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Uniwersytet 
Szczeciński 
w liczbach

ponad 10 500 studentów 
i doktorantów

7 wydziałów

93 kierunki studiów

ponad 1000 
nauczycieli akademickich

19 dyscyplin sportowych 
w ofercie

117 studenckich kół 
naukowych

4 domy studenckie

1581 stypendiów na łączną 
kwotę 11,980 mln zł

współpraca z 400 uczelniami 
zagranicznymi

współpraca z ponad 600
pracodawcami – staże,  
praktyki, szkolenia, warsztaty
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kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Branding miast i regionów • • • •

Business Management • •

Economics and IT Applications •

Ekonomia • • • •

Ekonomiczno-prawny • •

Finanse i rachunkowość • • • •

Gospodarka nieruchomościami •

Gospodarka przestrzenna •

Informatyka i ekonometria • • • •

Informatyka w biznesie • •

Innowacyjna gospodarka miejska • •

International Economics •

Komunikacja i psychologia w biznesie • •

Logistyka • • • •

Logistyka studia inżynierskie • • • •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Przedsiębiorczość i inwestycje •

Public Management •

Rynek nieruchomości •

Turystyka i rekreacja • • • •

Zarządzanie • • • •

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Archeologia • •

Bałtyckie studia kulturowe •

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna •

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami •

Filologia angielska • • • •

Filologia germańska • • • •

wydział ekonomii, finansów i zarządzania

wydział humanistyczny
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kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym •

Filologia hiszpańska • • • •

Filologia norweska •

Filologia polska • •

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru •

Filologia romańska •

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym •

Filozofia • •

Global Communication •

Historia • •

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem • •

Kognitywistyka komunikacji • •

Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie •

Media i cywilizacja •

Menedżer dziedzictwa kulturowego •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie •

Przekład rosyjsko-polski •

Stosunki międzynarodowe • •

Studia nad wojną i wojskowością • •

Studia pisarskie • •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Diagnostyka sportowa • • •

Wychowanie fizyczne • • • •

Zdrowie publiczne • • • •

wydział kultury fizycznej i zdrowia
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kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Biologia • •

Biologiczne podstawy kryminalistyki •

Biotechnologia • •

Eksploatacja zasobów naturalnych •

Fizyka • •

Genetyka i biologia eksperymentalna •

Geografia • •

Geologia • •

Hydrobiology •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Socjologia • •

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne •

wydział nauk ścisłych i przyrodniczych

wydział nauk społecznych

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Animacja kultury • •

Bezpieczeństwo narodowe • • • •

Bezpieczeństwo wewnętrzne • • • •

Edukacja artystyczna •

Management instytucji publicznych i Public Relations • •

Pedagogika • • • •

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza • •

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna • •

Pedagogika resocjalizacyjna • •

Pedagogika specjalna • •

Politologia • •

Praca socjalna • • • •

Psychologia •

Social Sciences •
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kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Familiologia • •

Teologia •

wydział teologiczny

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Matematyka • • •

Mikrobiologia • •

Oceanografia •

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego •

Optyka okularowa •

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego •

wydział prawa i administracji

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Administracja • • • •

Prawo • •

Prawo Internetu i ochrony informacji • •

Prawo medyczne • •

Prawo ochrony zasobów naturalnych •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Prawo służb mundurowych • •

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych • •
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Branding miast 
i regionów

• stosować nowoczesne narzędzia i formy interakcji miast i regionów z oto-
czeniem,

• tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości związane z kreowaniem 
marek lokalnych oraz promocją miast i regionów,

• przygotowywać opracowania diagnostyczne i projektowe na potrzeby 
brandingu, 

• realizować przedsięwzięcia i kampanie brandingowe oraz niezbędne wspar-
cie finansowe i informacyjne.

• kreowanie marek lokalnych
• promocja miast i regionów

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

• menadżer brandingu miast i regionów
• menadżer wizerunku i promocji miast i re-

gionów

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, język polski, WOS grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 

WOS, historia, matematyka, informatyka

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia: 
ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia: 
ocena na dyplomie.

Kandydaci muszą znać język angielski w stopniu 
umożliwiającym studiowanie w tym języku.

Kandydaci muszą znać język angielski w stopniu 
umożliwiającym studiowanie w tym języku.

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
geografia, informatyka, język obcy nowożytny, 
matematyka

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): chemia, 
filozofia, fizyka i astronomia / fizyka, informatyka, 
język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

• agencjach reklamowych działających w obszarze interakcji miejskiej 
i regionalnej,

• firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie pro-
mocji i brandingu jednostek samorządu terytorialnego,

• organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu, zaanga-
żowanych w promocję i branding na poziomie lokalnym i regionalnym,

• urzędach administracji państwowej i samorządowej, związanych z wize-
runkiem, promocją i kształtowaniem interakcji społecznych,

• strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu 
i promocji miast i regionów.

specjalności specjalności

specjalności specjalności

kryteria kwalifikacji
kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia studia ii stopnia

studia i stopnia studia i stopnia

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

Business Management

• podejmować prawidłowe decyzje oparte na zastosowaniu metod i technik 
zarządzania,

• korzystać z narzędzi i technik  komunikacji i współpracy w zespole,
• przygotowywać i prowadzić działania marketingowe w formie tradycyjnej 

i w Internecie,
• stosować techniki wspomagania kreatywności i innowacyjności,
• budować trwałe relacje z pracownikami i klientami,   
• rozwiązywać problemy związane z biznesem
• dokonywać analiz rynkowych,
• stosować metody wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach.

• przedsiębiorcy – właściciele małych i średnich firm,
• specjaliści w zakresie szczegółowych obszarów funkcjonalnych przedsię-

biorstwa: ds. kadr, ds. marketingu, ds. rozwoju, ds. jakości, ds. innowacji, 
ds. logistyki i transportu,

• eksperci ds. marketingu/finansów/logistyki i transportu/innowacji,
• analitycy biznesowi,
• menedżerowie projektów.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

studia w języku angielskim
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nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako: nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się:

Economics and 
IT Applications

• podstaw ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania i informatyki,
• projektować i programować systemy informatyczne,
• analizować krajowe i zagraniczne zjawiska rynkowe – zarówno na poziomie 

przedsiębiorstwa, organizacji publicznej, jak i całej gospodarki,
• wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje teleinformatyczne wspo-

magające prowadzenie własnego biznesu i podejmowanie decyzji w jed-
nostkach sektora prywatnego i publicznego,

• zarządzać informacją, projektami i zespołami,
• wdrażać innowacyjne projekty i systemy informatyczne.

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

• analityk gospodarczy
• ekonomia menedżerska

• analityk biznesu
• decyzje menedżerskie

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia – 
w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dy-
plomie i średnia z przebiegu studiów;  w przypadku 
studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

grupa ii język angielski
grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

• analitycy danych,
• samodzielni analitycy biznesowi,
• specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi teleinformatycznych wspierających 

podejmowanie decyzji,
• specjaliści i kierownicy projektów gospodarczych,
• specjaliści w samorządach i innych jednostkach regionalnych,
• IT Project Manager,
• kierownicy projektów ds. wdrożenia technologii,
• właściciele i pracownicy firm konsultingowych.

specjalności specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji
kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

studia i stopnia studia i stopniaEkonomia

• analizować rynki i przygotowywać raporty ekonomiczne,
• autoprezentacji i pracy w zespole,
• analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębior-

stwach oraz gospodarce lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynaro-
dowej,

• posługiwać metodami, narzędziami i technikami niezbędnymi do roz-
wiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, 
instytucjach, urzędach,

• zakładać oraz prowadzić małe firmy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej 
lub międzynarodowej,

• wyceniać przedsiębiorstwa i wartości niematerialne.

• specjaliści ds. analiz, diagnozowania, projektowania, planowania, mo-
delowania, programowania oraz prognozowania zjawisk gospodarczych 
w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,

• kierownicy w działach ekonomicznych, personalnych w przedsiębiorstwach 
prywatnych i instytucjach państwowych,

• specjaliści ds. negocjacji i zawierania umów z partnerami krajowymi 
oraz zagranicznymi,

• eksperci, doradcy, konsultanci oraz kontrolerzy działalności gospodarczej 
i administracji skarbowej.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

Kandydaci muszą znać język angielski w stopniu 
umożliwiającym studiowanie w tym języku.

studia w języku angielskim
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Ekonomiczno-prawny

• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych,
• rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpreto-

wania,
• prowadzić ewidencję podatkową i dokonywać analiz podatkowych,
• analizować sprawozdania finansowe,
• doradzać w zakresie problemów o charakterze ekonomicznym i prawnym,
• komunikacji interpersonalnej o charakterze ekonomicznym i prawnym.

• sektor prywatny
• sektor publiczny

• doradztwo finansowe i bankowość
• finanse przedsiębiorstwa i podatki
• rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
• technologie cyfrowe w finansach

• Applied Finance
• controlling i rachunkowość zarządcza
• inwestowanie na rynkach finansowych
• rachunkowość finansowa i auditing
• zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

• doradztwo ekonomiczne i prawne
• doradztwo podatkowe

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): język pol-
ski albo język mniejszości narodowej: białoruski, 
litewski lub ukraiński grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 

historia, matematyka, WOS

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia – 
w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dy-
plomie i średnia z przebiegu studiów; w przypadku 
studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
matematyka, filozofia, WOS, geografia grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii język obcy nowożytny grupa iii (jeden przedmiot o wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

• urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
• kancelariach doradców podatkowych, 
• instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym, 
• agencjach państwowych, 
• bankach i domach maklerskich, 
• funduszach inwestycyjnych.

specjalności specjalności

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

studia ii stopnia

studia i stopnia studia i stopniaFinanse  
i rachunkowość

• stosować nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w oparciu o mię-
dzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, 

• prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe,
• przygotowywać plany i analizy finansowe na podstawie informacji rynko-

wych oraz sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej,
• rozliczać zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe i wobec ZUS,
• analizować przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej,
• oceniać projekty gospodarcze oraz zarządzać ich ryzykiem.

• księgowi w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
• analitycy i doradcy finansowi, podatkowi, kredytowi,
• specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych,
• biegli rewidenci, 
• analitycy i maklerzy giełdowi, 
• audytorzy i pracownicy działów controllingu,
• pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów pu-

blicznych.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się:

nauczysz się:
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Gospodarka 
nieruchomościami 

• metod i technik wyceny nieruchomości,
• metod i technik wyceny przedsiębiorstw, 
• przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
• realizować  procedury obrotu nieruchomościami,
• oceniać efektywność inwestowania w nieruchomości,
• planować i organizować realizację wyznaczonych zadań z zakresu gospo-

darki nieruchomościami.

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

• analityk danych przestrzennych
• koordynator lokalnych projektów inwesty-

cyjnych

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS, informatyka, język 
obcy nowożytny

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
język polski, matematyka, WOS

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): język obcy 
nowożytny, matematyka, informatyka, geografia, 
historia, WOS

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): język obcy 
nowożytny, informatyka, biologia, geografia, hi-
storia

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, matematyka, język 
obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): chemia, 
filozofia, fizyka i astronomia / fizyka, informatyka, 
język obcy nowożytny

• urzędach państwowych i samorządowych – w działach zajmujących się 
gospodarką nieruchomościami,

• agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarzą-
dzanie i administrowanie nieruchomościami,

• firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomo-
ściami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, 
wyceną nieruchomości czy inwestowaniem w nieruchomości,

• podmiotach zajmujących się wyceną nieruchomości. 

specjalności specjalności

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

praktyczny

profil

studia i stopnia studia i stopniaGospodarka 
przestrzenna 

• opracowywać analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
• sporządzać lokalne strategie rozwoju i tworzyć przogramy na rzecz kon-

kurencyjności i innowacyjności miast, gmin czy regionów,
• zarządzać miastami, gminami i regionami oraz organizować efektywną 

współpracę międzyregionalną czy zagraniczną,
• sporządzać dokumenty oceniające zasoby i stan środowiska przyrodniczego 

oraz wpływ inwestycji na środowisko, 
• doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz 

ustalania lokalizacji inwestycji.

• specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządo-
wej, np. w wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska,

• pracownicy biur planistycznych, pracowni urbanistycznych i biur projek-
towych,

• pracownicy agencji oraz fundacji rozwoju regionalnego i lokalnego oraz 
instytucji zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty 
regionalne i lokalne,

• pracownicy agencji nieruchomości, firm doradczych i konsultingowych.

poziom

studia inżynierskie I stopnia

stacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się: nauczysz się:
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Informatyka  
i ekonometria

• projektować, wdrażać i programować systemy informatyczne, 
• analizować dane, profesjonalnie wykorzystując metody statystyczne, 
• modelować i symulować procesy gospodarcze,
• wykorzystywać najnowsze narzędzia informatyczne w pracy z danymi,
• stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji,
• stosować narzędzia data science, uczenia maszynowego także w obszarze 

ogromnych zbiorów danych (big data),
• zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi.

• analityk biznesowy IT
• analityk danych – data science

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): informatyka, 
geografia, historia, WOS, matematyka

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): informatyka, 
fizyka i astronomia / fizyka, matematyka

grupa ii język angielski

grupa ii język angielski

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, matematyka, geografia, historia, WOS, fizyka 
i astronomia / fizyka, biologia, chemia, język obcy 
nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geogra-
fia, historia, WOS, biologia, chemia, język obcy 
nowożytny

• doradcy ds. systemów informatycznych w organizacji,
• projektanci/programiści systemów informatycznych,
• analitycy danych,
• specjaliści programujący procesy pozyskiwania danych,
• specjaliści ds. prognozowania i planowania,
• projektanci multimedialni wizerunku firmy,
• administratorzy serwisów internetowych,
• administratorzy sieci komputerowej.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia i stopniaInformatyka 
w biznesie

• projektować interfejsy graficzne,
• tworzyć serwisy internetowe, aplikacje chmurowe na urządzenia mobilne,
• programowania zespołowego z zastosowaniem zaawansowanych metod 

i technik testowania oprogramowania,
• planować przedsięwzięcia internetowe,
• tworzyć autorskie projekty, projektować i wdrażać platformy internetowe,
• zasad pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, analityki in-

ternetowej, e-marketingu,
• kreatywnego projektowania treści reklamowych oraz podstaw zarządzania, 

rachunkowości, ekonomii i finansów.

