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Archeologia

Bezpieczeństwo narodowe

stopień: drugi | tryb: stacjonarne | profil: ogólnokademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalności: bezpieczeństwo subregionalne Europy; zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych; zarządzanie bezpieczeństwem państwa

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności
absolwenci kierunku archeologia.
O ile przewidziany limit nie zostanie
wypełniony, w dalszej kolejności
przyjmowani będą absolwenci kierunków: historia, etnologia, etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, turystyka oraz kulturoznawstwo.
Kandydatów posiadających dyplom
w obszarze kształcenia innym niż
nauk humanistycznych obowiązywać
będzie rozmowa kwalifikacyjna.
PRAKTYKI
Student archeologii każdego roku
studiów bierze udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze
całej Polski i w Europie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER):
•
•
•
•
•

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

Archeologia pozwala zrealizować marzenia dotyczące praktycznych umiejętności poznawania przeszłości oraz zapewnia niezwykłą przygodę naukową.
Studia wyposażają studenta w wiedzę niezbędną
do poznawania i rozumienia zjawisk kulturowych
w dziejach człowieka od epoki kamienia po czasy
nowożytne oraz wiedzę i umiejętności w zakresie
źródłoznawstwa archeologicznego, muzealnictwa
i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych. Absolwenci kierunku pracują na uczelniach wyższych, w prywatnych firmach
archeologicznych, instytucjach samorządowych
zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego
oraz instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa
narodowego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Praktyki na kierunku nie są obowiązkowe. Natomiast studenci odbywają
nieobligatoryjne praktyki w policji,
wojsku, centrach zarządzania kryzysowego lub innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa.
Ponadto organizowane są spotkania
studentów z oficerami służb specjalnych i żołnierzami NATO. Organizowane są również podróże naukowo-dydaktyczne do: baz wojskowych (m.in.
lotniska i silosy atomowe), portów
wojennych oraz muzeów.

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że
dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia.
Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im
przeciwdziałać. Studenci w trakcie zajęć uczą się
przewidywać, analizować oraz stosować procedury
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. Zajęcia odbywają się nie
tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na
strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie,
Centrum Zarządzania i Edukacji Kryzysowej oraz
w pracowni kultury fizycznej. Absolwenci bezpieczeństwa narodowego spełniają się zawodowo jako:
żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO, funkcjonariusze cywilnych i wojskowych
służb specjalnych, pracownicy firm ochroniarskich
i detektywistycznych oraz w administracji publicznej
w zespołach zarządzania kryzysowego.
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Bezpieczeństwo
wewnętrzne

Filozofia

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: taktyka i technika kryminalistyczna; bezpieczeństwo osób i mienia; administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego

specjalność: filozofia z elementami etnologii

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Komenda Powiatowa Policji
w Sulęcinie
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
Delve Centrum Szkolenia i Doradztwa
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 oraz
administracji rządowej i samorządowej. Studenci uczą się m.in.: metodyki wykrywania i ścigania
przestępstw i wykroczeń, zasad postępowania na
miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych, podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw, a także zasad
prowadzenia przesłuchań. Zajęcia odbywają się nie
tylko w salach wykładowych, ale również w pomieszczeniach do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy,
itp. Absolwenci swoje ambicje zawodowe realizują
w policji, straży pożarnej, służbach ratownictwa czy
administracji rządowej i samorządowej, a także siłach zbrojnych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREK KARIER)
•
•
•
•

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zamek K siążąt Pomorskich
w Szczecinie
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
TVP Szczecin

Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza
nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin.
Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Potrzeba filozoficznego spojrzenia
jest ciągle aktualna. Jeśli zależy Ci na umiejętności
racjonalnego argumentowania, chcesz ćwiczyć się
w odważnym stawianiu trudnych pytań, pragniesz
zdobyć wysokie kompetencje logiczne oraz umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów, jest to
kierunek dla Ciebie. Dzięki filozofii zrozumiesz złożoność otaczającego Cię świata oraz naturę i siłę myśli
ludzkiej, która zmieniła i nadal zmienia bieg dziejów.
Na Uniwersytecie Szczecińskim łączymy tradycyjną filozofię z nowymi projektami badawczymi: kognitywistyką i naukami o komunikacji. Absolwenci
kierunku realizują się zawodowo w: instytucjach
upowszechniania kultury: redakcjach, muzeach, teatrach, w agencjach reklamowych i PR, w prasie, radiu i telewizji, w szkołach oraz wszędzie tam, gdzie
przydają się zdolności argumentacyjne oraz wiedza
o problemach współczesnego świata.
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Historia

Kognitywistyka
komunikacji

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: nauczycielska; muzealnictwo i bronioznawstwo; humanistyka cyfrowa

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Kandydatów
posiadających dyplom w obszarze
kształcenia inny niż nauki humanistyczne i społeczne obowiązywać
będzie rozmowa kwalifikacyjna.
PRAKTYKI
Studenci historii, w każdym roku studiów, biorą udział w praktykach jako:
nauczyciele historii, pracownicy archiwów, muzeów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, a także analitycy i pracownicy
mediów. Kandydatów posiadających
dyplom w obszarze kształcenia innym
niż nauki humanistyczne i społeczne
obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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

Historia to jeden z najsilniejszych kadrowo kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim.
W trakcie zajęć studenci uczą się:
- analizować dokumenty historyczne i współczesne,
odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg
i konsekwencje zdarzeń;
- wyjaśniać przyczyny zjawisk, zachodzących
w przeszłości i współcześnie;
- pracy nauczyciela historyka, muzealnika lub specjalisty zarządzania informacją (w zależności od wybranej specjalności);
- nowoczesnych technik gromadzenia, opracowywania i prezentowania informacji.
Zasób uzyskanych umiejętności może służyć absolwentom do pełnienia roli animatora badań historycznych, popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa
kulturowego w środowiskach lokalnych. Zdobyte
kwalifikacje sprzyjać będą także uzyskaniu zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy dziedzictwa
kulturowego oraz w mediach, muzeach, bibliotekach
i innych instytucjach sprawujących ochronę nad
dziedzictwem narodowym.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•

Szczeciński Inkubator Kultury
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej
Butterfly Agencja Reklamowa
Agnieszka Borowy

