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Archeologia
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci archeologii w każdym roku studiów biorą udział
w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski
i wybranych krajów europejskich.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków,
Muzeum Narodowe
w Szczecinie,
Urząd Miasta Szczecin,
Narodowy Instytut Dziedzictwa
firma Gispro Sp. z o.o.

Archeologia pozwala zrealizować marzenia dotyczące praktycznych umiejętności poznawania
przeszłości oraz zapewnia niezwykłą przygodę
naukową. Studenci poznają nowoczesne technologie służące poszukiwaniu, gromadzeniu i prezentacji (m.in. cyfrowe, satelitarne, fotograficzne,
itp.). Intensywny rozwój infrastruktury w Polsce
wymusza badania ratunkowe zlecane archeologom oraz daje im niezwykłą szansę na wszechstronne badania w terenie.

Bezpieczeństwo narodowe
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•

Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki,
Urząd Miejski w Czaplinku

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo
narodowe jest przygotowanie wykwalifikowanej
kadry mogącej podjąć zatrudnienie w: służbach
rządowych oraz samorządowych powołanych do
ochrony porządku publicznego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, jednostkach i strukturach Wojska Polskiego, jak również w innych
organizacjach o zakresie działań zbliżonym do
profilu studiów. Dzięki korzystaniu w toku nauki z Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej
studenci nabędą umiejętności przeciwdziałania
napadom, udoskonalą sprawność fizyczną oraz
nauczą się zasad posługiwania bronią. Absolwenci kierunku spełniają się zawodowo i robią karierę jako: żołnierze zawodowi Wojska Polskiego
i w strukturach NATO, funkcjonariusze cywilnych
i wojskowych służb specjalnych, pracownicy firm
ochroniarskich i detektywistycznych, pracownicy
firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji
oraz pracownicy w strukturach administracji publicznej i zespołach zarządzania kryzysowego.
Specjalności:
• Bezpieczeństwo subregionalne Europy
• Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych
• Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
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Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•

Komenda Powiatowa
Policji w Sulęcinie,
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego,
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum,
Centrum Szkolenia i Doradztwa DELVE,
Urzędy Miejskie w: Stargardzie, Chojnie i Dębnie,
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Od lat bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden
z najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim – dzięki najlepszej w regionie infrastrukturze do nauki o bezpieczeństwie,
a także zespołowi wykładowców, wśród których
znajduje się wielu praktyków z policji, wojska,
CBA, administracji rządowej i samorządowej.
Studenci kierunku uczą się m.in. metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń, zasad
postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych, kierowania
i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach
na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego, organizacji i zabezpieczania
imprez masowych, zbierania i analizy informacji
dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych. Absolwenci swoje ambicje zawodowe
realizują w policji, siłach zbrojnych, straży pożarnej, służbach ratownictwa czy administracji rządowej i samorządowej.
Specjalności:
• Taktyka i technika kryminalistyczna
• Bezpieczeństwo osób i mienia
• Administrowanie służbami bezpieczeństwa
wewnętrznego

Filozofia
Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

Muzeum Narodowe
w Szczecinie

Dowiesz się, jak kształtowały się idee filozoficzne
i jaki wpływ wywierają na świat kultury i naszą codzienność, jakie dylematy i problemy filozoficzne
niosą ze sobą współczesne przemiany polityczne
i społeczne, czym dzisiaj jest filozofia, jakie stoją
przed nią wyzwania i problemy, jak precyzyjnie
formułować i uzasadniać swoje poglądy. Będziesz przygotowany do pracy w agencjach reklamowych i mediach, instytucjach zajmujących
się organizacją wydarzeń kulturalnych, organach
administracji lokalnej związanych z życiem kulturalnym, muzeach i innych instytucjach kultury
oraz wszędzie tam, gdzie przydają się zdolności argumentacyjne oraz wiedza o problemach
współczesnego świata.
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Historia

Kognitywistyka komunikacji
Nauczysz się:

Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci historii, w każdym
roku studiów, biorą udział
w praktykach jako: nauczyciele
historii, pracownicy archiwów,
pracownicy muzeów i instytucji zajmujących się ochroną
dziedzictwa kulturowego, analitycy, pracownicy mediów.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•

Klub Garnizonowy 12 Dywizji Zmechanizowanej,
Archiwum Państwowe,
Kuratorium Oświaty
w Szczecinie,
Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim,
Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

•

•
•
•

analizować dokumenty historyczne i współczesne, tradycyjne i nowoczesne, odczytywać
ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń;
rozumieć i wyjaśniać przyczyny i skutki zjawisk, zachodzących w przeszłości i współcześnie;
pracy nauczyciela historyka, muzealnika lub
specjalisty zarządzania informacją (w zależności od wybranej specjalności);
nowoczesnych technik gromadzenia, opracowywania i prezentacji informacji.

Specjalności:
• Nauczycielska
• Muzealnictwo i bronioznawstwo
• Humanistyka cyfrowa

Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

Szczeciński Inkubator
Kultury

Dowiesz się, jak działa nasz umysł, a zwłaszcza jak
pozyskujemy, zapamiętujemy i komunikujemy
informacje. Nauczysz się obsługiwać okulograf
(ang. eye tracker) oraz aparaturę do pozyskiwania informacji biometrycznej, a także projektować
strony internetowe oraz komunikaty reklamowe.
Będziesz przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, w branży IT jako web developer, utility designer i in. oraz jako specjalista od komunikacji internetowej i mediów społecznościowych.
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Nauki o polityce
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki w:
•
•
•

biurach poselskich i senatorskich,
mediach i agencjach
public relations,
administracji rządowej
i samorządowej

Studia dla tych, którzy pasjonują się polityką. Studenci uczą się m.in. funkcjonowania w organizacjach politycznych, a także międzynarodowych,
analizowania zjawisk politycznych, przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych czy prowadzenia kampanii politycznych. Absolwenci nauk
o polityce pracują w takich miejscach jak: partie
polityczne, biura poselskie i senatorskie, media
i agencje public relations, think tanki, organizacje eksperckie i analityczne, administracja rządowa i samorządowa, instytucje Unii Europejskiej
czy uczelnie wyższe. Często pełnią najważniejsze
funkcje w państwie: posłów do Sejmu, posłów do
Parlamentu Europejskiego, Marszałka Sejmu, ministrów, radnych miasta i województwa.
Specjalności:
• Medioznawstwo
• Pozyskiwanie i ochrona informacji
• Lobbing i doradztwo międzynarodowe

Pedagogika (profil ogólnoakademicki)
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Studenci odbywają praktykę
pedagogiczną w placówkach
przedszkolnych, szkolnych i w innych instytucjach oświatowych,
w placówkach opiekuńczych
i resocjalizacyjnych lub w placówkach i środowiskach społecznych
w wymiarze 150 godzin.
Miejsca dodatkow ych staż y
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•

•
•
•
•

Schronisko dla Nieletnich
w Szczecinie,
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza nr 2 w Stargardzie,
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 dla
Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo w Policach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
Regionalna Placówka
Opiekuńczo-Terapeutyczna
w Dębnie,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Białogardzie,
Szkoła Podstawowa nr 1
w Gorzowie Wlkp.