• programiści,
• webmasterzy,
• testerzy oprogramowania,
• analitycy oraz projektanci aplikacji i serwisów internetowych,
• specjaliści ds. e-marketingu i biznesu elektronicznego,
• specjaliści ds. SEM/SEO oraz analityki internetowej.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

• data mining w analizach ekonomicznych
• systemy informatyczne w przedsiębiorstwach

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia – 
w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dy-
plomie i średnia z przebiegu studiów; w przypadku 
studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia ii stopnia

nasi absolwenci pracują jako:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się: nauczysz się:
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Innowacyjna 
gospodarka miejska 

• zarządzać gospodarką komunalną,
• procedur i mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego miast,
• tworzyć analizy i projekty miejskie,
• projektować i planować innowacyjne rozwiązania współczesnych proble-

mów rozwojowych miast,
• kreować rozwój, budować przewagę konkurencyjną miast i poprawiać 

jakość życia mieszkańców,
• podejmować przedsięwzięcia promujące innowacje w gospodarce miej-

skiej,
• modelować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz tendencje 

i kierunki zmian rozwoju innowacyjnej gospodarki miejskiej przy wyko-
rzystaniu metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): język polski, 
matematyka, geografia, informatyka, język obcy 
nowożytny, język mniejszości narodowej

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): język polski, 
matematyka, geografia, informatyka, język obcy 
nowożytny, język mniejszości narodowej

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): WOS, hi-
storia sztuki, geografia, informatyka, język obcy 
nowożytny, biologia

• urzędach administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach 
związanych z planowaniem rozwoju, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań 
organizacyjnych i technologii,

• w przedsiębiorstwach oferujących miastom innowacyjne technologie  
na stanowiskach doradców i konsultantów,

• instytucjach publicznych, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. 

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia International 
Economics

• modelować i symulować procesy społeczno-gospodarcze w skali krajowej 
i międzynarodowej, 

• stosować techniki informacyjno-komunikacyjne w procesach gospodar-
czych, 

• wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia niezbędne do przeprowa-
dzania analiz i wizualizacji danych, 

• zasad i procedur finansowania projektów oraz wyceny przedsiębiorstw, 
• wykorzystywać kompetencje interpersonalne związane z komunikacją 

i współpracą w zespole. 

• specjaliści ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych, 
• menadżerowie projektów, 
• pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych 

współpracujących z zagranicą, 
• eksperci w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, 
• analitycy i doradcy w urzędach miasta, urzędach marszałkowskich, urzę-

dach wojewódzkich, ministerstwach i strukturach UE.

poziom

studia II stopnia

stacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta. 

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się: nauczysz się:

studia w języku angielskim



28 29Oferta edukacyjna 2023/2024 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Oferta edukacyjna 2023/2024

Komunikacja 
i psychologia 
w biznesie

• identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, 
konsumentów, klientów),

• metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
• rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjo-

nalno-motywacyjnych człowieka,
• praktycznego zastosowania wiedzy z obszaru psychologii w kontekście 

funkcjonowania firm i innych organizacji,
• umiejętności zarządzania zespołami pracowników,
• wspierania kreatywności zespołów,
• behawioralnych metod podejmowania decyzji.

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, matematyka

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): język obcy 
nowożytny, informatyka

grupa iii (jeden przedmiot spośród): język polski, 
biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka

• specjaliści ds. rekrutacji oraz specjaliści ds. rozwoju pracowników w ra-
mach obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach gospodar-
czych,

• specjaliści i menedżerowie sprzedaży,

• specjaliści ds. reklamy i marketingu, ds. 
kreowania wizerunku oraz ds. komunikacji,

• trenerzy biznesu.

specjalności

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Logistyka 

• zarządzać działami logistyki na poziomie strategicznym i operacyjnym, 
• sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, 

z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta, 
• obsługiwać systemy informatyczne zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), 

magazynem (WMS) i transportem (TMS), 
• prowadzić dokumentację jakościową, tworzyć procedury kontroli oraz 

rozliczać i usuwać powstałe problemy, 
• budować, analizować i usprawniać łańcuchy oraz sieci dostaw.

• działach przedsiębiorstw odpowiadających za planowanie zaopatrzenia, 
sterowanie produkcją, zarządzanie magazynem, informatyczną obsługę 
logistyki i transportu, 

• przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
• centrach logistycznych, parkach przemysłowych i logistycznych,
• firmach handlowych, firmach rzeczoznawstwa i kontroli ładunków,
• jednostkach zajmujących się planowaniem i organizowaniem ruchu miej-

skiego,
• jednostkach certyfikujących i audytujących.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

• logistyka w biznesie
• projektowanie i eksploatacja systemów ma-

gazynowych
• transport międzynarodowy

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• logistyka międzynarodowa
• menedżer łańcuchów dostaw
• systemy transportowe i logistyczne

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia 
– w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dy-
plomie i średnia z przebiegu studiów; w przypadku 
studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nasi absolwenci pracują jako:

nasi absolwenci pracują w:

nauczysz się:

nauczysz się:
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Logistyka 

• obsługiwać systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), 
magazynem (WMS), transportem (TMS), planowania materiałowego (MRP), 
analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury, 

• zasad funkcjonowania pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, przetwa-
rzania energii elektrycznej, projektowania sieci elektroenergetycznych,

• indywidualnie i grupowo podejmować decyzje i rozwiązywać problemy 
w obszarze logistyki,

• projektować, wdrażać, zarządzać i usprawniać procesy w łańcuchu dostaw,
• stosować metody i narzędzia optymalizacji procesów logistycznych, 
• identyfikować i zarządzać ryzykiem w działalności logistycznej.

• przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL), 
• działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania 

magazynem, 
• działach zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów,
• parkach przemysłowych i logistycznych,  
• stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,  
• zakładach komunikacji publicznej,
• jednostkach certyfikujących i audytujących.

poziom

studia inżynierskie
I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

• inżynieria systemów energetycznych
• inżynieria systemów logistycznych
• inżynieria transportu lądowego

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• inżynieria jakości usług logistycznych
• logistyka systemów produkcyjnych
• systemy dystrybucji energii

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich co 
najmniej I stopnia; ocena na dyplomie i średnia 
z przebiegu studiów.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Przedsiębiorczość 
i inwestycje

• krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach,

• posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania pro-
blemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem 
instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,

• realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
• zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, 

krajowej lub międzynarodowej.

• innowacje w przedsiębiorstwie
• inwestycje w przedsiębiorstwie

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

• właściciele własnego biznesu, 
• pracownicy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych 

i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych orga-
nizacjach, takich jak instytucje wspierania przedsiębiorczości,

• specjaliści, konsultanci, eksperci ds. analiz, marketingu, inwestycji, 
• liderzy przedsiębiorczości lokalnej, np. na wsi lub w małej miejscowości.

specjalności

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

praktyczny

profil

studia i stopnia

nasi absolwenci pracują w:
nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się:
nauczysz się:
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Public Management

• analizować procesy związane z funkcjonowaniem organizacji sektora 
publicznego, 

• stosować nowoczesne metody zarządzania, ukierunkowane na podnoszenie 
skuteczności i efektywności organizacji, 

• zarządzać jednostkami sektora publicznego, stosując najlepsze praktyki 
zarządzania,

• współpracy administracji publicznej z otoczeniem.

• jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
• organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, zajmu-

jących się promocją edukacji oraz kształtowaniem wizerunku danego 
miasta lub regionu,

• międzynarodowych organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-
-profit,

• jednostkach opieki zdrowotnej.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia Rynek nieruchomości

• przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
• wyceniać nieruchomości,
• oceniać efektywność inwestowania w nieruchomości,
• analizować trendy i zależności na rynku nieruchomości, 
• procedur zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. 

Kandydaci muszą znać język angielski w stopniu 
umożliwiającym studiowanie w tym języku.

• urzędach państwowych i samorządowych – w działach zajmujących się 
gospodarką nieruchomościami,

• agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarzą-
dzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,

• firmach zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, dzia-
łalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną 
nieruchomości czy inwestowaniem w nieruchomości,

• prywatnych firmach zajmujących się wyceną nieruchomości (po uzyskaniu 
państwowych uprawnień zawodowych), zarządzaniem nieruchomościami 
lub/i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

specjalności

kryteria kwalifikacji

poziom

studia II stopnia

poziom

studia II stopnia

stacjonarna

forma

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:

nauczysz się:nauczysz się:

studia w języku angielskim
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Turystyka i rekreacja

• organizować wydarzenia, eventy i imprezy turystyczno-rekreacyjne,
• planować rozwój turystyki i przestrzeni dla turystyki i rekreacji,
• kreować produkty turystyczne i rekreacyjne,
• pilotować i prowadzić grupy turystyczne,
• skutecznie wykorzystywać narzędzia marketingowe w działalności tury-

styczno-rekreacyjnej,
• zarządzać obiektem obsługi turystycznej (w tym obiektem gastronomicz-

nym i hotelarskim),
• organizować oferty turystyczno-rekreacyjne dla klientów indywidualnych 

i dla grup.

• hotelach i innych obiektach bazy noclegowej,
• obiektach gastronomicznych,
• biurach podróży,
• ośrodkach spa & wellnes, sanatoriach,
• punktach informacji turystycznej,
• referatach i wydziałach sportu, turystyki i promocji w gminach, powiatach, 

urzędach marszałkowskich, organizacjach turystycznych,
• we własnych firmach turystycznych i rekreacyjnych,
• stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się turystyką.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna 

forma

ogólnoakademicki

profil

• instruktor rekreacji ruchowej
• menedżer turystyki
• organizator eventów sportowych i tury-

stycznych
• organizator turystyki i podróży

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta. 

Program kierunku ma charakter modułowy, co 
umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej, dopasowanej do preferencji studenta. 

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
język polski, WOS, historia

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, matematyka

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): język obcy 
nowożytny, geografia, informatyka, matematyka, 
biologia

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): chemia, 
filozofia, fizyka i astronomia / fizyka, informatyka, 
język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

specjalności specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia studia i stopnia

• biznes medical spa & wellness
• biznes turystyczny
• turystyka międzynarodowa

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów I stopnia – w przy-
padku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie 
i średnia z przebiegu studiów; w przypadku stu-
diów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia ii stopnia

Zarządzanie

• zakładać i prowadzić własną firmę,
• podejmować trafne decyzje, stosując metody i techniki zarządzania,
• wykorzystywać kompetencje interpersonalne związane z komunikacją 

i współpracą w zespole,
• prowadzić działania marketingowe w Internecie,
• budować relacje z pracownikami i klientami, 
• rozwiązywać problemy biznesowe,
• przeprowadzać analizy biznesowe i rynkowe.

• specjaliści np. ds. kadr, ds. rekrutacji, ds. marketingu, ds. pozyskiwa-
nia środków z funduszy unijnych, ds. rozwoju, ds. strategii, ds. jakości,  
ds. reklamy,

• analitycy biznesowi,
• menedżerowie projektów,
• przedsiębiorcy – właściciele małych firm,
• liderzy biznesu i kreatorzy rzeczywistości gospodarczej.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się: nauczysz się:



36 Oferta edukacyjna 2023/2024 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, WOS, matematyka, informatyka

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny 

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

Zarządzanie 
odnawialnymi 
źródłami energii

• przeprowadzenia rachunku ekonomicznego projektów OZE,
• projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw 

w sektorze energetycznym,
• rozwiązywania problemów lokalizacyjnych projektów i zarządzania pro-

jektami OZE,
• oceny opłacalności inwestycji OZE,
• podstaw projektowania infrastruktury energetycznej,
• identyfikacji obszarów innowacji w energetyce,
• podstaw projektowania i zarządzania systemami i instalacjami w inteli-

gentnych budynkach,
• projektowania instalacji OZE,
• modelowania i symulacji procesów w systemach energetycznych,
• przeprowadzania procedur środowiskowych dla projektów OZE.

• przedsiębiorstwach energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem, dys-
trybucją lub przesyłem energii, 

• koncernach energetycznych,

• przedsiębiorstwach zajmujących się rozwija-
niem projektów odnawialnych źródeł energii 
lub zarządzaniem nimi,

• firmach zajmujących się handlem i obrotem 
energią, 

• przedsiębiorstwach doradczych i consultin-
gowych,

• strukturach zajmujących się polityką ener-
getyczną, odnawialnymi źródłami energii 
czy szeroko rozumianą gospodarką energety- 
czną zarówno organizacji samorządowych, 
jak i administracji państwowej.

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

praktyczny

profil

nasi absolwenci pracują w:

nauczysz się:



i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Archeologia • •

Bałtyckie studia kulturowe •

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna •

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami •

Filologia angielska • • • •

Filologia germańska • • • •

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym •

Filologia hiszpańska • • • •

Filologia norweska •

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Filologia polska • •

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru •

Filologia romańska •

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym •

Filozofia • •

Global Communication •

Historia • •

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem • •

Kognitywistyka komunikacji • •

Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie •

Media i cywilizacja •

Menedżer dziedzictwa kulturowego •

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie •

Przekład rosyjsko-polski •

Stosunki międzynarodowe • •

Studia nad wojną i wojskowością • •

Studia pisarskie • •
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Archeologia

• prowadzić wykopaliska archeologiczne, 
• zabezpieczać, archiwizować i udostępniać znaleziska, 
• dokonywać eksperymentów archeologicznych, dzięki którym można lepiej 

zrozumieć życie ludzi w czasach prahistorycznych, 
• używać warsztatu archeologa w celu poznania swojego otoczenia.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
historia sztuki, WOS, geografia, biologia, chemia, 
fizyka i astronomia / fizyka, język łaciński i kultura 
antyczna

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii język polski

• instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kultu-
rowego, popularyzacją regionu i turystyką,

• muzeach i skansenach, 
• uczelniach wyższych, 
• prywatnych firmach archeologicznych, 
• wojewódzkich urzędach ochrony zabytków.

kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Bałtyckie studia 
kulturowe

• wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy badawczej,
• poznawać i rozumieć mechanizmy kształtujące specyfikę literatury, kultury 

artystycznej i form spędzania czasu wolnego, 
• wykorzystywać wiedzę i umiejętności do realizacji samodzielnych pro-

jektów w sektorze kultury, 
• zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do interpretacji tekstów kul-

tury przydatnych w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej, 
• współpracować przy tworzeniu i realizacji projektów naukowych ukie-

runkowanych na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.

• instytucjach kultury, takich jak galerie, teatry, kina i muzea,
• centrach kultury i stowarzyszeniach,
• redakcjach, wydawnictwach i bibliotekach, 
• jednostkach organizacyjnych współpracy makroregionalnej,
• instytucjach, które realizują projekty edukacyjno-artystyczne.

poziom

studia II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stop-
nia kierunków: archeologia, historia, etnologia, 
etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, 
turystyka, kulturoznawstwo; ocena na dyplomie.

O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, 
w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci 
innych kierunków studiów co najmniej I stopnia. 

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:

zajęcia na kierunku odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych
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Dziennikarstwo 
i komunikacja 
społeczna

• analizować i interpretować przekazy medialne,  
• pisać i redagować teksty,
• tworzyć komunikaty medialne,
• pracować w zespole redakcyjnym.