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach poznawczych.
Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego
zdolności: percepcji, pamięci, świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka, itp. Kognitywistykę można studiować na
kilku polskich uczelniach. Nasz program w sposób
oryginalny łączy wiedzę kognitywistyczną z umiejętnościami projektowania poznawczo zoptymalizowanych rozwiązań internetowych. U nas dowiesz się
nie tylko tego, jak działa umysł, ale nauczysz się też,
jak swoją wiedzę stosować w praktyce, np. podczas
projektowania „przemawiających do umysłu” stron
internetowych. Pokażemy Ci, jak przeprowadzać badania okulograficzne (eyetrackingowe) oraz biometryczne, a ich wyniki wykorzystywać w pracy zawodowej. Absolwenci kierunku pracują w branży IT jako
web developers czy utility designers, w agencjach
reklamowych oraz jako specjaliści od komunikacji
internetowej i mediów społecznościowych.
Więcej na: kognitywistyka.usz.edu.pl
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Nauki o polityce

Pedagogika

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: medioznawstwo; pozyskiwanie i ochrona informacji; lobbing i doradztwo międzynarodowe

specjalności: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna; pedagogika szkolna z elementami socjoterapii; pedagogika małego dziecka; pedagogika społeczna

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Praktyki na kierunku nauki o polityce
nie są obowiązkowe. Studenci mogą
odbyć nieobligatoryjne praktyki w:
biurach poselskich i senatorskich,
telewizji, radiu i prasie, agencjach
reklamowych i szeroko pojętej administracji.

Studia dla tych, którzy interesują się polityką rozumianą jako całokształt aktywności człowieka związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, organizacjami politycznymi oraz państwem. Specjalności
drugiego stopnia koncentrują się na relacji polityki z otoczeniem, szczególnie związanym z mediami i obiegiem informacji. W trakcie zajęć studenci
uczą się: prowadzenia kampanii i komunikowania się
z mediami, tworzenia ekspertyz dla mediów, przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych oraz
funkcjonowania w organizacjach politycznych, także międzynarodowych. Absolwenci nauk o polityce
pracują w: partiach politycznych, biurach poselskich
i senatorskich, mediach i agencjach PR, think tankach, organizacjach eksperckich i analitycznych,
administracji rządowej i samorządowej, a także
w instytucjach Unii Europejskiej i na uczelniach wyższych. Ponadto często pełnią najważniejsze funkcje
w państwie: posłów do Sejmu, posłów do Parlamentu Europejskiego, Marszałka Sejmu, ministrów oraz
radnych miasta i województwa.
Więcej na: polityka.usz.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
PRAKTYKA
Dla studentów nie posiadających
przygotowania pedagogicznego
praktyka realizowana jest w placówkach systemu oświaty. Łącznie 150
godzin: 75 h w semestrze 2, 50 h w semestrze 3 oraz 25 h w semestrze 4.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

S chro nisko dla N i e l e tni ch
w Szczecinie
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 a perspektywy pracy:
Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna przygotowuje do pracy w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz środowiskach człowieka w różnych okresach jego życia, także w okresie starości.
Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii przygotowuje do pracy pedagoga szkolnego w szkołach
różnego stopnia i typu.
Pedagogika małego dziecka przygotowuje do pracy
opiekuńczej i wychowawczej z człowiekiem w okresie jego dzieciństwa.
Pedagogika społeczna przygotowuje do pracy pedagoga społecznego w zakresie diagnozy, profilaktyki oraz działania społecznego.
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Pedagogika

Pedagogika specjalna

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: praktyczny

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

specjalności: edukacja integracyjna i włączająca; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów
kierunków pedagogicznych dających
kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolach oraz w
klasach I-III szkół podstawowych.
PRAKTYKI
Praktyka realizowana jest przez okres
co najmniej 3 miesięcy w przedszkolu
i szkole podstawowej w klasach I-III.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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, które
przygotowaniem obejmują przede wszystkim wiedzę i kompetencje w zakresie pedagogiki, ale też
filozofii, socjologii i psychologii. Pozwalają poznawać i rozumieć człowieka i jego społeczne funkcjonowanie, a szczególnie zdobyć przygotowanie metodyczne do pracy z dzieckiem w okresie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci uczą
się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań
oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych
planów i programów interwencji pedagogicznej,
a także wprowadzania w życie idei wychowawczych
oraz badania ich skuteczności. Studia przygotowują do pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania
przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych) oraz w klasach I-III szkół podstawowych.
W roku akademickim 2019-2020 na Uniwersytecie
Szczecińskim uruchomiony zostanie nowy kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
z rozszerzoną edukacją artystyczną.
Szczegóły na: kandydaci.usz.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Studia kierowane
są do osób posiadających kwalifikacje
pedagogiczne.
PRAKTYKI
Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach,
przedszkolach i placówkach funkcjonujących w systemie oświaty w łącznej liczbie 150 h. Realizacja praktyk
na I roku (75 h) ukierunkowana jest
na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, a na II
roku (75 h) na wybraną specjalność.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•

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

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 czy wadą
słuchu.
Specjalności a perspektywy zawodowe:
Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach
i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz 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.
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Praca socjalna

Socjologia

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalności: badania społeczne (polityka, kultura, rynek); koordynator i doradca rodziny; socjologia organizacji
i zarządzania

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Celem praktyk 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. Wymiar praktyk wynosi nie mniej niż 240 godzin.
W każdym semestrze po 2 tygodnie
( łącznie 8 tygodni).
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu
S chro nisko dla N i e l e tni ch
w Szczecinie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie

Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją pomagania innym. Pozwala poznać drugiego człowieka,
jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak
profesjonalnie, a zatem skutecznie wspierać rozwój
jednostki. Kształcenie obejmuje moduły podstawowe i kierunkowe przygotowujące do pracy socjalnej z rodziną, społecznością lokalną oraz osobami
starszymi. Przygotowuje do aktywności zawodowej
w obszarze pomocy społecznej. Studenci uczą się
wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności, jak i zaburzeń
jego rozwoju oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują
zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa: powiatowych centrach
pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej (dla
osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych
psychicznie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie), środowiskowych domach pomocy
i noclegowniach.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Program studiów nie przewiduje
praktyk. Studenci kierunku mogą odbyć nieobligatoryjne praktyki m.in.
w: instytucjach badawczych, firmach
marketingowych oraz w mediach.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorska Woje wódzka Komenda OHP w Szczecinie

