
ZAPRASZAMY
DO KLASY 

MATEMATYKA – HISTORIA - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE



Klasa matematyczno historyczna z wiedzą o społeczeństwie skupia uczniów o zainteresowaniach 

zarówno humanistycznych jak i matematycznych. Klasa ta daje możliwość wyboru tym wszystkim, 

którzy jeszcze nie wiedzą czy rozwijać swoje zainteresowania w kierunku przedmiotów ścisłych czy 

humanistycznych. 

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na różnych kierunkach, np.:

 zarządzanie, ekonomia, prawo, nauki społeczne,

 administracja, bankowość, finanse, rachunkowość, 

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

 matematyka, mechanika i budowa maszyn,

 architektura i urbanistyka.

Ale nie tylko to. 

Możecie studiować też i bardziej niezwykłe kierunki…



ANTROPOLOGIA – dziedzina nauki zajmująca się badaniem człowieka jako jednostki 

w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności; poszukuje zrozumienia roli kultury 

i struktur władzy w życiu człowieka.

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:

 kreatywny dziennikarz, także w mediach społecznościowych,

 merytoryczny pracownik instytucji kultury, muzeum, skansenu, parku tematycznego,

 w branży turystycznej,

 w szerokiej gamie instytucji badawczych.



KOGNITYWISTYKA – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania 

zmysłów, mózgu i umysłu, a w szczególności ich modelowania.

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:

 projektant interfejsów użytkownika,

 webmaster,

 w agencjach reklamowych, public relations, mass mediach,

 firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych 

dużych zbiorów informacji  (Big Data),

 ośrodkach wykorzystujących badania mózgu 

w terapiach (np. neurofeedback),

 w jednostkach naukowo-badawczych.



LINGWISTYKA – dziedzina nauki zajmująca się badaniem języka z perspektywy jego 

jednostek, struktury, funkcji i rozwoju.

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:

 jednostkach administracji publicznej,

 placówkach kulturalnych (menadżer kultury),

 instytucjach Unii Europejskiej,

 biurach podróży ,

 instytucjach medialne, wydawnictwach,

 policji i firmach detektywistycznych

 jako ekspert fonoskopijny (analiza mowy, identyfikacja mówcy na podstawie dźwięku)

 jako specjalista ds. integracji obcokrajowców.



DYPLOMACJA – to działalność przedstawicieli danego państwa reprezentujących jego 

interesy za granicą.

Studiując dyplomację poznasz m.in. zasady savoir-vivre, protokół dyplomatyczny, poszerzysz 

zdolność komunikacji i mediacji, a potem możesz pracować w:

 instytucjach administracji rządowej i samorządowej,

 strukturach administracji unijnej na różnych szczeblach,

 organizacjach międzynarodowych,

 jako pracownik służby zagranicznej, w ambasadach, 

konsulatach,

 międzynarodowych mediach ,

 przedsiębiorstwach, które na co dzień zajmują się 

współpracą z zagranicznymi firmami.



KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA – kryminalistyka to nauka o zasadach, 

sposobach oraz metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania ujemnych zjawisk 

społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców; kryminologia zajmuje się osobą 

sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu.

Kryminalistyka daje możliwość zatrudnienia:

 w służbach mundurowych, służbach specjalnych, celnych,

 w firmach detektywistycznych.



ARCHEOLOGIA – czyli odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na 

podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych.

Po ukończeniu archeologii czekają nie tylko wykopaliska oraz wyjazdy i ekspedycje 

archeologiczne (na całym świecie). Archeologia to także nowoczesne technologie, 

laboratoria badawcze i dogłębna analiza zebranych danych i artefaktów.



Jeżeli jesteś ciekawy świata, 

jeżeli chcesz obcować 

z królową nauk (matematyka) 

i nauczycielką życia (historia)

to przyjdź do nas. 

Na pewno będziesz usatysfakcjonowany


