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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Biologia

studia pierwszego stopnia

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

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

Nauczysz się:
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 biologicznych.

Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach: medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych,
badawczych, stacjach krwiodawstwa, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
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.

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
Kandydaci po studiach z innych
obszarów kształcenia niż dziedziny
nauk przyrodniczych, rolniczych,
medycznych i o zdrowiu zobowiązani
są do uzupełnienia we własnym
zakresie treści programowych
z zakresu studiów pierwszego
stopnia nauk przyrodniczych.
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Biologiczne podstawy
kryminalistyki
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
prawidłowo pozyskiwać, zabezpieczać i przechowywać materiał biologiczny,
wykonywać analizy i właściwie interpretować wyniki,
odpowiedzialności za wydanie wyniku laboratoryjnego,
sposobów archiwizacji danych.

Nasi absolwenci pracują w:
placówkach naukowych i uniwersyteckich,
laboratoriach kryminalistycznych policji,
instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie wykonuje się specjalistyczne
ekspertyzy wykorzystujące nowoczesne metody
analizy danych biologicznych.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
Kandydaci po studiach z innych
obszarów kształcenia niż dziedziny
nauk przyrodniczych, rolniczych,
medycznych i o zdrowiu zobowiązani
są do uzupełnienia we własnym
zakresie treści programowych
z zakresu studiów pierwszego
stopnia nauk przyrodniczych.
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Biotechnologia

studia pierwszego stopnia

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

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

Nauczysz się:
wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę podstawową z zakresu
biologii, nauk ścisłych i technicznych,
wykorzystywać nowoczesne metody biotechnologii (techniki in vitro,
biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów
biotechnologicznych,
wykonywać prace badawcze z użyciem materiału biologicznego
i nowoczesnej aparatury badawczej,
podstaw biostatystyki i bioinformatyki na poziomie pozwalającym opisywać
i interpretować zjawiska biotechnologiczne,
specjalistycznego języka angielskiego z zakresu biotechnologii.

Nasi absolwenci pracują w:
ﬁrmach przemysłu rolno-spożywczego, biomedycznego, biofarmaceutycznego
oraz gałęziach pokrewnych (biotechnologia środowiskowa),
placówkach naukowo-badawczych w Polsce i zagranicą,
laboratoriach badawczych wykonujących analizy diagnostyczne
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej,
ﬁrmach farmaceutycznych, biotechnologicznych i biomedycznych
jako ich przedstawiciele,
jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy
praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
Kandydaci po studiach z innych
obszarów kształcenia niż dziedziny
nauk przyrodniczych, rolniczych,
medycznych i o zdrowiu zobowiązani
są do uzupełnienia we własnym
zakresie treści programowych
z zakresu studiów pierwszego
stopnia nauk przyrodniczych.
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Eksploatacja zasobów naturalnych
– studia inżynierskie
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska
oraz określać ich lokalizację,
stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskania
i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,
oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów
naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu
tzw. BAT (Best Available Techniques),
wykorzystywać kompleksową wiedzę z zakresu eksploatacji zasobów
naturalnych w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach
administracyjnych.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

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

Nasi absolwenci pracują w:
jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się problematyką
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 prowadzeniem
eksploatacji zasobów naturalnych zarówno nieożywionych, jak i ożywionych.
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Fizyka

studia pierwszego stopnia

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

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

Nauczysz się:
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 diagnozowania,
podstaw działania komputerów kwantowych,
właściwości ﬁzycznych i budowy współczesnych materiałów,
programowania strukturalnego i obiektowego.

Nasi absolwenci pracują w:
placówkach naukowych i laboratoriach,
ﬁrmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych,
szpitalach i laboratoriach medycznych,
instytucjach ﬁnansowych.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia drugiego stopnia
specjalności:
ﬁzyka doświadczalna i teoretyczna;
ﬁzyka medyczna;
nanotechnologia i ﬁzyka materiałów
(tylko stacjonarnie);
ﬁzyka i inżynieria jądrowa
(tylko stacjonarnie)
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego 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
lub matematycznych w ramach
dotychczasowych studiów

oferta edukacyjna 2022/2023

Genetyka i biologia
eksperymentalna
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce
i biologii eksperymentalnej (np. in vitro, inżynieria genetyczna,
chromatograﬁa, spektrometria, cytometria),
posługiwać się nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
stawiać hipotezy naukowe,
planować i wykonywać doświadczenia,
interpretować uzyskane wyniki badań.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia pierwszego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
biologia, chemia, matematyka,
język obcy nowożytny
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
ﬁzyka i astronomia / ﬁzyka, informatyka,
geograﬁa
grupa III:
język polski lub WOS
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, przemysłu
farmaceutycznego i spożywczego,
stacjach hodowli roślin i zwierząt,
przedsiębiorstwach nasiennych,
ﬁrmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,
uczelniach wyższych.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
studia pierwszego stopnia

