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dr Bożena Piechowicz 
Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

Przedstawiciele Collegium Mazovia
rozmawiali z pracodawcami
i stworzyli zupełnie nową szkołę i atrakcyjne kierunki

Collegium Mazovia Innowacyjna 
Szkoła Wyższa w Siedlcach ma zupełnie 
nową propozycję dla osób, które chcą 
zdobyć praktyczne wykształcenie. Od 
nowego roku akademickiego ruszają 
tam tzw. studia krótkiego cyklu. Trwają 
zaledwie 1,5 roku, a po ich ukończeniu 
otrzymuje się tytuł dyplomowanego 
specjalisty. I to w najbardziej poszuki-
wanych teraz zawodach!

PRAKTYKA 
PRZEDE WSZYSTKIM 

- Ustawa o szkolnictwie wyższym 
daje nam możliwość prowadzenia nie 
tylko studiów licencjackich i magister-
skich, ale również kształcenia specja-

listycznego - mówi rektor Collegium 
Mazovia, dr Bożena Piechowicz. 
– Z uwagi na to, że nauka trwa tylko 
trzy semestry, stawiamy przede wszyst-
kim na umiejętności praktyczne pomija-
jąc przedmioty ogólne. Jeśli jednak ktoś 
będzie chciał podjąć studia, to będzie 
mógł, w dodatku w skróconym cyklu, 
bo przedmioty zawodowe będzie miał 
już zaliczone. 

Po ukończeniu tej, półtorarocznej szko-
ły absolwent otrzyma tytuł dyplomowa-
nego specjalisty. Dla kogo jest ta ścieżka?

Dla absolwentów liceów (z maturą), 
którzy nie są zainteresowani „zwykłymi” 
studiami, a zależy im przede wszystkim 
na szybkim zdobyciu dobrze płatnego 

zawodu, jak również dla absolwentów 
techników, szkół branżowych II stopnia 
z dyplomem zawodowym (tu matura 
nie jest wymagana).

- Nasza oferta jest również dla 
wszystkich, którzy mają już wyższe 
wykształcenie, ale chcą na przykład 
zmienić zawód – dodaje pani rektor. – 
Jak również dla tych, którzy pracują już 
w zawodzie, ale chcą podnieść swoje 
kwalifikacje. To szczególnie ważne cho-
ciażby dla tych, którzy studia skończyli 
wiele lat temu, gdy nie wykorzystywało 
się jeszcze tylu specjalistycznych pro-
gramów komputerowych. Teraz my ich 
tego nauczymy. To oferta dla wszystkich 
tych, którym są potrzebne praktyczne 
umiejętności. 

Co ciekawe, jeśli absolwent liceum nie 
ma matury, to też może rozpocząć naukę.

- Jeśli w trakcie nauki ją zda i przy-
niesie nam dyplom, to uzyska od nas 
tytuł dyplomowanego specjalisty – 
mówi dr Bożena Piechowicz. – Ale je-
śli stwierdzi jednak, że matura nie jest 
potrzebna, to wtedy dostanie dyplom 
specjalisty. 

PRACODAWCY SZUKAJĄ 
SPECJALISTÓW 

Oferta takiego kształcenia powstawa-
ła w wyniku konsultacji z pracodawcami. 

- Postanowiliśmy ich zapytać, jakich 
pracowników potrzebują najbardziej – 
mówi pełnomocnik rektora ds. rozwoju 
Aneta Dmowska-Pycka. – Wybrali-

śmy te najbardziej deficytowe. 
Jakie kierunki zostaną utworzone? 
- Jednym z najbardziej poszuki-

wanych na rynku okazał się kierunek 
informacja medyczna – dodaje Aneta 
Dmowska-Pycka. – Właściciele przy-
chodni i firm medycznych mówili, że 
potrzeba im profesjonalnie przygoto-
wanych sekretarek medycznych, spe-
cjalistów ds. rejestracji, koordynatorów 
pacjentów, jak również specjalistów ds. 
rozliczeń z NFZ. 

Osoby, które ukończą ten kierunek 
będą również przygotowane do opraco-
wywania raportów, które firmy muszą 
wysyłać do GUS, NFZ czy Ministerstwa 
Zdrowia, jak też do współpracy z leka-
rzami w sprawach administracyjnych. 

- To znaczna oszczędność dla wła-
ścicieli przychodni – dodaje dr Bożena 
Piechowicz. – Oni wiedzą, że lekarz nie 
może się zajmować sprawami admini-
stracyjnymi. Ten czas może poświecić 
na leczenie i konsultacje, bo za to mu 
przecież płacą. 

Na Collegium Mazovia powstaną 
również kierunki związane z budownic-
twem: projektowanie i kosztorysowanie 
oraz modelowanie informacji o budynku. 

- Na rynku budowlanym mamy 
prawdziwy boom – dodaje Aneta 
Dmowska-Pycka. – Specjalistów do 
kosztorysowania potrzeba już od daw-
na. To specyficzna praca, bo wymaga 
znajomości nowoczesnych programów 
komputerowych i my przez 1,5 roku bę-

dziemy tego uczyć. Z kolei po ukończe-
niu kierunku „Modelowanie informacji 
o budynku” absolwent może pracować, 
jako asystent inżyniera, architekta czy 
konstruktora. 

Kolejnym kierunkiem proponowa-
nym przez Collegium Mazovia jest han-
del i dystrybucja. 

- Chcemy wykształcić doradcę klien-
ta, czyli osobę, która będzie profesjonalnie 
przygotowana do pracy w handlu – mówi 
pani rektor. – W czasie pandemii część 
handlu przeniosła się do mediów społecz-
nościowych. I tego też chcemy nauczyć. 

Atrakcyjnym kierunkiem jest rów-
nież rachunkowość komputerowa. 

- Na pewno to duża szansa dla tych, 
którzy kierunek rachunkowość skończy-
li dość dawno temu. Teraz są zupełnie 
nowe programy. My ich nauczymy jak 
dobrze poruszać się w kadrach i pła-
cach. To kierunek dla tych, którzy chcą 
pracować w biurach rachunkowych i 
w różnych instytucjach finansowych. 
Ostatnim nowotworzonym kierunkiem 
jest administracja i finanse. 

- W mniejszych firmach, gdzie nie 
ma kilku sekretarek jedna osoba musi 
łączyć prowadzenie sekretariatu, fak-
turowanie czy też przygotowywanie 
dokumentów kadrowych i płacowych – 
mówi pani rektor. – My nauczymy tego 
w trzy semestry. 

Rekrutacja na wszystkie kierunki 
rozpocznie się 6 lipca. 

JUSTYNA JANUSZ


