.

Teren całego miasta znajduje się w obrębie Geoparku 
Świętokrzyskiego należącego do Światowej Sieci Ge-
oparków UNESCO.

SZUKASZ DOBREGO MIASTA DO STUDIOWANIA?

SZUKASZ MIASTA, W KTÓRYM
SPEŁNISZ SWOJE ZAWODOWE MARZENIA?

SZUKASZ MIASTA, W KTÓRYM ZAŁOŻYSZ RODZINĘ?

WŁAŚNIE ZNALAZŁEŚ! 

ZAPRASZAMY CIĘ 
DO KIELC!



MIASTO STUDENTÓW 
Tradycje akademickich Kielc sięgają roku 1726, gdy powstała pierw-
sza – i istniejąca do dziś – wyższa uczelnia w mieście – Seminarium 
Duchowne. 

W Kielcach działała pierwsza wyższa uczelnia techniczna na polskich 
ziemiach – Szkoła Akademiczno-Górnicza. Założył ją w 1816 roku 
Stanisław Staszic. Mieściła się w Pałacu Biskupów Krakowskich  
– w korpusie głównym była biblioteka i gabinet historii naturalnej,  
a w skrzydle północnym – sale wykładowe oraz laboratorium.

W Kielcach na uczelniach publicznych i niepublicznych kształci się 
ponad 20 tysiący studentów. 

UCZELNIE PUBLICZNE: 
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Politechnika Świętokrzyska 

UCZELNIE NIEPUBLICZNE:
• Społeczna Akademia Nauk 
• Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (dawniej:    
 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach) 
• Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
• Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
• Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
• Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
 im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
• Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji
 w Kielcach

KATOLICKA UCZELNIA WYŻSZA
• Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

PRACA U NAJLEPSZYCH
Kielce to dobry ośrodek akademicki, a także miejsce skupiające najwięk-
szych pracodawców w regionie świętokrzyskim. Miasto oferuje absolwen-
tom uczelni wyższych wyjątkowe możliwości rozwoju oraz perspektywę 
dynamicznej i – w wielu przypadkach – międzynarodowej kariery w firmach 
o ugruntowanej pozycji w swoich branżach. Są to przedsiębiorstwa od lat 
związane z Kielcami, jak Kolporter – największy dystrybutor prasy w Pol-
sce, Echo Investment – światowy deweloper powierzchni biurowych, han-
dlowych i mieszkaniowych, czy DS Smith – wiodący w Europie dostawca 
opakowań tekturowych.

DOŚWIADCZENIE JUŻ NA STUDIACH
Stolica regionu świętokrzyskiego to również silna branża metalowo-ma-
szynowa i motoryzacyjna, reprezentowana przez liczne firmy, także te  
z kapitałem zagranicznym, które każdego roku potrzebują świeżo upieczo-
nych inżynierów. Z wieloma z nich można się związać już na etapie studiów 
w ramach programów płatnych praktyk i staży. Kielce kładą nacisk na roz-
wój nowych obszarów, takich jak: branża kreatywna, nowoczesne usługi dla 
biznesu czy zaawansowane technologie.

WŁASNY BIZNES – ŁATWY START
Kielce umożliwiają rozpoczęcie własnej biznesowej działalności młodym  
i ambitnym absolwentom w bardzo sprzyjających warunkach. Kielecki Park 
Technologiczny oferuje doskonałe zaplecze oraz wsparcie doradcze i men-
torskie. KPT już od ponad 10 lat pomaga rodzącym się w Kielcach firmom 
rozwijać ich innowacyjne pomysły biznesowe. Park dostarcza nowoczesną 
i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę biurowo-produkcyjną, która 
sprawia, że na początku swojej działalności start-up nie musi się obawiać  
o podstawowe kwestie. W Kielcach start w biznesie jest łatwiejszy.

SZEROKIE PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Innowacyjne stanowiska pomiarowo-badawcze, współpraca ze światem 
nauki, edukacja bazująca na najnowszych technologiach – a to wszystko  
za sprawą nowoczesnego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego 
Głównego Urzędu Miar, który ma powstać w Kielcach do końca 2023 roku. 
Głównym zadaniem laboratoriów GUM będzie praca na rzecz podniesienia 
konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym. W rządo-
wych laboratoriach GUM z powodzeniem znajdą pracę absolwenci kierun-
ków związanych z wykorzystaniem nowych technologii w zakresie energetyki  
i ochrony środowiska naturalnego, materiałoznawstwa, informacji i teleko-
munikacji czy zwalczania chorób cywilizacyjnych.

