
Dwujęzyczne Liceum
Uniwersyteckie

NA ROK SZKOLNY

2021/22 

Liceum.
Uniwersyteckie.
Rzeszow

www.liceum.ur.edu.pl

GDZIE?

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie
im. S. Barańczaka w Rzeszowie

Rzeszów, Kampus Rejtana

PRZESTRZEŃ,
KTÓRA MOTYWUJE

Wierzymy, że zmiana świata na lepszy i piękniejszy 
zaczyna się w naszej szkole. Przyjazna przestrzeń 
edukacyjna sprzyja kreatywności i kształtuje wraż-
liwość estetyczną oraz pomaga budować relacje.

Klasy zostały wyposażone w nowoczesne sprzęty 
multimedialne, a biblioteka szkolna obejmuje 
najnowsze publikacje. Wszystko razem stymuluje 
do poszukiwania innowacyjnych pomysłów oraz 
czerpania prawdziwej przyjemności z nauki. 

tel. 17 872 12 81liceum@ur.edu.pl



O NAS

DLACZEGO MY?

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanis-
ława Barańczaka to nowoczesna szkoła, która 
powstała z inicjatywy społeczności Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Kształcenie dwujęzyczne jest prowadzone w zak-
resie języka angielskiego i pozwala na biegłe po-
sługiwanie się nim w różnych dziedzinach życia. 
Rozwijamy kreatywność, uwzględniając najnowsze 
tendencje edukacyjne w duchu poszanowania 
europejskich tradycji i wartości. 

  jesteśmy dwujęzyczni i wielokulturowi

  kształcimy interdyscyplinarnie

  realizujemy autorskie programy nauczania

  lubimy niestandardowe lekcje
poza budynkiem szkolnym

  uczymy współpracy, a nie rywalizacji

  gwarantujemy kameralne grupy klasowe

  słuchamy i inspirujemy

  zachęcamy do pogłębiana
zainteresowań

   JAK?

Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy. Misją szkoły jest 
kształcenie, które pozwala na rozwój zdolności 
i talentów bez presji. Wpajamy uczniom wiarę 
w siebie, aby osiągali sukcesy na miarę indywidu-
alnych możliwości.

ROZWIJAMY KOMPETENCJE
ZAWODOWE

KLASA MEDICAL SCIENCE
Profil medyczny przygotowujący do studiów na kie-
runkach medycznych, inżynierskich, biotechnolo-
gicznych.

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

Profil matematyczno-przyrodniczy z technologią 
informacyjną przygotowujący do studiów na kie-
runkach ścisłych.

KLASA LAW & JOURNALISM

KLASA SCIENCE & IT

LEKCJE AKADEMICKIE

Przedmioty rozszerzone są realizowane w  kame-
ralnych grupach i przygotowują do wybranych 
kierunków studiów.

Nasi uczniowie uczestniczą w badaniach nauko-
wych prowadzonych w laboratoriach uniwer-
syteckich (m.in. fizycznych, chemicznych, biolo-
gicznych) oraz wykonują doświadczenia z wyko-
rzystaniem profesjonalnego sprzętu i opro-
gramowania.AF
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S Lubimy razem spędzać czas i dużo się śmie-

jemy. Rozwijamy pasje na zajęciach dodat-

kowych: sportowych, filmowych, progra-

mowania, teatralnych i historii sztuki.

Profil artystyczno–humanistyczny przygotowujący 
do studiów na kierunkach artystycznych: architek-
tura, scenografia, wzornictwo, grafika kompute-
rowa, kulturoznawstwo oraz międzywydziałowych 
humanistycznych.

KLASA ARCHITECTURE & DESIGN


