Profil
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

biologia

chemia

język angielski lub matematyka

MEDYCZNY (BIOLOGICZNO – CHEMICZNY)
Rozwój predyspozycji

Perspektywa zawodowa

W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania z biologii i
chemii. Przedmioty
te od klasy drugiej będą realizowane
w
maksymalnej ilości godzin. Dzięki temu będziesz
mogła/mógł doskonalić swoje umiejętności na zajęciach
laboratoryjnych
prowadzonych
w profesjonalnie
wyposażonych
pracowniach.
Organizowane
będą
pozalekcyjne zajęcia rozszerzające Twoją wiedzę.
Atrakcyjność wybranego przez Ciebie profilu zwiększą
liczne wyjazdy edukacyjne
(m. in. na zajęcia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym
UR, do placówek ochrony przyrody), prelekcje
pracowników uczelni
i Sanepidu oraz możliwość udziału
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Będziesz mogła/mógł uczestniczyć
w realizacji
projektów edukacyjnych

Przygotujesz się do matury
i studiów na wielu kierunkach uniwersyteckich oraz
politechnicznych (medycyna, stomatologia, farmacja,
weterynaria, biologia, biotechnologia, analityka medyczna,
inżynieria biomedyczna, chemia, chemia medyczna,
ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia,
psychologia, ogrodnictwo, technologia żywności, dietetyka
i wielu innych

Profil

MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

Rozwój predyspozycji

matematyka

W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania przede
wszystkim matematyką i przedmiotami przyrodniczymi.
Po pierwszym semestrze klasy pierwszej dokonasz wyboru
trzeciego przedmiotu realizowanego
w zakresie
rozszerzonym. Dzięki temu stworzysz swój indywidualny
profil edukacyjny.
W ramach kształcenia w tym profilu zajęcia prowadzone
będą
w profesjonalnie wyposażonych
pracowniach. Organizowane będą pozalekcyjne zajęcia
rozszerzające oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Atrakcyjność wybranego przez Ciebie profilu zwiększą
liczne wyjazdy edukacyjne, prelekcje
pracowników
uczelni oraz możliwość udziału
w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz technicznych.
Będziesz mogła/mógł uczestniczyć
w realizacji
projektów

chemia

fizyka lub biologia
lub geografia lub historia
(grupy między oddziałowe)

Perspektywa zawodowa

Przygotujesz się do matury
i studiów na wielu kierunkach politechnicznych i
uniwersyteckich (mechatronika, mechanika i budowa
maszyn,
lotnictwo,
robotyka,
automatyka,
elektrotechnika,
budownictwo,
matematyka
stosowana, inżynieria biomedyczna, zarządzanie,
medycyna, farmacja, ekonomia, prawo, informatyka,
rekreacja i turystyka, inżynieria środowiskowa).

Profil

POLITECHNICZNY

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

Rozwój predyspozycji

matematyka

W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania przede
wszystkim matematyką i przedmiotami przyrodniczymi.
Po pierwszym semestrze klasy pierwszej dokonasz wyboru
trzeciego przedmiotu realizowanego
w zakresie
rozszerzonym. Dzięki temu stworzysz swój indywidualny
profil edukacyjny.
Atutem tej klasy jest znacznie zwiększona liczba godzin
matematyki. Dla zainteresowanych
organizowane będą pozalekcyjne zajęcia rozszerzające
oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki. Atrakcyjność
wybranego przez Ciebie profilu zwiększą liczne wyjazdy
edukacyjne, prelekcje
pracowników uczelni oraz
możliwość udziału w konkursach matematycznych
i olimpiadach przedmiotowych oraz technicznych.
Będziesz mogła/mógł uczestniczyć w realizacji projektów
edukacyjnych

informatyka lub język angielski

fizyka lub geografia
lub biologia lub historia
(grupy między oddziałowe)

Perspektywa zawodowa

Przygotujesz się do matury
i studiów na wielu kierunkach politechnicznych i
uniwersyteckich (mechatronika, mechanika i budowa
maszyn,
lotnictwo,
robotyka,
automatyka,
elektrotechnika,
budownictwo,
matematyka
stosowana, inżynieria biomedyczna, zarządzanie,
ekonomia, informatyka, , inżynieria środowiskowa).

Profil
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

język polski

wiedza o społeczeństwie
lub język angielski

historia lub geografia
lub biologia lub fizyka
(grupy między oddziałowe)

PRAWNICZO-MEDIALNY

Rozwój predyspozycji

Perspektywa zawodowa

W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania przede
wszystkim przedmiotami humanistycznymi.
Po
pierwszym semestrze klasy pierwszej dokonasz wyboru
trzeciego przedmiotu realizowanego w zakresie
rozszerzonym. Dzięki temu stworzysz swój indywidualny
profil edukacyjny.
Przedmiotem dodatkowym będzie „edukacja prawna”, na
którym rozszerzysz swoją wiedzę na temat prawa.
Organizowane będą pozalekcyjne zajęcia zgodne z
Twoimi zainteresowaniami.
Atrakcyjność wybranego
przez Ciebie profilu zwiększą zajęcia w ramach
współpracy z IPN, Muzeum w Przeworsku oraz liczne
wyjazdy edukacyjne (m. in. do TVP Rzeszów, TVN, Radio
Rzeszów). Podczas spotkań z prawnikami oraz lekcji w
sądzie poznasz pracę w wymiarze sprawiedliwości.
Będziesz miała/miał możliwość udziału w projektach
edukacyjnych oraz licznych konkursach
i
olimpiadach przedmiotowych.

Przygotujesz się do matury
i studiów na wielu kierunkach uniwersyteckich oraz
innych uczelni
( filologia polska, psychologia,
filozofia, socjologia, historia, historia sztuki, archeologia,
prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo
narodowe, administracja, socjologia, dziennikarstwo i
wiele innych)

Profil

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

Rozwój predyspozycji

Perspektywa zawodowa

język polski

W tej klasie rozwiniesz swoje zainteresowania przede
wszystkim przedmiotami społecznymi
i
przyrodniczymi. Po pierwszym semestrze klasy pierwszej
dokonasz wyboru trzeciego przedmiotu realizowanego w
zakresie rozszerzonym. Dzięki temu stworzysz swój
indywidualny profil edukacyjny.
W
profesjonalnie
wyposażonych
pracowniach
przyrodniczych będziesz mogła/mógł na lekcjach lub
zajęciach
pozalekcyjnych
doskonalić
swoje
zainteresowania poprzez obserwacje
i eksperyment.
Atrakcyjność wybranego przez Ciebie profilu zwiększą
zajęcia
w ramach współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną
w
Przeworsku, zajęcia w przeworskim przedszkolu oraz
prelekcje pracowników uczelni. Będziesz miała/miał
możliwość udziału w projektach edukacyjnych oraz
licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
.

Przygotujesz się do matury
i studiów na wielu kierunkach uniwersyteckich oraz
innych uczelni
( filologia polska, psychologia,
psychologia społeczna, pedagogika, kulturoznawstwo,
socjologia,
public – relations, dietetyka, zdrowie
publiczne, komunikacja społeczna,
i wiele innych)

wiedza o społeczeństwie
lub język angielski

biologia lub geografia
lub historia lub fizyka
(grupy między oddziałowe)