Studia o charakterze interdyscyplinarnym, społeczno-humanistycznym. Pozwalają poznawać
i rozumieć człowieka i jego społeczne funkcjonowanie. Przygotowują do pracy wspomagającej
jego wielostronny rozwój i twórczą adaptację
w środowiskach jego życia.
Specjalności:
• Pedagogika społeczna: przygotowuje do pracy pedagoga społecznego w zakresie diagnozy, profilaktyki oraz działania społecznego;
• Pedagogika szkolna: przygotowuje do pracy pedagoga szkolnego w szkołach różnego
stopnia i typu
• Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna:
przygotowuje do pracy w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz środowiskach życia człowieka w różnych okresach
jego życia, także w okresie starości
• Pedagogika małego dziecka: przygotowuje
do pracy opiekuńczej i wychowawczej z człowiekiem w okresie jego dzieciństwa
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Pedagogika (profil praktyczny)
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Obowiązuje praktyka opiekuńczo-wychowawcza w wymiarze 30 godzin, jak też praktyka
ciągła i semestralna w placówkach przedszkolnych i w szkołach w klasach I-III w wymiarze
120 godzin.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•

•
•

Przedszkole Niepubliczne
„Calineczka”,
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
w Policach,
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza nr 4
w Witkowie Drugim,
Przedszkole Publiczne
nr 66 w Szczecinie

Studia o charakterze interdyscyplinarnym. Pozwalają poznawać i rozumieć człowieka i jego
społeczne funkcjonowanie. Przygotowują do
pracy wspomagającej jego wielostronny rozwój.
Specjalności:
• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:
studia o profilu praktycznym. Przygotowują
do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.
Pozwalają zdobyć pogłębione i szerokie przygotowanie metodyczne do pracy z dzieckiem
w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pedagogika specjalna
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Pr a k t y k i r e a l i z ow a n e s ą
w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach
i placówkach funkcjonujących
w systemie oświaty w łącznej
liczbie 150 godzin. Realizacja
praktyk na I roku (75 godzin)
ukierunkowana jest na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne,
a na II roku (75 godzin) na wybraną specjalność.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Policach,
Przedszkole Publiczne
nr 66 w Szczecinie

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do pracy
w zawodzie pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej
specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością
intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu. Uczą
się konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności dziecka na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu
jego funkcjonowania. Potrafią planować działania edukacyjne,
terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne i badawcze i osadzić je w szerszym kontekście społecznym i kulturowym.
Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę m.in. jako:
nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy)
w przedszkolach specjalnych, w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz pedagodzy specjalni w szkołach podstawowych i średnich.
Specjalności:
•
Edukacja włączająca i integracyjna – absolwenci nabywają
umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku pedagoga
specjalnego z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami
integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych
•
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia
zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci
poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(z elementami diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy
i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii
małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju
małego dziecka, jego życia, także w okresie starości
•
Pedagogika małego dziecka: przygotowuje do pracy opiekuńczej i wychowawczej z człowiekiem w okresie jego dzieciństwa
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Praca socjalna
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Celem praktyk na kierunku
jest zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji współpracujących z nimi w zakresie
pomocy i pracy socjalnej na
rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wałczu

Kształcenie na kierunku praca socjalna obejmuje
moduły podstawowe i kierunkowe przygotowujące do pracy socjalnej z rodziną, społecznością
lokalną oraz z osobami starszymi. Przygotowuje
do aktywności zawodowej w obszarze pomocy
społecznej.

Socjologia
Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•

Zachodniopomorska
Wojewódzka Komenda
OHP w Szczecinie,
Kuratorium Oświaty
w Szczecinie,
Urząd Statystyczny
w Szczecinie

Studia socjologiczne drugiego stopnia dostarczają umiejętności związanych z realizowaniem
prac badawczych, analitycznych i ekspertyz
w: instytucjach i organizacjach w sektorze prywatnym (badania rynku i opinii publicznej), sektorze publicznym (instytucje publiczne, administracja rządowa, samorząd terytorialny i jednostki
mu podlegające), w organizacjach pozarządowych, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu
kwalifikacji pedagogicznych). Studiowanie na
kierunku socjologia pozwala zdobyć kwalifikacje
potrzebne do pracy w instytucjach publicznych,
prywatnych i non profit.
Specjalności:
• Badania społeczne (polityka, kultura, rynek)
• Koordynator i doradca rodziny
• Socjologia organizacji i zarządzania
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Stosunki Międzynarodowe
Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•

Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki,
Wojewódzki Urząd Pracy,
Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie,
Centrum Kultury w Chojnie,
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego,
LSJ HR Group,
TVP Szczecin

W trakcie studiów studenci stosunków międzynarodowych poznają: podstawy prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych,
międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych. Ponadto
poznają korzenie i współczesność polskiej polityki zagranicznej oraz kulturowe i cywilizacyjne
korzenie współczesnej cywilizacji, historii, dyplomacji oraz bieżących problemów Polski i świata.
Specjalności:
• Regiony, subregiony, pogranicza
• Gospodarka i handel międzynarodowy
• Komunikacja i lobbing

Studia naD wojną
i wojskowością
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Praktyki odbywają się na specjalnościach: militarystyka
współczesna, rekonstrukcja
historyczna, turystyka militarno-historyczna, obrona terytorialna, które w praktyczny
sposób wprowadzają studenta w świat badań nad wojną
i wojskowością.

Studenci kierunku studia nad wojną i wojskowością nauczą się, jak wojna i wojsko wpływają
na życie ludzi i politykę państw, symboliki, elementów ceremoniału wojskowego, szczegółów
umundurowania wojskowego dawniej i dziś, tajników organizacji widowisk historycznych i turystyki militarnej.
Specjalności:
• Obrona terytorialna
• Militarystyka współczesna
• Dzieje wojen i wojskowości
• Rekonstrukcja historyczna
• Turystyka militarno-historyczna
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Kierunki
Fizyka
Matematyka

Filip Prątnicki, doktorant z Instytutu Fizyki
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Fizyka
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•

•

Teleskop Sp. z o.o.,
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Szczecinie,
Renpro Sp. z o.o.,
DGS Poland Sp. z o.o.,
Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„ZDROJE”,
Zespół Szkół nr 2 im.
Władysława Orkana

Matematyka
Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które
pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. Po odbytych studiach znajdują zatrudnienie (w zależności od ukończonej specjalności)
w szpitalach i laboratoriach medycznych, w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych, w przemyśle i energetyce jądrowej, w placówkach naukowych i laboratoriach.
Specjalności:
• Fizyka medyczna – studenci znają zasadę działania urządzeń wykorzystywanych
w medycynie, są partnerem lekarza w zakresie technik diagnostyki i terapii
• Nanotechnologia i fizyka materiałów – studenci znają zjawiska zachodzące w nanomateriałach
• Fizyka doświadczalna i teoretyczna – studenci
znają zaawansowane problemy fizyki
• Fizyka i inżynieria jądrowa – studenci potrafią
modelować działanie reaktorów jądrowych

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki w: na specjalności zastosowania matematyki: bankach, towarzystwach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach
rachunkowych, działach logistycznych,
działach statystycznych firm, firmach informatyczno-programistycznych, firmach
wykorzystujących kryptologię i kryptoanalitykę, firmach wdrażających nowoczesne,
zautomatyzowane urządzenia i systemy
oraz wytwarzających nowe technologie; na
specjalności teoria kodowania: w firmach:
wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia i systemy oraz wytwarzających nowe technologie oraz w firmach
informatyczno-programistycznych, jako
kryptolodzy i kryptoanalitycy; na specjalności nauczycielskiej: w szkole poprzez
uczestnictwo w licznych praktykach zawodowych w placówkach edukacyjnych.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we
współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DF PRIVATE - Doradcy Finansowi
Sp. z o.o.,
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.,
Trames S.J.,
ING Bank Śląski S.A.,
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Gorzowie Wlkp.,
Zachodniopomorski Regionalny
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o.,
Bank Pekao S.A.,
Urząd Statystyczny,
Codeton Software,
Fundacja Centum Analiz Ekonomicznych,
CenEA