Jeżeli chcesz lepiej rozumieć zasady świata społecznego, wiedzieć, dlaczego ludzie ulegają wpływom innych, potrafić zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne, to kierunek właśnie
dla Ciebie. Studenci uczą się: projektować badania
jakościowe i ilościowe oraz projektować i monitorować programy służące rozwiązywaniu bieżących
problemów społecznych. Studenci poznają metody
posługiwania się technologiami informacyjnymi na
poziomie European Driving Licence oraz metody
wykonywania analiz statystycznych w pakiecie SPSS
lub równorzędnym. Umiejętności zdobyte w czasie
studiów ułatwiają realizowanie 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). Studia pozwalają zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w instytucjach
publicznych, prywatnych i non profit.
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Stosunki międzynarodowe

Studia nad wojną
i wojskowością

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: regiony, subregiony, pogranicza; gospodarka i handel międzynarodowy; komunikacja i lobbing

specjalności: obrona terytorialna; militarystyka współczesna; dzieje wojen i wojskowości; rekonstrukcja historyczna;
turystyka militarno-historyczna

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Kandydatów
posiadających dyplom w obszarze
kształcenia innym niż nauki humanistyczne i społeczne obowiązywać
będzie rozmowa kwalifikacyjna.
PRAKTYKI
Praktyki na kierunku nie są obowiązkowe. Studenci mogą odbyć nieobligatoryjne praktyki w: ośrodkach
badawczych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, mediach
czy administracji państwowej.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Instytut Pamięci Narodowej
w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
LSJ HR Group
TVP Szczecin

W trakcie studiów studenci stosunków międzynarodowych poznają podstawy: prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych,
a także międzynarodowych stosunków politycznych,
finansowych, handlowych i kulturalnych. Ponadto
poznają korzenie i współczesność polskiej polityki
zagranicznej oraz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej historii, dyplomacji oraz bieżących
problemów Polski i świata. Umiejętności i wiadomości zdobyte przez absolwentów pozwalają im
znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich,
zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
w dyplomacji oraz w prasie, radiu i telewizji.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Kandydatów
posiadających dyplom w obszarze
kształcenia innym niż nauki humanistyczne i społeczne obowiązywać
będzie rozmowa kwalifikacyjna.
PRAKTYKI
Studenci, w każdym roku studiów,
biorą udział w zajęciach terenowych,
które w praktyczny sposób wprowadzają w świat badań nad wojną i wojskowością.

Studenci kierunku studia nad wojną i wojskowością
uczą się, jak wojna i wojsko wpływają na życie ludzi
i politykę państw. Uczą się: analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem
sił zbrojnych i życiem społeczeństwa, a także dostrzegania wpływu konfliktów międzynarodowych
i wewnętrznych na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Ponadto potrafią: rozpoznawać różne
rodzaje wojsk i ich uzbrojenie, zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji
przeszłości, a także zaprezentować, w ramach wycieczki turystycznej, przeszłość militarną danego
miejsca. Absolwenci kierunku spełniają się zawodowo jako pracownicy: administracji państwowej
i samorządowej odpowiedzialni za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa, muzeów i bibliotek,
a także w siłach zbrojnych, policji, straży granicznej
i innych służbach mundurowych, szczególnie na
stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie
z zakresu humanistyki (np. misje pokojowe).
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Kierunki
Fizyka
Matematyka
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Fizyka

Matematyka

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: fizyka doświadczalna i teoretyczna; fizyka medyczna; nanotechnologia i fizyka materiałów; fizyka
i inżynieria jądrowa

specjalności: zastosowania matematyki; teoria kodowania; specjalność: nauczycielska

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie
na studia jest uzyskanie łącznie nie
mniej niż 35 punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych
i matematycznych w ramach dotychczasowych studiów.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana

Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności
z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.
Wszystkie specjalności, w tym fizyka doświadczalna
i teoretyczna, dają studentom umiejętność analizy
przebiegu zjawisk fizycznych, doboru metod badań
procesów fizycznych, modelowania zjawisk fizycznych oraz programowania strukturalnego i obiektowego.
Dodatkowo na specjalności fizyka medyczna studenci dowiadują się, jak funkcjonuje organizm człowieka, poznają metody diagnozowania, techniki
laserowe wykorzystywane w medycynie i zasady
stosowania radioterapii.
Specjalność nanotechnologia materiałów daje studentom umiejętność modelowania zjawisk występujących w nanomateriałach oraz prowadzenia badań nanostruktur.
Fizyka i inżynieria jądrowa uczy modelowania procesów fizycznych zachodzących z reaktorze jądrowym
i działania reaktorów jądrowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie (w zależności od
ukończonej specjalności) w szpitalach i laboratoriach medycznych, w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych, instytucjach finansowych,
w przemyśle i energetyce jądrowej, w placówkach
naukowych i laboratoriach.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w ramach limitu miejsc.
Ukończony kierunek studiów musi
mieścić się w obszarze wiedzy: nauki
ścisłe. Wybór specjalności nauczycielskiej dla absolwentów, którzy mają
przygotowanie merytoryczne do
nauczania matematyki, a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego,
uwarunkowany jest uzupełnieniem,
w toku studiów, braków w ogólnym
przygotowaniu do wykonania zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu do nauczania matematyki
na II etapie edukacyjnym.
PRAKTYKI
Obowiązkowe praktyki dotyczą tylko
studentów specjalności nauczycielskiej: praktyka opiekuńczo-wychowawcza – 30 h, praktyka dydaktyczna – 120 h.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•

DR PRIVATE – Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
ING Bank Śląski S.A.
Urząd Statystyczny
Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych

Kierunek matematyka oferuje kandydatom kontakt
z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie matematyki i zaznajamia z aktualnymi zastosowaniami matematyki w gospodarce.
Specjalność zastosowania matematyki skierowana
jest do osób, które poza klasyczną wiedzą matematyczną chciałyby poznać praktyczne zastosowania
matematyki w takich dziedzinach jak informatyka,
fizyka, chemia, inżynieria, biologia, medycyna oraz
nauki społeczne (w tym ekonomia i psychologia).
Teoria kodowania jest dziedziną z pogranicza matematyki i informatyki. Składają się na nią działy:
kompresja danych, kody korygujące błędy i kryptologia. To dzięki kompresji danych 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.
Specjalność nauczycielska jest 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.
Absolwenci matematyki pracują jako aktuariusze,
pracownicy banków i towarzystw ubezpieczeniowych, analitycy działów logistycznych i statystycznych, programiści, kryptolodzy oraz nauczyciele.
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Kierunki
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Finanse i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Public management (studia w j. angielskim)
Rynek nieruchomości
Zarządzanie
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Ekonomia

