Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
RADOMSKI UNIWERSYTET = BŁYSKAWICZNY ROZWÓJ
65 lat tradycji, 40 kierunków, ponad 100 specjalności i aż 7 tysięcy STUDENTÓW!
Tu innowacja idzie w parze z tradycją.
Czemu Radom? A czemużby nie? Radom położony jest w centralnej Polsce, w południowej
części Niziny Mazowieckiej. Ma około 222 000 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 11 180 ha.
Jest czternastym miastem Polski pod względem liczby mieszkańców i największym, poza
Warszawą, w województwie mazowieckim. Miasto leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków
komunikacyjnych: przy międzynarodowej trasie E7 łączącej Gdańsk z Budapesztem przez
Warszawę i Kraków, krajowej T12 (Lublin-Łódź), tu też zaczyna się krajowa trasa nr 9 łącząca
Radom z Rzeszowem. W Radomiu krzyżują się szlaki kolejowe łączące północ Polski
z południem i wschód z zachodem.
Odległości do największych miast Polski:


Warszawa – 100 km;



Kraków – 192 km;



Łódź – 135 km;



Wrocław – 316 km;



Poznań – 358 km;



Gdańsk – 442 km;



Szczecin – 585 km;



Bydgoszcz – 322 km;



Lublin – 106 km;



Katowice – 255 km.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, czyli
dawna Politechnika Radomska, to największy ośrodek akademicki w okolicy. Jest to
jedyna publiczna uczelnia wyższa w regionie. Wydziały Uniwersytetu położone są w niedalekiej
odległości od siebie, sprawiając, że kandydat z pewnością szybko odnajdzie się w nowym,
naukowym ośrodku.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
mieszczą się w tym samym budynku, przy ul. Chrobrego 31.
Nieopodal znajdują się też: Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – ul. Chrobrego 27.
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Idąc w kierunku centrum, mijamy kolejne wydziały położone wokół budynku Rektoratu:
Wydział Informatyki i Matematyki – ul. Malczewskiego 20A, Wydział Sztuki –
ul. Malczewskiego 22 oraz Wydział Transportu i Elektrotechniki – ul. Malczewskiego 29.
Jedynie Wydział Mechaniczny jest położony dalej, ale za to nad malowniczym ośrodkiem
rekreacyjnym, zalewem na osiedlu Borki, otoczonym plażą i drzewami – przy ul. Krasickiego
54.

DOJAZD DO UCZELNI
Po Radomiu można podróżować korzystając z 26 linii autobusowych. Ceny biletów są
umiarkowane - jednorazowy ulgowy kosztuje 1,50 zł. Za miesięczny bilet na wszystkie linie
student zapłaci 40 zł. Można zdecydować się na bilet trzymiesięczny - 110 zł, lub taki, który
jest ważny przez 150 dni - 170 zł. Gmina Miasta Radom wprowadziła kartę miejską,
modernizując system biletowy i ułatwiając wielu studentom kontrolę wydatków i zwiększając
ich oszczędności.

MIASTECZKO AKADEMICKIE
Studencki raj. Zielono, pięknie, z miejscem na wspólne grillowanie ze znajomymi. Wszędzie
blisko: na uczelnię, do nowoczesnej biblioteki oraz do akademików. Dobrze rozwinięta
infrastruktura rozrywkowa i niższe koszty utrzymania niż w stolicy to z pewnością karta
przetargowa radomskiej uczelni.
AKADEMIKI: Wielu studentów dojeżdża do uczelni, jednak dla niektórych odległość jest zbyt
duża i w takim wypadku należy zadbać o swoje lokum. Trzeba mieć wtedy na uwadze przede
wszystkim akademiki. Nasz Uniwersytet oferuje przyszłym studentom możliwość zatrzymania
się w jednym z trzech Domów Studenta, są to: Walet, Wcześniak i Bliźniak. Wszystkie
znajdują się na Osiedlu Akademickim. Ceny wynajęcia miejsca w akademiku zaczynają się już
od 300 zł. Domy studenta dysponują pokojami jedno- i dwuosobowymi. Większość jest świeżo
po generalnym remoncie. Akademik, poza legendarnym miejscem spotkań kulturalnotowarzyskich, jest świetnym rozwiązaniem na początek studiów, bo często właśnie tam
zawiązują się nowe znajomości i w grupie łatwiej jest się odnaleźć w nowym miejscu.
Szczegółowe informacje na temat miejsc w Domach Studenckich znajdują się na naszej
stronie: http://uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=3553
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA: Dla studentów poszukujących alternatywy sugerujemy
ogłoszenia dotyczące tzw. stancji. Wielu nowych mieszkańców Radomia decyduje się na
wynajęcie pokoju bądź mieszkania studenckiego. Wynajmując pokój lub mieszkanie od osoby
prywatnej należy liczyć się z większymi kosztami. Wynajęcie kawalerki to wydatek około 600
zł. Często do tego dochodzą dodatkowe koszty za energię lub gaz. Plusem jest to, że zyskuje
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się większą swobodę i ma się do dyspozycji większy metraż niż w akademiku. Niezależnie od
wyboru miejsca zamieszkania, dojazd do każdego z wydziałów jest prosty i szybki, zarówno
komunikacją miejską jak również samochodem czy rowerem, dzięki rozbudowanej sieci ścieżek
rowerowych.

