
dobrze
zarabiać zmieniać świat

mieć
ciekawą
pracę

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJW RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Jeśli wybrałeś
choć jedną
odpowiedź,
zajrzyj do środka!

podróżować



Dzięki wbudowanym turbinom
wiatrowym budynek, w którym
pracujesz sam wytwarza dla siebie prąd. 
Podobne urządzenia pomagają wydobywać 
wodę mieszkańcom najsłabiej rozwiniętych 
rejonów świata.

Pracujesz przy wyświetlaczu
holograficznym montując holofilmy
(płaskie ekrany wyszły z mody
i z produkcji dziesięć lat temu).

Dzwoni Twoja miłość. Serce bije Ci
szybciej (nawet, jeśli jest sztuczne,
ale nie zauważasz różnicy).
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6. Po pracy lecicie do Szanghaju
na warzywa po syczuańsku.
Dzięki lotowi ponad atmosferą 
zajmie to trochę ponad godzinę.
Z tej wysokości Ziemia wydaje się
całkiem nieduża. 
Taka... zupełnie do ogarnięcia.

Świat się nie zmienił.
Świat został zmieniony. 
Przez naukowców i inżynierów. 
Być może właśnie przez Ciebie.

POCZTÓWKA Z PRZYSZŁOŚCI

2.

Weź pilota. 
Przewiń do przodu...
...trzydzieści lat.

Zaspałeś.
Robot zrobił Ci śniadanie
(jajko sadzone, ciemny chleb
z twarogiem, kawa sypana).
Sterowany sztuczną inteligencją
samochód zawiózł Cię do pracy 
(nie ma kierownicy,
ale stłuczek też nie).

1.



To, o czym tu piszemy, to nie szaleńcze wizje, 
ale realne prognozy futurologów. To nie jest 
aż TAKIE trudne. H.G. Wells w 1937 roku pisał 
o „World Brain”, będącym systemem 
niezwykle podobnym do Internetu, który 
wszedł do powszechnego użytku dopiero 
w latach 90. Też możesz być prorokiem we 
własnym kraju. Polscy naukowcy pracują
nad nowymi technologiami. Jakie przyniosą 
one efekty za, powiedzmy, trzydzieści lat? 
Być może kolosalne. 

2010: Dr Marek Krzaczek z Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej projektuje barierę termiczną, czyli 
innowacyjną technologię ogrzewania
i chłodzenia budynków. System specjalnych 
rurek umieszczonych we wnętrzu ściany 
budynku zasilany jest energią pozyskiwaną 
z gruntu. Pozwala on utrzymywać stałą 
temperaturę 19 st. Celsjusza wewnątrz 
budynku przez cały rok. Kaloryfery stają się 
zbędne.

2010: Łódzki Instytut Włókiennictwa pracuje 
nad nowymi, zrobionymi z nanowłókien 
materiałami Nanomitex. Dzięki specjalnym 
powłokom nabiorą one różnych właściwości: 
same się oczyszczą, zabezpieczą nas przed 
wirusami, a nawet ogniem (strażacy: Hurrra!).

2010: prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki 
PAN oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego tworzy podstawy spintroniki 
– nowej odmiany elektroniki, wykorzystującej 
na układach scalonych dodatkowe 
właściwości elektronów. Dzięki temu 
rozwiązaniu procesory mogą być szybsze
i bardziej energooszczędne.

2040: Hmmm. Hm.
Hm. Hm. 

STĄD DO JUTRA



Wyciągnijmy lekko archaiczną już 
szklaną kulę i spróbujmy zajrzeć 
w przyszłość. Sprawdzimy, jakie zawody 
będą w cenie w latach 20. XXI wieku.

Przyszłość będzie zielona. Walka ze 
zmianami klimatycznymi będzie się odbywać 
na wszystkich polach, w tym nad naszymi 
głowami – kontrolerzy chmur będą się starali 
zwiększać ich możliwości odbijania światła 
słonecznego. W mniejszej skali będą działać 
biotechnolodzy. Geomikrobiolożki, łącząc 
geologię, wiedzę o środowisku i mikrobiolo-
gię, zaprojektują bakterie, które pomogą 
nam redukować zanieczyszczenia.

 

Trwający właśnie gwałtowny rozwój robotyki 
i informatyki stworzy całą gamę nowych 
zawodów na styku tych dwóch dziedzin.
Inżynierowie mechatronicy będą włączani
w większość procesów produkcyjnych.
Tworzone przez nich roboty przejmą od ludzi 
bardzo wiele zadań, ale wciąż same będą 
potrzebować obsługi i serwisantów. Zajmą 
się tym inżynierowie od egzoszkieletów – czyli 
strojów wspomagających siłę ludzkiego ciała. 
Nowoczesne urządzenia będą zrobione z nie-
istniejących jeszcze materiałów – superlekkich 
i superwytrzymałych, o pożądanych przez nas 
dodatkowych właściwościach. Dzięki odkry-
ciom ekspertów od powłok metalowych
już wkrótce zniszczone pokrycia samolotów
i statków kosmicznych będą naprawiały się 
same.