Ekonomiczno-prawny

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: ekonomia menedżerska, analizy gospodarcze

specjalności: doradztwo ekonomiczno-prawne; doradztwo podatkowe

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane
są we współpracy z Akademickim
Biurem Karier. Możliwe są staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Bank Gospodarki Żywnościowej
S.A.
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”
Butterfly Agencja Reklamowa
Agnieszka Borowy
DGS Poland Sp. z o.o.
Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest zdobycie przez studentów wszechstronnej umiejętności
analizy i oceny zjawisk ekonomicznych. Zakres wiedzy absolwentów obejmuje m.in.: funkcjonowanie
współczesnej gospodarki i poszczególnych podmiotów w zmiennych warunkach otoczenia, politykę
gospodarczą i społeczną, sposoby planowania oraz
modele realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw
oraz innowacyjność procesów i produktów. Uzupełnienie wiedzy stanowią zagadnienia dotyczące
problematyki mierzenia i kształtowania wartości
przedsiębiorstw oraz ich wyceny, rachunkowości
zarządczej oraz systemów informatycznych zarządzania. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do objęcia stanowisk asystenta bądź specjalisty
w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa, doradcy gospodarczego
w instytucjach rządowych i regionalnych, a także
do świadczenia indywidualnych usług analitycznych
inwestorom i osobom fizycznym.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane
są we współpracy z Akademickim
Biurem Karier. Możliwe są staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Wódkiewicz Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. jawna
Bank Zachodni WBK S.A.
Biuro Rachunkowe Rokicka Halina
Grupa Doradczo-Szkoleniowa
Joanna Sienkiewicz-Szeląg
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. Absolwenci specjalności doradztwo finansowe są zwolnieni z części pisemnej egzaminu
na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów
z dnia 23 lutego 2018 r. Absolwenci kierunku pracują w administracji publicznej, a także w publicznych
i prywatnych podmiotach gospodarczych: bankach,
funduszach i spółkach.
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa
i Administracji.
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Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalność: bankowość i rynki finansowe; doradztwo finansowo-księgowe; rachunkowość zarządcza i controlling; rachunkowość finansowa i auditing; finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; financial management

specjalności: Internet w zarządzaniu i biznesie; inżynieria oprogramowania; informatyka w zarządzaniu; data
mining w analizach ekonomicznych

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane
są we współpracy z Akademickim
Biurem Karier. Możliwe są staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Bank Zachodni WBK S.A.
Cargotec Poland Sp. z o.o.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Pazim Sp. z o.o.
oraz liczne biura rachunkowe.

Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do pracy we
wszystkich podmiotach gospodarczych. Studenci
uczą się:
- wykorzystywać zasady ewidencji księgowej i podatkowej w rozliczeniach podatkowych,
- sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe,
- zarządzać ryzykiem na rynku finansowym i globalnym,
- przeprowadzać analizę fundamentalną rynku kapitałowego,
- stosować narzędzia niezbędne do oceny kondycji
finansowej jednostek.
Absolwenci posiadają wiedzę i kompetencje do
pracy w: działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw i administracji publicznej, działach rachunkowości instytucji finansowych (np. banków
i zakładów ubezpieczeniowych), a także na stanowiskach samodzielnego specjalisty w działach controllingu.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane
są we współpracy z Akademickim
Biurem Karier. Możliwe są staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych
i administracyjnych oraz definiowania strategii ich
informatyzacji. Treści kształcenia obejmują metody
ekonometrii dynamicznej i finansowej, metody aktuarialne, analizę wielowymiarową oraz ekonomię matematyczną. Równie rozbudowany jest blok przedmiotów informatycznych, obejmujący m.in. sieci
komputerowe, inżynierię oprogramowania, systemy
informacyjne zarządzania oraz zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności niezbędne do pracy
w działach analiz biznesowych, projektowania systemów informatycznych, organizacji przetwarzania
danych i administrowania bazami danych. Pracują
na stanowiskach analityka biznesowego, operatora
serwisów internetowych i projektanta baz danych.
Prowadzą również firmy w obszarze e-biznesu, konsultingu, usług IT oraz zarządzania nieruchomościami.
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Public management
(studia w języku angielskim)

Rynek nieruchomości

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: Program kierunku ma charakter modułowy.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie oraz średnia
z przebiegu studiów. Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie w tym języku.
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 3 semestru, w jednym
ustalonym dniu w tygodniu.

Studia na kierunku public management dostarczają wiedzy dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit. Studia te rozwijają kompetencje
niezbędne do podjęcia pracy 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,
oraz okazja do pracy nad wspólnymi projektami ze
studentami z wymiany międzynarodowej.
Na 3 semestrze studenci wybierają dwa z trzech
modułów, które dotyczą zagadnień związanych ze
społeczeństwem informacyjnym, zdrowiem i edukacją lub organizacjami społecznymi i non profit.
W 4 semestrze do wyboru są kolejne dwa z trzech
modułów, które dotyczą polityki miejskiej i demografii, polityki regionalnej i spójności lub środowiska
i rozwoju.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane
są we współpracy z Akademickim
Biurem Karier. Możliwe są staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.

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. Studenci
zdobywają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają
im samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania,
zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie
do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku. Program studiów zawiera cztery moduły, spośród których student wybiera trzy. Moduły
obejmują poszerzone wiadomości z zakresu szacowania nieruchomości, obrotu nieruchomościami,
zarządzania nieruchomościami oraz metod analiz
rynku nieruchomości. Absolwenci kierunku pracują na stanowiskach: rzeczoznawcy majątkowego,
zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami w firmach deweloperskich,
inwestycyjnych i doradczych, których działalność
dotyczy rynku nieruchomości.
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Zarządzanie
stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalności: strategiczne zarządzanie marketingowe; zarządzanie strategiczne; business management; zarządzanie innowacjami; zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach
KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane
są we współpracy z Akademickim
Biurem Karier. Możliwe są staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.

Studia na kierunku zarządzanie 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 oraz prowadzić
negocjacje. Posiadają wiedzę i umiejętności społeczne do pracy na stanowiskach: menedżera każdego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach
i organizacjach non profit, analityka procesów biznesowych, specjalisty ds. zarządzania i organizacji,
ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ds. rekrutacji
pracowników, ds. marketingu i handlu, ds. reklamy,
specjalisty w zakresie tworzenia strategii w przedsiębiorstwie oraz specjalisty analizy rynku.