Więcej o możliwościach kariery
przeczytaj na stronie: www.kielce.eu/dla-biznesu

Dobry start
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• 6 wydziałów i 2 filie

• Ponad 50 kierunków studiów

• Największa uczelnia w województwie święto-
krzyskim

• Do dyspozycji studentów jest nowoczesna Bi-
blioteka Uniwersytecka, z której książkę można 
wypożyczyć samodzielnie, a dzięki całodobowej 
zewnętrznej wrzutni zwrócić o dowolnej porze

• Ma jedyne w Polsce laboratorium fizyki me-
dycznej, wyposażone w nowoczesny symulator 
terapii radiacyjnej

• Dysponuje obserwatorium astronomicznym  
i planetarium

• To uczelnia bez barier. System udźwiękowie-
nia przestrzeni, specjalne stanowiska kompute-
rowe dla osób niewidomych i słabowidzących, 
drukarka brajlowska, mysz sterowana za pomo-
cą ruchów głowy i wypożyczalnia dyktafonów - 
to tylko niektóre formy pomocy dla studentów  
z niepełnosprawnościami

www.ujk.edu.pl
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest miejscem, 
gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. To jeden z najmłod-
szych uniwersytetów klasycznych w Polsce, a jednocześnie 
uczelnia, za którą stoi bogata, ponad 50-letnia historia.
Na UJK studiuje około 11 tysięcy osób, co czyni go największą uczel-
nią wyższą w regionie świętokrzyskim. Sześć wydziałów uniwersy-
tetu mieści się w Kielcach. Uniwersytet ma też dwie filie – w Sando-
mierzu i Piotrkowie Trybunalskim. Uczelnia przestała mieć charakter 
lokalny, gdyż połowa studentów pochodzi spoza województwa 
świętokrzyskiego. Rośnie też liczba studentów zagranicznych.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

COLLEGIUM MEDICUM

WYDZIAŁ PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ SZTUKI

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DOBRY START
Uczelnia ma uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 13 dyscypli-
nach naukowych, a w czterech do habilitowania. Obszary badawcze obejmują szero-
kie spektrum tematów w ramach 21 dyscyplin naukowych, w pięciu dziedzinach: na-
uki przyrodnicze, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki humanistyczne, nauki społeczne 
i sztuka. 
UJK to dobry wybór dla tych, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać okres studiów: po-
szerzać swoje horyzonty, zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, rozwijać pasje 
i poznawać ciekawych ludzi.
Uczelnia gwarantuje duży wybór kierunków studiów z niemal wszystkich dziedzin 
naukowych i sukcesywnie wzbogaca ofertę o nowe propozycje odpowiadające po-
trzebom rynku pracy. W planach jest uruchomienie systemów diagnostycznych  
w medycynie, pedagogiki specjalnej i wspólnie z Politechniką Świętokrzyską – inży-
nierii biomedycznej. 
UJK prowadzi też przyszłościowe kierunki w języku angielskim. To m.in. studia skan-
dynawskie (Scandinavian studies), które przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach 
i instytucjach współpracujących z państwami skandynawskimi, a także w strukturach 
Unii Europejskiej.
W ofercie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego są również studia podyplomowe. 
Wśród nowości ostatnich lat warto wymienić copywriting oraz trendy i innowacje  
w nauczaniu języka angielskiego.
UJK prowadzi również Szkołę Doktorską. Jej priorytetem jest wysokospecjalistyczne 
kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompe-
tencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych 
oraz na upowszechnianie ich wyników.

UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dysponuje nowoczesną infrastrukturą 
badawczą i bazą laboratoryjną. Umożliwia ona prowadzenie innowacyjnych badań na-
ukowych o międzynarodowym zasięgu oraz stwarza odpowiednie warunki do kształ-
towania potencjału naukowego środowiska akademickiego, otwartego na współpra-
cę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

NOWOCZESNY KAMPUS
Nowoczesny kampus przy ulicy Świętokrzyskiej z doskonale wyposażonymi labora-
toriami jest dumą Kielc i sytuuje UJK w gronie najprężniej rozwijających się uczelni 
w Polsce. Uniwersytet wciąż się rozbudowuje. Jedną z najnowszych inwestycji jest 
budynek Wydziału Prawa i Nauk Społecznych z salą sądową, pracowniami, salami 
wykładowymi i salą konferencyjną. 
Ważnym miejscem na mapie Kielc jest mieszczące się w centrum miasta, komplekso-
wo wyposażone Collegium Medicum. Od niedawna przyszłe pielęgniarki i położne 
uczą się praktycznej pomocy pacjentom w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznych. Centrum Symulacji Medycznej służy natomiast studentom 
kierunku lekarskiego. W obiekcie znajdują się m.in. blok operacyjny, sale intensywnej 
terapii i symulator ambulansu. 