Kierunek matematyka oferuje kandydatom kontakt z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki i zaznajamia z aktualnymi zastosowaniami matematyki w gospodarce.
Studiowanie na kierunku uczy kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wyposaża absolwentów
w atrakcyjne kwalifikacje szeroko poszukiwane przez pracodawców. Umożliwia podjęcie pracy m.in. w instytucjach finansowych,
ubezpieczeniowych, w firmach IT oraz w szkołach wszystkich poziomów edukacyjnych.
Specjalności:
•
Zastosowania matematyki – specjalność skierowana jest do
osób, które poza klasyczną wiedzą matematyczną chciałyby
poznać praktyczne zastosowania matematyki. W ramach specjalności student ma do dyspozycji szerokie spektrum zajęć
przygotowujących do pracy w branży finansowej i branży IT.
Zajęcia z matematyki ubezpieczeniowej, statystyki, prawdopodobieństwa, rynku papierów wartościowych i inżynierii finansowej stanowią doskonałą podstawę przygotowującą do
zdania państwowych egzaminów aktuarialnych
•
Teoria kodowania jest dziedziną z pogranicza matematyki
i informatyki. Składają się na nią działy: kompresja danych,
kody korygujące błędy i kryptologia. Kompresja danych zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, kompresowaniem danych. To dzięki niej możemy np. oglądać filmy na YouTube.
Korekcja błędów – bez niej nie działałyby nasze twarde dyski
w komputerach. Kryptologia natomiast umożliwia nam m.in.
wykonanie bezpiecznych zakupów przez Internet. Studenci
specjalności teoria kodowania poznają zarówno matematyczne podstawy, jak i praktyczne aspekty tej fascynującej
teorii
•
Specjalność nauczycielska – skierowana do osób planujących karierę nauczyciela matematyki. W toku studiów oprócz
przedmiotów z zakresu matematyki teoretycznej realizowane
są przedmioty przygotowujące studenta do przyszłej pracy
w tym zawodzie, takie jak: dydaktyka matematyki, psychologia, pedagogika, emisja głosu i technologia informatyczna
w nauczaniu matematyki
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Kierunki
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Finanse i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Public management (studia w j. angielskim)
Rynek nieruchomości
Zarządzanie

Alicja Remiszewska, studentka zarządzania
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Ekonomia
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Najlepsi studenci polecani są na roczne
płatne praktyki do USA oraz na studia MBA
do Chin. Dodatkowo każdego roku studentom oferuje się odbycie stażu w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach ze Szczecina
i okolic.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we
współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank Gospodarki Żywnościowej
S.A.
Biuro Podróży Interglobus Tour
Sp. z o.o.,
Butterfly Agencja Reklamowa
Agnieszka Borowy,
Credit Agricole Bank Polska S.A.,
DGS Poland Sp. z o.o.,
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”,
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.,
Grupa Hoteli WAM. Hotel Rycerski,
Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.,
GUS,
Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.,
Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.

Ekonomiczno-prawny
Na ekonomii kształcimy a jednocześnie kształtujemy osobowość, dlatego też tylko ten kierunek
otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to tylko
możliwe. Uczymy, że elastyczność na rynku pracy,
umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, a także odwaga w podejmowaniu zadań to kwalifikacje, których oczekuje
każdy pracodawca. Studiując ekonomię, gwarantujesz sobie ciekawe życie zawodowe, które
w pełni zależy od ciebie.
Specjalności:
• Na kierunku ekonomia realizowane są dwie
specjalności: analizy gospodarcze oraz ekonomia menedżerska. Przyjęto, że 15% zajęć
na kierunku ekonomia realizowane jest w formie praktycznych warsztatów

Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

•
•
•
•
•
•
•
•

„Wódkiewicz Sosnowski”
Adwokaci i Radcowie
Prawni Spółka Jawna
Oddział w Gryfinie,
Bank Zachodni WBK S.A.,
Biuro Poselskie Norberta
Obryckiego,
Biuro Rachunkowe Rokicka Halina,
DGS Business Services
Sp. z o.o.,
Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A.,
Grupa Doradczo-Szkoleniowa Joanna Sienkiewicz-Szeląg,
ING Bank Śląski S.A.,
INSIGNIA GROUP MARIANNA JAREMKO

Kierunek ekonomiczno-prawny jest unikalny
w skali uczelni, ponieważ łączy w sobie elementy
efektów kształcenia realizowanego na kierunkach
ekonomia, prawo i administracja. Celem kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym jest
zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.
Specjalności:
• Doradztwo ekonomiczno-prawne
• Doradztwo podatkowe
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Finanse i rachunkowość
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank Zachodni WBK,
Cargotec Poland
Sp. z o.o.,
DGS Business Services
Sp. z o.o.,
ENEA,
EPA Omnia Sp. z o.o.,
Financial Management
Services Sp. z o.o.,
Izba Rzemieślnicza Małej
i Średniej Przedsiębiorczości,
Pazim Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy w Stargardzie,
Urząd Statystyczny
w Szczecinie,
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych oraz liczne
biura rachunkowe

Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach księgowych, specjalistów ds. finansowych,
specjalistów ds. podatkowych, w przedsiębiorstwach, bankach i innych instytucjach finansowych oraz w sektorze publicznym. Ułatwiają
ubieganie się o uprawnienia doradców podatkowych lub biegłych rewidentów.
Specjalności:
Studenci kierunku finanse i rachunkowość mają
do wyboru szeroki wachlarz specjalności:
• Rachunkowość finansowa i auditing
• Rachunkowość zarządcza i controlling
• Doradztwo finansowo-księgowe
• Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• Bankowość i rynki finansowe
• Financial management (z zajęciami w języku
angielskim)

Informatyka i Ekonometria
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki
jako:
•
•
•

projektanci/programiści
systemów informatycznych,
administratorzy serwisów
internetowych,
analitycy

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejetności w zakresie stosowania technologii informatycznych, metod ilościowych do analizy zjawisk
gospodarczych i definiowania strategii informatyzacji. Absolwent specjalności informatyka
gospodarcza (dwunarodowy polsko-niemiecki
potok studiów BSG) potrafi zarządzać infrastrukturą informatyczną w firmie. Zna zasady polsko-niemieckiej przestrzeni gospodarczej.
Specjalności:
• Internet w zarządzaniu i biznesie, inżynieria
oprogramowania, informatyka w zarządzaniu,
data minning w analizach ekonomicznych, informatyka gospodarcza (dwunarodowy polsko-niemiecki potok studiów)
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Public management
(studia w j. angielskim)

Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Program studiów kładzie
nacisk na aspekt praktyczny poprzez integrację zajęć
teoretycznych z praktykami
w instytucjach i organizacjach
sektora publicznego, które
studenci odbywają w trakcie
trzeciego semestru, w jednym
ustalonym dniu w tygodniu.