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STUDIUJĘ NIEZALEŻNIE, STUDIUJĘ BEZ BARIER

www.bon.usz.edu.pl
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Biologiczne podstawy
kryminalistyki

Biologia
stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Ukończony kierunek
studiów musi mieścić się w obszarach
wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej. Kandydatów po studiach
z innych obszarów wiedzy będzie
obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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

Studia magisterskie na kierunku biologia pozwalają
na realizację zainteresowań organizmami żywymi
zarówno w skali mikro, jak i makro, z wykorzystaniem
nowoczesnej, specjalistycznej aparatury badawczej
oraz wsparciem wykwalifikowanej kadry. Uzyskane umiejętności ułatwiają zdobycie pracy związanej z różnymi dziedzinami biologii: w laboratoriach,
w instytucjach i organizacjach pozarządowych oraz
działach administracji państwowej i samorządowej
zajmujących się ochroną przyrody i środowiskiem,
a po uzupełnieniu edukacji – w szkołach i placówkach edukacji ekologicznej. Zdobyte doświadczenia
terenowe i znajomość gatunków oraz ich wymagań
ekologicznych pozwalają na realizację karier absolwentów, którzy założyli własne firmy („Eco-Expert”,
„Eko-Konsulting”, „Lanius Inwentaryzacje i Ekspertyzy Przyrodnicze”, „Lonicera”), również takich zajmujących się ekspertyzami przyrodniczymi i prowadzeniem zajęć typu „survival”, np. „Dzika kuchnia – jak
przeżyć w lesie”.

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Ukończony kierunek
studiów musi mieścić się w obszarach
wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej. Kandydatów po studiach
z innych obszarów wiedzy będzie
obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•
•

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie
J.S. Hamilton S.A.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Zachodniopomorskie Centrum
Onkologii
oraz laboratoria policyjne, diagnostyczne i medycyny sądowej

Celem kształcenia 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. Dodatkowym atutem kierunku
są wykłady prowadzone przez pracowników policji,
prawników prawa karnego i psychologów.
W trakcie dwuletnich studiów magisterskich studenci uczą się odpowiedzialności za: materiał badawczy (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację,
wydanie wyniku oraz archiwizację danych.
Wiedza nabyta w trakcie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, w laboratoriach kryminalistycznych policji, jak
i innych instytucjach czy przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy
danych biologicznych.
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Biotechnologia

Mikrobiologia

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Ukończony kierunek
studiów musi mieścić się w obszarach
wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej. Kandydatów po studiach
z innych obszarów wiedzy będzie
obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
w Szczecinie
Centrum Ginekologii i Leczenia
Niepłodności VitroLive

Interdyscyplinarny kierunek biotechnologia idealnie
wpisuje się w obecny trend łączenia nauki z biznesem poprzez możliwość wdrażania innowacyjnych
technologii w produkcyjnych dziedzinach przemysłu. Program studiów kładzie szczególny nacisk na
praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których
studenci poznają różne techniki eksperymentalne
i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej. Po
ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę:
w placówkach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych
oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących
techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny).

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Ukończony kierunek
studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej. Kandydatów po studiach z innych obszarów
wiedzy będzie obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna.
PRAKTYKI
Studenci, poza zajęciami praktycznymi, mają obowiązek odbyć 80 h bezpłatnych praktyk w wybranych przez
siebie laboratoriach mikrobiologicznych: medycznych lub weterynaryjnych. Ponadto dzięki uczestnictwu
w programie projektu finansowanego
ze środków UE (a rozdysponowanych
przez NCBiR) mają możliwość płatnych praktyk-staży, w ramach których
uzyskują certyfikaty wskazujące na
uzyskane doświadczenie, tak ważne
w później wykonywanym zawodzie
diagnosty-mikrobiologa.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Szpital Specjalistyczny im. J.K.
Łukowicza w Chojnicach
Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie
Read-Gene S.A.

Studenci mikrobiologii zdobywają szczegółową wiedzę uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe
i praktyczne w zakresie: analityki ogólnej, diagnostyki zakażeń, immunologii oraz metod specjalistycznych w diagnostyce. Przyswajają wiedzę z zakresu
epidemiologii chorób zakaźnych, chorób o podłożu immunologicznym, stosowanych metod leczenia i zapobiegania, strategii otrzymywania nowych
leków i preparatów o przeznaczeniu medycznym.
Znaczną część programu dydaktycznego stanowią
zajęcia praktyczne, w tym pracownie specjalistyczne. Wykonując prace magisterskie, studenci włączają się w prace badawcze katedr i są współautorami
publikacji wyników badań.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym absolwenci kierunku są dobrze przygotowani
do pracy w laboratoriach: badawczych, medycznych
i weterynaryjnych, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego czy laboratoriach mikrobiologicznych, w których prowadzone są badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
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Ochrona i inżynieria
środowiska przyrodniczego
stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Ukończony kierunek
studiów musi mieścić się w obszarach
wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej. Kandydatów po studiach
z innych obszarów wiedzy będzie
obowiązywała rozmowa kwalifikacyjna.
Do postępowania kwalifikacyjnego
na studia 4-semestralne mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia, natomiast na studia 3-semestralne osoby legitymujące
się dyplomem ukończenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia
z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera.
PRAKTYKI
Praktyki nie są obligatoryjne. Studenci mogą odbywać staże w:
laboratoriach badawczych i kontrolnych, prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy oddziaływania
inwestycji na środowisko, rolnictwie,
parkach narodowych.

Absolwenci kierunku są specjalistami z zakresu
ochrony środowiska. Posiadają: 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, a także wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska. Nabyta wiedza
i kompetencje pozwalają na podjęcie pracy m.in.
w służbach ochrony przyrody parków narodowych,
instytucjach monitorujących i nadzorujących stan
środowiska, a także firmach wykonujących ekspertyzy oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym
na zagrożone gatunki flory i fauny.
Absolwenci kierunku ochrona i inżynieria środowiska
przyrodniczego uzyskują tytuł magistra inżyniera.

JEST MOC!