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii historia lub WOS

• dziennikarze w radiu, telewizji, prasie i nowych mediach, 
• rzecznicy prasowi, pracownicy biur prasowych różnych firm i instytucji, 
• twórcy reklam w agencjach reklamowych, 
• PR-owcy w agencjach kreowania wizerunku (społecznego, publicznego 

i politycznego), 
• redaktorzy w prywatnych i publicznych instytucjach medialnych, 
• wydawcy w redakcjach różnych mediów.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Dziennikarstwo 
i zarządzanie 
mediami

• nowoczesnego dziennikarstwa, 
• współpracy w zespole, 
• zasad profesjonalnej komunikacji, 
• ekonomicznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem medialnym.

• prywatnych i publicznych instytucjach medialnych, 
• redakcjach różnych mediów, 
• agencjach public relations, 
• agencjach kreacji wizerunku (społecznego, publicznego, politycznego), 
• agencjach reklamowych, 
• biurach prasowych różnych firm i instytucji.

poziom

studia II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil
Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

• dziennikarstwo internetowe
• krytyka i publicystyka kulturalna
• modelowanie komunikacji
• Public Relations
• sztuka reportażu

• menedżer w mediach
• dziennikarstwo regionalne i transgraniczne
• teoria i praktyka dziennikarstwa

specjalności specjalności

nauczysz się:
nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:
nasi absolwenci pracują w:
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Filologia angielska

• biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, 
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
• redagować teksty naukowe z dziedziny językoznawstwa lub literaturo-

znawstwa,
• wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach i mediach we współpracy 

z przedstawicielami różnych kultur.

grupa i język angielski
grupa ii język polski
grupa iii przedmiot dowolny

• biurach tłumaczeniowych, 
• wydawnictwach i redakcjach czasopism, 
• turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka an-

gielskiego, 
• sektorze PR, HR czy też korporacjach międzynarodowych, 
• szkołach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
konkurs ocen na dyplomie dla absolwentów filologii 
angielskiej lub Global Communication.

Dla absolwentów innych kierunków: konkurs 
ocen na dyplomie i poświadczona certyfikatem 
znajomość języka angielskiego na poziomie C1; 
w przypadku braku certyfikatu – konkurs ocen na 
dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku an-
gielskim na poziomie C1.

Studia o specjalności nauczycielskiej rekomen-
dowane są dla absolwentów, którzy ukończyli 
specjalność nauczycielską na studiach I stopnia.

• kształcenie translatorskie
• nauczycielska
• studia celtyckie (tylko stacjonarne)

• kształcenie translatorskie
• nauczycielska

specjalności

specjalności

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

Filologia germańska

• biegle posługiwać się językiem niemieckim w mowie i piśmie,
• interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charak-

terze ekonomicznym), 
• tłumaczyć teksty użytkowe (np. prasowe) i specjalistyczne (np. ekono-

miczne) dla potrzeb zawodowych, 
• prowadzić negocjacje (szczególnie w obszarze języka biznesu), 
• nauczać języka niemieckiego w szkole.

grupa i język niemiecki
grupa ii język polski
grupa iii przedmiot dowolny

• asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach po-
dróży, instytucjach kultury, innych instytucjach, które utrzymują kontakty 
z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych,

• animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, 
politycznych,  

• specjaliści do spraw języka biznesu w przedsiębiorstwach, 
• nauczyciele języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpod-

stawowych.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
konkurs ocen na dyplomie studiów wyższych dla 
absolwentów filologii germańskiej.
Dla absolwentów innych kierunków: konkurs ocen 
na dyplomie i poświadczona certyfikatem znajo-
mość języka niemieckiego na poziomie C1; w przy-
padku braku certyfikatu – obowiązuje konkurs ocen 
na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku 
niemieckim na poziomie C1.
Studia o specjalności nauczycielskiej (studia sta-
cjonarne) rekomendowane są dla absolwentów, 
którzy ukończyli specjalność nauczycielską na 
studiach I stopnia.

• język niemiecki w gospodarce i biznesie
• kształcenie translatorskie
• kształcenia nauczycielskie (tylko stacjonarne)

• język niemiecki w gospodarce i biznesie
• kształcenie translatorskie
• kształcenia nauczycielskie (tylko stacjonarne)

specjalności

specjalności

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:
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Filologia germańska 
z dodatkowym 
językiem obcym

• posługiwać językiem niemieckim: od podstaw do poziomu min. C1 – szcze-
gólnie na pierwszym roku studiów oferujemy bardzo dużą liczbę zajęć 
praktycznej nauki języka,

• interpretować teksty użytkowe, popularnonaukowe i literackie i o cha-
rakterze ekonomicznym, 

• tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym, 
• prowadzić proste rozmowy zawodowe, 
• drugiego języka obcego i zdobędziesz wiedzę o realiach historyczno-kul-

turowo-społecznych kraju, w którym ten język jest używany jako ojczysty.

grupa i język obcy nowożytny

grupa i język polski

grupa ii język polski

grupa ii  język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• tłumacze i asystenci tłumaczy w biurach tłumaczeniowych, w biurach po-
dróży, instytucjach kultury, innych jednostkach, które utrzymują kontakty 
z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych, 

• animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, 
politycznych na terenie miasta, regionu, kraju (także w krajach niemiec-
kojęzycznych).

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Filologia hiszpańska

• biegle posługiwać się językiem hiszpańskim w mowie i piśmie, 
• swobodnie poruszać się w branży tłumaczeniowej (specjalność transla-

torska), a także w świecie turystyki (specjalność turystyczno-biznesowa), 
• pracować w międzynarodowym zespole.

• tłumacze w firmach i instytucjach z krajów hiszpańskojęzycznych, a tak-
że rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z tymi 
krajami,  

• redaktorzy, adiustatorzy czy korektorzy w wydawnictwach,  
• tłumacze biuletynów, wiadomości, 
• komentatorzy wydarzeń politycznych, gospodarczych i społeczno-kultu-

ralnych w mediach, 
• pracownicy służb dyplomatycznych i służb celnych,  
• pracownicy biur podróży, linii lotniczych, firm spedycyjnych, w szczegól-

ności obsługujących ruch turystyczny z Hiszpanią,  
• lektorzy języka hiszpańskiego.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil
kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

studia ii stopnia*

• język angielski z elementami wiedzy o kra-
jach anglojęzycznych

• język chiński z elementami wiedzy o Chinach
• język francuski z elementami wiedzy o Francji
• język hiszpański z elementami wiedzy o Hisz-

panii
• język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji
• język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji
• język włoski z elementami wiedzy o Włoszech

• translatorska
• turystyczno-biznesowa

• translatorska
• turystyczno-biznesowa

specjalności

specjalności

specjalności

Absolwenci kierunku pracują również w swoich wy-
uczonych zawodach, wykorzystując znajomość ję-
zyka niemieckiego i drugiego obcego – efektywnie 
łączą umiejętności zdobyte na innych kierunkach 
studiów z kompetencjami zdobytymi na studiach 
filologicznych (przede wszystkim w zakresie bardzo 
dobrej znajomości języków obcych).

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
konkurs ocen na dyplomie studiów wyższych dla 
absolwentów filologii hiszpańskiej lub kierunków 
pokrewnych ze znajomością języka hiszpańskiego 
na poziomie min. B2+. Dla absolwentów innych kie-
runków: konkurs ocen na dyplomie i poświadczona 
certyfikatem znajomość języka hiszpańskiego na 
poziomie min. B2+; w przypadku braku certyfikatu 
– obowiązuje konkurs ocen na dyplomie i rozmowa 
kwalifikacyjna w języku hiszpańskim.

*kierunek planowany do uruchomienia 
 w r. a. 2023/2024

zajęcia na kierunku odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

nasi absolwenci pracują jako:
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Filologia norweska

• biegle posługiwać się językiem norweskim w mowie i piśmie, 
• tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp.

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

• pracownicy administracyjni w urzędach,  
• pracownicy administracyjni w firmach skandynawskich,
• asystenci tłumaczy i tłumacze, 
• konsultanci w instytucjach kulturalnych, w których niezbędna jest zna-

jomość języka norweskiego.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administra-
cyjnego i prawa cywilnego, a dzięki zajęciom z historii i kultury Norwegii, lepiej 
zrozumiesz mentalność mieszkańców Skandynawii.

• język norweski w kulturze i biznesie
• translatorska

specjalności

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

Filologia polska

• dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji wypowiedzi językowych, 
w tym tekstów literatury i kultury, 

• tworzyć różne rodzaje tekstów informacyjnych i perswazyjnych oraz wy-
stępować publicznie, 

• redagować teksty i przygotowywać książki do druku, 
• tworzyć profesjonalne przekazy medialne.

• redaktorzy i edytorzy,  
• pracownicy mediów, 
• pracownicy agencji reklamowych, 
• specjaliści PR,  
• nauczyciele języka polskiego,  
• pracownicy instytucji kultury,
• bibliotekarze, 
• krytycy literaccy.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

• edytorsko-wydawnicza
• krytycznoliteracka
• nauczycielska 

grupa i język polski
grupa ii język obcy nowożytny
grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
WOS, język łaciński i kultura antyczna, wiedza 
o kulturze, historia sztuki

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• edytorstwo współczesne
• językoznawcza
• literaturoznawcza
• nauczycielska

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia.
Dla absolwentów kierunków z dziedziny nauk hu-
manistycznych lub nauk społecznych: ocena na 
dyplomie.
Dla absolwentów innych kierunków: ocena na dy-
plomie i rozmowa kwalifikacyjna.
Studia o specjalności nauczycielskiej rekomendo-
wane są dla absolwentów, którzy ukończyli spe-
cjalność nauczycielską na studiach co najmniej 
I stopnia.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:
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Filologia romańska 
z językiem obcym 
do wyboru

• biegle posługiwać się językiem francuskim w mowie i piśmie, 
• używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym, 
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność transla-

torska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność 
nauczycielska), 

• pracować w międzynarodowym zespole.

grupa i język obcy nowożytny

grupa ii język polski

grupa iii przedmiot dowolny

• międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych 
na eksporcie produktów lub usługach transportowych, 

• branży turystycznej i hotelarskiej, 
• branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze 

ustni i pisemni), 
• środkach masowego przekazu (media, agencja reklamowa) i instytucjach 

kultury.

kryteria kwalifikacjipoziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Filologia romańska

• posługiwać się językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie C1/C2
• ugruntować dodatkowy język obcy (do wyboru: angielski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski);
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalizacja trans-

latorska), w obszarze edukacji szkolnej (specjalizacja nauczycielska), 
• pracować w międzynarodowym zespole.

• międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych 
na eksporcie produktów lub usługach transportowych, 

• branży turystycznej i hotelarskiej, 
• branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze 

ustni i pisemni), 
• środkach masowego przekazu (media, agencja reklamowa) i instytucjach 

kultury.

poziom

studia II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia.

Dla absolwentów kierunków z wykładowym języ-
kiem francuskim: ocena na dyplomie.

Dla absolwentów innych kierunków: ocena na dy-
plomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku fran-
cuskim.

Studia o specjalności nauczycielskiej rekomen-
dowane są dla absolwentów studiów co najmniej 
I stopnia, posiadających kwalifikacje nauczyciel-
skie.

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• nauczycielska w zakresie języka francuskiego
• translatorska z języka francuskiego

• kształcenie nauczycielskie w zakresie języka 
francuskiego

• kształcenie translatorskie 

specjalności specjalności

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:
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Filologia rosyjska 
z dodatkowym 
językiem obcym

• języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego: chińskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego lub szwedzkiego, 

• zdobędziesz wiedzę w zakresie historii, kultury i religioznawstwa Rosji 
oraz kraju wybranego języka dodatkowego, 

• poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka, 
• nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

grupa i język obcy nowożytny 

grupa ii język polski

grupa iii przedmiot dowolny

• branży turystycznej i hotelarskiej, 
• biurach tłumaczeń, 
• firmach call center, 
• urzędach i firmach przygranicznych, 
• mediach (radio, telewizja) i instytucjach kultury,
• szkołach językowych.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Filozofia

• zasad logicznego myślenia, 
• interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
• precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować, 
• rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym, 
• dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.

• branży IT, 
• instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach 

i kinach, 
• agencjach reklamowych, agencjach public relations,
• administracji państwowej i samorządowej, 
• organizacjach politycznych i społecznych,
• wydawnictwach, prasie, radiu i telewizji, 
• szkolnictwie jako nauczyciele filozofii, edukacji filozoficznej oraz etyki 

i wiedzy o kulturze.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

• język angielski z elementami wiedzy o krajach 
anglojęzycznych

• język chiński z elementami wiedzy o Chinach,
• język francuski z elementami wiedzy o Francji
• język hiszpański z elementami wiedzy o Hisz-

panii
• język niemiecki z elementami wiedzy o Niem-

czech
• język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji
• język włoski z elementami wiedzy o Włoszech

specjalności

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): filozofia, 
historia, biologia, fizyka i astronomia / fizyka, 
matematyka, WOS, historia sztuki, chemia

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:



54 55Oferta edukacyjna 2023/2024 Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny Oferta edukacyjna 2023/2024

Global Communication

• posługiwać językiem angielskim na poziomie biegłości C1, drugim językiem 
obcym na poziomie B1 oraz trzecim – na poziomie A2,

• tworzyć różne rodzaje własnych tekstów w języku obcym,
• posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w różnych dziedzi-

nach praktycznych zastosowań, takich jak np. technika i biznes,
• wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach i róż-

norodności kulturowej świata w komunikacji i współpracy z przedstawi-
cielami różnych kultur,

• rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki. 

grupa i język angielski

grupa ii język polski lub matematyka

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, biologia, fizyka i astronomia / fizyka, 
WOS, język obcy nowożytny

• doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw obsługi klienta w przedsiębior-
stwach o międzynarodowym zasięgu,

• redaktorzy tekstów technicznych w języku obcym,
• organizatorzy i pracownicy administracyjni w placówkach oświatowych 

i kulturalnych, jak również w instytucjach międzynarodowych i ponad-
państwowych, w szczególności w działach odpowiedzialnych za PR, kształ-
towanie kultury organizacji, kształcenie kadr, organizację, komunikację 
i współpracę.

kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Historia

• analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg 
i konsekwencje zdarzeń,

• wyjaśniać przyczyny zjawisk zachodzących w przeszłości i współcześnie,
• pracy nauczyciela historii (po wybraniu specjalności nauczycielskiej), 
• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje, 
• tworzyć wystawy historyczne i prezentować elementy dziedzictwa histo-

rycznego (po wybraniu specjalności muzealnictwo).

• nauczyciele historii, 
• pracownicy archiwów, 
• pracownicy muzeów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa 

kulturowego, 
• analitycy, 
• pracownicy mediów.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

• archiwistyczna
• nauczycielska

• nauczycielska
• muzealnictwo

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
historia sztuki, WOS, geografia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia 
z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny 
nauk społecznych; ocena na dyplomie; kandyda-
tów posiadających dyplom innych kierunków niż 
historia obowiązywać będzie dodatkowo rozmowa 
kwalifikacyjna.