www.ujk.edu.plFILIA W SANDOMIERZU

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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• 5 wydziałów

• 21 kierunków kształcenia i ponad 60 specjalno-
ści

• Ponad 130 laboratoriów wyposażonych w no-
woczesną aparaturę

• Młodzi naukowcy z całej Polski uznali Politech-
nikę Świętokrzyską za najbardziej prodoktoranc-
ką uczelnię w Polsce przyznając jej w 2016 roku 
prestiżowe wyróżnienie PRODOK

• Studenci uczą się w doskonale wyposażonych 
laboratoriach pod okiem wykwalifikowanej ka-
dry naukowo-dydaktycznej. Ogromne inwestycje 
spowodowały, że uczelnia znalazła się w gronie 
najlepiej wyposażonych uczelni w kraju, a nawet 
w Europie, jeśli chodzi o aparaturę badawczą

• Uczelnia stawia na współpracę z przemysłem 
i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre 
kontakty z środowiskiem biznesowym sprawia-
ją, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani 
przez pracodawców. Ponad 90% procent ankie-
towanych znajduje zatrudnienie tuż po ukończe-
niu studiów

www.tu.kielce.pl
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WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI  
I INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA, GEOMATYKI
I ENERGETYKI

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOW MASZYN

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA 
KOMPUTEROWEGO

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia pełna innowa-
cji. Ponad 130 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę 
pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydak-
tycznych na najwyższym światowym poziomie.
Kampus w centrum Kielc, pięć budynków dydaktycznych z halami la-
boratoryjnymi, Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny 
gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, Centrum Naukowo-Wdroże-
niowe CENWIS, nowa hala dydaktyczno-sportowa, wielofunkcyjny 
stadion lekkoatletyczny, audytorium na 600 miejsc, sześć domów 
akademickich - wszystko w samym sercu miasta.

HISTORIA I TRADYCJA
Politechnika Świętokrzyska nawiązuje do tradycji założonej przez Stanisława Staszi-
ca w 1816 roku Szkoły Akademiczno-Górniczej, najstarszej uczelni technicznej na 
ziemiach polskich, mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

PASJA PRZEDE WSZYSTKIM
Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, an-
gażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopol-
skich i międzynarodowych konkursach. Wizytówką uczelni są tzw. łaziki marsjańskie  
i bolidy elektryczne. Drużyna koła Impuls, złożona ze studentów i doktorantów uczel-
ni, zwyciężyła w największych tego typu zawodach robotycznych na świecie Univer-
sity Rover Challange, które odbywają się w USA. Swoja klasę potwierdzili zwyciężając 
trzykrotnie w European Rover Challenge w Starachowicach i w Kielcach. Znakomitą 
formę prezentują konstruktorzy bolidu elektrycznego. Na prestiżowych zawodach 
serii Greenpower w Poznaniu studenci z Kielc zajęli trzecie miejsce wśród zespołów 
z całego kraju.

SPORT, KULTURA I TURYSTYKA NA POZIOMIE
Uczelnia dba nie tylko o umysły. Jeśli sport to Twój żywioł możesz wybierać spośród 
kilku sekcji sportowych, m.in.: karate, koszykówka, piłka nożna, siatkówka. Do dys-
pozycji studentów jest nowoczesna hala sportowa – sztandarowa inwestycja uczelni. 
Mieszczą się w niej boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Do tego widownia 
na 500 krzeseł i sala do aerobiku. W 2021 roku zakończyła się budowa wielofunk-
cyjnego stadionu sportowego. Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festi-
wale i przeglądy, prężnie działający chór akademicki i klub turystyczny nie pozwolą 
zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

OKNO NA ŚWIAT
Uczelnia współpracuje z ponad 72 ośrodkami akademickimi w Europie i na świe-
cie. W ramach umów naukowo-badawczych i dydaktycznych naukowcy angażują się  
w projekty krajowe i zagraniczne. Udział studentów w programie Erasmus+, umożli-
wia odbycie części studiów za granicą.

