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Uniwersytet Szczeciński
w liczbach

ponad 11 500
studentów i doktorantów
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88

341

kierunków studiów

19

profesorów

dyscyplin sportowych
w ofercie

130

4

współpraca z 375
uczelniami zagranicznymi

1900

współpraca z ponad 600
pracodawcami – staże,
praktyki, szkolenia, warsztaty

domy studenckie

stypendiów
na łączną kwotę
13,878 mln zł
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wydziałów

studenckich kół naukowych

Wydział Humanistyczny
oferta edukacyjna

stacjonarne
I

nazwa kierunku:
Archeologia
Bałtyckie studia kulturowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Filologia angielska
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Filologia germańska
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
Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia
nauczycielskie
Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym
językiem obcym
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

Archeologia

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

kryteria kwaliﬁkacji:
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

Nauczysz się:
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.

studia drugiego stopnia
Nasi absolwenci pracują w:
instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa
kulturowego, popularyzacją regionu i turystyką,
muzeach i skansenach,
uczelniach wyższych,
prywatnych ﬁrmach archeologicznych,
wojewódzkich urzędach ochrony zabytków.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia 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 pierwszego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich.
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oferta edukacyjna

Bałtyckie studia kulturowe
(zajęcia na kierunku odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych)
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Wydział Humanistyczny

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów

Nauczysz się:
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
projektów w sektorze kultury,
zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do interpretacji tekstów
kultury przydatnych w działalności popularyzatorsko-edukacyjnej,
współpracować przy tworzeniu i realizacji projektów naukowych
ukierunkowanych na zjawiska i relacje kulturowe regionu nadbałtyckiego.

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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oferta edukacyjna

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

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

Nasi absolwenci pracują jako:
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.
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Wydział Humanistyczny

studia pierwszego stopnia
specjalności:
dziennikarstwo internetowe;
krytyka i publicystyka kulturalna;
modelowanie komunikacji;
public relations;
sztuka reportażu
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
historia lub WOS

oferta edukacyjna

Dziennikarstwo
i zarządzanie mediami
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
nowoczesnego dziennikarstwa,
współpracy w zespole,
zasad profesjonalnej komunikacji,
ekonomicznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem medialnym.

Wydział Humanistyczny

studia drugiego stopnia
specjalności:
menedżer w mediach;
dziennikarstwo regionalne
i transgraniczne;
teoria i praktyka dziennikarstwa

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

studia pierwszego stopnia

Filologia angielska
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie,
swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
pracować w międzynarodowym zespole,
posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w kilku
różnych dziedzinach praktycznych zastosowań,
redagować teksty naukowe z dziedziny językoznawstwa
lub literaturoznawstwa,
wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach i mediach
we współpracy z przedstawicielami różnych kultur.

Nasi absolwenci pracują w:
biurach tłumaczeniowych,
wydawnictwach i redakcjach czasopism,
środkach masowego przekazu,
turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości
języka angielskiego,
sektorze PR, HR czy też korporacjach międzynarodowych,
szkołach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
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specjalności:
kształcenie translatorskie;
nauczycielska
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I :
język angielski
grupa II:
język polski
grupa III (jeden przedmiot do wyboru):
historia, geograﬁa, matematyka, WOS
studia drugiego stopnia
specjalności:
kształcenie translatorskie;
nauczycielska
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia;
konkurs ocen na dyplomie dla
absolwentów ﬁlologii angielskiej;
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 angielskim na
poziomie C1; studia o specjalizacji
nauczycielskiej rekomendowane są dla
absolwentów studiów co najmniej
pierwszego stopnia, posiadających
kwaliﬁkacje nauczycielskie

oferta edukacyjna

Filologia germańska
z dodatkowym językiem obcym
(zajęcia na kierunku odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych)
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
posługiwać językiem niemieckim: od podstaw do poziomu min. C1
– szczególnie na pierwszym roku studiów oferujemy bardzo dużą
liczbę zajęć praktycznej nauki języka,
interpretować teksty użytkowe, popularnonaukowe i literackie
i o charakterze ekonomicznym,
tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym,
prowadzić proste rozmowy zawodowe,
drugiego języka obcego oraz zdobędziesz wiedzę o realiach
historyczno-kulturowo-społecznych kraju, w którym
ten język jest używany jako ojczysty.
Nasi absolwenci pracują jako:
tłumacze i asystenci tłumaczy w biurach tłumaczeniowych, w biurach podróży,
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 niemieckojęzycznych).

