
the best
is yet
to come  

 



Jeśli marzysz o tym, 
by w przyszłości studiować:

kierunki medyczne dziennikarstwo

psychologię architekturę

prawo języki obce...

… zostać przedsiębiorcą i kierować 
swoim życiem lub studiować za granicą…

ta szkoła jest
dla Ciebie!



Dwujęzyczne
Liceum Uniwersyteckie

Kształcenie dwujęzyczne jest prowadzone w zakresie 
języka angielskiego i pozwala na biegłe posługiwanie się 
nim niezależnie od zawodu i branży. 

Nowoczesna szkoła to inicjatywa społeczności 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rozwijamy kreatywność, wykorzystując nowoczesne 
metody nauczania, wspieramy samodzielność 
i niezależność, szanując przy tym tradycję i wartości.

im. Stanisława Barańczaka



 

Misją szkoły jest kształcenie, które pozwala na rozwój zdolności i talentów bez presji.
Wpajamy uczniom wiarę w siebie, aby osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości.

Let’s  your journey start

www.liceum.ur.edu.pl liceum.uniwersyteckie.rzeszow



Profile klas

Medical
& science
Profil medyczny 
przygotowujący do 
studiów medycznych, 
inżynierskich 
i biotechnologicznych.

Profil prawno-
dziennikarski 
przygotowujący do 
studiów prawno-
administracyjnych, 
dziennikarskich, 
ekonomicznych.

Law
& journalism

Profil matematyczno-
fizyczny z technologią 
informacyjną 
przygotowujący do 
studiów na
kierunkach ścisłych. 

Science
& IT

Autorski profil z lekcjami 
rysunku odręcznego, 
zajęciami z grafiki 
komputerowej i historią
sztuki przygotowujący 
do studiów 
humanistycznych oraz 
artystycznych 
(m. in. architektury, 
scenografii, wzornictwa, 
grafiki komputerowej, 
kulturoznawstwa 
i reklamy).

Architecture
& design

nowość



Change your thoughts
and you change your world

www.liceum.ur.edu.pl liceum.uniwersyteckie.rzeszow

Norman Vincent Peale



Dlaczego my?

•  Uczymy interdyscyplinarnie

•  Realizujemy autorskie programy nauczania

•  Jesteśmy dwujęzyczni i wielokulturowi

•  Gwarantujemy kameralne grupy klasowe

•  Zachęcamy do pogłębiana zainteresowań

•  Słuchamy i inspirujemy

•  Lubimy niestandardowe lekcje - nie zawsze w klasie

•  Uczymy współpracy, nie rywalizacji



Możliwość wyboru ROZSZERZEŃ
Uczniowie, przy wsparciu nauczycieli, decydują które przedmioty będą realizować w zakresie rozszerzonym.

www.liceum.ur.edu.pl liceum.uniwersyteckie.rzeszow



Lekcje
akademickie

•  Projekty grupowe są realizowane w kameralnych zespołach

•  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego 
sprzętu i oprogramowania

•  Zapewniamy dostęp do zasobów biblioteki UR oraz baz 
naukowych

•  Przedmioty rozszerzone przygotowują do wybranych 
kierunków studiów

•  Nasi uczniowie uczestniczą w badaniach naukowych
prowadzonych w laboratoriach Uniwerytetu Rzeszowskiego
(m.in. fizycznych, chemicznych, biologicznych)
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Wiemy co robić, aby szkoła
otwierała nowe horyzonty
i dawała uczniom kompetencje
niezbędne do kreowania
nowoczesnego świata.



W DLU powstają
innowacyjne
pomysły

•  innowacyjnemu kształceniu

•  budowie relacji

•  czerpaniu przyjemności z nauki

Nowoczesne sale, infrastruktura Uniwersytetu 
oraz akademicki klimat sprzyjają:

•  kreatywności

•  kształtowaniu wrażliwości 



Learning never ends...

Uczniowie o ukierunkowanych zainteresowaniach i ponadprzeciętnych zdolnościach 
mają możliwość kształcenia indywidualnego.

www.liceum.ur.edu.pl liceum.uniwersyteckie.rzeszow



Zdobędziesz
umiejętności

•  biegłego posługiwania się językiem angielskim 
oraz drugim wybranym (dodatkowym)  

•  wytyczania i realizacji celów

•  efektywnej organizacji czasu pracy

•  współpracy w zespole



After
classes

Lubimy razem spędzać czas
i przekraczamy granice 
oczywistości.

Rozwijamy pasje i zainteresowania
na zajęciach dodatkowych: 
sportowych,filmowych, teatralnych 
i programowania oraz uczestnicząc 
w innych wydarzeniach.



O nas

Kadra jest świetnie wykwalifikowana pod kątem matury i podejścia 
do ucznia. Największym atutem tej szkoły jest dwujęzyczność 
i mała liczba uczniów. Dodatkowe godziny języka angielskiego 
na pewno nam się przydadzą na maturze jak i w dorosłym życiu, 
a dzięki Native Speakerom mamy możliwość nauki pod okiem 
rodowitych mieszkańców krajów angielskojęzycznych. Szkoła oferuje 
też udział w licznych projektach, więc każdy znajdzie coś dla 
siebie. Jeśli ktoś chce, aby liceum było czasem, kiedy świetnie 
przygotuje się do matury to jest to najlepsza szkoła.

