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Animacja kultury

studia pierwszego stopnia

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

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

Nauczysz się:
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,
organizować i promować imprezy oraz wydarzenia:
kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać
o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
zarządzać instytucjami kultury.

Nasi absolwenci pracują w:
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 szkołach, 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.
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studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
bezpieczeństwo państwa
demokratycznego;
detektywistyka i ochrona osób
i mienia (tylko stacjonarnie);
polemologia – studia nad konﬂiktem
i pokojem (tylko niestacjonarnie)

Nauczysz się:
typologii broni i strzelectwa oraz rozpoznawania współczesnych
wojsk i uzbrojenia,
samoobrony i pomocy przedmedycznej,
zasad działania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego, kryminalnego
czy innego typu sytuacji kryzysowych,
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii,
stosowania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Dzięki korzystaniu z Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej
w toku studiów nauczysz się również przeciwdziałać przestępczości,
udoskonalisz swoją sprawność ﬁzyczną oraz nauczysz się posługiwać
bronią i strzelać.

Nasi absolwenci pracują jako:
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,
ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
pracownicy administracji publicznej oraz zespołów zarządzania kryzysowego.

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

studia drugiego stopnia
specjalności:
zarządzanie bezpieczeństwem RP;
zarządzanie bezpieczeństwem
międzynarodowym
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
analityk bezpieczeństwa
wewnętrznego;
bezpieczeństwo publiczne;
przywództwo i negocjacje
w sytuacjach kryzysowych

Nauczysz się:
metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,
taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw,
postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik
kryminalistycznych,
podstaw medycyny sądowej,
prowadzenia przesłuchań,
kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych,
postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji,
organizacji i zabezpieczania imprez masowych.

Nasi absolwenci pracują w:
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Straży Granicznej, Służbie Celnej,
Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego,
administracji rządowej i samorządowej oraz sektorze prywatnym w zakresie
bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.
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kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język obcy nowożytny
grupa II:
język polski
grupa III:
przedmiot dowolny

studia drugiego stopnia
specjalności:
taktyka i technika kryminalistyczna;
bezpieczeństwo osób i mienia;
administrowanie służbami
bezpieczeństwa wewnętrznego
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Edukacja artystyczna

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
plastyka i technika

Nauczysz się:
przygotowywać zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży,
łączyć różne techniki plastyczne,
dostosowywać zajęcia do potrzeb osób w każdym wieku,
podstaw psychologii, ﬁlozoﬁi i pedagogiki niezbędnych do pracy
w obszarze szeroko pojętego kształcenia i edukacji.

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

Nasi absolwenci pracują w:
szkołach publicznych i niepublicznych jako nauczyciele zajęć
plastycznych i technicznych,
instytucjach kultury i sztuki, ogniskach artystycznych, świetlicach
środowiskowych i ośrodkach szkoleniowych,
agencjach i kołach pracy twórczej (reklama, rzemiosło artystyczne, poligraﬁa),
jako graﬁcy, projektanci, artyści rzemieślnicy, a także blogerzy
i vlogerzy artystyczni.
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Management instytucji
publicznych i Public Relations

studia pierwszego stopnia

poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
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 społecznościowych,
prowadzić kampanie reklamowe i społeczne,
pracy z kamerą i mikrofonem, tworzyć materiały
dziennikarskie i współpracować z mediami,
występować publicznie,
interpretować mowę ciała,
zarządzać organizacjami pozarządowymi.
Nasi absolwenci pracują jako:
specjaliści w agencjach PR,
doradcy wizerunkowi,
konsultanci ds. wystąpień publicznych,
specjaliści w mediach i instytucjach kultury,
rzecznicy prasowi,
pracownicy urzędów gminnych, miejskich, marszałkowskich i wojewódzkich,
pracownicy ﬁrm poszukujących ludzi kreatywnych,
pracownicy organizacji pozarządowych i politycznych, osoby prowadzące
biura parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń.
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specjalności:
doradztwo wizerunkowe
i public relations;
funkcjonariusz publiczny
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język obcy nowożytny
grupa II:
język polski
grupa III:
przedmiot dowolny

studia drugiego stopnia
specjalności:
kreatywny PR;
inżynieria organizacji pozarządowych
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Pedagogika

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
coaching edukacyjny;
projektowanie edukacyjne;
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
animacja czasu wolnego

Nauczysz się:
organizować i animować czas wolny w różnych środowiskach
i grupach wiekowych,
diagnozować sytuacje kryzysowe zarówno w relacjach społecznych,
jak i w rozwoju indywidualnym,
znajdować optymalne drogi rozwoju dla uczniów i nauczycieli,
wspierać rodziców w realizacji ich roli rodzicielskiej w sytuacji szkolnej,
motywować ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
do przezwyciężania kryzysów i dokonywania zmian w sobie,
wykorzystywać działalność twórczą i artystyczną w resocjalizacji
młodzieży i dorosłych,
współpracować z placówkami wspomagającymi opiekę,
wychowanie i resocjalizację.
Nasi absolwenci pracują w:
domach kultury i świetlicach środowiskowych,
domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych,
ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
aresztach śledczych i zakładach karnych,
placówkach leczenia uzależnień, np. Monar,
organizacjach pozarządowych zajmujących się proﬁlaktyką społeczną
oraz pomocą postpenitencjarną.