Wydział Humanistyczny

studia pierwszego stopnia
specjalności:
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 Hiszpanii;
język rosyjski z elementami
wiedzy o Rosji;
język szwedzki z elementami
wiedzy o Szwecji;
język włoski z elementami
wiedzy o Włoszech
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język obcy nowożytny
grupa II:
język polski
grupa III:
przedmiot dowolny

Absolwenci kierunku pracują również w swoich wyuczonych zawodach,
wykorzystując znajomość języka 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).
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oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny
studia pierwszego stopnia

Filologia germańska
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
biegle posługiwać się językiem niemieckim w mowie i piśmie,
interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie,
o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań
(np. tłumaczeniowych, prowadzenia korespondencji handlowej
w języku niemieckim),
tłumaczyć teksty użytkowe (np. prasowe) i specjalistyczne
(np. ekonomiczne) dla potrzeb zawodowych,
prowadzić negocjacje (szczególnie w obszarze języka biznesu),
nauczać języka niemieckiego w szkole.

Nasi absolwenci pracują jako:
asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach podróży,
instytucjach kultury, innych instytucjach, 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
niemieckojęzycznych),
specjaliści do spraw języka biznesu w przedsiębiorstwach,
nauczyciele języka niemieckiego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych.
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specjalności:
język niemiecki w gospodarce i biznesie;
kształcenie translatorskie;
kształcenia nauczycielskie (tylko stacjonarne)
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język niemiecki
grupa II:
język polski
grupa III:
przedmiot dowolny
studia drugiego stopnia
specjalności:
język niemiecki w gospodarce i biznesie;
kształcenie translatorskie;
kształcenia nauczycielskie (tylko stacjonarne)
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia; konkurs ocen na
dyplomie studiów wyższych dla
absolwentów ﬁlologii germańskiej;
dla absolwentów innych kierunków:
konkurs ocen na dyplomie i poświadczona
certyﬁkatem znajomość języka
niemieckiego na poziomie C1;
w przypadku braku certyﬁkatu
– obowiązuje konkurs ocen na dyplomie
i rozmowa kwaliﬁkacyjna w języku
niemieckim na poziomie C1;
studia o specjalizacji nauczycielskiej
(studia stacjonarne) rekomendowane
są dla absolwentów studiów co najmniej
pierwszego stopnia, posiadających
kwaliﬁkacje nauczycielskie

oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

Filologia hiszpańska

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
translatorska;
turystyczno-biznesowa

Nauczysz się:
biegle posługiwać się językiem hiszpańskim w mowie i piśmie,
swobodnie poruszać się w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska),
a także w świecie turystyki (specjalność turystyczno-biznesowa),
pracować w międzynarodowym zespole.

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny

Nasi absolwenci pracują jako:
tłumacze w ﬁrmach i instytucjach z krajów hiszpańskojęzycznych, a także
rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z tymi krajami,
redaktorzy, adiustatorzy czy korektorzy w wydawnictwach,
tłumacze biuletynów, wiadomości,
komentatorzy wydarzeń politycznych, gospodarczych
i społeczno-kulturalnych w mediach,
pracownicy służb dyplomatycznych i służb celnych,
pracownicy biur podróży, linii lotniczych, ﬁrm spedycyjnych,
w szczególności obsługujących ruch turystyczny z Hiszpanią,
lektorzy języka hiszpańskiego.
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oferta edukacyjna

Filologia norweska

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
język norweski w kulturze
i biznesie;
translatorska

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

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny

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

Nasi absolwenci pracują jako:
pracownicy administracyjni w urzędach,
pracownicy administracyjni w ﬁrmach skandynawskich,
asystenci tłumaczy i tłumacze,
konsultanci w instytucjach kulturalnych, w których niezbędna
jest znajomość języka norweskiego.
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Wydział Humanistyczny

oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

Filologia polska

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
edytorsko-wydawnicza;
krytycznoliteracka;
nauczycielska

Nauczysz się:
dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji wypowiedzi językowych,
w tym tekstów literatury i kultury,
tworzyć różne rodzaje tekstów informacyjnych
i perswazyjnych oraz występować publicznie,
redagować teksty i przygotowywać książki do druku,
tworzyć profesjonalne przekazy medialne.

