
Studiuj   Polsce
Dodatek promocyjny do Kuriera Wileńskiego

w
maj 2015

W publikacji, czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” oraz tegorocznym i przyszłorocznym  maturzystom przedstawiły się (wg kolejności prezentacji): Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –Wydział Chemii, Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski – Wydział Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Koszalińska,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie oraz  Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu.
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Polskie tradycje uniwersyteckie sięgają drugiej połowy XIV wieku.. W 1364 roku król Kazimierz Wielki założył 
Akademię Krakowską znaną dziś jako Uniwersytet Jagielloński. W 1579 roku, król Stefan Batory przekształcił 
istniejące w Wilnie kolegium jezuickie w Akademię Wileńską, a w roku 1661 król Polski Jan Kazimierz prze-
kształcił lwowskie  kolegium jezuickie  w Akademię Lwowską. Współcześnie system szkolnictwa wyższego 
w Polsce szybko się rozwija. Ogółem liczba studentów w ponad 400 szkołach wyższych wynosi prawie 2 mi-
liony. Warto wiedzieć, że Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie (po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji) 
pod względem liczby osób zapisanych do szkół wyższych. Co roku prawie pół miliona młodych ludzi wstępuje 
w progi uczelni. Zarówno studenci polscy, jak i cudzoziemcy studiujący w Polsce  mogą bez żadnych proble-
mów kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej. Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Polski otrzy-
mują atrakcyjne i zróżnicowane możliwości kształcenia, spełniające wysokie europejskie standardy. Dyplom 
zdobyty po ukończeniu studiów jest uznawany nie tylko w całej Europie, ale także na świecie. W porównaniu 
do innych krajów UE opłaty z tytułu czesnego są w Polsce bardzo konkurencyjne, a koszty  są dużo niższe 
w stosunku do tego, co student zagraniczny musiałby wydać w innych krajach europejskich.

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie 
jest najstarszym europejskim Wydziałem akademickim zajmują-
cym się całościowo problematyką drzewnictwa, utworzonym bli-
sko 70 lat temu. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, budowaniu 
ścisłych kontaktów z przemysłem oraz two-
rzeniu profesjonalnego zaplecza naukowo 
– dydaktycznego oferujemy studia łączące 
tradycję i nowoczesność. Z równym powo-
dzeniem można u nas zdobyć umiejętności 
związane z konserwacją zabytków drewnia-
nych, projektowaniem mebli oraz procesów 
technologicznych lub prowadzeniem wła-
snej firmy drzewnej.
Aktualnie studenci mogą podjąć naukę na 
dwóch kierunkach meblarstwie oraz tech-
nologii drewna. Meblarstwo to autorski kie-
runek studiów zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna 
razem z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce, urucho-
miony został w październiku 2014 r. Studenci tego kierunku 
zapoznają się z  tematyką materiałów wykorzystywanych 
w meblarstwie, najnowszych trendów konstrukcyjnych 
jak i projektowych. Meblarstwo, to też nowoczesne pro-
gramy komputerowe służące nie tylko do projektowa-
nia ale i obsługi maszyn i urządzeń CNC. Absolwenci 
kierunku Meblarstwo mogą liczyć na szybkie znalezie-

nie pracy w zawodzie, dzięki współpracy Wydziału z największymi 
przedsiębiorstwami meblarskimi w Polsce m.in. Fabryki Mebli For-
te S.A, Nowy Styl Group, Bydgoskie Fabryki Mebli i wiele innych.

W  2012 roku uruchomiony został autorski 
„Program Płatnych Staży” dla studentów 
kończących studia inżynierskie oraz studen-
tów studiów magisterskich. Ideą programu 
jest odbywanie   3-6 miesięcznego stażu 
w  największych przedsiębiorstwach sektora 
drzewnego (IKEA Industry, Fabryki Mebli For-
te S.A, Pfleiderer, STEICO, Nowy Styl Group, 
Klaster Drzewny Lignum, Bydgoskie Fabryki 
Mebli , HOMAG Group) skutkującego ofertą 
pracy dla najlepszych. W  ciągu dwóch lat 
realizacji staże ukończyło 60 studentów a 50  

      z nich otrzymało ofertę pracy.
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