WSPARCIE MATERIALNE
Na naszym Uniwersytecie istnieje szereg programów wsparcia. Począwszy od kredytów
studenckich, przez stypendium Ministra, stypendium Rektora dla najlepszych studentów
i doktorantów, zapomogi aż do

stypendium socjalnego. Uczelnia udziela materialnego

wsparcia, by skupić się na najważniejszych sprawach, czyli rozwoju i nauce.

AKTYWNOŚĆ POZA UCZELNIĄ
Uczelnia dba również o wszechstronny rozwój swoich studentów. Na wielu wydziałach
funkcjonuje wiele kół naukowych, m.in. Koło Naukowe Anglistów, Germanistów,
Dziennikarzy, „Wspierania zdolności” im. J. Korczaka czy nawet świeżo powstałe koło naukowe
DRON-K, zrzeszające miłośników obiektów latających, jeżdżących lub pływających.
Dla wielbicieli aktywności fizycznej mamy Studencki Klub Jeździecki, czy AZS Uniwersytet T-H
Radom. Można również korzystać z hali sportowej i basenu, w ramach zajęć z wychowania
fizycznego, miłośnicy muzyki odnajdą się w Chórze Akademickim, natomiast młodzi artyści
z Wydziału Sztuki wystawiają swoje prace, m.in. w radomskich galeriach sztuki.

ŻYCIE STUDENCKIE
Największym studenckim świętem bezapelacyjnie są JUWENALIA, tradycyjnie odbywające
się na przełomie maja i czerwca. Organizowane są co roku przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studenckiego (URSS) wspólnie ze Zrzeszeniem Studentów Polskich (ZSP) oraz kilkoma
uczelniami niepublicznymi. Jest to jedyna tego typu impreza w regionie radomskim.
Studencka wiosna to coś więcej niż tylko kilka dni świętowania, jest to niepowtarzalne zjawisko
mające swoje edycje w każdym większym mieście w Polsce. Nawiązując do studenckich
tradycji, to wydarzenie ma za zadanie pokazać całemu miastu, że studenci w nim są i stanowią
najbardziej kreatywną i rozrywkową grupę. Juwenalia odbywają się na wielu płaszczyznach nie
tylko rozrywkowej, ale też kulturalnej, sportowej i charytatywnej. URSS, chcąc podnieść
prestiż, renomę i dostępność juwenaliów, organizuje koncerty bezpłatne. Sztandarowymi
elementami z pewnością są wydarzenia sportowe i kulturalne, a także tematyczny korowód.
Wiosna Studencka to także wiele innych, często spontanicznych, studenckich inicjatyw.

3

Podczas tych kilku dni, w czasie których każdy student ma okazję odpocząć od codzienności
i zakosztować rozrywki na wysokim poziomie.
Zanim przyszły student dotrwa do juwenaliów, przed rozpoczęciem roku akademickiego
organizowane są OBOZY ZEROWE. To najlepsza okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej
o życiu radomskich studentów. Od nich wszystko się zaczyna! Obozy zerowe organizowane
przez UTH Radom i Zrzeszenie Studentów Polskich, mają wieloletnią tradycję i doświadczenie
w dziedzinie integracji studenckiej. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę na temat studiów i nie
poczujesz się zdezorientowany, wkraczając w mury uczelni.