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii język polski

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia i stopnia

nauczysz się: nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

nasi absolwenci pracują jako:

studia w języku angielskim
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Italianistyka  
z elementami studiów 
nad chrześcijaństwem

• biegle posługiwać się językiem włoskim, 
• ciekawych faktów z historii chrześcijaństwa i piśmiennictwa chrześci-

jańskiego, 
• wielu interesujących kwestii z zakresu języka, historii, geografii i religii 

Włoch,
• zarządzać wydarzeniami oraz usługami związanymi z branżą kulturalno-

-turystyczną.

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

• osoby zaangażowane w różnorodne dziedziny życia związane z obszarem 
języka i kultury włoskiej, 

• osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych 
Unii Europejskiej,

• pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigran-
tów itp.,

• pracownicy dużych międzynarodowych korporacji w Polsce i we Włoszech.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Kognitywistyka 
komunikacji

• projektować i tworzyć strony internetowe,  
• audytować użyteczność stron internetowych, 
• obsługiwać pakiet IBM SPSS Statistics,  
• obsługiwać okulograf (eyetracker),
• obsługiwać urządzenia rzeczywistości wirtualnej.

• branży IT jako web developers czy utility designers,  
• w agencjach reklamowych, 
• firmach, gdzie wymagane są rozwinięte zdolności komunikacyjne.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stop-
nia; konkurs ocen na dyplomie ukończenia stu-
diów wyższych dla  absolwentów italianistyki lub 
innych z obszaru humanistycznych z wykładowym 
językiem włoskim.

Absolwenci innych kierunków z dziedziny nauk 
humanistycznych: konkurs ocen na dyplomie ukoń-
czenia studiów wyższych i udokumentowana zna-
jomość języka włoskiego na poziomie C1.

Dla pozostałych kandydatów: konkurs ocen na dy-
plomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa 
kwalifikacyjna w języku włoskim.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

• mediacja językowa, kultura i turystyka

specjalności

grupa i język polski

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): filozofia, 
informatyka, matematyka, fizyka i astronomia / 
fizyka, biologia, historia, WOS, geografia, chemia

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia i stopnia

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

nasi absolwenci pracują w:
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Lingwistyka dla biznesu 
– tłumaczenia rosyjsko-
polsko-niemieckie

• posługiwać specjalistycznym językiem rosyjskim i niemieckim, 
• prowadzić i tłumaczyć korespondencję biznesową w trzech językach: 

polskim, rosyjskim i niemieckim, 
• aktywnie uczestniczyć w negocjacjach i spotkaniach biznesowych.

grupa i język polski

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
WOS, geografia, historia sztuki

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, matematyka, WOS

grupa iii język polski

• tłumacze polsko-rosyjsko-niemieccy, 
• asystenci radców prawnych, 
• asystenci menadżerów, 
• językowi koordynatorzy biznesu.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia Media i cywilizacja

• analizować artykuły medialne kształtujące kulturę i życie społeczne,
• interpretować informacje współczesne i dawne (dokumenty pisane, prze-

kazy werbalne, komunikaty symboliczne, wytwory kultury masowej),
• wykorzystywać media w pracy rzecznika prasowego oraz specjalisty w za-

kresie marketingu i PR-u,
• tworzyć informacje i przekazy wizualne przeznaczone do różnego typu 

mediów,
• przygotowywać wystąpienia publiczne,
• stosować techniki mediacji i perswazji.

• agencjach reklamowych, marketingowych i PR,
• działach promocji i marketingu firm prywatnych, 
• instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
• mediach,
• instytucjach kultury i archiwach,
• organizacjach społecznych i politycznych.

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil
kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• archiwistyczna
• Public Relations w mediach współczesnych

specjalności

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako: nasi absolwenci pracują w:
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Menedżer dziedzictwa 
kulturowego

• wykorzystywać wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących ochrony, zarzą-
dzania i promocji dziedzictwa kulturowego oraz jego finansowania,

• gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
• inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo 

historyczne i kulturowe w swoim otoczeniu społecznym,
• kierować pracą zespołu i współpracować z innymi członkami zespołu, 

będąc liderem prac dotyczących przeszłości.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia 
z dyscyplin: archeologia, historia, nauki o kulturze 
i religii, nauki o sztuce, turystyka, architektura 
i urbanistyka, ekonomia i finanse, nauki prawne, 
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki 
o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i ja-
kości, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; 
ocena na dyplomie.

• jednostkach administracji rządowej i samorządowej (przede wszystkim 
w działach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),

• instytucjach i organach Unii Europejskiej,
• środkach społecznego przekazu i wydawnictwach,
• muzeach i innych instytucjach gromadzących i udostępniających dzie-

dzictwo kulturowe. 

kryteria kwalifikacji

poziom

studia II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia Polonistyczno-
germanistyczne 
wspólne studia 
nauczycielskie

• posługiwać językiem niemieckim na poziomie min. C1,
• obserwować i interpretować procesy przyswajania języków i wykorzysty-

wać tę wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej,
• interpretować polskie i niemieckie teksty użytkowe i popularno-naukowe 

oraz literackie w kontekście potrzeb związanych z pracą zawodową,
• inicjować i animować wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia o cha-

rakterze edukacyjnym.

• nauczyciele języka polskiego i niemieckiego 
w polskim systemie edukacyjnym,

• nauczyciele języka niemieckiego i polskiego 
w niemieckim systemie edukacyjnym (szcze-
gólnie przygranicznym),

• pracownicy instytucji edukacyjnych, kultural-
nych, społecznych, których działalność jest 
związana ze współpracą polsko-niemiecką.

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• dziedzictwo kulturowe w turystyce
• muzealnictwo

• kształcenie nauczycielskie w zakresie naucza-
nia języka polskiego/języka niemieckiego 
jako ojczystego i obcego

specjalności

specjalności

kierunek realizowany wspólnie 
z Uniwersytetem w Greifswaldzie

grupa i język niemiecki – matura rozszerzona

grupa ii język polski – matura rozszerzona

Kandydaci z liczbą punktów 0 w danej grupie nie 
będą przyjęci na studia.

Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania 
zawodu nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego.

Na pierwszym roku studiów program realizowany będzie na uczelniach ma-
cierzystych, na drugim roku w Greifswaldzie, na trzecim roku w Szczecinie.

Studia dla osób znających język polski i niemiecki 
na poziomie min. B2.

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:

zajęcia na kierunku odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych
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Przekład rosyjsko-
polski

• tłumaczyć teksty z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie,
• sporządzać oficjalne pisma i korespondencje w języku rosyjskim i polskim,
• tłumaczyć ustnie,
• debatować i występować w języku rosyjskim,
• posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C2.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
dla absolwentów kierunków z wykładowym języ-
kiem rosyjskim; ocena na dyplomie.

Dla absolwentów innych kierunków; ocena na dy-
plomie i rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyj-
skim na poziomie B2+.

• biurach turystycznych, biurach tłumaczeń, biurach pośrednictwa pracy,
• urzędach, na stanowiskach wymagających komunikacji z osobami rosyj-

skojęzycznymi,
• firmach przygranicznych,
• firmach call-center,
• mediach: radiu i telewizji,
• szkołach językowych.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

Stosunki 
międzynarodowe

• historii stosunków międzynarodowych,
• prawa międzynarodowego,
• współczesnych systemów politycznych,
• międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych 

i kulturalnych,
• organizacji międzynarodowych,
• polityki zagranicznej 
• bezpieczeństwa międzynarodowego,
• ochrony praw człowieka,
• oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej.

• analitycy i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
• pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych 

współpracujących z zagranicą,
• specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach działających na 

rynkach międzynarodowych,
• eksperci w szeroko rozumianych mediach,
• pracownicy służby zagranicznej.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

• dyplomacja i służba zagraniczna
• studia pozaeuropejskie
• Europa w stosunkach międzynarodowych
• relacje transatlantyckie

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
WOS, geografia, historia sztuki

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii język polski

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• gospodarka światowa i handel międzynaro-
dowy

• regiony, subregiony, pogranicza

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Kandydatów posiadających dyplom ukończenia 
studiów z innych dziedzin niż nauki humanistycz-
ne lub społeczne obowiązywać będzie rozmowa 
kwalifikacyjna.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

zdobędziesz wiedzę z zakresu: 

nasi absolwenci pracują jako:



64 65Oferta edukacyjna 2023/2024 Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny Oferta edukacyjna 2023/2024

Studia nad wojną 
i wojskowością

• analizować i oceniać związki między polityką państwa, funkcjonowaniem 
sił zbrojnych i życiem społeczeństwa, 

• dostrzegać konsekwencje konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych 
w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,

• planować i przeprowadzać widowisko polegające na rekonstrukcji prze-
szłości,

• rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenie zarówno historyczne, 
jak i współczesne,

• prezentować przeszłość militarną danego miejsca.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Kandydatów posiadających dyplom ukończenia 
studiów I stopnia z innych dziedzin niż nauki hu-
manistyczne lub społeczne obowiązywać będzie 
rozmowa kwalifikacyjna.

• organach administracji państwowej i samorządowej,
• mediach zajmujących się tematyką wojskową, 
• muzeach, bibliotekach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę 

nad dziedzictwem narodowym,
• siłach zbrojnych, policji, straży granicznej i innych służbach mundurowych, 

szczególnie na stanowiskach, na których niezbędne jest przygotowanie 
z zakresu humanistyki (np. misje pokojowe, praca wychowawcza).

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

• dzieje wojen i wojskowości
• militarystyka współczesna
• obrona terytorialna

specjalności

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
WOS, geografia, historia sztuki

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii język polski

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

• zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. jako 
pisarze, scenarzyści, blogerzy, reportażyści,

• charakterze pracownika mediów, np. krytyka artystycznego, eseisty, re-
daktora w czasopismach i mediach internetowych,

• wydawnictwach literackich,
• działach literackich teatru, radia, telewizji,
• domach kultury.

Studia pisarskie 

• analizować dzieła literackie i krytycznoliterackie,
• opisywać, analizować, interpretować i wartościować dzieła literackie,
• tworzyć własne formy pisarskie: teksty naukowe i krytycznoliterackie,
• rozwijać kreatywność twórczą i rozległe kompetencje warsztatowe,
• formułować i rozwiązywać problemy badawcze i artystyczne.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil
kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

studia ii stopnia

• strategie narracyjne

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

specjalności

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

zajęcia na kierunku odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych



i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Diagnostyka sportowa • • •

Wychowanie fizyczne • • • •

Zdrowie publiczne • • • •
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Diagnostyka sportowa

• obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
• wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy labora-

toryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, 
fizjologii i kinezjologii,

• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygoto-
waniem fizycznym i mentalnym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, 
diety i suplementacji oraz pracy z psychologiem sportowym,

• metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu 
profesjonalnego, jak i amatorskiego.

• diagnoza i planowanie żywienia sportowca
• diagnoza i planowanie w treningu motorycznym

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, fizyka i astronomia / fizyka, matematyka

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): język obcy 
nowożytny, matematyka, geografia, informatyka

grupa iii język polski lub WOS

• klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub człon-
ków sztabu szkoleniowego,

• ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach fitness,
• placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, 

centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne 
kluby sportowe,

• laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk 
o kulturze fizycznej.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia • studia I stopnia 
stacjonarna / niestacjonarna

• studia II stopnia 
stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

studia i stopnia

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

Wychowanie fizyczne

• innowacyjnych form aktywności fizycznej przydatnych do organizowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży,

• organizowania innowacyjnych zajęć w terenie,
• organizowania prozdrowotnych form zajęć dla osób w różnym wieku oraz 

dla osób niepełnosprawnych,
• projektowania i właściwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowaw-

czego. 

Na studiach pierwszego stopnia uzyskasz dodatkowe kwalifikacje jako instruktor 
wybranej dyscypliny sportowej / instruktor kinezyprofilaktyki / trener perso-
nalny oraz wychowawca wypoczynku.

Specjalizacja z piłki nożnej pozwala na uzyskanie (oprócz stopnia instruktora 
piłki nożnej i trenera UEFA C) kompetencji analityka piłkarskiego oraz sędziego 
piłki nożnej.

• nauczycielska

• nauczycielska

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, fizyka i astronomia / fizyka, język obcy 
nowożytny, język polski

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stop-
nia na kierunku wychowanie fizyczne, specjal-
ność nauczycielska: ocena na dyplomie i średnia 
z przebiegu studiów. Zdolność do podjęcia studiów 
kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 
m w określonym limicie czasowym (osoby posiada-
jące trzyletni staż zawodniczy za okres 2017-2022 
w dowolnej dyscyplinie sportowej lub posiadające 
aktualne uprawnienia ratownika WOPR są zwol-
nione z egzaminu). Zdolność do podjęcia studiów 
kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza medycyny pracy.

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, fizyka i astronomia / fizyka, język obcy 
nowożytny, WOS
grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
historia, informatyka, matematyka

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia i stopnia

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

praktyczny

profil

• instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych,
• instruktorzy kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych,
• trenerzy personalni,
• nauczyciele wychowania fizycznego,
• pracownicy instytucji zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem 

wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:
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• promocja zdrowia

• promotor i trener zdrowia

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, fizyka i astronomia / fizyka, język polski

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, fizyka i astronomia / fizyka, język obcy 
nowożytny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
matematyka, język obcy nowożytny, WOS

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia i stopnia

Zdrowie publiczne

• komponować prozdrowotne produkty żywieniowe i posiłki,
• dostosowywać sposób odżywiania do poziomu aktywności fizycznej osób 

w różnym wieku,
• posługiwać podstawową aparaturą medyczną do oceny stanu zdrowia 

człowieka,
• planować i realizować działania profilaktyczne z wykorzystaniem aparatury 

medycznej i sprzętu do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych,
• prowadzić zajęcia ruchowe dla osób w różnym wieku, dostosowane  

do ich potrzeb,
• planować i podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości spo-

łecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych.

• administracji rządowej i samorządowej, w wydziałach zdrowia, 
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
• pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy spo-

łecznej,
• firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
• hospicjach, sanatoriach, szpitalach i przychodniach,
• klubach sportowych i centrach odnowy biologicznej,

• mediach – redagując artykuły o tematyce 
zdrowotnej, tworząc kampanie i spoty do-
tyczące prewencji chorób, a także aktywnie 
działając w mediach społecznościowych.poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

praktyczny

profil

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:



i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Animacja kultury • •

Bezpieczeństwo narodowe • • • •

Bezpieczeństwo wewnętrzne • • • •

Edukacja artystyczna •

Management instytucji publicznych i Public Relations • •

Pedagogika • • • •

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza • •

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna • •

Pedagogika resocjalizacyjna • •

Pedagogika specjalna • •

Politologia • •

Praca socjalna • • • •

Psychologia •

Social Sciences •

Socjologia • •

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne •
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Animacja kultury

• stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, 
środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach, 

• wykorzystywać elementy Public Relations i marketingu przy promowaniu 
wydarzeń kulturalnych,

• planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego,
• zarządzać instytucjami kultury.