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
historia lub WOS

Nasi absolwenci pracują jako:
redaktorzy i edytorzy,
pracownicy mediów,
pracownicy agencji reklamowych,
specjaliści PR,
nauczyciele języka polskiego,
pracownicy instytucji kultury,
bibliotekarze,
krytycy literaccy.

studia drugiego stopnia
specjalności:
edytorstwo współczesne;
językoznawcza;
literaturoznawcza;
nauczycielska
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów;
studia o specjalizacji nauczycielskiej
rekomendowane są dla absolwentów
studiów co najmniej pierwszego stopnia,
posiadających kwaliﬁkacje nauczycielskie
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oferta edukacyjna

Filologia romańska
z językiem obcym do wyboru
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
biegle posługiwać się językiem francuskim w mowie i piśmie,
używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej
(specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze
edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska),
pracować w międzynarodowym zespole.

Nasi absolwenci pracują w:
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 (mediach, agencjach reklamowych)
i instytucjach kultury.

16

Wydział Humanistyczny

studia pierwszego stopnia
specjalności:
nauczycielska w zakresie języka
francuskiego;
translatorska z języka francuskiego
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język obcy nowożytny
grupa II:
język polski
grupa III:
przedmiot dowolny

oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

Filologia romańska

studia drugiego stopnia

poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
kształcenie nauczycielskie w zakresie
języka francuskiego;
kształcenie translatorskie

Nauczysz się:
biegle posługiwać się językiem francuskim w mowie i piśmie,
używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej
(specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze
edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska),
pracować w międzynarodowym zespole.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
dla absolwentów kierunków
z wykładowym językiem francuskim:
ocena na dyplomie; dla absolwentów
innych kierunków: ocena na dyplomie
i rozmowa kwaliﬁkacyjna w języku
francuskim; studia o specjalizacji
nauczycielskiej rekomendowane
są dla absolwentów studiów
co najmniej pierwszego stopnia,
posiadających kwaliﬁkacje nauczycielskie

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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Filologia rosyjska
z dodatkowym językiem obcym
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
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.

Nasi absolwenci pracują w:
branży turystycznej i hotelarskiej,
biurach tłumaczeń,
ﬁrmach call center,
urzędach i ﬁrmach przygranicznych,
mediach (radio, telewizja) i instytucjach kultury,
szkołach językowych.
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studia pierwszego stopnia
specjalności:
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 Hiszpanii,
język niemiecki z elementami wiedzy
o Niemczech,
język szwedzki z elementami wiedzy
o Szwecji,
język włoski z elementami wiedzy
o Włoszech
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny
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Filozoﬁa

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

kryteria kwaliﬁkacji:
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

Nauczysz się:
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.

studia drugiego stopnia
Nasi absolwenci pracują w:
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.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Global Communication

studia pierwszego stopnia

(studia w języku angielskim)

kryteria kwaliﬁkacji:
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

poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
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 dziedzinach
praktycznych, takich jak np. technika i biznes,
wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach, językach
i różnorodności kulturowej świata w komunikacji i współpracy
z przedstawicielami różnych kultur,
rozumieć tajniki i zawiłości mowy mediów i polityki.

Nasi absolwenci pracują jako:
doradcy, mediatorzy i specjaliści do spraw obsługi klienta
w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu,
redaktorzy tekstów technicznych w języku obcym,
organizatorzy i pracownicy administracyjni w placówkach
oświatowych i kulturalnych, jak również w instytucjach
międzynarodowych i ponadpaństwowych, w szczególności
w działach odpowiedzialnych za PR, kształtowanie kultury
organizacji, kształcenie kadr, organizację, komunikację i współpracę.
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Historia

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
archiwistyczna;
nauczycielska

Nauczysz się:
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
historycznego (po wybraniu specjalności muzealnictwo).

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
historia, historia sztuki, WOS, geograﬁa,
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
język polski

studia drugiego stopnia
Nasi absolwenci pracują jako:
nauczyciele historii,
pracownicy archiwów,
pracownicy muzeów i instytucji zajmujących się
ochroną dziedzictwa kulturowego,
analitycy,
pracownicy mediów.

specjalności:
humanistyka cyfrowa;
muzealnictwo
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
z dziedziny nauk humanistycznych
lub dziedziny nauk społecznych;
ocena na dyplomie;
kandydatów posiadających dyplom
innych kierunków niż historia
obowiązywać będzie dodatkowo
rozmowa kwaliﬁkacyjna
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Italianistyka z elementami
studiów nad chrześcijaństwem
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
biegle posługiwać językiem włoskim,
ciekawych faktów z historii chrześcijaństwa i piśmiennictwa
chrześcijańskiego,
wielu interesujących kwestii z zakresu języka, historii,
geograﬁi i religii Włoch,
zarządzać wydarzeniami oraz usługami związanymi
z branżą kulturalno-turystyczną.