Geograﬁa
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
stosować podstawowe metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania
danych, ich obróbki statystycznej oraz prezentacji graﬁcznej
i kartograﬁcznej (za pomocą map) z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informacyjnych,
prowadzić lekcje geograﬁi na wszystkich etapach edukacji (specjalność nauczycielska),
diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego,
doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i projektów inwestycyjnych.
Nasi absolwenci pracują jako:
specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej
i samorządowej – w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji,
gospodarki komunalnej oraz mienia komunalnego i inwestycji,
pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,
doradcy w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych
i meteorologicznych,
specjaliści w zakresie systemów informacji geograﬁcznej GIS, nawigacji
satelitarnej GPS oraz kartograﬁi i tworzenia map,
doradcy i eksperci w przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej
i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską,
ochroną brzegów oraz ich zagospodarowaniem,
pracownicy placówek naukowych i jednostek organizacyjnych
uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym.

Zdolność do podjęcia studiów kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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specjalności:
geoinformacja;
geomonitoring;
nauczycielska
kryteria kwaliﬁkacji:
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, historia, ﬁlozoﬁa, informatyka,
język obcy nowożytny
studia drugiego stopnia
specjalności:
geozagrożenia;
gospodarka przestrzenna;
marketing miejsc;
zintegrowane zarządzanie
środowiskiem
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego 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
dopuszczającej je do kwaliﬁkacji
na podstawie oceny na dyplomie

oferta edukacyjna 2022/2023

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Geologia

studia pierwszego stopnia

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

kryteria kwaliﬁkacji:
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

Nauczysz się:
prace geologiczno-inżynierskie związane z rozpoznaniem warunków
gruntowo-wodnych oraz zagrożeniami geodynamicznymi
i ochroną brzegu morskiego,
prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją
wód podziemnych oraz z zakresu wód gruntowych,
prace geologiczno-poszukiwawcze, w szczególności dotyczące kruszyw
mineralnych i surowców ceramicznych,
prace laboratoryjne dotyczące określania właściwości ﬁzycznych gruntów,
analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych itp.

Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach badawczych, instytucjach i przedsiębiorstwach, których
działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych,
biurach planistycznych i projektowych,
urzędach administracji rządowej i samorządowej, w wydziałach
planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

studia drugiego stopnia
specjalności:
geologia czwartorzędu;
geologia morza
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie;
osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia kierunku spoza obszaru
nauk przyrodniczych mogą ubiegać
się o przyjęcie na studia na podstawie
rozmowy kwaliﬁkacyjnej dopuszczającej
je do kwaliﬁkacji na podstawie
oceny na dyplomie
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Hydrobiology
(studia w języku angielskim)
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
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.

Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach,
ﬁrmach i instytucjach realizujących zadania związane z ochroną
przyrody i środowiska,
szkołach i uczelniach wyższych.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia pierwszego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
biologia, chemia, matematyka,
język angielski
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
ﬁzyka i astronomia / ﬁzyka, informatyka,
geograﬁa
grupa III:
przedmiot dowolny
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia pierwszego stopnia

Matematyka
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna (studia pierwszego i drugiego stopnia)
i niestacjonarna (tylko studia drugiego stopnia)
proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia
abstrakcyjnego – umiejętności, które są niewątpliwym atutem na rynku pracy,
metod kodowania i szyfrowania informacji,
wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu matematycznych technik
obliczeniowych,
posługiwać narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu
problemów praktycznych,
jednego z wybranych języków programowania, powszechnie używanego
na rynku pracy,
metod nauczania i uczenia się oraz techniki planowania i prowadzenia lekcji
matematyki, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii
informatycznych oraz najnowszej wiedzy z dziedziny neurodydaktyki,
podstaw dydaktyki, pedagogiki i psychologii, które przygotują Cię
na wyzwania stawiane nauczycielom.

Nasi absolwenci pracują w:
ﬁrmach informatycznych i instytucjach specjalizujących się w szyfrowaniu,
kodowaniu lub przechowywaniu informacji niejawnych,
ﬁrmach i instytucjach zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych
przy wykorzystaniu najnowszych technik obliczeniowych,
ﬁrmach informatycznych specjalizujących się w tworzeniu aplikacji
komputerowych, w tym gier komputerowych,
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