Studia na kierunku public management dostarczają
wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej istoty,
prawidłowości i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit.
Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji
państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję
edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu. Dodatkowe atuty tego kierunku to
możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in.
w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy, oraz okazja do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami
ze studentami z wymiany międzynarodowej.
Specjalności:

•

Program kierunku ma charakter modułowy.
W trzecim semestrze studenci wybierają dwa
z trzech modułów, które dotyczą zagadnień
związanych ze społeczeństwem informacyjnym, zdrowiem i edukacją lub organizacjami
społecznymi i non profit, natomiast w semestrze czwartym do wyboru są kolejne dwa
z trzech modułów, które dotyczą polityki
miejskiej i demografii, polityki regionalnej
i spójności lub środowiska i rozwoju

Rynek nieruchomości
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki
w:
•
•

urzędach zajmujących się
gospodarką nieruchomościami,
firmach zajmujących się
działalnością deweloperską, wyceną nieruchomości lub inwestowaniem
w nieruchomości

Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących
na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Zapotrzebowanie na dostęp do danych
o tym, czy nieruchomości drożeją, czy tanieją,
i w jakim tempie, jaki jest popyt i podaż nieruchomości zgłasza wiele instytucji i firm, a nawet
osób prywatnych. W trakcie studiów studenci
zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz podjęcie odpowiedniej decyzji
w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu
widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.
Specjalności:
• Na kierunku nie ma specjalności, ale program
studiów zawiera sześć modułów, spośród których student wybiera trzy. Moduły obejmują
poszerzone wiadomości z zakresu wyceny
nieruchomości, teorii podejmowania decyzji,
gospodarki nieruchomościami oraz metod
analiz rynku nieruchomości
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Zarządzanie
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•

•
•

Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście
S.A.,
Netto Sp. z o.o.,
DGS Poland Sp. z o.o.,
Poczta Polska S.A.,
Kuratorium Oświaty
w Szczecinie,
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Szczecinie,
Międzynarodowe Targi
Szczecińskie Sp. z o.o.,
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej,
Sekretariat ds. Młodzieży
Województwa Zachodniopomorskiego

Kierunek zarządzanie posiada najwyższą akredytację potwierdzającą jakość kształcenia wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (nikt
inny w województwie nie ma takiej akredytacji).
Studia drugiego stopnia na tym kierunku dostarczają profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i przygotowują studentów do pełnienia
funkcji kierowniczych, a także do organizowania
własnego biznesu bez względu na przedmiot
i rodzaj działalności, formę prawno-organizacyjną czy wielkość. Absolwenci tego kierunku potrafią podejmować decyzje zarządcze w zakresie
gospodarowania zasobami, dokonywać analizy
oddziaływania otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, prowadzić negocjacje.
Specjalności:
W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie oferowane są specjalności, które
zostały opracowane w oparciu o aktualne potrzeby rynku. W drugim semestrze studiów studenci
wybierają spośród następujących specjalności:
zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem
ludzkim w organizacjach, business management,
zarządzanie innowacjami, strategiczne zarządzanie marketingowe.

JEST MOC!

JUWENALIA
www.juwenalia.szczecin.pl
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Kierunki
Biologia
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Biotechnologia
Mikrobiologia
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Krzysztof Hendryk, student biotechnologii
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Biologiczne
podstawy kryminalistyki

Biologia
Tryb studiów: stacjonarne

Studia na kierunku biologia umożliwiają zdobycie
specjalistytcznej wiedzy i umiejętności, między
innymi w zakresie biologii ogólnej, molekularnej,
podstaw ekologii i ochrony przyrody.

Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):

•

•

•
•
•

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście
S.A.,
Starostwo Powiatowe
w Świdwinie,
Urząd Miejski w Płotach

•

•
•
•
•
•
•

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Stargardzie Szczecińskim,
J.S. Hamilton S.A.,
109 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ,
Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście
S.A.,
Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o,
Zachodniopomorskie
Centrum Onkologii oraz
laboratoria policyjne,
diagnostyczne i medycyny sądowej

Celem kształcenia na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki jest przygotowanie studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych,
jak i w innych laboratoriach wykorzystujących
w badaniach analizy molekularne, biometryczne
i mikroskopowe, stąd szczególny nacisk położony
jest na zajęcia praktyczne prowadzone przez różne jednostki Wydziału Biologii US. Dodatkowym
atutem kierunku są wykłady prowadzone przez
pracowników policji, prawników prawa karnego
i psychologów. Absolwenci posiadają wiedzę dotyczącą podstawowych procesów biologicznych,
sposobu pobierania i zabezpieczania materiału
biologicznego, a także są kompetentni w doborze właściwej techniki badawczej, w zależności od
rodzaju materiału i dostępnych metod.
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Biotechnologia
Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instytut Zootechniki,
Państwowy Instytut Badawczy,
Krajowe Laboratorium
Pasz, Pracownia w Szczecinie,
Vetoquinol Biowet
Sp. z o.o.,
109 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ,
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
MSW w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.,
Żywiec Zdrój S.A., Oddział
w Mirosławcu,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Gryf
S.A.,
Centrum Ginekologii
i Leczenia Niepłodności
VitroLive

Absolwent studiów na kierunku biotechnologia
posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną, pozwalającą na opisywanie i wyjaśnianie
złożonych procesów zachodzących w żywych
organizmach. Posiada wiedzę z zakresu bioinformatyki i umiejetności jej zastosowania w biotechnologii. Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty
biotechnologii oraz ekonomiczne i organizacyjne
zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Mikrobiologia
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Jako jedyny wydział w Polsce realizujemy projekty NCBiR (w latach
2014/2015 i 2016/2017), finansowane
z funduszy europejskich pt. Mikrobiologia w praktyce (obecnie 3 edycja na
okres 01.02.2018-30.11.2019), które
dotyczą praktycznego kształcenia
studentów kierunku mikrobiologia.
Studenci w ramach projektu odbywają 3-miesięczne płatne staże w renomowanych laboratoriach na terenie
Polski (Warszawa, Gdańsk-Gdynia,
Szczecin), w których mają zapewnioną wysoce wykwalifikowaną opiekę
merytoryczną i dostęp do najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk
(we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•

„Labo-Wet” Stefan Staszewski;
Robert Gutarowicz S.J.,
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie,
Read - Gene S.A.,
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie,
Szpital Specjalistyczny im. J. K.
Łukowicza w Chojnicach,
Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie,
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Rozwój społeczny w XXI wieku przyniósł problemy związane z diagnostyką mikrobiologiczną, w szczególności związane z pojawianiem
się nowych patogenów. Potrzeby diagnostyczne w kraju powodują, że szkoły wyższe winny
przygotowywać kadry z zakresu mikrobiologii
dotyczącej zdrowia człowieka, zwierząt, a także
produktów pochodzenia zwierzęcego. Wydział
Biologii w porozumieniu z pracodawcami – laboratoriami diagnostycznymi kształci magistrów
mikrobiologii wg wytycznych mikrobiologów
europejskich, na co pozyskano środki z funduszy
europejskich.
Specjalności:
• Program kształcenia na kierunku mikrobiologia obejmuje przygotowanie studentów do
diagnostyki w zakresie mikrobiologii infekcyjnej, w tym zakaźnej, sanitarnej, weterynaryjnej, żywności, a także z zakresu analityki
ogólnej
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ochrona i inżynieria
środowiska przyrodniczego
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki nie są obligatoryjne.
Studenci mogą odbywać
staże w:
•
laboratoriach badawczych i kontrolnych,
•
prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy
inwentaryzacji przyrodniczych oraz oddziaływania
inwestycji na środowisko,
•
rolnictwie,
•
parkach narodowych
Istnieje możliwość realizacji
staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Absolwent kierunku kończąc studia uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Kierunek ten jest unikatowy w skali
kraju na uczelniach uniwersyteckich. Jego celem jest
kształcenie specjalistów z zakresu ochrony środowiska,
posiadających:
• wszechstronną wiedzę o środowisku przyrodniczym,
• umiejętność stosowania odpowiednich metod oraz
technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych,
• gruntowną wiedzę o sposobach inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, instrumentach i metodach
monitoringu środowiska przyrodniczego,
• wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska.
Obszary zatrudnienia:
• administracja Unii Europejskiej, państwowej, samorządowej,
• instytucje ochrony przyrody i ochrony środowiska,
• instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska
np. Główna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej, Główny i Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska,
• prywatne firmy wykonujące ekspertyzy inwentaryzacji przyrodniczej i oddziaływania inwestycji na
środowisko,
• organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska przyrodniczego,
• laboratoria badawcze i kontrolne,
• ogrody botaniczne, dendrologiczne i zoologiczne,
• rolnictwo.

