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Są jeszcze wolne miejsca na studiach
stacjonarnych!

Od sierpnia na wielu uczelniach startuje dodatkowa rekrutacja. Studenci
mają szansę studiowania na uczelniach publicznych. Na wielu z nich bowiem wciąż są wolne
miejsca.
Wolne miejsca pojawiają się na różnych kierunkach i w różnych częściach Polski. II nabór rozpoczął
się już na Uniwersytecie Śląskim, gdzie studenci mogą podejmować studia na politologii, historii,
geologii, geografii, filozofii czy socjologii lub reżyserii. Umysły ścisłe też mogą liczyć na dodatkową
rekrutację na kierunkach takich jak: fizyka, biologia, mechatronika, inżynieria, ekonofizyka czy
biotechnologia. Absolwenci studiów I stopnia poszukujący możliwości kontynuowania nauki mogą
także ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku: politologia, historia, filologia
klasyczna lub germańska, kulturoznawstwo czy socjologia.
Podobnie sytuacja przedstawia się na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie humaniści mogą ubiegać
się o przyjęcia na filologie, dziennikarstwo i komunikację społeczną czy na stosunki miedzynarodowe
etc. Wiele miejsc ma do zaoferowania US także niehumanistom, którzy chcieliby kształcić się
w zakresie biotechnologii, mikrobiologii, ekonomii czy informatyki. Na studiach II stopnia również
prowadzone są dodatkowe nabory. Zarówno na Uniwersytecie Śląskim, jak i Szczecińskim na
kierunkach, gdzie prowadzone są dodatkowe rekrutacje pozostało jeszcze nawet po kilkadziesiąt
wolnych miejsc na danym kierunku.
Na Uniwersytecie Warszawskim również znajdziemy jeszcze miejsca na studiach stacjonarnych I lub
II stopnia. Możemy tam podjąć studia na przykład na kierunku: socjologia, studia wschodnie,
ochrona środowiska czy psychologia, prawo lub astronomia. Politechnika Warszawska również ma
nam do zaoferowania kilkadziesiąt wolnych miejsc w ramach studiów II stopnia na kierunku:
elektornika, informatyka, telekomunikacja, inżynieria biomedyczna lub na anglojęzycznych studiach
Electrical and computer engineering.
Obecnie prowadzona jest także rekrutacja na Politechnice Łódzkiej, gdzie abiturienci mają
możliwość aplikowania na klikadziesiąt miejsc na bezpłatnych studiach, między innymi na kierunku:
chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, włókiennictwo, fizyka
techniczna czy towarozawstwo. Kilka miejsc wolnych jest także w ramach studiów na inżynierii
materiałowej lub edukacji techniczno-informatycznej.
Niektóre uczelnie mają już komplet studentów i nie przewidują dodatkowego naboru, jak na przykład
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Politechnika Gdańska nie zapomina jednak o osobach, które w sesji letniej chcą poprawiać przedmiot
maturalny i dlatego też nosi się z zamiarem otworzenia dodatkowej rekrutacji, tym razem
wrześniowej.
Źródło: www.studia.net
http://laboratoria.net/aktualnosci/14297.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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