JUWENALIA
www.juwenalia.szczecin.pl
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Kierunki
Administracja
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Administracja
stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalności: administracja ogólna; administracja samorządowa; administracja bezpieczeństwa publicznego; administracja
ochrony środowiska; administracja gospodarowania nieruchomościami; administracja finansowa i gospodarcza; administracja
ochrony zdrowia.
KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie oraz średnia
z przebiegu studiów. Ukończony
kierunek studiów musi mieścić się
w obszarze wiedzy nauk społecznych.
Kandydatów, którzy ukończyli studia
z innych obszarów wiedzy, obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna
w zakresie wiedzy ogólnej o państwie
i społeczeństwie.
PRAKTYKI
Studenci kierunku administracja zobowiązani są do zrealizowania praktyki programowej w wymiarze 160
h. Organizatorem praktyk są: urzędy,
instytucje albo przedsiębiorcy, których działalność odpowiada profilowi
studiowanego kierunku i specjalności.
Wydział w zakresie praktyk współpracuje z szeregiem kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych oraz
komorniczych, które swoją ofertę
kierują również do studentów administracji.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Urząd Gminy i Miasta Goleniów
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
Biuro Doradztwa Ekologicznego
i Inwestycyjnego Sp. z o.o.
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Urząd Miasta i Gminy Gryfino

Kierunek administracja wszechstronnie przygotowuje do pracy urzędniczej w administracji publicznej, zarówno rządowej czy samorządowej, jak
i gospodarczej. Studenci poznają zasady organizacji
i funkcjonowania organów administracji i instytucji międzynarodowych, a także jednostek wymiaru
sprawiedliwości. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in.
sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni. Umiejętności praktyczne studenci doskonalą w ramach
praktyk zawodowych.
Absolwenci kierunku spełniają się zawodowo jako
pracownicy administracji jednostek publicznych
i niepublicznych, organizacji międzynarodowych
oraz sądów i prokuratur.

AKADEMICKIE BIURO KARIER
AKTYWNIE BUDUJ KARIERĘ

www.abk.univ.szczecin.pl
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Ekonomia

Finanse i rachunkowość

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: Studia stacjonarne: biznes w transporcie i handlu międzynarodowym; ekonomia i polityka społeczna; ekonomia międzynarodowa; ekonomia w biznesie; ekonomika regionalna; business economics (w języku
angielskim); analityka biznesowa i doradztwo. Studia niestacjonarne: biznes w transporcie i handlu międzynarodowym; ekonomia w biznesie; ekonomia międzynarodowa; analityka biznesowa i doradztwo

specjalności: bankowość i pośrednictwo finansowe; doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe; finanse przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym; gospodarka i administracja samorządowa; rachunkowość i controlling
(tylko stacjonarne); rachunkowość i prawo w biznesie

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Bank Pekao SA
Money Broker Jarosz&Pytlak Sp.
jawna
Zachodniopomorski Regionalny
Fundusz Poręczeń Majątkowych
Sp. z o.o.

„Zadaj pytanie pięciu ekonomistom, a otrzymasz
pięć różnych odpowiedzi (sześć, jeżeli jeden z nich
ukończył Harvard)” – u nas jest to możliwe. Mamy
specjalność prowadzoną w języku angielskim,
a wybrane przedmioty są prowadzone w języku
angielskim lub niemieckim, również przez profesorów wizytujących z zagranicy. Studenci uczą się:
opracowywać projekty, świadczyć usługi doradcze,
podejmować decyzje związane z pozyskiwaniem
i wykorzystaniem środków strukturalnych, prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i na świecie
oraz pozyskiwać i gospodarować funduszami regionalnymi. Wydział oferuje łączenie teorii z praktyką
w kluczowych instytucjach i przedsiębiorstwach regionu oraz szansę na uczestnictwo w dużych projektach i inicjatywach (np. Pierwszy Milion). Absolwenci
kierunku pracują w korporacjach krajowych i międzynarodowych, grupach kapitałowych, przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, a także
przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych
i logistycznych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•
•

Kancelaria Podatkowa IKG Sp.
z o.o.
Nordsped Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Centrum Biznesu Sp. z o.o.
oraz liczne biura rachunkowe

Studenci kierunku uzyskują wiedzę ogólną i interdyscyplinarną z zakresu finansów i rachunkowości,
w szczególności w zakresie: zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej,
controllingu strategicznego, standardów sprawozdawczości finansowej, bankowości elektronicznej
oraz prawa upadłościowego. Studenci uczą się: obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych i prowadzenia biur rachunkowych. Wiedza
w zakresie podatków i ubezpieczeń pozwala im na
przystępowanie do kursów, a następnie egzaminów na licencjonowanego doradcę podatkowego
i ubezpieczeniowego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i innowacyjnych rozwiązań, m.in. laboratoriów: bankowego,
giełdowego i rachunkowego. Absolwenci kierunku
pracują m.in. w: międzynarodowych korporacjach
finansowych i ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych, bankach oraz
działach: controllingu, kadr i płac.
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Logistyka

Logistyka

studia inżynierskie

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: logistyka międzynarodowa; logistyka w biznesie; marketing międzynarodowy w logistyce; menedżer łańcuchów dostaw; systemy transportowe i logistyczne

specjalności: logistyka systemów produkcyjnych; systemy dystrybucji energii

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Backer OBR Sp. z o.o. w Pyrzycach
DGS Poland Sp. z o.o.
CSL Internationale Spedition Sp.
z o.o.
Poczta Polska S.A.
Biuro Podróży Interglobus Tour
Sp. z o.o.

Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, projektowaniem
systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych w jednostkach gospodarczych.
Studenci uczą się: obsługi różnorodnych systemów
informatycznych sterujących logistyką, tworzenia
analiz rynkowych, przeprowadzania audytów logistycznych, a także usprawniania łańcucha oraz sieci dostaw. 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 zbliżone do realiów
gospodarczych, rozwijające umiejętności działania
pod presją czasu oraz w warunkach ryzyka. Absolwenci kierunku pracują m.in. w: przedsiębiorstwach
transportowych, spedycyjnych i logistycznych, działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją
i zarządzania magazynem, parkach przemysłowych
i logistycznych, a także jednostkach zajmujących się
sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Schenker Sp. z o.o.
Konig-Trans Spedition Sp. z o.o.
TZMO Dystrybucja Szczecin Sp.
z o.o.
Habia Cable Sp. z o.o.
Netto Sp. z o.o.