Nasi absolwenci pracują jako:
osoby zaangażowane w różnorodne dziedziny życia związane
z obszarem języka i kultury włoskiej,
osoby animujące kontakty polsko-włoskie w zakresie działań
wspólnych Unii Europejskiej,
nauczyciele języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech
(po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego),
pracownicy biur turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla emigrantów itp.,
pracownicy dużych międzynarodowych korporacji w Polsce i we Włoszech.
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studia pierwszego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny

studia drugiego stopnia
specjalności:
mediacja językowa, kultura i turystyka
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
konkurs ocen na dyplomie
ukończenia studiów wyższych
dla absolwentów italianistyki
lub innych kierunków humanistycznych
z wykładowym językiem włoskim;
absolwenci innych kierunków
z dziedziny nauk humanistycznych:
konkurs ocen na dyplomie ukończenia
studiów wyższych i udokumentowana
znajomość języka włoskiego na poziomie
C1;
dla pozostałych kandydatów:
konkurs ocen na dyplomie ukończenia
studiów wyższych i rozmowa
kwaliﬁkacyjna w języku włoskim
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Kognitywistyka komunikacji

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III (jeden przedmiot do wyboru):
ﬁlozoﬁa, informatyka, matematyka,
ﬁzyka i astronomia / ﬁzyka, biologia,
historia, WOS, geograﬁa, chemia

Nauczysz się:
projektować i tworzyć strony internetowe,
audytować użyteczność stron internetowych,
obsługiwać pakiet IBM SPSS Statistics,
obsługiwać okulograf (eyetracker).

studia drugiego stopnia
Nasi absolwenci pracują:
w branży IT jako web developers czy utility designers,
w agencjach reklamowych,
jako specjaliści od komunikacji internetowej i mediów społecznościowych,
w ﬁrmach, gdzie wymagane są rozwinięte zdolności komunikacyjne.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Lingwistyka dla biznesu

studia pierwszego stopnia

– tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III (jeden przedmiot do wyboru):
geograﬁa, historia, matematyka, WOS

poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
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.

Nasi absolwenci pracują jako:
tłumacze polsko-rosyjsko-niemieccy,
asystenci radców prawnych,
asystenci menadżerów,
językowi koordynatorzy biznesu.
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Media i cywilizacja

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
archiwistyczna;
public relations w mediach
współczesnych

Nauczysz się:
analizować artykuły medialne kształtujące kulturę i życie społeczne,
interpretować informacje współczesne i dawne (dokumenty pisane,
przekazy werbalne, komunikaty symboliczne, wytwory kultury masowej),
wykorzystywać media w pracy rzecznika prasowego oraz specjalisty
w zakresie marketingu i PR-u,
tworzyć informacje i przekazy wizualne przeznaczone
do różnego typu mediów,
przygotowywać wystąpienia publiczne,
stosować techniki mediacji i perswazji.

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
historia, WOS, geograﬁa, historia sztuki
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
język polski

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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Menedżer dziedzictwa
kulturowego
(zajęcia na kierunku odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych)
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
wykorzystywać wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących ochrony,
zarządzania 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.

Nasi absolwenci pracują w:
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
dziedzictwo kulturowe.
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studia drugiego stopnia
specjalności:
dziedzictwo kulturowe
w turystyce;
muzealnictwo
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego 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 jakości, sztuki plastyczne i konserwacja
dzieł sztuki;
ocena na dyplomie
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Polonistyczno-germanistyczne
wspólne studia nauczycielskie
(kierunek realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie)
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
posługiwać językiem niemieckim na poziomie min. C1,
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 charakterze edukacyjnym.
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studia pierwszego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język niemiecki – matura rozszerzona
grupa II:
język polski – matura rozszerzona
Algorytm podzielony 50/50.
Kandydaci z liczbą punktów 0 w danej
grupie nie będą przyjęci na studia.
Studia dla osób znających języki polski
i niemiecki na poziomie min. B2.

Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania
zawodu nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego.
Na pierwszym roku studiów program realizowany będzie na uczelniach
macierzystych, na drugim roku w Greifswaldzie, na trzecim roku w Szczecinie.

Nasi absolwenci pracują jako:
nauczyciele języka polskiego i niemieckiego w polskim systemie edukacyjnym,
nauczyciele języka niemieckiego i polskiego w niemieckim systemie edukacyjnym
(szczególnie przygranicznym),
pracownicy instytucji edukacyjnych kulturalnych, społecznych, których działalność
jest związana ze współpracą polsko-niemiecką.