WSPARCIE FINANSOWE
Politechnika Świętokrzyska zapewnia różne formy wspierania studentów – stypendia 
ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, stypendium rek-
tora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

KOMFORT W JEDNYM MIEJSCU
Uczelnia oferuje wygodne, nowoczesne mieszkania studenckie o wysokim standar-
dzie. Na studentów czeka 6 wyremontowanych akademików – prawie 1300 miejsc  
w pokojach 1-, 2-osobowych. W każdym akademiku można korzystać z Internetu bez 
ograniczeń! Wszystko w obrębie jednego kampusu, minutę od uczelni. 22-hektarowy 
kampus znajduje się w centrum miasta.

www.tu.kielce.pl
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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach jest najstarszą uczelnią w mieście i regionie. Akt erygujący 
uczelnię wydał 3 czerwca 1726 roku biskup krakowski Felicjan Konstanty Szaniawski. Powołanie do ist-
nienia seminarium duchownego potwierdził bullą z roku 1728 papież Benedykt XIII.
 
Seminarium kieleckie to uczelnia, która ma za zadanie przygotować kandydatów do przyszłej posługi 
kapłańskiej w miejscowej diecezji. Przygotowanie odbywa się na płaszczyznach: duchowej, intelektualnej 
oraz duszpasterskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach jest afiliowane do Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Klerycy są zatem studentami Wydziału Teologii KUL, odbywają regular-
ne studia filozoficzno-teologiczne oraz kończą przygotowanie do kapłaństwa uzyskaniem tytułu magistra 
teologii. Wysoki poziom kształcenia zapewnia także kadra profesorska. Wykładowcy 
są absolwentami zarówno krajowych, jak i zagranicznych uczelni.

 
Studenci Seminarium kieleckiego tworzą wiele kół zainteresowań, w których rozwijają swoje pasje i talenty. Wymienić 
można w tym miejscu: teatr seminaryjny, czasopismo „Obecni”, koło miłosierdzia, koło ekumeniczne czy ognisko misyj-
ne. Osiągają także sukcesy w dziedzinie sportu. 

STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KIELCACH (DAWNIEJ: STAROPOLSKA 
SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH)

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (dawniej: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)  
to uczelnia o silnym charakterze międzynarodowym, która powstała w 2001 roku. Posiada swoje filie 
zarówno w Polsce: w Myślenicach, Bochni, Tarnobrzegu, jak również za granicą: w Irlandii w Dublinie oraz  
w Ukrainie we Lwowie i Łucku. Swoją ofertę opiera na 3-letnich studiach licencjackich, 2-letnich studiach 
magisterskich oraz 5-letnich jednolitych studiach magisterskich, jak również szerokiej gamie studiów po-
dyplomowych, kursów, szkoleń w systemie stacjonarnym oraz e-learningowym. Wszystkie poziomy stu-
diów prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Przyszli absolwenci mogą kształcić 
się na kierunkach: psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, praca socjalna, 
ekonomia, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, marketing i biznes elektroniczny. 

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała mia-
no najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim. W minionych latach za swoją aktywność otrzymała szereg 
nagród i wyróżnień, m. in. International Tourism Award, Lider regionu w kategorii Nauka, Nagroda za umiędzynarodowienie studiów.  
W ciągu ostatnich 5 lat prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 22 studentów Staropolskiej Akademii 
Nauk Stosowanych w Kielcach.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach to prężnie działająca uczelnia na terenie Polski oraz poza jej granicami. To uczelnia  
o profilu praktycznym. Proces kształcenia oraz doświadczenie uczelni jest silnie zintegrowane z potrzebami otoczenia społeczno-gospo-
darczego. Uczelnia swoją postawą oraz licznymi działaniami stwarza warunki dla studentów do wszechstronnego rozwoju ich talentów. 
Dostarcza specjalistyczną wiedzę w kształceniu nastawionym na praktyczne umiejętności i kreatywne postawy oraz kompetencje społecz-
ne jako odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku i globalnej gospodarki. Uczelnia kształci w atmosferze tolerancji i wolności, trwałej 
relacji ze społeczeństwem oraz odpowiedzialności za działanie. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach wychodzi odważnie 
naprzeciw globalnym zmianom. Posiada bogatą i aktualną ofertę dydaktyczną. Kadra uczelni posiada bogate doświadczenie naukowe oraz 
praktyczne. 