• bezpieczeństwo państwa
• wojskowość i bezpieczeństwo militarne

• zarządzanie bezpieczeństwem RP
• zarządzanie bezpieczeństwem międzynaro-

dowym 

grupa i język polski

grupa i język obcy nowożytny

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii język polski

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• urzędach – w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,  
• wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, 

teatrach, młodzieżowych domach kultury,
• miejskich i gminnych centrach kultury oraz klubach osiedlowych,
• innych placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna: w szko-

łach, internatach, domach opieki społecznej, ośrodkach wypoczynkowych,
• organizacjach społeczno-kulturalnych i towarzystwach regionalnych,
• prywatnych agencjach i galeriach zajmujących się działalnością kulturalną 

i artystyczną,
• samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów 

artystycznych.

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

praktyczny

profil

studia ii stopnia

studia ii stopnia

studia i stopnia studia i stopniaBezpieczeństwo 
narodowe

• typologii broni i strzelectwa, 
• zasad działania Sił Zbrojnych oraz rozpoznawania współczesnych wojsk 

i uzbrojenia,
• samoobrony i pomocy przedmedycznej,
• sposobów działania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego, kryminal-

nego czy innego typu sytuacji kryzysowych,
• gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem no-

woczesnej technologii,
• stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

• żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
• funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
• funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
• pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
• pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochro-

ną danych osobowych i informacji, audytem,
• pracownicy administracji publicznej oraz zespołów zarządzania kryzy-

sowego.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:
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Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

• metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,
• taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw,
• postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik krymi-

nalistycznych,
• podstaw medycyny sądowej,
• procedur i metod prowadzenia przesłuchań,
• kierować i zarządzać zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych,
• zasad postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejaw-

nych,
• prowadzić audyt bezpieczeństwa w organizacji,
• organizować i zabezpieczać imprezy masowe.

• plastyka i nauczyciel techniki
• nauczyciel muzyki
• nauczyciel tańca

• analityk bezpieczeństwa wewnętrznego
• bezpieczeństwo publiczne
• przywództwo i negocjacje w sytuacjach kry-

zysowych

• taktyka i technika kryminalistyczna
• bezpieczeństwo osób i mienia
• administrowanie służbami bezpieczeństwa 

wewnętrznego

grupa i język polski

grupa i język obcy nowożytny

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii język polski

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym,

• Policji,
• Straży Granicznej, Służbie Celnej,
• Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
• Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Dro-

gowego,

• administracji rządowej i samorządowej oraz 
sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeń-
stwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjne-
go, ochrony informacji.

specjalności

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

studia i stopnia

studia i stopnia

Edukacja artystyczna

• przygotowywać zajęcia artystyczne wspierające rozwój dzieci i młodzieży,
• łączyć różne techniki artystyczne (w zależności od specjalności) – pla-

styczne, muzyczne lub taneczne,
• dostosowywać zajęcia do potrzeb osób w każdym wieku,
• podstaw psychologii, filozofii i pedagogiki niezbędnych do pracy w obszarze 

szeroko pojętego kształcenia i edukacji.

• szkołach publicznych i niepublicznych jako nauczyciele zajęć plastycznych 
i technicznych, muzycznych lub  tanecznych,

• instytucjach kultury i sztuki, ogniskach artystycznych, świetlicach środo-
wiskowych i ośrodkach szkoleniowych,

• agencjach i kołach pracy twórczej,
• ośrodkach kultury jako plastycy, muzycy lub tancerze, indywidualni in-

struktorzy tych działań, a także blogerzy oraz vlogerzy artystyczni.

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

praktyczny

profil

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:
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Management  
instytucji publicznych  
i Public Relations

• skutecznie kreować wizerunek osób i instytucji,
• tworzyć materiały foto, audio i video na strony internetowe,
• prowadzić działania PR w internecie, w tym m.in. w mediach społecz-

nościowych,
• prowadzić kampanie reklamowe i społeczne,
• pracy z kamerą i mikrofonem, tworzyć materiały dziennikarskie i współ-

pracować z mediami,
• występować publicznie,
• interpretować mowę ciała,
• zarządzać organizacjami.

• coaching edukacyjny
• projektowanie edukacyjne
• animacja czasu wolnego

• doradztwo wizerunkowe i Public Relations
• manager w administracji publicznej

• kreatywny PR
• inżynieria organizacji pozarządowych

• pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
• pedagogika szkolna z elementami socjote-

rapii

grupa i język polski

grupa i język obcy nowożytny

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia 
kierunku: pedagogika; ocena na dyplomie.

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii język polski

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• eksperci ds. PR,
• pracownicy agencji reklamowych i marketingowych,
• social media managerzy,
• doradcy wizerunkowi,
• rzecznicy prasowi,

• specjaliści w mediach i instytucjach kultury,
• pracownicy urzędów gminnych, miejskich, 

marszałkowskich i wojewódzkich,
• pracownicy organizacji pozarządowych i po-

litycznych.

specjalności

specjalności

specjalności

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia

studia ii stopnia

studia i stopnia

studia i stopnia

Pedagogika

• organizować i animować czas wolny w różnych formach, środowiskach 
i grupach wiekowych,

• tworzyć własny warsztat metodyczny i warsztat pracy edukacyjnej,
• diagnozować sytuacje kryzysowe zarówno w relacjach społecznych,  

jak i rozwoju indywidualnym,
• znajdować optymalne drogi rozwoju dla uczniów i nauczycieli,
• wspierać rodziców w świadomej realizacji ich roli rodzicielskiej w sytuacji 

szkolnej,
• projektować nowe, alternatywne rozwiązania edukacyjne,
• współpracować z placówkami wspomagającymi opiekę, wychowanie i re-

socjalizację,
• zdobywać środki na finansowanie działalności edukacyjnej, opiekuńczej 

i wychowawczej,
• posługiwać się warsztatem diagnostycznym.

• domach dziecka i świetlicach środowiskowych, 
• domach kultury i kołach zainteresowań,
• instytucjach opieki społecznej oraz lokalnych i samorządowych instytu-

cjach zajmujących się wsparciem rodziny,

• placówkach wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży,

• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i mło-
dzieżowych ośrodkach wychowawczych,

• schroniskach dla nieletnich,
• zakładach poprawczych, zakładach karnych, 

aresztach śledczych.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:
nasi absolwenci pracują w:
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Pedagogika 
opiekuńczo-
wychowawcza

Pedagogika 
przedszkolna  
i wczesnoszkolna

• pracować z wychowankami w różnym wieku i o różnym statusie społecznym,
• opracowywać specjalistyczne diagnozy pedagogiczne, które są punktem 

wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii działań opiekuńczych i wy-
chowawczych.

• rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
• oceniać prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju,
• wskazywać kierunki rozwoju uzdolnień,
• rozpoznawać objawy zagrożeń i trudności oraz oceniać jakość środowiska 

wychowawczego,
• konstruować programy interwencyjne, profilaktyczne i naprawcze,
• udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
• tworzyć własny warsztat metodyczny,
• interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową.

• mediacje szkolne: (w tym: warsztaty umiejętności mediatora szkolnego 
i rówieśniczego, konflikt w szkole) lub elementy pomocy społecznej (w tym: 
metody i techniki pracy socjalnej, poradnictwo socjalne);

• opieka nad dzieckiem do lat trzech (w tym: warsztat opiekuna małego dziec-
ka, warsztat zabawy) lub opieka nad osobami w wieku senioralnym (w tym: 
gerontopedagogika, metodyka pracy z niesamodzielną osobą starszą).

grupa i język polski

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• asystenci rodziny,
• pracownicy placówek wsparcia dziennego: 

świetlic i ognisk wychowawczych,
• pracownicy placówek pieczy zastępczej typu 

instytucjonalnego, np.: placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyj-
nych ośrodków preadopcyjnych,

• pracownicy ośrodków adopcyjnych, jako 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,

• pracownicy żłobków i klubów dziecięcych.

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

poziom

studia jednolite magisterskie

stacjonarna / niestacjonarna

forma

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

praktyczny

profil

studia i stopnia

studia jednolite magisterskie

w ramach studiów studenci realizują dwa 
moduły (z czterech do wyboru):

• nauczyciele wychowania przedszkolnego,
• nauczyciele w klasach I–III szkoły podstawowej.

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:
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Pedagogika 
resocjalizacyjna

• rozpoznawać przyczyny niedostosowania społecznego i przestępczości 
młodzieży oraz dorosłych,

• projektować autorskie programy oddziaływań resocjalizacyjnych,
• motywować ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do do-

konywania konstruktywnych zmian w sobie, przezwyciężania kryzysów 
i odkrywania zasobów,

• wykorzystywać działalność twórczą i artystyczną w resocjalizacji mło-
dzieży i dorosłych.

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełno-

sprawnością intelektualną
• edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu

grupa i język polskigrupa i język obcy nowożytny

grupa ii język obcy nowożytnygrupa ii język polski

grupa iii przedmiot dowolnygrupa iii przedmiot dowolny

• pedagodzy i wychowawcy w instytucjach systemu oświaty: szkołach, 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, bursach, internatach,

• pedagodzy w schroniskach dla nieletnich, 
• wychowawcy w zakładach poprawczych,
• pedagodzy i wychowawcy w instytucjach profilaktycznych i wychowaw-

czych działających w środowisku lokalnym: świetlicach wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, ogniskach pracy z młodzieżą,

• asystenci rodziny,
• koordynatorzy pieczy zastępczej,
• kuratorzy społeczni (po przejściu odpowied-

nich procedur),
• funkcjonariusze: policji/straży miejskiej/

służby więziennej (po przejściu odpowied-
nich procedur),

• pracownicy i założyciele fundacji, organizacji 
i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, 
resocjalizacją i readaptacją społeczną osób 
niedostosowanych społecznie.

specjalności

kryteria kwalifikacjikryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia jednolite magisterskie

studia i stopnia

Pedagogika specjalna

• planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze i doradcze,
• planować działania wspomagające rozwój, inkluzję i społeczne funkcjo-

nowanie osób z niepełnosprawnością,
• konstruować indywidualne, dostosowane do potrzeb i możliwości wynikają-

cych z rodzaju niepełnosprawności, programy edukacyjno-terapeutyczne,
• wykorzystywać metody pracy edukacyjnej i terapeutycznej,
• posługiwać się metodami diagnostycznymi,
• prowadzić edukację włączającą, rehabilitację i terapię pedagogiczną.

• publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych na stanowisku 
nauczyciela i pedagoga specjalnego,

• przedszkolach oraz szkołach specjalnych i integracyjnych,
• specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i rewalidacyjno-wycho-

wawczych,
• ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwo-

jowego,
• placówkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• środowiskowych domach samopomocy,

• ośrodkach wczesnej interwencji,
• placówkach organizujących  wczesne wspo-

maganie rozwoju dzieci.
poziom

studia jednolite magisterskie

stacjonarna / niestacjonarna

forma

praktyczny

profil

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują jako:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:
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Politologia

• prowadzić kampanie polityczne i społeczne,
• działać w partiach i organizacjach politycznych, także międzynarodowych,
• projektować politykę administracji rządowej i samorządowej,
• przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne,
• komunikować się z mediami,
• analizować zjawiska polityczne,
• tworzyć ekspertyzy dla partii politycznych, instytucji i mediów.

• doradztwo polityczne
• polityka międzynarodowa
• marketing w administracji i polityce

grupa i język obcy nowożytny

grupa i język polski

grupa ii język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich, 
• mediach i agencjach Public Relations,
• think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
• administracji rządowej i samorządowej,
• instytucjach Unii Europejskiej,
• firmach zajmujących się marketingiem politycznym i kreowaniem marki 

osobistej.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia i stopniaPraca socjalna

• identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cy-
wilizacyjnych,

• dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
• stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji 

podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
• opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie 

wspierać rozwój drugiego człowieka.

• regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
• powiatowych centrach pomocy rodzinie i domach pomocy społecznej,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej,
• placówkach osób bezdomnych i uzależnionych,
• zakładach karnych,
• ośrodkach dla uchodźców.

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

• studia I stopnia  
profil praktyczny

• studia II stopnia 
profil ogólnoakademicki 

profil

• analityk rynku politycznego
• polityka medialna
• International Studies

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

studia ii stopnia
nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:
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Psychologia Social Sciences

• psychologicznych mechanizmów warunkujących cechy osobowości, inteli-
gencji i temperamentu,

• prowadzić rozmowy i wywiady oraz interweniować w sytuacjach trudnych,
• budować pozytywne relacje międzyludzkie,
• diagnozować procesy emocjonalno-motywacyjne człowieka,
• obserwować i analizować zachowania występujące w zaburzeniach i cho-

robach psychicznych,
• wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw psychiatrii w celu 

analizy złożonych problemów medycznych,
• prowadzić rekrutację i selekcję pracowników,
• przeprowadzać wywiad neuropsychologiczny.

• przełamywać bariery komunikacyjne,
• rozwiązywać konflikty społeczne i kształtować przebieg komunikacji spo-

łecznej,
• planować i organizować pracę zespołu w różnych kontekstach współczesnej 

cywilizacji.

grupa i język polski

grupa i język angielski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii przedmiot dowolny

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, fizyka i astronomia / fizyka, geografia, 
historia, matematyka

grupa iii język polskikryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji
poziom

studia jednolite magisterskie

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia jednolite magisterskie studia i stopnia

• jednostkach samorządu i administracji rządowej jako pracownicy socjalni, 
specjaliści ds. zasobów ludzkich, pełnomocnicy ds. równości, specjaliści 
pracujący z migrantami,

• stowarzyszenia i fundacjach jako analitycy i doradcy społeczni,
• mediach jako dziennikarze i korespondenci,
• przedsiębiorstwach jako pracownicy działów: obsługi klienta, HR, mar-

ketingu,
• agencjach reklamowych,
• międzynarodowych korporacjach.

• szkolnictwie, szpitalach i więziennictwie,
• poradniach zdrowia psychicznego,
• firmach zajmujących się doradztwem zawodowym lub marketingiem,
• działach PR i rekrutacyjnych,
• prywatnych gabinetach, prowadząc indywidualną praktykę.

Absolwenci, ze względu na nabyte w trakcie studiów umiejętności, są przy-
gotowani do pracy w wielu obszarach, takich jak ekonomia, reklama, służba 
zdrowia, sport, polityka oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

• psychologia społeczna
• psychologia kliniczna

specjalności

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

studia w języku angielskim
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Socjologia

• analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego,
• przeprowadzać badania socjologiczne i analizy eksperckie,
• wykonywać analizy za pomocą wspomagających narzędzi informatycznych,
• projektować badania empiryczne z użyciem technik badawczych,
• interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku 

dyscypliny,
• realizować badania i pracować w wielokulturowym zespole projektowym.