JEST NAS PONAD

18 000!
www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski
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Kierunki
Administracja

Paulina Klepacka, studentka administracji
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Administracja
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci kierunku administracja zobowiązani są do zrealizowania praktyki programowej w wymiarze 160
godzin. Organizatorem praktyk są:
urzędy, instytucje albo przedsiębiorcy, których działalność odpowiada
profilowi studiowanego kierunku
i studiowanej specjalności. Wydział
Prawa i Administracji w zakresie
praktyk współpracuje z szeregiem
kancelarii adwokackich, radcowskich,
notarialnych oraz komorniczych, które swoją ofertę kierują również do studentów kierunku administracja.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk
(we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Gminy i Miasta Goleniów,
Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim,
Zachodniopomorski Urząd
Skarbowy,
Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o.,
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie,
Urząd Statystyczny w Szczecinie

Kierunek administracja wszechstronnie przygotowuje do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej,
jak i samorządowej, a także gospodarczej oraz
w jednostkach publicznych i niepublicznych.
Absolwenci nabywają wiedzy teoretycznej oraz
praktycznej, o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Absolwenci uzyskują umiejętności
wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowych
umiejętności i kompetencji.
Specjalności:
• Administracja bezpieczeństwa publicznego
• Administracja finansowa i gospodarcza
• Administracja gospodarowania nieruchomościami
• Administracja ochrony zdrowia
• Administracja ochrony środowiska
• Administracja ogólna
• Administracja samorządowa

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Studiuję niezależnie, studiuję bez barier

www.bon.usz.edu.pl
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Kierunki
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Marek Mozga, student ekonomii
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Ekonomia
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Praktyki nie są obowiązkowe. Istnieje możliwość realizacji staży
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
Miejsca dodatkow ych staż y
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Urząd Statystyczny w Szczecinie,
BGŻ S.A.,
Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie,
Remondis Szczecin
Sp. z o.o.,
Bank Polska Kasa Opieki
S.A.,
Poczta Polska S.A.,
MONEY BROKER Jarosz &
Pytlak Sp.J.,
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.,
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
MSW w Szczecinie,
Platforma Finansowa

Finanse I rachunkowość
„Zadaj pytanie pięciu ekonomistom, a otrzymasz
pięć różnych odpowiedzi (sześć, jeśli jeden z nich
ukończył Harvard) – u nas jest to możliwe! Mamy
specjalność prowadzoną w języku angielskim,
a wybrane przedmioty prowadzimy w językach:
angielskim lub niemieckim, również przez profesorów wizytujących z zagranicy. Oferujemy
prężnie działające koła naukowe, możliwość łączenia teorii z praktyką w kluczowych instytucjach i przedsiębiorstwach regionu, szansę na
uczestnictwo w dużych projektach i inicjatywach
(np. Pierwszy Milion). Obszary zatrudnienia: korporacje krajowe i międzynarodowe, instytucje
rządowe i samorządowe oraz pozarządowe, grupy kapitałowe, przedsiębiorstwa sektora MSP
i współpracujące z zagranicą, przedsiębiorstwa
transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL).
Specjalności:
• Biznes w transporcie i handlu międzynarodowym
• Business economics (w j. angielskim)
• Ekonomia i polityka społeczna
• Ekonomia międzynarodowa
• Ekonomia w biznesie
• Ekonomika regionalna

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Praktyki nie są obowiązkowe. Istnieje możliwość realizacji staży
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
Miejsca dodatkow ych staż y
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Miasta w Koszalinie,
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.,
MONEY BROKER Jarosz &
Pytlak Sp.J.,
Kancelaria Podatkowa IKG
Sp. z o.o.,
Nordsped Sp. z o.o.
Sp. komandytowa,
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
Wydawnictwo „PAPIRUS”
Marek Trojniak,
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.,
Getin Bank S.A.,
ING Bank Śląski S.A.,
PAZIM Sp. z o.o.,
Centrum Biznesu Sp. z o.o.
oraz biura rachunkowe

Przygotowujemy i umożliwiamy uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu ECB (Europejski
Certyfikat Bankowca), przygotowujemy do egzaminów na licencjonowanego doradcę podatkowego i ubezpieczeniowego. Zajęcia prowadzimy
w komfortowych warunkach z wykorzystaniem
nowoczesnej infrastruktury i innowacyjnych rozwiązań. Obszary pracy: przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługowe, handlowe) zajmujące się doradztwem w zakresie personalnym, finansowym
i inwestycyjnym lub w działach rachunkowości
i controllingu, sektor bankowy i międzynarodowe korporacje finansowe, zakłady ubezpieczeń,
instytucje publiczne zajmujące się zagadnieniami
finansowymi i/lub kontrolnymi, jednostki budżetowe samorządu terytorialnego.
Specjalności:
• Bankowość i pośrednictwo finansowe
• Doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe
• Finanse przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
• Gospodarka i administracja samorządowa;
• Rachunkowość i controlling
• Rachunkowość i prawo w biznesie
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Logistyka
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Praktyki nie są obowiązkowe. Istnieje możliwość realizacji staży
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
Miejsca dodatkow ych staż y
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backer OBR Sp. z o.o. w Pyrzycach,
Netto Sp. z o.o.,
DGS Poland Sp. z o.o.,
CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.,
Sad-sped Sp. z o.o. Sp. k.,
Schenker Sp. z o.o.,
TZMO Dystrybucja Szczecin
Sp. z o.o.,
Wilhelmsen Technical Solutions Sp. z o.o.,
MEMO Sp. z o.o.,
Ferrosan Medical Devices
Sp. z o.o.,
Poczta Polska S.A.,
Habia Cable Sp. z o.o.,
Biuro Podróży Interglobus
Tour Sp. z o.o.,
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
Konig-Trans Spedition
Sp. z o.o.

Turystyka i rekreacja
W nauczaniu na kierunku logistyka duża część zajęć odbywa się w formie laboratoriów, podczas
których wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura, a także znane i powszechnie stosowane
w praktyce systemy informatyczne. Stosowane są
również gry dydaktyczne pozwalające symulować sytuacje przybliżone do realiów gospodarczych, rozwijające umiejętności działania pod
presją czasu oraz w warunkach ryzyka. Studenci
uczestniczą również w wizytach studyjnych, spotkaniach oraz praktykach studenckich pozwalających zdobyć unikatową wiedzę bezpośrednio od
praktyków. Potencjalne miejsca pracy: przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne
(TSL), działy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych
i usługowych, działy controllingu logistycznego,
działy importu/eksportu, działy marketingu i promocji, działy projektowania i zarządzania łańcuchami oraz sieciami dostaw, przedsiębiorstwa zajmujące się konsultingiem, certyfikacją i audytem
logistycznym.
Specjalności:
• Logistyka w biznesie
• Menedżer łańcuchów dostaw
• Systemy transportowe i logistyczne
• Marketing międzynarodowy w logistyce
W przygotowaniu kierunek: logistyka - studia inżynierskie.

