Rekrutacja 2017/2018 – charakterystyka klas

klasa

perspektywy absolwentów

A ‐ klasa prawniczo‐dziennikarska z językiem polskim i historią nauczanymi
w zakresie rozszerzonym przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych
studiami prawniczymi i dziennikarskimi;
absolwenci tej klasy kontynuują naukę głównie na uniwersytecie na
kierunkach administracyjno‐prawniczych, społecznych, dziennikarskich,
politologicznych i ekonomicznych

UAM – prawo, prawo europejskie, historia, archeologia, etnologia,
wschodoznawstwo, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, filmoznawstwo i kultura mediów, historia sztuki, komunikacja
europejska, kulturoznawstwo, media interaktywne i widowiska, ochrona
dóbr kultury, wiedza o teatrze, dialog i doradztwo społeczne, muzykologia,
filologie, filozofia, praca socjalna, dialog i doradztwo społeczne,
bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe
UE – kierunek prawno‐ekonomiczny, publicystyka ekonomiczna i PR

B ‐ klasa psychologiczno‐pedagogiczna przeznaczona jest dla uczniów
zainteresowanych szeroko pojętą psychologią i pedagogiką;
przygotowuje ich do studiów na kierunkach takich jak: psychologia,
pedagogiki, socjologia, resocjalizacja

UAM – psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna,
filologie, biologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kogniwistyka,
kulturoznawstwo, socjologia, bezpieczeństwo narodowe, dialog i doradztwo
społeczne, ochrona środowiska

C ‐ klasa medyczno‐przyrodnicza przewidziana jest dla uczniów UM – wydział lekarski, stomatologia, farmacja, biotechnologia, dietetyka,
zainteresowanych studiami przyrodniczymi i medycznymi, farmacją, analityka medyczna, optometria, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo,
ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, chemia
stomatologią, weterynarią, dietetyką, fizjoterapią
UP – weterynaria, ochrona środowiska, medycyna roślin, technologia
żywienia, biologia, zootechnika, biotechnologia, dietetyka, towaroznawstwo,
UE ‐ towaroznawstwo

AWF – fizjoterapia, dietetyka
UAM – biotechnologia, biologia
PP – inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, technologia chemiczna,
technologia ochrony środowiska, inżynieria chemiczna

D ‐ klasa matematyka plus przeznaczona jest dla zainteresowanych nauką
matematyki na poziomie rozszerzonym;
drugi i trzeci przedmiot rozszerzony jest do wyboru spośród następujących:
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o
społeczeństwie

PP – architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, informatyka,
automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i telekomunikacja,
inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka,
technologia ochrony środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika i
budowa maszyn, energetyka, transport, inżynieria materiałowa,
teleinformatyka, edukacja techniczno‐informatyczna, lotnictwo i
kosmonautyka, transport
UE – ekonomia, bankowość, finanse, audyt, podatki, polityka społeczna,
zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka turystyczna, gospodarka
przestrzenna, informatyka i ekonometria
UP – ekoenergetyka, informatyka i agroinżynieria, ochrona środowiska,
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
UAM ‐ geografia, geologia, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna,
geologia, geoinformacja, geodezja i kartografia, chemia, fizyka, fizyka
medyczna, historia, historia sztuki, turystyka i rekreacja, zarządzanie
środowiskiem

E ‐ klasa interdyscyplinarna, dwujęzyczna zaprojektowana została dla UAM – filologia angielska, chemia i inżynieria materiałów specjalnego
uczniów zainteresowanych nauką języka angielskiego na poziomie przeznaczenia, filologiczno‐historyczne studia środkowoeuropejskie, fizyka
medyczna, geografia, geologia, gospodarka wodna, gospodarka
rozszerzonym;

drugi i trzeci przedmiot rozszerzony jest do wyboru spośród następujących:
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o
społeczeństwie
ponadto istnieje możliwość nauki wybranych treści co najmniej dwóch
przedmiotów w języku angielskim

przestrzenna, geologia, geoinformacja, geodezja i kartografia, historia,
historia sztuki, turystyka i rekreacja, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie i
prawo w biznesie
UP – architektura krajobrazu, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna,
inżynieria środowiska
UE – ekologia produktów, towaroznawstwo, handel i marketing, zarządzanie
portem lotniczym, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, polityka społeczna, gospodarka przestrzenna
PP – inżynieria bezpieczeństwa, logistyka
AWF – turystyka i rekreacja