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach:

• uczelnia posiada status akademii,
• posiada swoje filie zagraniczne w Irlandii i w Ukrainie,
• posiada ponad 90 partnerów zagranicznych, z którymi realizuje współpracę międzynarodową,
• w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie                      
   świętokrzyskim,
• realizuje od wielu lat mobilność zagraniczną studentów w ramach programu Erasmus+ oraz programu POWER,
• ponad dwudziestu studentów uczelni otrzymało prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• uczelnia oferuje wysoką pulę funduszy stypendialnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO
W KIELCACH

WSEPiNM działa od 1997 roku. Jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie 
świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, nale-
żąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Kształci obecnie około 3,5 tysiąca 
studentów i może poszczycić się gronem ponad 32 tysięcy absolwentów. Dysponuje nowoczesną bazą 
dydaktyczną i oferuje gamę kierunków, kształcących w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. 
Dzięki wysokiej jakości kadrze naukowej jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym. 

Siedziba uczelni to nowoczesny, dziewięciokondygnacyjny budynek o powierzchni 11 tys. m2, w którym 
znalazło się miejsce dla pomieszczeń dydaktycznych (między innymi dwa audytoria mieszczące po około 
300 osób, 7 auli na około 100 osób, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych oraz wiele mniej-

szych pomieszczeń – do ćwiczeń, zajęć konwersatoryjnych, pracownie językowe i informatyczne, siedziby katedr, ośrodków badawczych)  
i uczelnianej administracji. 

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych kształcą się w ramach 8 kierunków studiów, przy czym 
na kierunku prawo są to jednolite studia magisterskie, pięć kolejnych – ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarzą-
dzanie i coaching, pielęgniarstwo i kosmetologia prowadzone są na poziomie studiów I i II stopnia, pozostałe to studia 
I stopnia. Równocześnie stale rozwijana jest oferta studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń, których prowadze-
niem zajmuje się Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

www.stsw.edu.pl

www.wsd.kielce.pl

www.wsepinm.edu.pl
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SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

Społeczna Akademia Nauk istnieje od 1994 roku, rokrocznie zdobywając prestiżowe wyróżnienia i nagro-
dy. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z wieloma uczelniami i instytucjami o zasię-
gu międzynarodowym, między innymi z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle 
do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master oraz wyjechać na studia lub na praktyki za 
granicę we wszystkich częściach świata w ramach stypendium Erasmus+.

Uczelnia posiada status akademii. Studia w Kielcach prowadzone są na Wydziale Handlu i Bezpieczeń-
stwa SAN. Kierunki studiów dobierane są pod kątem oczekiwań potencjalnych pracodawców w regionie. 
Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich można podjąć studia takie jak: bezpieczeństwo 
wewnętrzne, zarządzanie z licznymi specjalnościami. To między innymi: służby specjalne w systemie bez-
pieczeństwa państwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa, zarządzanie kryzy-

sowe, bezpieczeństwo informacji, dziennikarz śledczy, zarządzanie i marketing, zarządzanie logistyczne, e-firma, e-biznes i profesjonalna 
komunikacja, profil menedżerski, rachunkowość i finanse. 

Także studia podyplomowe w SAN w Kielcach zainteresują kandydatów szukającej atrakcyjnej pracy w takich branżach 
jak: logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo, BHP, ochrona środowiska, finanse.

WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH I TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (WSTKT), choć jest stosunkowo 
małą uczelnią, aktywnie współdziała z wieloma podmiotami za granicą. Współdziałanie to obejmuje m.in. 
liczne ośrodki naukowe, jak i podmioty biznesowe. Współpraca WSTKT z tymi ośrodkami dotyczy zarów-
no aspektów związanych z kształceniem studentów, kwestii badawczych, jak i społeczno-gospodarczych. 

Badania naukowe są, oprócz kształcenia studentów, główną domeną działalności WSTKT. W ostatnich 
kilku latach WSTKT uczestniczyła, jako uczelnia partnerska, aż w 6 projektach badawczych i badaw-
czo-rozwojowych (https://wstkt.pl/ -> Projekty). Dodatkowo, pracownicy WSTKT wspierali wiele innych 
projektów tego typu, jako specjaliści z dziedziny telekomunikacji. Należy tu wymienić międzynarodowy 
projekt IMCOP, gdzie WSTKT współpracowała z izraelską firmą Orca Interactive będącą wiodącym, in-
nowacyjnym dostawcą oprogramowania pośredniczącego IPTV i OTT oraz rozwiązań do wykrywania 