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Praktyki nie są obowiązkowe.
Istnieje możliwość realizacji
staży zagranicznych w ramach
programu Erasmus+.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,
Silverhotel Sp. z o.o.,
Hotel Novotel Szczecin
Centrum,
Biuro Podróży Team
Travel w Zielonej Górze,
Złoty Kompas Biuro Podróży Adam Kaszarek,
Świdwiński Ośrodek
Kultury w Świdwinie,
Biuro Podróży Jaguar
Travel

Specjalność biznes turystyczny na kierunku turystyka i rekreacja to m.in. studiowanie na najlepszym kierunku turystycznym w Polsce (wg branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”
w 2015, 2016 i 2017 roku). Tutaj nauczysz się: jak
funkcjonują przedsiębiorstwa turystyczne oraz
podmioty polityki turystycznej na współczesnym
rynku turystycznym, podejmować przedsięwzięcia w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywać
ofertę turystyczną i rekreacyjną dla określonych
segmentów rynku, zakładać własną działalność
gospodarczą w branży turystycznej i rekreacyjnej.
Potencjalne miejsca pracy po studiach to: podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce (np.
biura podróży, firmy eventowe), obiekty noclegowe (np. hotele, motele, pensjonaty), przedsiębiorstwa świadczące przewozy turystyczne (np.
lotniska, promy, firmy przewozowe), podmioty
polityki turystycznej (np. lokalne i regionalne organizacje turystyczne, wydziały odpowiedzialne
za turystykę w urzędach miejskich i marszałkowskich), punkty i centra informacji turystycznej.
Specjalność:
• Biznes turystyczny
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Zarządzanie
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Praktyki nie są obowiązkowe.
Istnieje możliwość realizacji
staży zagranicznych w ramach
programu Erasmus+.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•

Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,
Nadleśnictwo Choszczno,
Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy,
Międzynarodowe Targi
Szczecińskie Sp. z o.o.,
Credit Agricole Bank
Polska S.A.,
Impact MT Sp. z o.o.,
Akademickie Biuro Karier
US

Zakres kształcenia na kierunku zarządzanie umożliwia rozwój kompetencji z zakresu zarządzania
kadrami, projektami, finansami, wiedzą w organizacji, mediami. Absolwent kierunku przygotowany jest do zarządzania przedsiębiorstwem, organizacją non profit, instytucją państwową oraz do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach (w tym w przedsiębiorstwach medialnych), organizacjach non profit, instytucjach
państwowych jako: specjalista w działach personalnych, kierownik w działach związanych z bezpośrednią obsługą klienta i sprzedażą, manager/
specjalista ds. marketingu usług, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania jakością usług,
menedżer zespołów projektowych.
Specjalności:
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie w sektorze usług
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zarządzanie w mediach
• Zarządzanie projektem badawczym

Akademickie Biuro Karier
Aktywnie buduj karierę

www.abk.univ.szczecin.pl
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Kierunki
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Nauki o rodzinie

Dagmara Rzepecka, studentka italianistyki z elementami
studiów nad chrześcijaństwem
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Italianistyka z elementami
studiów nad chrześcijaństwem
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Praktyki odbywają się w szeroko rozumianych instytucjach
kultury, zajmujących się animacją i upowszechnianiem
kultury, np. teatry, galerie,
muzea, archiwa, domy i ośrodki kultury, izby pamięci, izby
regionalne, ośrodki informacji kulturalnej, jak również fundacje i inne organizacje pożytku publicznego.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

Urząd Miasta Szczecin

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów
w dziedzinach związanych z kulturą i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji między instytucjami zajmującymi się kulturą
i turystyką, zarówno w wymiarze regionalnym, jak
i międzynarodowym. Szczególny nacisk zostaje położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne
i kulturowe oraz rozwój kompetencji teoretycznych
i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych z dziedzin ekonomii, geografii, szeroko pojętej
kultury, prawa i informatyki.
Specjalności:
• Mediacja językowa, kultura i turystyka pozwala
nabyć kompetencji pozwalających na poszukiwanie zatrudnienia w usługach turystycznych,
instytucjach rządowych, lokalnych i prywatnych
związanych z sektorami turystycznym, kulturalnym oraz z samorządem lokalnym. Absolwenci
są przygotowani do pełnienia funkcji doradców
dla instytucji lokalnych i nowych gałęzi przemysłu
turystycznego w zakresie komunikacji i mediacji
interkulturowej, mogą także poszukiwać zatrudnienia w sektorze hotelarskim, menedżerskim,
planowania i promocji wyjazdów turystycznych
różnego typu, skierowanych na rynki międzynarodowe, w kooperatywach i konsorcjach turystycznych, przy organizacji różnorodnych eventów
kulturalnych

Nauki o rodzinie
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Głównym celem prak t yki
jest kształcenie umiejętności
studentów w zakresie pracy
specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, mediatora oraz mediatora
sądowego. Docelowe miejsca
praktyki to MOPR, MOPS,
GOPS, Caritas, poradnie życia
rodzinnego, sądy, więzienia.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Policach

Studia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Studia te umożliwiają
przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności
praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywania konfliktów w formie sformalizowanych
prawnie mediacji.
Specjalności:
• Poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje umożliwia studentowi nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
oraz zawodu mediatora. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu rozwoju psychospołecznego oraz psychopatologii życia społecznego,
a nabyte umiejętności umożliwiają diagnozę,
wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Może również prowadzić mediacje
sądowe, pozasądowe i pomagać w organizacji negocjacji
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Kierunki
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Filologia, specjalność:
filologia angielska
filologia germańska
filologia romańska
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
skandynawistyka – studia norweskie
Filologia polska
Kulturoznawstwo

Marzena Jabłońska, studentka dziennikarstwa
i zarządzania mediami
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dziennikarstwo
i zarządzanie mediami
Tryb studiów: stacjonarne

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

Celem studiów jest pogłębienie i rozszerzenie
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów pozwalających efektywnie wykonywać zawód dziennikarza zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej
oraz wyposażenie studentów w pogłębioną
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
(zwłaszcza o charakterze ekonomicznym i zarządczym), umożliwiające kierowanie i zarządzanie
w instytucjach medialnych, zarówno w obrębie
małych, jak i większych struktur organizacyjnych,
pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w różnych sytuacjach, również kryzysowych,
a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych.
Specjalności:
• W ofercie studiów znajdują się do wyboru
studentów trzy specjalności: menedżer w mediach, dziennikarstwo regionalne i transgraniczne, teoria i praktyka dziennikarstwa oraz
pięć modułów: produkcja medialna, funkcjonowanie przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja wizerunku, dziennikarstwo
informacyjno-publicystyczne

filologia

specjalność: filologia angielska

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Program studiów przewiduje odbycie praktyk w ramach specjalności: kształcenie nauczycielskie
w zakresie języka angielskiego.
Na studiach II stopnia studenci
odbywają praktykę opiekuńczo-wychowawczą w wymiarze
30 godz. w semestrze 1, 2 pkt
ECTS, oraz praktykę dydaktyczną
w wymiarze 120 godzin z podziałem na dwie części: dla III etapu
edukacyjnego 60 godz. i dla IV
etapu edukacyjnego 60 godz.
(praktyki semestralne, każda po
3 pkt ECTS). Miejcem praktyki są
placówki oświatowe.
Miejsca dodatkow ych staż y
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•

Polvik Sp. z o.o.,
Starostwo Powiatowe
w Szczecinku,
Opero Sp. z o.o.,
Szkoła Języków Obcych
Uścinowicz,
Think English,
Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.,
Urząd Miejski w Stargardzie