27

oferta edukacyjna

Przekład rosyjsko-polski
z dodatkowym językiem obcym
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
tłumaczyć teksty z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie,
sporządzać oﬁcjalne pisma i korespondencje w języku rosyjskim i polskim,
posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C2,
posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2.

Nasi absolwenci pracują w:
biurach turystycznych, biurach tłumaczeń, biurach pośrednictwa pracy,
ﬁrmach przygranicznych,
mediach: radiu i telewizji,
szkołach językowych.
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studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
dla absolwentów kierunków
z wykładowym językiem rosyjskim:
konkurs ocen na dyplomie;
dla absolwentów innych kierunków:
konkurs ocen na dyplomie
i rozmowa kwaliﬁkacyjna
w języku rosyjskim

oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

studia pierwszego stopnia

Stosunki międzynarodowe
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Poznasz:
wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego, współczesnych systemów
politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, ﬁnansowych,
handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki
zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej,
kulturowe korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz
bieżących problemów Polski i świata, a także podstawowe techniki
aktywności publicznej.
Wybierając odpowiednią specjalność, nabierzesz wiedzy i umiejętności
dotyczących polityki międzynarodowej w wymiarze globalnym oraz
regionalnym, funkcjonowania gospodarki światowej i zasad rynku
międzynarodowego, komunikowania międzykulturowego oraz
lobbingu międzynarodowego.

Nasi absolwenci pracują jako:
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.

specjalności:
dyplomacja i służba zagraniczna;
studia brytyjskie i amerykańskie;
stosunki międzynarodowe
w krajach Południa;
studia nad organizacjami
pozarządowymi;
studia pozaeuropejskie
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
historia, WOS, geograﬁa, historia sztuki
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
język polski
studia drugiego stopnia
specjalności:
gospodarka światowa i handel
międzynarodowy;
komunikacja i lobbing;
regiony, subregiony, pogranicza
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie;
kandydatów posiadających dyplom
ukończenia studiów z innych dziedzin
niż nauki humanistyczne lub społeczne
obowiązywać będzie rozmowa
kwaliﬁkacyjna
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Studia nad wojną i wojskowością

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
historia, WOS, geograﬁa, historia sztuki
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
język polski

Nauczysz się:
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 przeszłości,
rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenie zarówno historyczne,
jak i współczesne,
prezentować przeszłość militarną danego miejsca.

Nasi absolwenci pracują w:
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).
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studia drugiego stopnia
specjalności:
dzieje wojen i wojskowości;
militarystyka współczesna;
obrona terytorialna
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie;
kandydatów posiadających dyplom
ukończenia studiów pierwszego
stopnia z innych dziedzin niż nauki
humanistyczne lub społeczne
obowiązywać będzie rozmowa
kwaliﬁkacyjna

oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

Studia pisarskie

studia pierwszego stopnia

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

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
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.

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,
redaktora w czasopismach i mediach internetowych,
wydawnictwach literackich,
działach literackich teatru, radia, telewizji,
domach kultury.

studia drugiego stopnia
specjalności:
strategie narracyjne
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
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stacjonarne

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Branding miast i regionów
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
Logistyka
Logistyka – studia inżynierskie
Przedsiębiorczość i inwestycje
Public Management
Rynek nieruchomości
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Wydział Humanistyczny
Archeologia
Bałtyckie studia kulturowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Filologia angielska
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
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I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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stacjonarne
I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Filologia germańska
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
Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Diagnostyka sportowa
Menedżer sportu i rekreacji
Wychowanie ﬁzyczne
Zdrowie publiczne

I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych
Animacja kultury
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja artystyczna
Management instytucji publicznych i Public Relations
Pedagogika – proﬁl ogólnoakademicki
Pedagogika – proﬁl praktyczny
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna II
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Social Sciences
Socjologia
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne

I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Biologia
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Biotechnologia
Eksploatacja zasobów naturalnych – studia inżynierskie
Fizyka
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geograﬁa
Geologia
Hydrobiology
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stacjonarne
I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Matematyka
Mikrobiologia
Oceanograﬁa
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – studia inżynierskie
Optyka okularowa
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Prawo
Prawo Internetu i ochrony informacji
Prawo medyczne
Prawo ochrony zasobów naturalnych
Prawo służb mundurowych
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
Wydział Teologiczny
Familiologia
Teologia

I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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