DLU jest wyjątkową szkołą i ciężko znaleźć w Rzeszowie podobną.

Patrycja   klasa II| 



O nas

Konrad   klasa II| 

No i mamy najlepszą wychowawczynię pod słońcem.

Jeśli mam być szczery to DLUR był świetnym wyborem pod 
względem polepszania moich umiejętności języka 
angielskiego. Moje słownictwo oraz wymowa, znacznie 
poprawiły się dzięki zajęciom z naszymi native speakerami.

Dla mnie - nasza szkoła to takie małe kółko przygód.
Bardzo przyjemni ludzie, nauczyciela i atmosfera w całości. 

Anastasia  klasa II | 



O nas Kasia    klasa II|

Bardzo lubię pomocnych nauczycieli i ich kontakt 
z uczniami, małą ilość osób w szkole, nowoczesne sale 
oraz nasze pufy do relaksu podczas przerw. Dzięki DLUR 
rozwijam swoje hobby jakim jest psychologia czy biologia. 
Biorę udział w kółku psychologicznym, które jest 
prowadzone w ciekawy sposób. Podczas zajęć robimy 
eksperymenty i poszerzamy swoją wiedzę poprzez 
przyswajanie psychologicznych zagadnień.

Dwujęzyczne lekcje rozwijają nam wszystkim kompetencje 
językowe, mamy duży zasób słownictwa i potrafimy 
wypowiadać się na różne, nawet te skomplikowane tematy.



O nas Tomek    klasa I|

Nauczyciele wykonują swój zawód z pasją. Lekcje są 
dobrze zorganizowane, mamy dodatkowo przedmioty 
z native speakerami.

Rozwijam swoje pasje na  kółku informatycznym, 
filozoficznym, teatralnym oraz chemicznym. Są one dobrym 
dodatkiem do lekcji i pozwalają na rozszerzenie swojej 
wiedzy. 

Najbardziej w szkolę podoba mi się przyjazna atmosfera. 
Muszę przyznać, że ta szkoła przyciąga bardzo 
dobrodusznych ludzi. Lubię otwarty kontakt z nauczycielami. 
Dzięki niemu, gdy czegoś nie wiemy, chcemy się poradzić 
lub pogadać, można spokojnie do nich podejść.
DLU oferuje wiele możliwości samorozwoju. Dzięki tej szkole 
uczę się teraz pisać opowieści, rysować, śpiewać.  



Ada  klasa I  | 

W DLU najbardziej lubię atmosferę, jesteśmy dla siebie jak 
rodzina. Jedną z moich pasji jest język angielski, więc jak 
najbardziej ją rozwijam podczas dwujęzycznych lekcji. Na 
początku było trudno, ale teraz nie mam żadnych 
problemów z nimi. Z pewnością pomagają w rozwijaniu 
języka. To, że jest to dwujęzyczna szkoła nie znaczy, że 
idąc tutaj już musicie mieć perfekcyjny język! Każdy 
popełnia błędy, a szkoła i nauczyciele pomagają nam 
szlifować język. Bardzo lubię moje liceum, ponieważ są 
w nim małe klasy, w których łatwo się uczyć oraz nie ma 
gwaru i szumu.

Ogólnie mówiąc, bardzo cieszę się,
że wybrałam właśnie DLU, a nie inną szkołę!

O nas



Osobliwa klasa III

Chcemy Państwu ogromnie podziękować za te trzy lata 
wspólnej pracy. Zdajemy sobie sprawę ile wysiłku 
Szanowne Grono Pedagogiczne włożyło w naszą 
edukację i wychowanie. Mamy świadomość, że 
ta współpraca nie zawsze była łatwa, ale Państwa 
doświadczenie i zaangażowanie pozwalało zawsze 
wybrnąć z kryzysowych sytuacji.

Drodzy Nauczyciele!

Chcemy podziękować za to, że ostatnie trzy lata były nie tylko ogromnym zastrzykiem wiedzy, ale również 
obszerną lekcją wychowania. Dziękujemy, że w momentach w których zawodziliśmy, mogliśmy liczyć zarówno 
na krytykę, jak i pomoc. Dziś wiemy, z jak bardzo otwartą kadrą mieliśmy możliwość współpracować. I właśnie 
dzięki tej otwartości wierzymy, że nasze drogi nigdy do końca się nie rozejdą i z przyjemnością będziemy 
wspólnie wspominać te trzy lata nauki. Przyzwyczajenie do komfortu, nieustannego motywowania i poświęcania 
nam uwagi, być może przypłacimy serią rozczarowań w nowej rzeczywistości. Wiemy jednak, że dzięki Państwu 
jesteśmy na nią gotowi i postaramy się, by na etapie, kiedy samorealizacja będzie już jedynie naszą własną 
inicjatywą, Państwa wysiłki nie poszły na marne. Przepraszając wszystkich za przesyt słowa "dziękujemy", 
żegnamy się z Państwem i młodszymi kolegami oraz życzymy im powodzenia.



Intelligence
without
ambition
is a bird
without wings

Salvador Dali



Czekamy
na Ciebie!

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. S. Barańczaka w Rzeszowie
ul. prof. St. Pigonia 1, Budynek A0 (kampus Rejtana)

17 872 12 81  liceum@ur.edu.pl

www.liceum.ur.edu.pl

liceum.uniwersyteckie.rzeszow