Studenci kierunku są przygotowywani do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie logistyki,
inżynierii produkcji oraz energetyki.
Specjalność logistyka systemów produkcyjnych ma
na celu wykształcenie fachowców posiadających
umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej
monitorowania i kontroli. Absolwenci specjalności
posiadają również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności
rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.
Specjalność systemy dystrybucji energii ma na celu
wykształcenie fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwenci
specjalności posiadają wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz
metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi
oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji
energii. Wykładane zagadnienia uwzględniają również aspekty makroekonomiczne dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania krajowego systemu
energetycznego.
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Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalność: biznes turystyczny

specjalności: Studia stacjonarne: zarządzanie projektami; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie w mediach; zarzą-

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków należących do obszaru: nauk przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej – ocena na
dyplomie. Dla pozostałych – wynik
rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej
podstawowe zagadnienia z zakresu
turystyki i rekreacji.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Zamek K siążąt Pomorskich
w Szczecinie
Silverhotel Sp. z o.o.
Hotel Novotel Szczecin Centrum
Biuro Podróż y Team Travel
w Zielonej Górze
Świdwiński Ośrodek Kultury

Turystyka i rekreacja, specjalność: biznes turystyczny to najlepszy kierunek turystyczny w latach 2015,
2016, 2017 wg rankingu branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Studenci uczą się:
przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną
dla określonych segmentów rynku, zakładać własną działalność gospodarczą w branży turystycznej
i rekreacyjnej, a także podejmować przedsięwzięcia
w sferze turystyki i rekreacji. Część zajęć prowadzona jest w terenie w postaci wizyt studyjnych w podmiotach rynku turystycznego. Absolwenci kierunku
pracują w biurach podróży, firmach eventowych,
hotelach i pensjonatach, na lotniskach i promach,
w firmach przewozowych, wydziałach odpowiedzialnych za turystykę w urzędach miejskich i marszałkowskich, a także w punktach i centrach informacji
turystycznej.
Kierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

dzanie w sektorze usług; zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia niestacjonarne: zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie
zasobami ludzkimi; zarządzanie w sektorze usług
KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla studiów stacjonarnych: ocena na
dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów niestacjonarnych:
ocena na dyplomie.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

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

Zarządzanie ma zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia i wkracza obecnie do wszystkich
rodzajów działalności. Nie sposób wyobrazić sobie
przedsiębiorstwo lub instytucję, które mogłyby
efektywnie działać bez specjalistów z zakresu zarządzania. Zakres kształcenia na kierunku umożliwi
rozwój kompetencji z zakresu zarządzania kadrami,
projektami, finansami, mediami, jakością i wiedzą
w organizacjach. Naszym celem jest praktyczne
przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek
pracy. Studenci uczą się: przygotowywać i wdrażać
strategie personalne, tworzenia zespołów, gospodarowania kapitałem ludzkim, a także marketingu medialnego, planowania kampanii reklamowych, dystrybucji filmowej oraz organizacji produkcji w filmie
i telewizji. Wydział posiada akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami
IPMA, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość
zdobycia certyfikatu IPMA-Student z zakresu zarządzania projektami. Absolwenci zarządzania pracują
jako specjaliści ds. personalnych, ds. zarządzania relacji z klientami, ds. strategii rozwoju regionalnego
oraz menedżerzy zespołów projektowych. Zajmują
się również doradztwem personalnym, finansowym
i inwestycyjnym.
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Italianistyka z elementami
studiów nad chrześcijaństwem

Familiologia

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: praktyczny

specjalności: mediacja językowa, kultura i turystyka

specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Do postępowania mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach
z wykładowym językiem włoskim.
Absolwenci innych kierunków winni:
(1) przedstawić certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1 albo (2)
zdać egzamin z języka włoskiego na
poziomie C1 przeprowadzony przez
Katedrę Italianistyki WT US.
PRAKTYKI
Praktyki odbywają się w szeroko rozumianych instytucjach kultury, m.in.
w teatrach, galeriach, muzeach, archiwach, domach i ośrodkach kultury,
izbach pamięci, izbach regionalnych,
ośrodkach informacji kulturalnej, jak
również fundacjach i organizacjach
pożytku publicznego.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Szczególny nacisk jest położony na profesjonalne przygotowanie lingwistyczne i kulturowe
oraz rozwój kompetencji tłumaczeniowych i komunikacyjnych. Istnieje możliwość odbycia częściowych
studiów zagranicznych (semestr) w ramach programu Erasmus na uczelniach we Włoszech (Bari, Triest,
Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.). Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji doradców
dla nowych gałęzi przemysłu turystycznego w zakresie komunikacji i mediacji interkulturowej. Poza
tym pracują w sektorze hotelarskim, menedżerskim,
przy planowaniu i promocji wyjazdów turystycznych,
a także organizacji różnorodnych eventów kulturalnych.
Kierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem
Filologicznym.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w obszarach wiedzy: nauk humanistycznych,
nauk społecznych, nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej.
PRAKTYKI
Głównym celem praktyki jest kształcenie umiejętności studentów w zakresie pracy specjalisty poradnictwa
psychospołecznego i rodzinnego
oraz mediatora sądowego. Docelowe miejsca praktyki to: MOPR, MOPS,
GOPS, Caritas, poradnie życia rodzinnego, sądy i więzienia.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach

Studia na kierunku nauki o rodzinie rozwijają wiedzę
interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację
i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych
w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywania konfliktów
w formie sformalizowanych prawnie mediacji. Studenci nabywają kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz zawodu mediatora, mogą prowadzić
mediacje sądowe, pozasądowe i pomagać w organizacji negocjacji. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach małżeńskich i rodzinnych, ośrodkach pomocy
społecznej, a także placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych.
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Dziennikarstwo
i zarządzanie mediami

Filologia angielska

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: menedżer w mediach; dziennikarstwo regionalne i transgraniczne; teoria i praktyka dziennikarstwa

specjalności: kształcenie translatorskie; kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.
Osoby, k tóre ukońc z ył y s tudia
w obszarach innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne przystępują również do rozmowy kwalifikacyjnej.
PRAKTYKI
Program nie przewiduje praktyk.
Natomiast istnieje możliwość, by, we
współpracy z Akademickim Biurem
Karier, studenci odbyli staż lub praktykę, m.in. w Wydawnictwie Naukowym
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na studentów dziennikarstwa i zarządzania mediami czekają cztery semestry wypełnione zajęciami
teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują ich
do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem medialnym i pracy
w gremiach zarządczych. Podczas studiów będzie
można wybrać jedną z trzech dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym
z mediami i w sektorach pokrewnych. W programie
studiów przewidziano dodatkowo moduły do wyboru studentów: produkcja medialna, funkcjonowanie
przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja
wizerunku oraz dziennikarstwo informacyjno-publicystyczne. Absolwenci dziennikarstwa i zarządzania
mediami będą mogli podjąć pracę w: redakcjach,
agencjach kreacji wizerunku, reklamowych i public
relations oraz biurach prasowych.
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
Dla absolwentów kierunków innych
niż filologia, specjalność: filologia
angielska – dodatkowo poświadczenie znajomości języka angielskiego
na poziomie C1. Studia o specjalizacji
nauczycielskiej rekomendowane są
dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
PRAKTYKI
Program studiów przewiduje odbycie praktyk w ramach specjalizacji:
kształcenie nauczycielskie w zakresie
języka angielskiego. Miejscem praktyk są placówki oświatowe.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•
•