Na pewno nie zabraknie też pracy dla 
informatyków. Światy rzeczywisty i wirtualny 
splatają się coraz bardziej i to, co cyfrowe, 
zaczyna nabierać takiej samej wagi, jak to,
co materialne. Konsultantki od projektowania 
i ochrony awatarów pomogą nam tworzyć 
nasze internetowe „ja”, zarządzać nim i je 
chronić. Dzięki rozwojowi „rzeczywistości 
rozszerzonej” wkrótce będą potrzebni 
cyfrowi architekci projektujący wirtualne 
budynki, na których firmy będą mogły 
reklamować swoje produkty i usługi.

A może sama/sam stworzysz zawód,  
w którym chcesz pracować?

PRACA 2022



Współczesny świat zmienia 
się tak szybko, że niektórych 
rzeczy po prostu nie sposób 
przewidzieć. Wczorajsze cuda 
nauki dziś są przestarzałymi 
gratami. Pamiętasz jeszcze 
kasetę VHS? Dziś nadaje się 
co najwyżej jako podstawka 
pod kubek. No dobra. Dwa 
kubki.

Wartościami XXI wieku są myśl techniczna, 
wynalazczość i innowacyjność.
Elastyczność. Zdolność do zmiany.
W świecie wiedzy i technologii jedno odkrycie 
jest  w stanie zredefiniować naukę. Jeden 
naukowiec może wywrócić świat do góry 
nogami (chociaż nie wiadomo, czy świat

byłby tym szczególnie zachwycony). 
Najciekawsza i najbardziej przyszłościowa 
jest praca w innowacyjnych sektorach
gospodarki. To tam dokonają się wszystkie 
zmiany (czymkolwiek by były).

Pracodawcy będą potrzebować osób
kreatywnych i pomysłowych. Poszukają ich 
na wydziałach technicznych, matematycz-
nych i przyrodniczych – poza wymyślaniem 
innowacji, trzeba jeszcze umieć wprowadzić 
ją w życie. To nie musi być wielkie odkrycie 
– ważne, żeby było unikalne. Jedna więcej 
karta w talii pozwala wygrać każdą grę.

Nieistniejące jeszcze dziedziny będą 
potrzebowały za chwilę ludzi, którzy je 
ukształtują. Roboty, wirtualna rzeczywistość, 
nowe rodzaje lekarstw, ekranów,

nanoroboty, nowe źródła energii, nowe 
sposoby komunikacji. To dzieje się teraz. 
Przyszłość naprawdę jest za rogiem.

Nikt nie zabrania też patrzeć jeszcze 
dalej – podróże międzygwiezdne, telepor-
tacja, wehikuł czasu... no dobrze, trochę się 
zapędziliśmy. Ale spróbować nie zaszkodzi. 

(Przy okazji uruchomienia Wielkiego
Zderzacza Hadronów naukowcy musie-
li zarzekać się, że wcale nie zamierzają 
zniszczyć wszechświata i że jutro prawdo-
podobnie wszystko wciąż będzie na swoim 
miejscu – szkoły, podatki, wczesne pobudki. 
Wiele osób poczuło się zawiedzionych).

SPRAWDŹ TO



NAUKA, WYNALAZKI, CUDA, ŻE HO HO. A PRACA PO STUDIACH ŚCISŁYCH BĘDZIE?

Jak Cię widzi rynek pracy

Jak zauważają eksperci organizacji zrzeszających
pracodawców, podstawowym problemem na polskim 
rynku pracy jest niedopasowanie ofert uczelni do oczeki-
wań przedsiębiorców. Zatrudnienia poszukuje zbyt wielu 
humanistów, podczas gdy zapotrzebowanie jest na infor-
matyków, techników, inżynierów. Często nawet progra-
my poszczególnych kierunków nie zapewniają edukacji 
wystarczającej do swobodnego znalezienia pracy. Propo-
nowane w tym biuletynie studia są idealnie skrojone pod 
przyszłe zatrudnienie. 
Przy wyborze kierunku studiów nie warto kierować się 
zatem wygodą lub modą. Osoby po modnych kierunkach 
czeka ogromna konkurencja na rynku pracy, a co za tym 
idzie – mała szansa na pracę zgodną z wykształceniem. 
Los ten podzielić może (choć oczywiście nie musi) wielu 
absolwentów studiów humanistycznych.