Studia zapewniają uzyskanie wysokich kompetencji językowych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
oraz wszechstronnej wiedzy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa
i lingwistyki stosowanej. Absolwenci profesjonalnie posługują się językiem angielskim w sferze
zawodowej, posiadają umiejętności redagowania
różnych typów tekstów i tłumaczeń, a ponadto
ekspercki poziom umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej, przygotowujący ich
do pracy w środowiskach międzynarodowych.
Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej potrafią
m.in. samodzielnie opracowywać materiały edukacyjne dla wszystkich poziomów nauki i różnych
typów szkoleń.
Specjalizacje:
• W ofercie studiów znajdują się dwie specjalizacje: kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego i kształcenie translatorskie
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filologia

specjalność: filologia GERMAŃSKA

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
W ramach kształcenia nauczycielskiego według stosownych
rozporządzeń.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•

Promedica Care Sp. z o.o.,
GERMANIAC Magdalena
Pałys

Studia mają na celu poszerzenie kompetencji językowych (do poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
oraz kompetencji specjalistycznych niezbędnych
w różnych sytuacjach zawodowych. Absolwenci
filologii germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego znajdują zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki, administracji, mediach, instytucjach
kulturalnych oraz edukacyjnych.
Specjalizacje:
• Kształcenie translatorskie
• Język niemiecki w gospodarce i biznesie
• Kształcenie nauczycielskie (tylko na studiach
stacjonarnych)

filologia

specjalność: filologia ROMAŃSKA

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Kształcenie nauczycielskie
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza – 15 godz. dla III etapu edukacyjnego, 1 tydzień –
– realizacja w grudniu; 15
godz. dla IV etapu edukacyjnego, 1 tydzień – realizacja
w grudniu; 2 ECTS Praktyka dydaktyczna dla III etapu edukacyjnego – 60 godz.: praktyka
semestralna, 3 ECTS Praktyka
dydaktyczna dla IV etapu edukacyjnego – 60 godz.: praktyka semestralna, 3 ECTS.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.,
CEDC International Sp. z o.o.,
F.U.H. Paweł Poncyljusz

Absolwenci studiów legitymują się wysokim poziomem kompetencji językowych (znajomość
języka francuskiego na poziomie biegłości C2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Program nauczania daje
studentom możliwość wyboru seminarium magisterskiego (literackie, metodyczne lub językoznawcze) zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. Dodatkowo
studenci mogą poszerzać swoją wiedzę, wybierając kształcenie w ramach specjalizacji nauczycielskiej lub translatorskiej.
Specjalizacje:
• Językoznawstwo
• Literaturoznawstwo
• Lingwistyka stosowana
• Przekładoznawstwo
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filologia

specjalność: przekład rosyjsko-polski
z dodatkowym językiem obcym

Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki
w:
•
•
•
•

biurach tłumaczeń,
szkołach językowych,
instytucjach kultury,
biurach turystycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia po zakończonej edukacji legitymuje się kompetencją
językowo-komunikacyjną w zakresie języka rosyjskiego na poziomie C2 oraz drugiego języka
obcego na poziomie B2. Dzięki uzyskanej wiedzy
może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach
handlu zagranicznego, w biurach tlumaczy przysięgłych oraz innych placówkach, których dzialalność związana jest ze znajomością języków
obcych.
Specjalności:
• Program studiów obejmuje wykłady z zakresu
teorii przekładu oraz zajęcia praktyczne z tłumaczenia tekstów prawniczych, technicznych
i ekonomicznych

filologia

specjalność: skandynawistyka – studia norweskie

Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki
jako:
•
•

pracownicy administracyjni w urzędach i firmach skandynawskich,
konsultanci w instytucjach kultury.

Studiowanie na kierunku filologia, specjalność:
skandynawistyka – studia norweskie zapewnia
studentom poznanie literatury i kultury Norwegii wraz z jej specyfiką społeczną, polityczną
i gospodarczą oraz opanowanie języka norweskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. W zależności od
indywidualnych zainteresowań student dokonuje
wyboru dziedziny, w ramach której przygotowuje
pracę magisterską. Języki obce do wyboru: język
szwedzki, język rosyjski.
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filologia polska
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Praktyki zawodowe są przewidziane
dla studentów specjalności: polonistyka dla mediów, językoznawstwo,
literaturoznawstwo, edy torstwo
współczesne i komparatystyka. Odbywają się one po drugim semestrze
studiów, mają wymiar 60 godzin (2
tygodnie) i kończą się zaliczeniem
z oceną, k tóra wraz z punk tami
ECTS (3 punkty ECTS) jest wpisywana w czwartym semestrze. Studenci
specjalności nauczycielskiej odbywają
praktykę opiekuńczo-wychowawczą
dla III i IV etapu edukacyjnego oraz
praktykę dydaktyczną.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk
(we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Media Dizajn,
Szczeciński Inkubator Kultury,
Urząd Miasta Szczecin,
Stowarzyszenie Officyna,
CSL Internationale Spedition
Sp. z o.o.,
CEDC International Sp. z o.o.,
Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie,
Butterfly Agencja Reklamowa
Agnieszka Borowy,
F.U.H. Paweł Poncyljusz,
KS Service Sp. z o.o.

Celem studiów jest dostarczenie studentom
gruntownej wiedzy z zakresu filologii polskiej,
a w szczególności wyposażenie studentów w pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje społeczne pozwalające rozumieć
i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno w przeszłości, jak i we
współczesności oraz samodzielnie rozwiązywać
problemy zawodowe. Uzyskane umiejętności,
sprawności i wiedza pozwolą absolwentowi pełnić funkcję animatora badań literaturoznawczych
i językoznawczych oraz popularyzatora tradycji
i dziedzictwa kulturowego, a ponadto – stosownie do charakteru ukończonej specjalności – podjąć pracę w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach,
redakcjach czasopism czy mediach.
Specjalności:
• Polonistyka dla mediów
• Językoznawstwo
• Literaturoznawstwo
• Edytorstwo współczesne
• Komparatystyka
• Nauczycielska

kulturoznawstwo
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki
w:
•
•
•

galeriach, teatrach,
kinach,
centrach kultury i stowarzyszeniach,
redakcjach, wydawnictwach, bibliotekach.

Celem studiów jest wyposażenie studentów
w gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie
i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych
zjawisk kultury. Studenci po ukończeniu studiów
będą umieli dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę; posiądą wiedzę o formach
instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury; zdobędą też wiedzę
i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również
w niestandardowych sytuacjach. Absolwenci po
ukończeniu studiów będą przygotowani do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach
kultury, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury.
Specjalności:
• W ofercie studiów zamiast specjalności znajdują się moduły do wyboru, pogłębiające
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów w zakresie różnych aspektów
funkcjonowania współczesnej kultury. Są to:
instytucje kultury w Polsce, standardy organizacji i zarządzania jakością kultury, językoznawstwo a kulturoznawstwo, transgraniczność i regionalizm w sztuce, komunikacja
interpersonalna, interpersonalno-medialna
i publiczna, sztuka jako narzędzie kształtowania świata, kultura metropolii, filozofia filmu,
translatorium kulturowe (anglojęzyczne/niemieckojęzyczne/włoskojęzyczne/hiszpańskojęzyczne)
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geografia
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
Studenci mogą odbyć praktyki
jako:
•
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

geologia
W ramach studiów na kierunku geografia studenci uczą się:
• dostrzegać, rozumieć oraz interpretować
wielopłaszczyznowe powiązania i zależności między człowiekiem a otaczającym go
środowiskiem przyrodniczym i społeczno–gospodarczym,
• przewidywać przyszłe stany rozwojowe wybranych zjawisk i procesów przyrodniczych
oraz społeczno-gospodarczych,
• stosować zaawansowane metody i narzędzia
gromadzenia i przetwarzania danych, ich obróbki statystycznej oraz wizualizacji graficznej
i kartograficznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
•

•

Specjalności:
• Geozagrożenia
• Gospodarka przestrzenna
• Marketing miejsc
• Nauczycielska
• Zintegrowane zarządzanie środowiskiem

•

w instytucjach państwowej służby geologicznej,
urzędach administracji
rządowej i samorządowej, m.in. przy wydawaniu pozwoleń na
eksploatację kopalin,
składowanie odpadów
oraz na wykonywanie
prac inżynieryjnych pod
duże inwestycje;
w przedsiębiorstwach
geologicznych i wiertniczych, firmach zajmujących się poszukiwaniem
i dokumentowaniem
złóż;
w jednostkach projektowych, laboratoriach
badawczych i ośrodkach
naukowych, przedsiębiorstwach zajmujących
się oceną warunków
geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych
dla potrzeb działalności
gospodarczej.