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

studia drugiego stopnia
specjalności:
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
pedagogika szkolna
z elementami socjoterapii
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
kierunku pedagogika;
ocena na dyplomie
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Pedagogika II

studia drugiego stopnia

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

specjalności:
pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna z rozszerzoną
edukacją artystyczną

Nauczysz się:
rozumieć i wspomagać rozwój dziecka, w tym rozwój jego
osobowych zdolności i talentów,
oceniać prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju,
wskazywać kierunki rozwoju uzdolnień artystycznych,
rozpoznawać objawy zagrożeń i trudności oraz oceniać jakość
środowiska wychowawczego,
konstruować programy interwencyjne, proﬁlaktyczne i naprawcze,
udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
kierunku pedagogika ze specjalnością
przygotowującą do wykonywania
zawodu nauczyciela przedszkola
oraz klas I–III szkoły podstawowej;
ocena na dyplomie

Studia na tym kierunku pozwolą Ci na realizację pasji związanej
nie tylko z edukacją dzieci, ale również z własnym rozwojem artystycznym.

Nasi absolwenci pracują jako:
nauczyciele wychowania przedszkolnego,
nauczyciele w klasach I–III szkoły podstawowej.
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Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

poziom: studia jednolite magisterskie
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: praktyczny

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

Nauczysz się:
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.

Nasi absolwenci pracują jako:
nauczyciele wychowania przedszkolnego,
nauczyciele w klasach I–III szkoły podstawowej.
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Pedagogika specjalna

studia jednolite magisterskie

poziom: studia jednolite magisterskie
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: praktyczny

specjalności:
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną;
edukacja i terapia osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu

Nauczysz się:
planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze i doradcze,
planować działania wspomagające normalizację i społeczne
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością,
konstruować indywidualne (dostosowane do potrzeb i rodzaju
niepełnosprawności) programy edukacyjno-terapeutyczne,
wykorzystywać różne metody pracy edukacyjno-terapeutycznej,
posługiwać się warsztatem diagnostycznym,
prowadzić terapię pedagogiczną.

Nasi absolwenci pracują w:
publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych na stanowisku
nauczyciela i pedagoga specjalnego,
przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych,
specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci,
specjalnych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
środowiskowych domach samopomocy,
ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.
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kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski
grupa II:
język obcy nowożytny
grupa III:
przedmiot dowolny
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Pedagogika specjalna II

studia drugiego stopnia

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

specjalności:
edukacja integracyjna i włączająca;
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nauczysz się:
metod pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną,
ruchową, z dysfunkcją wzroku czy wadą słuchu,
metod wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami
diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka,
usprawniania słuchu oraz widzenia,
metod terapii małego dziecka z niepełnosprawnością,
zasad konstruowania indywidualnych programów
wspomagania rozwoju małego dziecka.

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
kierunku pedagogika specjalna
oraz przygotowanie
pedagogiczne;
ocena na dyplomie

Nasi absolwenci pracują w:
publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych
na stanowisku nauczyciela i pedagoga specjalnego,
przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych,
specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci,
specjalnych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
środowiskowych domach samopomocy,
ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego
wspomagania rozwoju.
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Politologia

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
doradztwo polityczne;
polityka międzynarodowa;
marketing w administracji i polityce

Nauczysz się:
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.

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język obcy nowożytny
grupa II:
język polski
grupa III:
przedmiot dowolny

studia drugiego stopnia
specjalności:
analityk rynku politycznego;
polityka medialna;
International Studies
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Praca socjalna

studia pierwszego stopnia

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

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

Nauczysz się:
identyﬁkować największe problemy społeczne wynikające
ze zmian cywilizacyjnych,
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.

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia
kierunku praca socjalna;
ocena na dyplomie

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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Wydział Nauk Społecznych

Psychologia

studia jednolite magisterskie

poziom: studia jednolite magisterskie
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

specjalności:
psychologia społeczna;
psychologia kliniczna

Nauczysz się:
studiować psychologiczne mechanizmy warunkujące cechy osobowości,
inteligencji 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 chorobach psychicznych,
wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw psychiatrii
w celu analizy złożonych problemów medycznych,
prowadzić rekrutację i selekcję pracowników,
przeprowadzać wywiad neuropsychologiczny.

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

Nasi absolwenci pracują w:
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 przygotowani do pracy w wielu obszarach, takich jak ekonomia,
reklama, służba zdrowia, sport, polityka oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
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Wydział Nauk Społecznych

Social Sciences

studia pierwszego stopnia

(studia w języku angielskim)

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język angielski
grupa II:
przedmiot dowolny
grupa III:
język polski

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

Nauczysz się:
przełamywać bariery komunikacyjne,
rozwiązywać konﬂikty społeczne i kształtować przebieg
komunikacji społecznej,
planować i organizować pracę zespołu w różnych
kontekstach współczesnej cywilizacji.

Nasi absolwenci pracują w:
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, marketingu,
agencjach reklamowych,
międzynarodowych korporacjach.
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Wydział Nauk Społecznych

Socjologia

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
socjologia kultury;
socjologia stosowana;
socjologia zdrowia

Nauczysz się:
analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego,
przeprowadzać badania socjologiczne i analizy eksperckie,
wykonywać analizy za pomocą informatycznych
narzędzi wspomagających,
projektować badania empiryczne z użyciem technik badawczych,
interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego
dorobku dyscypliny,
realizować badania i pracować w wielokulturowym zespole projektowym.

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

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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studia drugiego stopnia
specjalności:
badania społeczne
(polityka, kultura, rynek);
koordynator i doradca rodziny;
socjologia organizacji i zarządzania
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie
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Wydział Nauk Społecznych

Socjotechnika
i oddziaływanie społeczne

studia pierwszego stopnia

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

Nauczysz się:
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 różnych kontekstach kulturowych, politycznych,
prawnych i środowiskowych,
pracować w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione
na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

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

Nasi absolwenci pracują w:
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.
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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
24
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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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Notatki:
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