Będzie! Zresztą, przekonaj się sam. Liczby nie kłamią.

Im dalej w las, tym więcej drzew.
Inżynierowie są jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych.
Absolwenci studiów technicznych zarabiają o 50% więcej
niż humanistycznych, a kierunków ścisłych – na ogół jeszcze więcej.
Średnio, na jakie zarobki może liczyć inżynier w Polsce?

stanowisko szeregowe:     3625 zł

stanowisko specjalistyczne:       4531 zł

stanowisko kierownicze:                             7049 zł

własna działalność gospodarcza:                        8888 zł

zarząd/dyrekcja:                                                            9877 zł*

* źródło: BDI, 11.2010, kwoty brutto
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OTO ONE. STUDIA PRZYSZŁOŚCI 

Nie owijając więcej w bawełnę, mówiąc 
prosto z mostu i bez ogródek, całkiem
wprost i bez dalszego opóźniania,
wreszcie, teraz, czas najwyższy.
Najatrakcyjniejsze kierunki w kraju!
(reflektory na scenę, aplauz
publiczności, wiwaty i oklaski).

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Zrób maszynę. Robota. Daj mu Sztuczną 
Inteligencję. Niech pomaga innym.

BIOTECHNOLOGIA 
Inżynieria życia. Walcz z chorobami, analizuj 
DNA, twórz bakterie do zadań specjalnych.

BUDOWNICTWO
Wznoś budowle, które staną się znakiem 
swoich czasów i przetrwają stulecia. 

CHEMIA
Nowe związki, tworzywa, substancje.
Daj innym narzędzia, dzięki którym 
mogą stworzyć wszystko. 

ENERGETYKA
Znajdź czystą, tanią i łatwo dostępną energię. 
To wciąż jedno z największych wyzwań 
ludzkości w XXI wieku. 

FIZYKA/FIZYKA TECHNICZNA
Lasery, początek wszechświata, struktura 
czasu i materii oraz inne zagadnienia.

Wciąż jeszcze mało wiemy o otaczającym
nas świecie. Zmień to. 

INFORMATYKA
O ile XX wiek był wiekiem telewizora,
o tyle XXI będzie wiekiem komputerów.
Zrozum go, nadaj mu kształt. 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Od płótna grubości mikrona do wysokiego 
na kilometr wieżowca. Z czego je wykonać? 
Wymyśl, stwórz, zastosuj. 



MATEMATYKA
To wciąż królowa nauk, która wcale nie
zamierza abdykować. Potrzebują jej
informatycy, fizycy, energetycy... w zasadzie
to wszyscy jej potrzebują. 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Jako mechanik XXI wieku nie będziesz 
naprawiać samochodów. Skonstruujesz je. 

MECHATRONIKA
Tu powstają najbardziej zaawansowane
technologicznie urządzenia. Również
te najmniejsze, będące przyszłością
– w skali nano. 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Im bardziej rozwija się ludzkość, tym bardziej 
musi dbać o swoje otoczenie. Zapobiegaj 
zniszczeniu, zamiast je później naprawiać.

WZORNICTWO
Każda technologia potrzebuje funkcjonalnej 
formy. A jeśli to możliwe, również pięknej. 
Zdecyduj, jakimi przedmiotami otaczają się 
ludzie.   

Do tego dochodzą kierunki unikatowe,
makrokierunki oraz studia międzywydziałowe 
przygotowane w oparciu o kierunki z listy 
podstawowej, dające wyjątkowe kompetencje  
i specjalizacje. Czy powyższe kierunki brzmią 
jakby były zbyt trudne? Nie są.

Tak, trzeba będzie się uczyć. Tak, trzeba 
będzie czytać książki. Tak, trzeba będzie 
części z nich nauczyć się na pamięć.

Tak, można będzie później sterować
laserami, obliczać masę galaktyk, 
projektować krajobraz.
Czegokolwiek zapragniesz.
Jedno jest pewne: będzie fajnie.



KONKRET KORZYŚCI

Studia matematyczne, techniczne
i przyrodnicze uważane są obecnie
za przepustkę do zawodów, które
ukształtują przyszłość. 

Ich absolwenci należą do najbardziej 
pożądanych specjalistów  
na rynku pracy. Działają w najszybciej 
rozwijających się i najbardziej innowa-
cyjnych sektorach gospodarki. Ich wiedza 
i umiejętności są kluczowe nie tylko dla 
rozwoju Polski, ale i świata.

Nie są to najprostsze studia
na świecie, ale uwierz nam 
– włożony w nie wysiłek
zwróci się stukrotnie.

