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I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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Dołącz do nas!
facebook.com/UniwersytetSzczecinski
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Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Diagnostyka sportowa

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna (studia pierwszego i drugiego stopnia)
i niestacjonarna (tylko studia pierwszego stopnia)
proﬁl: ogólnoakademicki

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

Nauczysz się:
obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy
laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej,
biochemii, ﬁzjologii i kinezjologii,
analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne
do prowadzenia procesu treningu sportowego,
dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego
przygotowaniem ﬁzycznym, dotyczącym motoryki,
prewencji urazów, diety i suplementacji,
dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego
przygotowaniem mentalnym, dotyczącym m.in. umiejętności
pracy z psychologiem sportowym,
metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie
sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.
Nasi absolwenci pracują w:
klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków
sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, klubach ﬁtness
jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności ﬁzycznej,
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.

studia drugiego stopnia
specjalności:
diagnoza i planowanie żywienia sportowca;
diagnoza i planowanie w treningu
motorycznym
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Menedżer sportu i rekreacji

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
zarządzanie organizacjami sportowymi;
marketingowe zarządzanie obiektami
sportowo-rekreacyjnymi

Nauczysz się:
zarządzać organizacjami sportowymi,
kreować, promować oraz dystrybuować produkty i usługi sportowe,
zarządzać marką sportową,
kształtować dobry wizerunek organizacji,
planować, organizować i ewaluować eventy sportowe,
prawnych i ﬁnansowych aspektów organizacji sportowych oraz
zwiększania efektywności ich funkcjonowania i rozwoju.

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

Nasi absolwenci pracują w:
klubach i związkach sportowych,
wojewódzkich federacjach sportowych,
miejskich i gminnych ośrodkach sportu i rekreacji,
projektach i eventach realizowanych w sporcie,
ﬁrmach funkcjonujących w sporcie i dla sportu,
instytucjach zajmujących się sportem: samorządowych (np. biura sportu
w urzędach miasta) i państwowych (np. Ministerstwo Sportu i Turystyki).
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Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
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Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

studia pierwszego stopnia

Wychowanie ﬁzyczne
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: praktyczny

Nauczysz się:
techniki i metodyki nauczania różnych dyscyplin sportowych,
innowacyjnych form aktywności ﬁzycznej przydatnych
do organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
organizowania innowacyjnych zajęć w terenie,
organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i eventów,
organizowania prozdrowotnych form zajęć dla osób w różnym
wieku oraz dla osób niepełnosprawnych,
projektowania i właściwej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Na studiach pierwszego stopnia uzyskasz dodatkowe kwaliﬁkacje jako
instruktor wybranej dyscypliny sportowej: instruktor kinezyproﬁlaktyki
lub trener personalny.
Specjalizacja z piłki nożnej pozwala na uzyskanie (oprócz stopnia
instruktora piłki nożnej i trenera UEFA C) kompetencji analityka
piłkarskiego oraz sędziego piłki nożnej.
Nasi absolwenci pracują jako:
instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach
oświatowych prowadzących grupy sportowe (UKS, TKKF, MOSiR),
instruktorzy kinezyproﬁlaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych
powiązanych z szeroko rozumianą kulturą ﬁzyczną,
trenerzy personalni – w klubach ﬁtness,
nauczyciele wychowania ﬁzycznego,
pracownicy instytucji zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem
wiedzy z zakresu aktywności ﬁzycznej.

specjalności:
nauczycielska
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
biologia, chemia, ﬁzyka i astronomia / ﬁzyka,
język obcy nowożytny, język polski
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
egzamin sprawnościowy z pływania
na dystansie 50 m bez zatrzymania
studia drugiego stopnia
specjalności:
nauczycielska
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
na kierunku wychowanie ﬁzyczne,
specjalność nauczycielska;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zdrowie publiczne

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: praktyczny

specjalności:
promocja zdrowia

Nauczysz się:
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
społecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych.

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

studia drugiego stopnia
specjalności:
promotor i trener zdrowia

Nasi absolwenci pracują w:
administracji rządowej i samorządowej, w wydziałach zdrowia,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej,
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 dotyczące prewencji chorób, a także aktywnie działając
w mediach społecznościowych.
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kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia; ocena na dyplomie

Akademicki Związek Sportowy
z nami rozwijaj swoje pasje
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Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
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

12

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

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
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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Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
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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I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
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

15

Notatki:
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