• socjologia kultury
• socjologia stosowana
• socjologia zdrowia

grupa i język polski

grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny

grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny

grupa iii przedmiot dowolny

• firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania 
opinii publicznej,

• firmach zajmujących się zarządzaniem personelem,
• ośrodkach badań naukowych,
• agencjach reklamowych,
• instytucjach kultury,
• administracji rządowej i samorządowej.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia i stopniaSocjotechnika  
i oddziaływanie 
społeczne

• socjotechnik oraz sposobów oddziaływania społecznego,
• „rozbrajać” manipulacyjne i fałszywe przekazy oraz fake newsy,
• rozumieć konteksty reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich 

kryzysy i konflikty,
• dokonywać krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w róż-

nych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
• pracować w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddzia-

ływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

• mediach jako analitycy, korespondenci i dziennikarze,
• przedsiębiorstwach – w zespołach ds. brandingu, obsługi klienta oraz 

działach promocji i marketingu,
• agencjach reklamowych,
• jednostkach samorządu i administracji rządowej,
• rządowych agencjach wykonawczych.

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

• badania społeczne (polityka, kultura, rynek)
• koordynator i doradca rodziny
• socjologia organizacji i zarządzania

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:



i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Biologia • •

Biologiczne podstawy kryminalistyki •

Biotechnologia • •

Eksploatacja zasobów naturalnych •

Fizyka • •

Genetyka i biologia eksperymentalna •

Geografia • •

Geologia • •

Hydrobiology •

Matematyka • • •

Mikrobiologia • •

Oceanografia •

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego •

Optyka okularowa •

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego •

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106
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Biologia Biologiczne podstawy 
kryminalistyki

• rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt i grzybów,
• planować i wykonywać analizy laboratoryjne oraz badania terenowe,
• stawiać hipotezy badawcze i interpretować wyniki badań,
• wykorzystywać metody biologii stosowanej w działalności człowieka,
• budowy i podstaw funkcjonowania organizmów na różnych poziomach,
• najnowszych metod badawczych, które stosuje się w naukach biologicz-

nych.

• planować eksperymenty biologiczne,
• formułować hipotezy i weryfikować je poprzez odpowiednie doświad-

czenia,
• prawidłowo pozyskiwać, zabezpieczać i przechowywać materiał biolo-

giczny,
• wykonywać różnorodne analizy zebranego materiału,
• właściwie interpretować wyniki, dyskutować w grupie, wyciągać wnioski 

z przeprowadzonych doświadczeń,
• pracować indywidulnie i grupie nad projektami naukowymi,
• sposobów archiwizacji danych.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, matematyka, język obcy nowożytny

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): fizyka/ fi-
zyka i astronomia, informatyka, geografia

grupa iii język polski lub WOS

• laboratoriach: medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, 
badawczych, stacjach krwiodawstwa, stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych,

• szkołach jako nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej, 
• firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych;  
• uczelniach wyższych jako pracownicy naukowi i badawczo-dydaktyczni,
• firmach i instytucjach realizujących zadania związane z ochroną przyrody 

i ekspertyzami przyrodniczymi,
• stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się behawiorystyką oraz 

tresurą zwierząt.

• placówkach naukowych i uniwersyteckich, 
• laboratoriach kryminalistycznych policji, 
• w laboratoriach medycznych i środowiskowych,
• instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie wykonuje się specjalistyczne eks-

pertyzy wykorzystujące nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia
poziom

studia II stopnia
stacjonarna

forma

stacjonarna

forma
ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia ii stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Kandydaci po studiach z innych obszarów kształce-
nia niż dziedziny nauk przyrodniczych, nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobo-
wiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie 
treści programowych z zakresu studiów I stopnia 
nauk przyrodniczych.

Kandydaci po studiach z innych obszarów kształce-
nia niż dziedziny nauk przyrodniczych, nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobo-
wiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie 
treści programowych z zakresu studiów I stopnia 
nauk przyrodniczych.Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-

dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:
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Biotechnologia Eksploatacja  
zasobów naturalnych 

• wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę podstawową z zakresu biologii, 
nauk ścisłych i technicznych, 

• wykorzystywać nowoczesne metody biotechnologii (techniki in vitro, biolo-
gia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych, 

• wykonywać prace badawcze z użyciem materiału biologicznego i nowo-
czesnej aparatury badawczej, 

• podstaw biostatystyki i bioinformatyki na poziomie pozwalającym opisywać 
i interpretować zjawiska biotechnologiczne, 

• specjalistycznego języka angielskiego z zakresu biotechnologii.

• oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska oraz 
określać ich lokalizację,

• stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskania i prze-
twarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,

• oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów natu-
ralnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques), 

• wykorzystywać kompleksową wiedzę z zakresu eksploatacji zasobów na-
turalnych w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach admini-
stracyjnych.  

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, matematyka,  język obcy nowożytny

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
biologia, informatyka, język obcy nowożytny

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, geografia, fizyka i astronomia / fizyka

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): chemia, 
fizyka i astronomia / fizyka, matematyka

grupa iii język polski lub WOS grupa iii język polski lub WOS

• firmach przemysłu rolno-spożywczego, biomedycznego, biofarmaceutycz-
nego oraz gałęziach pokrewnych (biotechnologia środowiskowa), 

• placówkach naukowo-badawczych w Polsce i zagranicą, 
• laboratoriach badawczych wykonujących analizy diagnostyczne z wyko-

rzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej, 
• firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych i biomedycznych jako 

ich przedstawiciele,
• jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy prak-

tycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.

• jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się pro-
blematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych, 

• jednostkach gospodarczych zajmujących się eksploatacją zasobów,  
• firmach wykonujących i oceniających ekspertyzy związane z eksploatacją 

i jej potencjalnym wpływem na środowisko, 
• firmach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i pro-

wadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych zarówno nieożywionych, 
jak i ożywionych.

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

stacjonarna

forma
ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia i stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Kandydaci po studiach z innych obszarów kształ-
cenia niż dziedziny nauk przyrodniczych, nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu,  nauk rolniczych zo-
bowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie 
treści programowych z zakresu studiów I stopnia 
nauk przyrodniczych

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

poziom

studia inżynierskie I stopnia

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:
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Fizyka Genetyka i biologia 
eksperymentalna

• analizować przebieg zjawisk fizycznych, dobierać odpowiednio metody 
badań i modelować zjawiska fizyczne,

• samodzielnie prowadzić badania naukowe, 
• stosować w praktyce uniwersalne metody teoretyczne i numeryczne,
• funkcjonowania organizmu człowieka i podstawowych metod diagnozo-

wania, 
• podstaw działania komputerów kwantowych, 
• właściwości fizycznych i budowy współczesnych materiałów,
• programowania strukturalnego i obiektowego.

• stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce 
i biologii eksperymentalnej (np. in vitro, inżynieria genetyczna, chroma-
tografia, spektrometria, cytometria),  

• posługiwać się nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą, 
• stawiać hipotezy naukowe,  
• planować i wykonywać doświadczenia,  
• interpretować uzyskane wyniki badań.

grupa i fizyka i astronomia / fizyka lub matematyka grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, matematyka, język obcy nowożytny

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, chemia, biologia, geografia grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-

ka, geografia, fizyka i astronomia / fizyka
grupa iii język polski lub język obcy nowożytny

grupa iii język polski lub WOS 

• placówkach naukowych i laboratoriach,
• firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych,
• szpitalach i laboratoriach medycznych,
• instytucjach finansowych.

• laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycz-
nego i spożywczego,  

• stacjach hodowli roślin i zwierząt,  
• przedsiębiorstwach nasiennych,  
• firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,  
• uczelniach wyższych.

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

stacjonarna

forma
ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia i stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia 
drugiego stopnia jest uzyskanie łącznie nie mniej 
niż 35 punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin 
nauk fizycznych i matematycznych w ramach do-
tychczasowych studiów.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

poziom

studia I stopnia

• fizyka medyczna
• zastosowania fizyki
• optyka
• kosmologia

specjalności

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w: nasi absolwenci pracują w:
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Geografia

• stosować podstawowe metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania 
danych, ich obróbki statystycznej oraz prezentacji graficznej i kartogra-
ficznej (za pomocą map) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

• prowadzić lekcje geografii (specjalność nauczycielska),
• diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego,
• doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów in-
westycyjnych.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
język polski, matematyka, WOS
grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
fizyka i astronomia / fizyka, język obcy nowożytny, 
geografia, informatyka
grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): chemia, hi-
storia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny

• wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, gospodarki komunalnej oraz 
mienia komunalnego i inwestycji,

• przedsiębiorstwach zamiujących się ochroną środowiska, prognozami hy-
drologicznymi i meteorologicznymi,

• przedsiębiorstwach branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem 
zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochroną brzegów oraz ich za-
gospodarowaniem.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych lub 
społecznych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopusz-
czającej je do kwalifikacji na podstawie oceny 
na dyplomie.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

• geozagrożenia
• gospodarka przestrzenna
• marketing miejsc
• zintegrowane zarządzanie środowiskiem

• geoinformacja
• geomonitoring
• nauczycielska

specjalności

specjalności

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

Geologia

• rozpoznawać warunki gruntowo-wodne oraz zagrożenia geodynamiczne, 
• poszukiwać i eksploatować wody podziemne,
• wykonywać prace geologiczno-poszukiwawcze, w szczególności dotyczące 

kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
• nadzorować prace laboratoryjne dotyczące określania właściwości fi-

zycznych gruntów, analiz petrograficznych i mineralogicznych, analiz 
mikropaleontologicznych, paleobotanicznych itp.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
język polski, fizyka i astronomia / fizyka, chemia

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
język obcy nowożytny, geografia, informatyka, 
matematyka

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
filozofia, informatyka, język obcy nowożytny, WOS

• instytutach naukowych i laboratoriach badawczych, których działalność 
związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych,

• firmach geologicznych, geodezyjnych,
• instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską, ochro-

ną brzegów oraz ich zagospodarowaniem,
• wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwe-

stycji, gospodarki komunalnej), 
• biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych,
• firmach doradczych w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrolo-

gicznych i meteorologicznych.

kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kie-
runku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą 
ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do 
kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

• geologia czwartorzędu
• geologia morza

specjalności

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:
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Hydrobiology

• rozpoznawać wodne gatunki roślin, zwierząt i grzybów, 
• planować i wykonywać prace laboratoryjne oraz terenowe, 
• monitorować środowisko wodne, oceniać jego jakość i stan, 
• budowy i podstaw funkcjonowania organizmów wodnych na poziomie 

anatomicznym, molekularnym i fizjologicznym,
• sposobów ochrony i rewitalizowania ekosystemów wodnych.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, matematyka, język angielski

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, geografia, fizyka i astronomia / fizyka

grupa iii przedmiot dowolny 

• laboratoriach,
• w firmach i instytucjach realizujących zadania związane z ochroną przy-

rody i środowiska,
• szkołach i uczelniach wyższych.

kryteria kwalifikacji

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy. 

poziom

studia I stopnia

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

Matematyka

• logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrak-
cyjnego, 

• metod kodowania i szyfrowania informacji, 
• wykorzystywać wiedzę z zakresu matematycznych technik obliczeniowych,
• posługiwać narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów, 
• wybranych języków programowania,
• metod nauczania i uczenia się oraz techniki planowania i prowadzenia 

lekcji matematyki, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii 
informatycznych oraz najnowszej wiedzy z dziedziny neurodydaktyki.

grupa i matematyka
grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, fizyka i astronomia / fizyka, chemia
grupa iii język polski lub język obcy nowożytny

• firmach informatycznych i instytucjach specjalizujących się w szyfrowa-
niu, kodowaniu, 

• firmach i instytucjach zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych,  
• firmach informatycznych specjalizujących się w tworzeniu aplikacji i gier 

komputerowych,  
• firmach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii,
• szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz na wyższych uczel-

niach.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ukończony kierunek musi mieścić się w określonych 
dziedzinach nauki (patrz: kandydaci.usz.edu.pl); 
kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Wybór specjalności nauczycielskiej dla absol-
wentów I stopnia, którzy mają przygotowanie 
merytoryczne do nauczania matematyki, a nie 
posiadają przygotowania psychologiczno-peda-
gogicznego i dydaktycznego, uwarunkowany jest 
uzupełnieniem braków w ogólnym przygotowaniu 
do wykonywania zawodu nauczyciela oraz braków 
w przygotowaniu do nauczania matematyki na II 
etapie edukacyjnym w toku studiów II stopnia).

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

• nauczycielska
• matematyka komputerowa
• zastosowania matematyki (stacjonarne i nie-

stacjonarne)
• teoria kodowania (tylko stacjonarne)

• nauczycielska
• matematyka komputerowa

specjalności

specjalności

• studia I stopnia 
stacjonarna

• studia II stopnia 
stacjonarna / niestacjonarna

forma

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

studia w języku angielskim
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Mikrobiologia Oceanografia

• pracować z mikroorganizmami – izolować, identyfikować, charakteryzować 
i wykorzystywać je w biotechnologii,

• diagnozować u ssaków (w tym u człowieka) choroby infekcyjne, powodo-
wane przez bakterie, wirusy i grzyby, 

• technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz diagno-
stycznych, a także organizacji tych laboratoriów,

• metod pracy z mikroorganizmami oraz wykrywania czynników patogennych 
wywołujących choroby u ludzi, zwierząt i roślin,

• podstaw postępowania epidemiologicznego wobec chorób zakaźnych oraz 
zasad monitoringu środowiska, głównie wodnego, pod kątem epidemio-
logicznym i sanitarnym. 

• planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawo-
wych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody 
morskiej oraz interpretować wyniki, 

• planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy eko-
systemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające 
dany biotop, 

• identyfikować podstawowe organizmy w laboratorium na podstawie cech 
morfologicznych i anatomicznych, a także interpretować wyniki oznaczeń, 

• planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą 
odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego 
opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i różne rodzaje skał, czytać 
i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szcze-
gółowe analizy litologiczne, 

• stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać 
proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych 
sprzętów i narzędzi badawczych.

grupa i biologia, chemia, matematyka, język obcy 
nowożytny

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): geografia, 
język polski, biologia, chemia, fizyka i astronomia 
/ fizyka 

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): fizyka 
i astronomia / fizyka, informatyka, geografia 

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): fizyka 
i astronomia / fizyka, język obcy nowożytny, geo-
grafia, informatyka, matematyka 

grupa iii język polski lub WOS

grupa iii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
filozofia, język obcy nowożytny, informatyka, WOS

• laboratoriach mikrobiologicznych ludzkich i weterynaryjnych, a także 
laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną środowiska: 
wodnego, gleb i powietrza, produktów spożywczych oraz kosmetyków, 

• laboratoriach kontroli jakości i stacjach sanitarnych, 
• firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, 
• jednostkach badawczych prowadzących badania naukowe,
• jednostkach zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem publicznym.

