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Uniwersytet Szczeciński
w liczbach

ponad 11 500
studentów i doktorantów
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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 Teologiczny
oferta edukacyjna 2022–2023

stacjonarne
I

nazwa kierunku:
Familiologia

6

Teologia

7

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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oferta edukacyjna 2022/2023

Wydział Teologiczny

Familiologia

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
asystent rodziny;
proﬁlaktyka społeczna

Nauczysz się:
czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii,
pedagogiki i socjologii,
jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w podstawowym
funkcjonowaniu bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz
z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore
i w podeszłym wieku,
jak podejmować działania proﬁlaktyczne wobec takich problemów,
jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie
społeczne czy przestępczość.

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

Nasi absolwenci pracują w:
instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie
jednostek i całych rodzin,
instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie,
w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
ośrodkach pomocy rodzinie,
poradniach małżeńskich i rodzinnych,
ośrodkach pomocy społecznej,
placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
instytucjach proﬁlaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

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

studia drugiego stopnia
specjalności:
poradnictwo psychospołeczne,
rodzinne i mediacje

oferta edukacyjna 2022/2023

Wydział Teologiczny

Teologia

studia jednolite magisterskie

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

specjalności:
komunikacja interpersonalna
i społeczna;
nauczycielska

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

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

Nasi absolwenci pracują jako:
osoby pełniące różne funkcje w strukturach Kościoła
rzymskokatolickiego (świeccy i duchowni),
nauczyciele religii w szkołach,
wychowawcy w placówkach i instytucjach oświatowo-kulturalnych,
specjaliści w różnego rodzaju ﬁrmach, gdzie pracodawca ceni sobie
odniesienie do wartości chrześcijańskich,
liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.
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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

8

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
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Notatki:
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na podstawie materiałów otrzymanych
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