specjalności:
nauczycielska;
matematyka komputerowa
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
matematyka
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
ﬁzyka i astronomia / ﬁzyka,
informatyka, chemia
grupa III:
język polski lub język obcy nowożytny
studia drugiego stopnia
specjalności:
nauczycielska;
zastosowania matematyki;
teoria kodowania (tylko stacjonarnie)
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia; przyjęcie na podstawie złożonego kompletu
wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego
limitu miejsc;
ukończony kierunek studiów musi mieścić się
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
(dyscypliny: matematyka, nauki ﬁzyczne, informatyka,
astronomia, nauki chemiczne);
wybór specjalności nauczycielskiej w trakcie
studiów dla absolwentów studiów pierwszego
stopnia, którzy mają przygotowanie merytoryczne
do nauczania matematyki, a nie posiadają
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
i dydaktycznego, uwarunkowany jest uzupełnieniem
braków w ogólnym przygotowaniu do wykonania
zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu
do nauczania matematyki na II etapie edukacyjnym
w toku studiów drugiego stopnia
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Mikrobiologia
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
pracować z mikroorganizmami – izolować, identyﬁkować, charakteryzować
i wykorzystywać je w biotechnologii,
diagnozować u ssaków (w tym u człowieka) choroby infekcyjne,
powodowane przez bakterie, wirusy i grzyby,
technik stosowanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz
diagnostycznych, 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
epidemiologicznym i sanitarnym.

Nasi absolwenci pracują w:
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.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

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

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
Absolwenci kierunków z innych
dziedzin niż nauki przyrodnicze,
rolnicze, medyczne i o zdrowiu
zobowiązani są do uzupełnienia
we własnym zakresie treści
programowych z zakresu studiów
pierwszego stopnia nauk
przyrodniczych.
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Oceanograﬁa

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
geologia morza;
oceanograﬁa biologiczna;
oceanograﬁa ﬁzyczna

Nauczysz się:
planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych
parametrów określających właściwości ﬁzyczne i chemiczne wody morskiej
oraz interpretować wyniki,
planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów
oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,
identyﬁkować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech
morfologicznych i anatomicznych organizmów, 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
szczegółowe analizy litologiczne,
stosować techniki i przyrządy używane w oceanograﬁi, przygotowywać
proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograﬁcznych
sprzętów i narzędzi badawczych.

kryteria kwaliﬁkacji:
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,
język obcy nowożytny, geograﬁa,
informatyka, matematyka
grupa III (jeden przedmiot do wyboru):
historia, ﬁlozoﬁa, język obcy nowożytny,
informatyka, WOS

Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach badawczych,
instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych
związanych z gospodarką morską,
instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest
z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.
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Ochrona i inżynieria
środowiska przyrodniczego
– studia inżynierskie
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
stosować odpowiednie metody oraz technologie inżynieryjne
w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych,
sposobów inwentaryzacji zasobów przyrodniczych,
instrumentów i metod monitoringu środowiska przyrodniczego,
zarządzania i ekonomii środowiska.

Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach badawczych, kontrolnych zakładach przemysłowych
i jednostkach 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.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dla studiów czterosemestralnych:
dyplom studiów co najmniej pierwszego
stopnia, dla studiów trzysemestralnych:
dyplom inżyniera lub dyplom magistra
inżyniera;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
Kandydaci po studiach z innych
dziedzin kształcenia niż dziedziny
nauk przyrodniczych, rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych, ścisłych,
medycznych i o zdrowiu oraz o kulturze
ﬁzycznej zobowiązani są do uzupełnienia
we własnym zakresie treści programowych
z zakresu studiów pierwszego stopnia
nauk przyrodniczych.
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.

oferta edukacyjna 2022/2023

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Optyka okularowa

studia pierwszego stopnia

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

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

Nauczysz się:
określać i korygować wady wzroku,
obsługiwać aparaturę optyczną,
podstaw diagnostyki medycznej oraz anatomii i ﬁzjologii oka,
sposobów wytwarzania, obrabiania i działania soczewek,
rodzajów powłok uszlachetniających, które stosuje się
w soczewkach okularowych.
Nasi absolwenci pracują w:
laboratoriach optycznych,
szpitalach i przychodniach,
zakładach produkujących soczewki i sprzęt optyczny.
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Zarządzanie ochroną
środowiska przyrodniczego
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
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
przyrodniczym.

Nasi absolwenci pracują w:
instytucjach ochrony środowiska,
biurach doradztwa ekologicznego,
jednostkach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska,
instytucjach przeprowadzających audyty środowiskowe,
jednostkach administracyjnych jako doradcy i eksperci.
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Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

studia pierwszego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I (jeden przedmiot do wyboru):
biologia, chemia, matematyka,
język obcy nowożytny
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
ﬁzyka i astronomia / ﬁzyka, geograﬁa,
informatyka
grupa III:
język polski lub WOS
Zdolność do podjęcia studiów kandydaci
potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Muzeum Geologiczne US
to warto zobaczyć
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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

23

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
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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