• laboratoriach badawczych, 
• instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego, 

• instytucjach, urzędach oraz organizacjach 
społecznych związanych z gospodarką mor-
ską, 

• instytucjach i przedsiębiorstwach, których 
działalność związana jest z poszukiwaniem 
i wykorzystaniem morskich zasobów natu-
ralnych.

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

studia i stopnia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Absolwenci kierunków z innych dziedzin niż nauki 
przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, 
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki ścisłe 
i przyrodnicze oraz nauki o kulturze fizycznej zo-
bowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie 
treści programowych z zakresu studiów pierwszego 
stopnia nauk przyrodniczych.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

poziom

studia I stopnia

• geologia morza
• oceanografia biologiczna
• oceanografia fizyczna

specjalnościnauczysz się: nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:
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Ochrona i inżynieria 
środowiska 
przyrodniczego 

Optyka okularowa

• stosować odpowiednie metody oraz technologie inżynieryjne w rekulty-
wacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych, 

• sposobów inwentaryzacji zasobów przyrodniczych,  
• instrumentów i metod monitoringu środowiska przyrodniczego, 
• zarządzania i ekonomii środowiska.

• jak działają soczewki, jak się je wytwarza i obrabia,
• stosować powłoki uszlachetniające w soczewkach okularowych,
• korygować wady wzroku,
• fizycznych podstaw diagnostyki medycznej,
• wykorzystania aparatury optycznej, w szczególności wykorzystywanej 

przez optyka okularowego.

dla studiów czterosemestralnych
Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

grupa i fizyka i astronomia / fizyka lub matematyka

dla studiów trzysemestralnych
Dyplom inżyniera lub dyplom magistra inżyniera; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, chemia, biologia

grupa iii język polski lub język obcy nowożytny

• laboratoriach badawczych, kontrolnych zakładach przemysłowych i jed-
nostkach odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska,

• jednostkach administracyjnych jako doradcy i eksperci, 
• służbach ochrony przyrody parków narodowych,
• instytucjach monitorujących i nadzorujących stan środowiska,
• organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących 

się ochroną środowiska przyrodniczego.

• laboratoriach optycznych,
• firmach produkujących soczewki oraz materiały i sprzęt optyczny,
• w firmach, które świadczą usługi w obszarze optycznym.

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji

poziom

studia inżynierskie II stopnia

stacjonarna

forma

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia ii stopnia studia i stopnia

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

Kandydaci po studiach z innych obszarów kształce-
nia niż dziedziny nauk przyrodniczych, nauk rolni-
czych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kul-
turze fizycznej zobowiązani są do uzupełnienia we 
własnym zakresie treści programowych z zakresu 
studiów I stopnia nauk przyrodniczych.

poziom

studia I stopnia

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:
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Zarządzanie 
ochroną środowiska 
przyrodniczego 

• zarządzać środowiskiem przyrodniczym w oparciu o wiedzę na poziomie 
molekularnym, gatunkowym i siedliskowym,

• stosować odpowiednie metody zarządzania w działalności instytucji, firm 
i projektów,

• wdrażać nieformalne metody zarządzania środowiskiem,  
• przeprowadzać audyt środowiskowy,
• planowania przestrzennego i interpretowania dokumentacji planistycznej,
• kalkulacji finansowania przedsięwzięć związanych ze środowiskiem przy-

rodniczym.

• instytucjach ochrony środowiska,
• biurach doradztwa ekologicznego,
• jednostkach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska,
• instytucjach przeprowadzających audyty środowiskowe, 
• jednostkach administracyjnych jako doradcy i eksperci.

kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwier-
dzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza medycyny pracy.

grupa i (jeden przedmiot do wyboru): biologia, 
chemia, matematyka, język obcy nowożytny

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): informaty-
ka, geografia, fizyka i astronomia / fizyka 

grupa iii język polski, WOS 

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:



i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Administracja • • • •

Prawo • •

Prawo Internetu i ochrony informacji • •

Prawo medyczne • •

Prawo ochrony zasobów naturalnych •

Prawo służb mundurowych • •

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych • •
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Administracja Prawo

• posługiwać się ogólną wiedzą prawniczą, a także wiedzą z zakresu eko-
nomii i zarządzania,

• posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa 
i ekonomii, 

• redagować pisma urzędowe,
• wykorzystywać techniki negocjacji i mediacji w administracji,
• radzić sobie z formalnościami i rozwiniesz umiejętności komunikacyjne.

• posługiwać wszechstronną wiedzą prawniczą i rozwiązywać złożone pro-
blemy prawne,

• rozumieć teksty prawne, takie jak ustawy czy umowy cywilnoprawne, 
a także tworzyć je,

• właściwie redagować pisma urzędowe i procesowe,
• przygotowywać analizy prawne,
• sprawnie stosować swoją wiedzę i umiejętności na sali sądowej,
• przekonująco prezentować swoje argumenty,
• korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak ne-

gocjacje, mediacja i arbitraż, 
• rzetelnie sprawować powierzone funkcje publiczne, w tym z zakresu 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

• administracja  obsługi prawnej
• administracja samorządowa
• administracja zatrudnienia
• administracja morska
• zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzeba-

mi w administracji publicznej

grupa i język polski lub język mniejszości narodo-
wej: białoruski, litewski, ukraiński  

grupa i język polski lub język mniejszości narodo-
wej: białoruski, litewski, ukraiński

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): filozofia, 
geografia, historia, matematyka, WOS

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
matematyka, filozofia, WOS, geografia, język ła-
ciński i kultura antyczna

grupa iii język obcy nowożytny

grupa iii język obcy nowożytny

• administracji rządowej i samorządowej, a także w innych podmiotach 
publicznych, 

• jednostkach wymiaru sprawiedliwości, takich jak sądy i prokuratura,
• spółkach i innych prywatnych przedsiębiorstwach,
• organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w tym instytucjach Unii 

Europejskiej,
• organizacjach pożytku publicznego.

• sędziowie, prokuratorzy, adwokaci,
• radcy prawni, notariusze, komornicy.

specjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji
poziom

studia I stopnia / II stopnia

poziom

studia jednolite magisterskie

stacjonarna / niestacjonarna

forma

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia jednolite magisterskie

• administracja samorządowa
• administracja bezpieczeństwa publicznego
• administracja ochrony środowiska
• administracja gospodarowania nieruchomo-

ściami
• administracja skarbowa
• administracja ochrony zdrowia

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Absolwenci prawa wykonują również pokrewne zawody prawnicze: referendarza 
sądowego, asystenta sędziego, urzędnika publicznego, a także funkcjonariusza 
służb mundurowych. Są również doskonale przygotowani do wykonywania funk-
cji publicznych na szczeblach samorządowych, rządowych i parlamentarnych.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nauczysz się: nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:
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Prawo medyczne

• zakładać i prowadzić różne formy działalności leczniczej,
• definiować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług 

związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym 
i rynkami usług pokrewnych,

• identyfikować zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wy-
konywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem 
podmiotów leczniczych,

• przygotowywać umowy i inne dokumenty, np. regulaminy i procedury,
• prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną,
• podejmować decyzje w zakresie zarządzania i finansowania aktywności 

na rynku świadczeń zdrowotnych,
• postępować w razie naruszenia praw pacjenta oraz osób wykonujących 

zawody medyczne.

• publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych jako członkowie 
kadry zarządzającej,

• administracji publicznej, m.in. w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,

• organizacjach i instytucjach chroniących prawa pacjenta i konsumenta,
• fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością prozdrowot-

ną: promocją zdrowia i edukacją.

poziom

studia II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

• informacja w sektorze prywatnym
• informacja w sektorze publicznym

grupa i  język polski lub język mniejszości naro-
dowej: białoruski, litewski, ukraiński

grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
matematyka, filozofia, WOS, geografia, informa-
tyka

grupa iii język obcy nowożytny

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia i stopnia

Prawo Internetu  
i ochrony informacji

• przygotowywać umowy i inne dokumenty, m.in. regulaminy i procedury, 
• identyfikować przestępstwa i wykroczenia dokonywane w Internecie,
• identyfikować zachowania nieuczciwe, takie jak spamming i patostre-

aming,
• ustalać status prawny informacji i związanych z tym rygorów prawnych, 

w tym danych osobowych i informacji niejawnych,
• sposobów legalnego pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania in-

formacji,
• postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych.

• firmach świadczących usługi informatyczne i przygotowujących programy 
i portale internetowe,

• firmach pozyskujących i przetwarzających informacje,
• prywatnych agencjach świadczący usługi detektywistyczne i infobroker-

skie,
• instytucjach sprawujących nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 

przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im bezpieczeń-
stwo,

• organizacjach i instytucjach chroniących 
użytkowników przed przestępstwami i nie-
uczciwymi zachowaniami w Internecie.

poziom

studia I stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

nauczysz się:

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują w:
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• kryminalno-penitencjarna
• ochrona interesów ekonomicznych państwa

• administracja ochrony zasobów naturalnych 
• ochrona zasobów naturalnych, a prowadzenie 

działalności gospodarczej
• prawo ochrony biosfery, klimatu, lasów

grupa i  język polski lub język mniejszości naro-
dowej: białoruski, litewski, ukraiński

grupa i  język polski lub język mniejszości naro-
dowej: białoruski, litewski, ukraiński grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 

matematyka, filozofia, WOS, geografia
grupa ii (jeden przedmiot do wyboru): historia, 
matematyka, filozofia, WOS, geografia grupa iii język obcy nowożytny

grupa iii język obcy nowożytny

specjalnościspecjalności

kryteria kwalifikacji

kryteria kwalifikacji

studia i stopniastudia i stopnia Prawo służb 
mundurowych

Prawo ochrony 
zasobów naturalnych

• zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych, 
• praktycznego interpretowania przepisów prawnych niezbędnych do pracy 

w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem 
państwa,

• prowadzić postępowania przygotowawcze oraz czynności operacyjne 
i rozpoznawcze,

• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
• udzielać pierwszej pomocy,
• używać metody, aby przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym.

• posługiwać ogólną wiedzą prawniczą , a także wiedzą związaną z ochroną 
zasobów naturalnych, 

• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa 
i środowiska naturalnego, 

• redagować pisma urzędowe, 
• dokonywać wykładni przepisów prawnych oraz korzystać z orzecznictwa 

sądowego, zwłaszcza tego, które jest związane z kwestiami ochrony za-
sobów naturalnych.

• Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celno-Skar-
bowej, Służbie Więziennej,

• Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei,
• służbach specjalnych, służbach wywiadu, Centralnym Biurze Antykorup-

cyjnym, Centralnym Biurze Śledczym,
• w służbie wojskowej – jako żołnierze i pracownicy cywilni,
• firmach świadczących usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

• administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach publicz-
nych związanych z ochroną środowiska naturalnego, 

• fundacjach i stowarzyszeniach podejmujących działania m.in. na rzecz 
ochrony zasobów naturalnych i przeciwdziałania zmian klimatu, 

• organizacjach pożytku publicznego zajmujących się m.in. edukacją eko-
logiczną społeczeństwa, 

• firmach stosujących nowoczesne technologie informacyjne w celu upo-
wszechniania danych o środowisku.

poziom

studia I stopnia

poziom

studia I stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

ogólnoakademicki

profil

nauczysz się:nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:
nasi absolwenci pracują w:
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• portach morskich,
• organach administracji rządowej i samorzą-

dowej zajmujących się transportem, m.in. 
w Głównym Inspektoracie Transportu Drogo-
wego i Transportowym Dozorze Technicznym,

• firmach ubezpieczeniowych,
• kancelariach prawnych.

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

Prawo transportowe 
i ubezpieczeń 
transportowych

• zasad dotyczących podejmowania działalności transportowej,
• zawierać i wykonywać umowy przewozu we wszystkich gałęziach trans-

portu,
• zasad odpowiedzialności przewoźnika wynikających z prawa krajowego 

oraz z międzynarodowych konwencji przewozowych,
• przygotowywać i interpretować umowy stosowane w praktyce transpor-

towej,
• procedury sądowej w sprawach dotyczących roszczeń transportowych,
• zagadnień administracyjnych dotyczących działalności transportowej, 

związanych z ochroną środowiska, konkurencją czy ochroną danych oso-
bowych w transporcie,

• zawierać umowy ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych oraz 
zasad dotyczących likwidacji szkód.

• przedsiębiorstwach z branży TLS – logistycznych i spedycyjnych, a także 
jako przewoźnicy wszystkich gałęzi transportu,

poziom

studia II stopnia

stacjonarna / niestacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:



i st. ii st. j.m. – studia I stopnia  – studia II stopnia  – studia w języku angielskim  – studia inżynierskie – studia jednolite magisterskie

kierunek
stacjonarne niestacjonarne

i st. ii st. j.m. i st. ii st. j.m.

Familiologia • •

Teologia •
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Familiologia

• czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
• podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, peda-

gogiki i socjologii, 
• jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w pod-

stawowym funkcjonowaniu bądź przeżywają różnego rodzaju trudności, 
• jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz 

z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w po-
deszłym wieku, 

• jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów, jak 
uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne czy 
przestępczość.

• asystent rodziny
• profilaktyka społeczna

• komunikacja interpersonalna i społeczna
• nauczycielska  

grupa i język polski grupa i język polski

grupa ii język obcy nowożytny grupa ii język obcy nowożytny

grupa iii przedmiot dowolny grupa iii przedmiot dowolny

• instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie,
• w grupach wsparcia i szkołach dla rodziców, 
• ośrodkach pomocy rodzinie,
• poradniach małżeńskich i rodzinnych,
• ośrodkach pomocy społecznej,
• placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
• instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.  

specjalności specjalności

kryteria kwalifikacji kryteria kwalifikacji

poziom

studia I stopnia / II stopnia

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

studia i stopnia studia jednolite magisterskieTeologia

• wielu ciekawych kwestii z zakresu filozofii i historii Kościoła,
• czytać i rozumieć Pismo Święte, 
• rozumieć katolicką naukę o poszczególnych prawdach wiary,
• kompetentnie dyskutować o Bogu i Kościele,
• prowadzić katechezę w szkole (specjalność nauczycielska), 
• pomagać innym i sobie w komunikacji oraz relacjach interpersonalnych.

• osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego 
(świeccy i duchowni), 

• nauczyciele religii w szkołach, 
• wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych, 
• specjaliści w różnego rodzaju firmach, gdzie pracodawca ceni sobie od-

niesienie do wartości chrześcijańskich,
• liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

poziom

studia jednolite magisterskie

stacjonarna

forma

ogólnoakademicki

profil

• poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i me-
diacje

Dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia; 
ocena na dyplomie.

specjalności

kryteria kwalifikacji

studia ii stopnia

nauczysz się: nauczysz się:

nasi absolwenci pracują w:

nasi absolwenci pracują jako:



Strefa Rozwoju 
i Wsparcia
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Samorząd studencki 

Akademickie Biuro Karier 

W drodze wyborów, spośród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, są wyłaniani przedstawiciele 
Samorządu Studenckiego. 