Nawiążesz cenne znajomości

i poznasz ludzi, którzy na pewno potem Ci pomogą.
Spragnionych większych emocji ucieszy fakt, że Radom organizuje też imprezy
o wieloletniej tradycji, jak Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, ściągające co dwa
lata tłumy miłośników podniebnych akrobacji. Kultura w Radomiu też ma się dobrze. We Wsoli,
tuż za miastem, znajduje się Muzeum Witolda Gombrowicza. W samym Radomiu można
odwiedzić Muzeum Jacka Malczewskiego oraz Teatr Powszechny. W centrum znajduje się także
nowoczesne Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", powstałe z inicjatywy
Andrzeja Wajdy.

LOKALE, KLUBY, MIEJSCA SPOTKAŃ
Rok akademicki tętni życiem w naszym mieście. Wiele tutejszych klubów zapewnia nam klimat,
którego młodzi studenci oczekują najbardziej. ALCHEMIA, przy miasteczku akademickim,
czy ALIBI, obok Rektoratu – to najpopularniejsze i najchętniej odwiedzane studenckie kluby,
ponieważ, oprócz regularnych imprez, organizowane są tam koncerty. Popularnością cieszy się
też Game Bar przy Placu Jagiellońskim. W tym miejscu można zagrać w paintball laserowy,
pograć na konsolach, grać w planszówki, tańczyć i wziąć udział w karaoke, czyli po prostu
dobrze się bawić. Najczęstszym miejscem spotkań są fontanny na ul. Żeromskiego, położone
przy deptaku w centrum miasta.
Nurtującą sprawą dla każdego młodego żaka w nowym mieście jest to, GDZIE MOŻNA
TANIO I DOBRZE ZJEŚĆ. Oprócz niedrogiej stołówki na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Prawnych, naprzeciwko znajduje się całe pasmo pizzerii i kawiarni. Niedaleko też, na Osiedlu
Akademickim, znajdziemy oryginalny lokal Matrioszka, serwujący dania kuchni wschodniej.
W sam raz na studencką kieszeń można również smacznie zjeść dwudaniowy obiad w jednym
z trzech lokali NieNaŻarty – za jedyne 11zł.

PRACA DLA STUDENTA, OFERTY STAŻY
Staże przygotowują do podjęcia konkretnej pracy na właściwym stanowisku. Jeżeli stażysta się
sprawdzi, często otrzymuje umowę o pracę. Nasz Uniwersytet prowadzi Centrum Promocji
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Studentów i Absolwentów. Celem Biura Karier jest przygotowanie studentów
i absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy. Na stronie http://uniwersytetradom.pl/
w zakładce Biuro Karier można znaleźć informacje o praktykach, stażach i ofertach pracy.
Udzielane są porady i informacje jak atrakcyjnie przedstawić się swojemu przyszłemu
pracodawcy np. poprzez dobrą autoprezentację i ciekawe CV. Centrum działa przy Dziale
Spraw Studenckich.
Przed studentami UTH otwiera się wachlarz różnorakich ofert pracy na terenie Radomia.
Należą do nich między innymi stanowiska w inwentaryzacji, telemarketingu czy też
gastronomii. Typ pracy w wielu przypadkach jest dopasowywany na podstawie grafiku. Można
spotkać się z przyjaznym podejściem pracodawcy, zaś warunki są przynajmniej zadowalające.
Oferty pracy zamieszczane są na tablicach informacyjnych w okolicach uczelni oraz na wielu
portalach z ogłoszeniami, m.in. Gumtree, OLX czy Allegro. Jedyne czego potrzebujemy,
aby zacząć działać w kierunku znalezienia pracy, to plik z naszym CV.

ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ ŻYCIA!
Informacje o Uniwersytecie najłatwiej znaleźć w Internecie wpisując adres Uczelni:
www.uniwersytetradom.pl. Strona dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim oraz
rosyjskim. Jest ona przejrzyście zbudowana i na bieżąco aktualizowana. Szczegóły dla osób
zainteresowanych studiowaniem na UTH Radom można odnaleźć w zakładce REKRUTACJA.
Opisane są tam wszystkie kierunki dostępne na uniwersytecie, a także informacje dla
obcokrajowców.
Aplikacja

na

studia

jest

szybka

i

prosta.

Wystarczy

zalogować

się

na

stronie

http://sirk.uniwersytetradom.pl i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Zapraszamy Cię na studia w UTH Radom!
Przygotowali:
Amanda Grzmiel
Paulina Wąsik
Karol Molasy
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