treści i aplikacji towarzyszących, które zasilają telewizory wieloekranowe nowej generacji. Jest to firma o międzynarodowym znaczeniu, 
albowiem jest ona spółką zależną Viaccess, grupy będącej w całości własnością France Telecom SA. Choć ww. projekt IMCOP (https://wstkt.
pl/imcop/) zakończył się jeszcze przed 2021 rokiem, to pracownicy WSTKT nie ustają w przygotowywaniu wniosków o kolejne granty B+R, 
zwłaszcza o charakterze międzynarodowym. Aktualnie współpracują oni np. w realizacji zadań jednego z czołowych europejskich projektów 
naukowo-badawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – ECHO (https://echonetwork.eu/), gdzie kooperują z 30 różnymi instytucjami  
z całej Europy.

Efektem ww. działalności badawczej WSTKT są publikacje naukowe, prezentowane m.in. na międzynarodowych konferencjach nauko-
wych. Jedna z takich konferencji – Multimedia Communications, Services and Security (MCSS) została ostatnio (w 2020 r.) zorganizowana 
na WSTKT. Uczestniczyło w niej bezpośrednio kilkunastu autorów z Europy, w tym z Włoch, Hiszpanii, Austrii, 
Bułgarii, Chorwacji i Ukrainy (http://mcss2020.kt.agh.edu.pl/#program). Konferencja w Kielcach była już kolejną 
– 10. edycją MCSS i zapewne, gdyby nie sytuacja związana z zagrożeniem pandemicznym, miałaby swoją konty-
nuację również w 2021 roku.

ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH

Świętokrzyska Szkoła Wyższa działa już od 2003 r. Specjalizuje się w obszarze nauk społecznych. W ra-
mach Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia prowadzi kształcenie na kierunkach pedagogika oraz 
praca socjalna. Studia obecnie prowadzone są w trybie hybrydowym lub zdalnym (wg obowiązujących 
wytycznych). Szkoła oferuje nauczanie na najwyższym poziomie. Programy nauczania i materiały dydak-
tyczne są opracowywane w oparciu o najnowsze rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ŚSW posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych, m.in.: przygotowanie pedagogiczne, logo-
pedia, bezpieczeństwo i higiena pracy, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzenie 
w służbie zdrowia oraz wiele, wiele innych.

Uczelnia dba o umiędzynaradawianie studentów, jest aktywnym beneficjentem programu Erasmus+, po-
siada wiele uczelni partnerskich i umożliwia wyjazdy wszystkim studentom chcącym poszerzać swoje horyzonty na arenie międzynarodo-
wej. Uczelnia pomaga studentom w organizacji praktyk i wykorzystaniu zdobytej wiedzy na rynku pracy. 

Studenci potrzebujący wsparcia finansowego mają możliwość z korzystania różnego rodzaju stypendiów. Istnieje możli-
wość uzyskania finansowania z MUP-u, PUP-u, MOPR-u, PCPR-u, a także PFRON-u.

Uczelnia dba o indywidualne podejście do studenta. Tworzy małe grupy zajęciowe, dzięki którym studenci uczą się efek-
tywniej w miłej, rodzinnej atmosferze. 

www.wstkt.pl www.ssw.edu.pl

www.san.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W KIELCACH

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach powstała w 1999 roku jako kontynuatorka funkcjo-
nującej przez dekadę Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji. Przez ponad trzy dekady swojej 
działalności kształci kadry na potrzeby administracji publicznej. Uczelnia dysponuje doświadczoną kadrą 
naukowo-dydaktyczną, w ramach której szczególną role odgrywają doświadczeni praktycy różnych ob-
szarów administracji publicznej. 

Program studiów I stopnia na kierunku administracja kompleksowo przygotowuje do pracy administra-
cyjnej wyposażając absolwenta w wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin prawa, ustroju państwa, 
postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, psychologii, socjologii oraz umiejętności  
w zakresie szeroko pojętej e-administracji.

Uczelnia zaprasza również na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunkach: administracja z elementami e-administracji, administra-
cja i zarządzanie publiczne, BHP, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość jst, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska, kadry, 
płace i ubezpieczenia społeczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat przewoźnika), 
Master of Public Administration, MBA IT, podstawy programowania aplikacji internetowych i szereg innych.

Z racji panującej w uczelni przyjaznej atmosfery, WSAP cieszy się dobrą opinią studentów. Dbałość o jakość kształce-
nia skutkuje wysoką oceną ze strony pracodawców zatrudniających absolwentów WSAP.

www.wsap-kielce.edu.pl
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