Jego członkowie: 
• organizują wydarzenia akademickie, konferencje i spotkania, 
• czuwają nad przestrzeganiem praw studenckich, 
• kreują życie kulturalne środowiska studenckiego,
• pomagają w realizacji inicjatyw studentów.

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego US uczestniczą w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego, w wyborach władz rektorskich i pracach komisji uczelnianych.

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają wiele możliwości, aby zadbać o swoją 
karierę zawodową podczas studiów i po ich ukończeniu.
Jedną z nich jest poznanie i skorzystanie z propozycji prężnie działającego Akademickiego Biura 
Karier. Misją ABK jest wsparcie studentów w zdobywaniu pierwszych doświadczeń na rynku pracy 
w obszarze studiowanego kierunku i nie tylko, poprzez:
• profesjonalne świadczenie bezpłatnego doradztwa zawodowego,
• pomoc w wyborze kierunku studiów,
• pomoc w organizacji dodatkowych praktyk,
• organizację i prowadzenie warsztatów rozwojowych,
• organizację spotkań z pracodawcami, w tym Giełdy Pracy,
• nowoczesny, ogólnoeuropejski portal rekrutacyjny m.in.  z bazą ofert pracy/praktyk/staży 

i pracodawców.

samorzad.usz.edu.pl 

abk.usz.edu.pl

Akademickie Centrum 
Kształcenia Językowego 

Głównym zadaniem centrum jest prowadzenie lektoratów z języków: angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego, francuskiego rosyjskiego i łacińskiego. 

Ponadto ACKJ oferuje: 
• prowadzenie kursów komercyjnych, w tym również kursów synoptycznych (nauka 3 języków 

równocześnie), 
• przygotowanie do licznych testów, egzaminów i certyfikatów, 
• wypożyczenie podręczników przygotowujących do nauki języków obcych,
• organizację bezpłatnych spotkań edukacyjno-kulturalnych (dot. literatury, malarstwa)  

prowadzonych w języku angielskim.

ackj.usz.edu.pl 

Akademicki Związek Sportowy 

AZS to studenckie stowarzyszenie sportowe zrzeszające pasjonatów aktywności fizycznej  
w różnych dyscyplinach. W ramach swojej działalności członkowie AZS rozwijają kulturę fizyczną 
oraz promują zdrowy styl życia wśród społeczności akademickiej i mieszkańców regionu.
Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności w 19 sekcjach i zajęciach dodatkowych, m.in.: 
• piłka nożna, 
• koszykówka, 
• siatkówka, 
• brydż sportowy, 
• tenis ziemny i stołowy, 
• wioślarstwo, 
• kolarstwo górskie, 
• pływanie, 
• lekkoatletyka.

azs.usz.edu.pl
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Strefa Kultury Studenckiej

Koła naukowe 

SKS jest jednostką, która skupia wszystkie organizacje studencie funkcjonujące na US. Umożliwia 
studentom i pracownikom uczelni tworzenie kultury akademickiej poprzez realizację własnych 
projektów artystycznych i edukacyjnych. 

W ramach SKS funkcjonują: 
• teatry, 
• kabarety, 
• zespoły muzyczne, 
• grupy warsztatowe (m.in. fotograficzne, gry na gitarze czy tańca towarzyskiego).

Koła naukowe to organizacje zrzeszające studentów i doktorantów, którzy chcą rozwijać swoje 
pasje, umiejętności i zainteresowania w różnych dziedzinach. Na Uniwersytecie Szczecińskim 
funkcjonuje 130 aktywnie działających kół naukowych. 

Udział w nich jest dobrowolny i pozwala na: 
• prowadzenie rozmaitych badań naukowych, 
• wydawanie publikacji i artykułów, 
• udział i organizację warsztatów, szkoleń, akcji charytatywnych oraz wydarzeń kulturalnych, 
• nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni na długie lata.

sks.usz.edu.pl

sks.usz.edu.pl

Erasmus+ 

Program Erasmus+ umożliwia studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich 
wyjazdy semestralne lub dwusemestralne do uczelni zagranicznych uczestniczących w progra-
mie. Semestr spędzony w uczelni zagranicznej uznawany jest za równoważny z semestrem w US,  
a na wyjazd studenci otrzymują stypendium. Decydując się na udział w programie Erasmus+, 
poznasz różne metody nauczania i badań naukowych oraz rozwiniesz umiejętności komunikacyj-
ne, w tym znajomość języków obcych i kompetencje międzykulturowe. W Erasmus+ możliwe są 
również wyjazdy na praktyki. Wyjazdy trwają od 2 do 12 miesięcy i są częściowo dofinansowane. 

dsm.usz.edu.pl/erasmus

Program MOST 

MOST to program mobilności studentów na obszarze Polski, który cieszy się niesłabnącym  
zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym 
z dwudziestu polskich uniwersytetów.

Udział w programie jest bezpłatny, a wyjazd na inną uczelnię pozwala na:
• uczestnictwo w zajęciach, których nie oferuje uczelnia macierzysta,
• dostęp do bibliotek, laboratoriów uczelni przyjmującej,
• kontakt ze specjalistami z dziedzin, które nas interesują, a których nie ma na uczelni  

macierzystej,
• rozwój własnych zainteresowań i pogłębianie wiedzy, która zawsze może zaprocentować 

w przyszłości. 

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz aplikacji można znaleźć na stronach interneto-
wych programu mobilności studentów i doktorantów MOST oraz uzyskać kontaktując się z Uczel-
nianym Koordynatorem Programu MOST na Uniwersytecie Szczecińskim.

studenci.usz.edu.pl/program-most 
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Szkoła Doktorska NiUS Radio Rozgłośnia 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego oferuje wielokierunkowe przygotowanie młodych 
naukowców do samodzielnego funkcjonowania w krajowym i zagranicznym środowisku naukowym. 
Wszechstronny program kształcenia umożliwia wysokie rozwinięcie umiejętności badawczych. 

Szkoła Doktorska US prowadzi kształcenie w następujących dziedzinach nauki:
• humanistyczne (dyscypliny: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo),
• medyczne i nauki o zdrowiu (dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej),
• społeczne (dyscypliny: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, 
pedagogika),

• ścisłe i przyrodnicze (dyscypliny: matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki 
o Ziemi i środowisku),

• teologiczne,
• kształcenie interdyscyplinarne – doktorant wskazuje dyscyplinę wiodącą i drugą, w przypadku, 

gdy temat jego pracy doktorskiej balansuje na pograniczu dwóch dyscyplin. 

Każdy doktorant otrzymuje stypendium – około 2050 zł przez pierwsze dwa lata kształcenia, 
a następnie po pozytywnym wyniku oceny śródokresowej – około 3150 zł. Doktoranci z niepełno-
sprawnościami otrzymują dodatkowo 700 zł. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje 
również doktoraty wdrożeniowe, w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

NiUS Radio, które rozpoczęło swoją działalność 6 grudnia 2021 roku, funkcjonuje w ramach Cen-
trum Edukacji Medialnej i Interaktywności – jednostki o charakterze edukacyjno-promocyjnym 
działającej w zakresie komunikacji medialnej. W ramówce NiUS Radia znajdują się audycje 
z zakresu nauki, kultury i sportu, a także wywiady, felietony oraz formy publicystyczne, w tym 
dyskusje z ekspertami i rozmowy z członkami kolegium rektorskiego. Wiadomości z życia uczelni 
nadawane są w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Integralnym elementem radia jest por-
tal, gdzie umieszczono m.in. obszerną bibliotekę multimediów, galerię fotografii oraz archiwum 
najciekawszych audycji i podcastów. NiUS Radio tworzy blisko 20-osobowy zespół, w którego skład 
wchodzą zarówno studenci, jak też wykładowcy akademiccy i pracownicy Uniwersytetu. 

Do podstawowych zadań Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności oraz NiUS Radia należą: 
• innowacyjne kształcenie studentów i doktorantów oraz rozwój ich kompetencji zawodowych, 
• praktyczna realizacja zajęć w obszarze edukacji medialnej, 
• możliwość odbywania i zaliczania praktyk studenckich, 
• rozwój dydaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
• kreowanie wizerunku i autopromocja Uniwersytetu Szczecińskiego, 
• wzmocnienie marki uczelni na forum ogólnopolskim i regionalnym, 
• medialne wsparcie dla nowoczesnego zarządzania uczelnią, 
• promocja wydarzeń, konferencji, sympozjów realizowanych na uczelni, 
• obsługa dziennikarska skoncentrowana na wydarzeniach z życia US, 
• popularyzacja i promocja nauki (debaty i dyskusje z udziałem ekspertów), 
• prezentacja działań instytutów oraz promocja osiągnięć pracowników, 
• prowadzenie badań medioznawczych i promocja ich efektów, 
• realizacja własnych projektów medialnych przy współpracy z jednostkami międzyuczelnianymi.

szkoladoktorska.usz.edu.pl 

niusradio.pl 
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Akademiki Dział ds. Osób 
Niepełnosprawnych

Uniwersytet Szczeciński dysponuje czterema domami studenckimi. O miejsce w nich może ubiegać 
się każdy student. Opłaty wahają się w granicach 310–550 zł, w zależności od tego iluosobowy 
jest pokój. Chcesz ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim US? Aplikuj na swoim koncie w Elek-
tronicznej Rejestracji Kandydatów. Odpowiedni rekord pojawi się w ERK po otrzymaniu decyzji 
o przyjęciu na studia.

Harmonogram przydzielania miejsc jest publikowany na stronie studenci.usz.edu.pl

Dom studenta nr 1 „Bakałarz”
71-061 Szczecin
ul. Boh. Warszawy 75
nr tel. 91 444 2674 

Dom Studenta nr 2 „Belferek”
71-061 Szczecin
ul. Boh. Warszawy 74
nr tel. 91 444 2637 

Dom Studenta nr 3 „Kordecki”
71-066 Szczecin
ul. Kordeckiego 15
nr tel. 91 444 3867 

Dom Studenta nr 4 ,,Portowiec”
71-205 Szczecin
ul. Podgórna 26
nr tel. 91 444 3834

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się studentami, którzy posiadają orzeczenie  
o niepełnosprawności i/lub znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 

Pracownicy działu oferują: 
• pomoc asystentów w procesie studiowania,
• transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
• wsparcie psychologiczne udzielane przez zespół terapeutów, 
• pomoc w dostosowaniu materiałów niezbędnych do studiowania,
• zajęcia dodatkowe z języka obcego, 
• pomoc w dostosowaniu zajęć z wychowania fizycznego, 
• zajęcia z neurodydaktykiem,
• doradztwo podczas składania wniosku o stypendium dla osoby z niepełnosprawnością.

studenci.usz.edu.pl 

bon.usz.edu.pl 
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Stypendia 
i zapomogi
rodzaje świadczeń

stypendium socjalne

stypendium dla osób niepełnosprawnych 

stypendium rektora

stypendium ministra za znaczące osiągnięcia 

zapomoga

zwiększenie stypendium socjalnego

Stypendium socjalne jest formą wsparcia finansowego dla studentów, których 
sytuacja materialna kształtuje się poniżej progu dochodowego określanego  
co roku w zarządzeniu rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – w roku akade-
mickim 2021/2022 został on ustalony na 1051,70 zł. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który w związ-
ku z niepełnosprawnością złoży wniosek o przyznanie stypendium wraz z orze-
czeniem właściwego organu. Jest to stypendium przyznawane niezależnie  
od wysokości dochodu w rodzinie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim 
roku akademickim wyróżniające wyniki w nauce lub zapisał na swoim koncie  
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Stypendium przy-
sługuje również osobom przyjętym na pierwszy sok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego,  które są laureatami olimpiady międzynarodowej albo 
laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego albo co najmniej 
współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza  Polski. 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia może otrzymać student wykazu-
jący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi  
ze studiami, albo znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Termin i sposób skła-
dania wniosków, punktowane osiągnięcia oraz zasady przyznawania stypendium 
są regulowane odrębnymi przepisami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. 

Zapomoga to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które może ubiegać się 
student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest przy-
znawana najwyżej dwa razy w roku akademickim.

Dodatkowo student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może  
otrzymać stypendium socjalne o zwiększonej wysokości, gdy:
• mieszka w akademiku lub na stancji, 
• jest sierotą lub półsierotą, 
• jest wychowankiem domu dziecka, 
• posiada dokument potwierdzający przemoc w rodzinie.

wysokość stypendium

wysokość stypendium

wysokość stypendium

wysokość stypendium

wysokość jednorazowej zapomogi

wysokość stypendium

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademic-
kim 2021/2022 wynosiła od 450 do 800 zł. 

Wysokość tego stypendium jest uzależniona  
od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 
2021/2022 wysokość stypendium dla osób niepełno-
sprawnych wynosiła od 400 zł do 600 zł. 

Wysokość stypendium rektora w roku akademickim 
2021/2022 wynosiła od 400 zł do 1200 zł.

W roku akademickim 2021/2022 wartość tego 
stypendium wynosiła 17 tys. zł.

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 
w roku akademickim 2021/2022 wynosiła 1500 zł.

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego w roku 
akademickim 2021/2022 wynosiła 300 zł. 

stypendium socjalne

stypendium rektora

stypendium ministra za 
znaczące osiągnięcia

zapomoga
stypendium dla osób
niepełnosprawnych
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W= (0,5xPI
R ˘ 0,25xPI

P) + (0,3xPII
R ˘ 0,15xPII

P) + (0,2xPIII
R ˘ 0,1xPIII

P)

˘ oznacza „albo”

• Podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie 
są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej 
podanej grupy. Przy obliczaniu wyniku dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

• Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za 
ten przedmiot.  
Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

• Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.
• Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia znajdują się w opisach kierunków.
• Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych.

Algorytm 

• Studia I stopnia trwają 3 lata
• studia inżynierskie I stopnia trwają 3,5 roku

Wszystkie studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi dla obywateli polskich.

kandydaci.usz.edu.pl

przedmiot mnożnik przedmiotu
poziom rozszerzony

mnożnik przedmiotu
poziom podstawowy

Grupa I (PI) 0,5 0,25

Grupa II (PII) 0,3 0,15

Grupa III (PIII) 0,2 0,1

• Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat
• Studia II stopnia trwają 2 lata

konkurs świadectw maturalnych (maks. 100 pkt)

ISBN 978-83-7972-556-4

Opracowanie: Dział Promocji US na podstawie 
materiałów otrzymanych z jednostek naukowych 
i administracyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

informator dla kandydatów
oferta edukacyjna

2023–2024
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