W ramach studiów na kierunku geologia studenci
uczą się:
• samodzielnie zdobywać i wykorzystywać
wiedzę dotyczącą wielorakich struktur i procesów geologicznych, szczególnie w obszarze
funkcjonowania morskich i przejściowych
środowisk sedymentacyjnych, kartografii
i modelowania geologicznego, petrologii skał
osadowych, a także poszukiwania i dokumentowania wybranych złóż surowców oceanicznych i surowców czwartorzędu;
• wykonywać i nadzorować roboty poszukiwawcze, rozpoznawcze i dokumentacyjne
złóż kopalin, inne prace geologiczne lub hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
oraz prowadzić stosowną dokumentację;
• posługiwać się zaawansowanymi metodami
i narzędziami pracy terenowej i laboratoryjnej, zgodnymi z najnowszymi osiągnięciami
nauk geologicznych.
Specjalności:
• Geologia czwartorzędu
• Geologia morza
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turystyka i rekreacja
Tryb studiów: stacjonarne

Praktyki:
•

•

•

•

w przedsiębiorstwach
hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki
wczasowe lub wypoczynkowe, obiekty agroturystyczne, restauracje);
w przedsiębiorstwach
turystycznych i innych
jednostkach obsługi
ruchu turystycznego
(biura podróży i agencje
turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe);
w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady
uzdrowiskowe, ośrodki
spa & wellness, fitness
kluby);
w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych
realizujących zadania
związane z turystyką
i rekreacją.

W ramach studiów na kierunku turystyka i rekreacja studenci uczą się:
• rozpoznawania, kształtowania i przewidywania potrzeb i oczekiwań współczesnego rynku
turystycznego oraz kreowania konkurencyjnych produktów turystycznych dopasowanych do upodobań różnych grup docelowych
klientów;
• sprawnego wykorzystania typowych metod,
procedur i dobrych praktyk użytecznych do
realizacji zadań związanych z organizacją
i funkcjonowaniem organizacji turystycznych
i rekreacyjnych;
• twórczego rozwiązywania problemów oraz
podejmowania trafnych decyzji związanych
z działalnością w sferze turystyki i rekreacji,
współpracy z ludźmi i kierowania zespołami
ludzkimi.
Specjalności:
• Turystyka międzynarodowa
• Turystyka specjalistyczna

Strefa Kultury Studenckiej
ROZWIJAJ SWOJE PASJE
www.sks.usz.edu.pl
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Turystyka i rekreacja
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Odbywanie praktyki trwa minimum 3 miesiące (360 godzin
– w czasie czwartego semestru
studiów). Miejsce praktyki wybierane jest indywidualnie. Celem praktyki jest zapoznanie
z organizacją i funkcjonowaniem
przedsiębiorstw turystycznych
i rekreacyjnych związanych z turystyką zdrowotną oraz z odnową
biologiczną, np. ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, gabinetów i ośrodków
spa i wellness oraz odnowy biologicznej, a także ośrodków wypoczynkowych oferujących czynny
wypoczynek.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•
•
•

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczecinie,
Fundacja „Szczecińska Akademia Piłkarska” – Pogoń
S.A.,
Sprawny Kręgosłup Sp. z o.o.,
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski,
Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie,
Agencja Turystyczna AL’TUR

Studenci na kierunku turystyka i rekreacja uczą
się m.in.:
• zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,
• marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych,
• przewodnictwa i pilotażu,
• lecznictwa uzdrowiskowego,
• outdoorowych form rekreacji, pracy grupowej i budowania zespołu oraz organizowania
eventów sportowo-rekreacyjnych.
W trakcie studiów zdobywają uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w dyscyplinie outdoor.
Specjalność:
• Absolwenci specjalności: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu problemów związanych ze zdrowotnymi podstawami turystyki
i rekreacji. Uzyskują pełne przygotowanie do
programowania, planowania i realizacji działalności w zakresie turystyki i rekreacji ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów
zdrowia i podstaw rehabilitacji ruchowej, posiadają kwalifikacje do pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach
sportowych i rekreacyjnych, organizacjach
społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

Wychowanie fizyczne
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Absolwenci mają możliwość
odbycia praktyk zawodowych:
w placówkach szkół ponadpodstawowych, w placówkach
opiekuńczych (domach opieki,
domach pomocy społecznej,
domach seniora), w Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
w klubach dla seniorów oraz
w placówkach oświatowych
dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca dodatkowych staży i praktyk (we współpracy
z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski,
Expert – grupa edukacyjna,
Jednostka Wojskowa
1696 Złocieniec,
Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie

Wychowanie fizyczne to kierunek stworzony
z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną. Studia na tym kierunku:
• uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych;
• wyposażają w praktyczne umiejętności organizowania aktywnych form czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób w starszym wieku
oraz osób niepełnosprawnych;
• dają możliwość poznania różnych form ruchu
niezbędnych do uczestniczenia w całożyciowej aktywności fizycznej;
• uczą organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i różnych eventów.
Specjalność:
• Na kierunku wychowanie fizyczne wszystkich studentów obowiązuje specjalność nauczycielska dająca uprawnienia nauczyciela
wychowania fizycznego. Ponadto do wyboru
jest jedna ze specjalizacji: aktywność fizyczna
osób w starszym wieku (kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej osób starszych) lub
aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych
(kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej
osób niepełnosprawnych)
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Zdrowie publiczne
Tryb studiów: stacjonarne,
niestacjonarne

Praktyki:
Nasi absolwenci mają możliwość
odbycia praktyk zawodowych:
w organizacjach społecznych
i w administracji samorządowej
związanych z szeroko pojętą promocją zdrowia, w podmiotach
leczniczych, tj. w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
szpitalach, hospicjach, zakładach
psychiatrycznych, sanatoriach,
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w działach promocji
zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu,
higieny szkolnej.
Miejsca dodatkow ych staż y
i praktyk (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):
•
•
•
•

Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki,
Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki w Bydgoszczy,
Urząd Miasta Szczecin,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę
na temat podstawowych problemów i zagrożeń
zdrowia populacji oraz doboru właściwych działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze
szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego. Uczą się między innymi: rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz
innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego osób
w różnym wieku, prowadzenia zajęć ruchowych
dla osób w różnym wieku i dostosowywania ich
do indywidualnych potrzeb oraz tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki
zdrowotnej i społecznej.
Specjalność:
• Na kierunku realizowana jest specjalność:
promotor i trener zdrowia. W ramach tej specjalności student może dokonać wyboru jednej z dwóch specjalizacji: promocja zdrowia
i profilaktyka populacji osób w różnym wieku
oraz aktywny senior

AKADEMICKI ZWIAZEK SPORTOWY
www.azs.usz.edu.pl
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