Na dofinansowanie wymienionej tu
grupy kierunków na wybranych uczelniach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczyło do 2013 roku ponad
1 000 000 000 złotych. Miliard. Serio.

Dzięki temu zastrzykowi pieniędzy najlepsze 
uczelnie w kraju przygotowały niezwykle 
atrakcyjną ofertę dla studentów.



Sprawdź sam: 

Miesięczne stypendia do 1000 złotych
nawet dla połowy studentów danego 
kierunku. Ta kwota mówi sama
za siebie.

Darmowe kursy wyrównawcze
z matematyki i fizyki.
Masz jakieś braki? 
Szybko je nadrobisz.

Darmowe kursy językowe. Inżynierowie 
znający języki obce mają szanse na
świetne kontrakty z zagranicznymi
firmami. 

Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw.
Przekonaj się na własne oczy,
jak firmy działają w praktyce. 

Obozy naukowe, udział w konferencjach. 
Podnoś swoje kwalifikacje poza szkolną 
ławką.

Spotkania z wybitnymi specjalistami
z Polski i zagranicy.
Dla nich zrezygnujesz z randki,
meczu z kolegami, babskiego
wieczoru czy imienin u cioci.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



OD CZEGOŚ TRZEBA ZACZĄĆ

Stoisz przed wyborem, który może (chociaż 
nie musi) ukształtować Twoje przyszłe życie. 
Znasz ten cytat? 

„Wystarczy że odpowiesz sobie na jedno (...) 
ważne pytanie: co lubię w życiu robić.
A potem zacznij to robić”.

W tym cytacie zawiera się wszystko,
co powinnaś / powinieneś wiedzieć, 
wybierając kierunek studiów.  Radość
i satysfakcja ze studiowania, a następnie 
z wykonywanej pracy warte są o wiele więcej 
niż o kilkanaście procent wyższa pensja 
(która, jeśli kochasz to, co robisz, i tak 
przyjdzie). Nie ulegaj modom, namowom, 
kalkulacjom. Wybierz to, w czym czujesz się 
najlepiej. Dopiero potem rozważ oferty
konkretnych uczelni i kierunków.

Zastanów się nad swoimi słabymi
i mocnymi stronami, nad tym, co sprawia Ci 
frajdę, a co Cię nudzi. Porozmawiaj z bliskimi 
i zapytaj ich, w jakiej roli Cię widzą – czasem 
trudno jest obiektywnie ocenić samego 
siebie.

Masz jakiś talent? Przekuj go
na wymierne korzyści. I pamiętaj
– studia to tytlko początek.  

Chcesz handlować na pięciu
kontynentach? Idź na ekonomię. 

Twoją największą pasją jest literatura?
Polonistyka jest dla Ciebie.

Budzisz się z pędzlem w dłoni? ASP czeka.

Masz naturę eksperymentatora, 
badacza, innowatora?

Rozważ wybór jednego z opisywanych 
tu kierunków. Nie pożałujesz.



Ściśle sieci

fajnie www nadzwy
czajnie!

(Możesz zignorować to, o czym 
przeczytałeś w tym biuletynie. 
Śmiało, wybierz łatwe studia, 

przemknij się przez nie albo w ogóle
o nich zapomnij.

Miej tylko jedno na uwadze: ktoś kiedyś 
poleci w kosmos, ale już nie jako technik, 
lecz jako odkrywca. I ktoś będzie eksper-
tem od tysiąca rzeczy, które wydają Ci 
się w tej chwili nudne. I jeśli nie będziesz 
myśleć, uczyć się, studiować, któregoś 
dnia będziesz oglądać tę osobę wkładającą 
hełm, machającą ludzkości ręką i odlatu-
jącą zwiedzać galaktykę Andromedy. 

Będziesz oglądać ją na ekranie swojego 
monitora, dopóki szef nie zapyta, czemu 
marnujesz czas firmy i nie każe wracać  
do stemplowania dokumentów).

»To, co trzymasz w ręku, to tylko wstęp, uwertura lub
korzystając ze współczesnej nazwy, intro. Dużo więcej informacji
(jak to  zwykle bywa) znajdziesz na naszej stronie internetowej.

kliknij: www.studianaprzyszlosc.pl
Test predyspozycji pomagający w wyborze właściwego
kierunku studiów (żaden sprawdzian z wiedzy,
raczej coś w stylu „Którym ciastkiem jesteś?”).
Opisy każdego z kierunków wraz z wypowiedziami
związanych z nim osób.
Dokładna lista uczelni oferujących kierunki z dofinansowaniem.
Zobacz piękną stronę nauki. Wpadnij do Laboratorium Webskiego. 
Aha, jesteśmy na Facebooku.

»