Polvik Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
Szkoła Języków Obcych Uścinowicz
Opero Sp. z o.o.
Think English
Urząd Miejski w Stargardzie

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym
narzędziem komunikacji, dyplom filologii angielskiej
otwiera drogę do wielu karier: zarówno w kraju, jak
i za granicą. Doskonała znajomość języka angielskiego w połączeniu z kompetencjami kulturowymi
czyni absolwenta anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Po ukończeniu studiów –
w zależności od wybranej specjalności – absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza, nauczyciela,
pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism,
środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków
i kultur.
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Filologia germańska

Filologia romańska

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: kształcenie nauczycielskie (tylko stacjonarne – kontynuacja z pierwszego stopnia); kształcenie
translatorskie; język niemiecki w gospodarce i biznesie

specjalności: kształcenie translatorskie; kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
Dodatkowo: absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych: udokumentowana znajomość
języka niemieckiego na poziomie C1;
pozostali kandydaci: wynik rozmowy
kwalifikacyjnej w języku niemieckim.
Studia o specjalizacji nauczycielskiej
rekomendowane są dla absolwentów
posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
PRAKTYKI
Na specjalizacji: kształcenie nauczycielskie obowiązuje 30 h praktyki opiekuńczo-w ychowawczej
(w semestrze 1) oraz 120 h praktyki
dydaktycznej w szkołach ponadpodstawowych (w semestrze 2 i 3).
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•

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

Położenie Pomorza Zachodniego w bliskim sąsiedztwie krajów niemieckojęzycznych sprawia, że na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na
wysoko wykwalifikowanych specjalistów biegle posługujących się językiem niemieckim. Specjalizacje
oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują
się w oczekiwania pracodawców zarówno po stronie
polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą
podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów
zagranicznych. Absolwenci kierunku spełniają się
zawodowo jako: tłumacze, nauczyciele języka niemieckiego, animatorzy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i turystycznym, a także pracownicy
administracyjni w przedsiębiorstwach niemieckojęzycznych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim: ocena
na dyplomie; dla pozostałych kandydatów: ocena na dyplomie i rozmowa
kwalifikacyjna w języku francuskim.
Studia o specjalizacji nauczycielskiej
rekomendowane są dla absolwentów
posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
PRAKTYKI
Obowiązkowe praktyki są realizowane na specjalizacji: kształcenie
nauczycielskie w zakresie języka francuskiego.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•

CSL Internationale Spedition Sp.
z o.o.
CEDC International Sp. z o.o.

Francja jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną
świata, zaś język francuski jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ oraz wielu innych
organizacji międzynarodowych. Dyplom filologii romańskiej może więc stać się przepustką do kariery
w międzynarodowym środowisku. Studia kształtują
w absolwentach postawę otwartości i umiejętności współpracy z osobami pochodzącymi z innych
krajów i kultur. Program nauczania daje 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. Absolwenci filologii
romańskiej spełniają się zawodowo jako: tłumacze,
nauczyciele języka francuskiego oraz specjaliści
w instytucjach międzynarodowych, kulturalnych
i mediach.
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Przekład rosyjsko-polski z

dodatkowym językiem obcym
stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

Filologia polska
stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalność: nauczycielska; językoznawcza; literaturoznawcza; komparatystyka; edytorstwo współczesne; polonistyka dla mediów

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim: ocena na
dyplomie. Dla pozostałych kandydatów: ocena na dyplomie i rozmowa
kwalifikacyjna w języku rosyjskim.
PRAKTYKI
Praktyki na kierunku nie są obowiązkowe. Studenci mogą odbyć nieobligatoryjne praktyki w:
•
•
•
•

biurach tłumaczeń
szkołach językowych
instytucjach kultury
biurach turystycznych

Absolwenci studiów drugiego stopnia legitymują
się kompetencją językowo-komunikacyjną w zakresie języka rosyjskiego na poziomie C2 oraz drugiego języka obcego na poziomie B2. Oprócz wysokich kompetencji językowych posiadają gruntowną
i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. W trakcie studiów studenci mają możliwość realizacji pasji
badawczych i poznawania kultur słowiańskich, m.in.
poprzez działanie w funkcjonujących przy Instytucie
Filologii Słowiańskiej kołach naukowych: „Koło Naukowe Slawistów” i „Słowianie – język, kultura, tradycja”. Celem działalności kół jest poznawanie kultury
krajów języka, w tym celu organizowane są wycieczki do Czech, Rosji, Ukrainy i Niemiec. Spośród języków obcych studenci mają do wyboru: język norweski, język chiński, język angielski i język niemiecki.
Proponowane języki są realizowane w zwiększonym
wymiarze godzin. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy w biurach tłumaczeń,
wydawnictwach, redakcjach czasopism oraz instytucjach kulturalnych i badawczych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu
studiów. Osoby, które ukończyły studia
w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przystępują dodatkowo do rozmowy kwalifikacyjnej. Studia o specjalności nauczycielskiej
rekomendowane są dla absolwentów
posiadających kwalifikacje nauczycielskie.
PRAKTYKI
Praktyki na specjalności nauczycielskiej:
- opiekuńczo-wychowawcza: w formie
praktyki semestralnej w semestrze 1
w wymiarze 30 h; sposób realizacji: 2 h
w tygodniu;
- dydaktyczna: a) w semestrze 2: w formie
praktyki semestralnej w wymiarze 45 h;
sposób realizacji: 3 h w tygodniu; w formie
praktyki ciągłej: w wymiarze 15 h; sposób
realizacji: 3 h dziennie w marcu; b) w semestrze 3 w formie praktyki semestralnej
w wymiarze 45 godz.; sposób realizacji: 3
h w tygodniu; w formie praktyki ciągłej
w wymiarze 15 h; sposób realizacji: 3 h
dziennie w grudniu.
Praktyki na pozostałych specjalnościach:
po semestrze 2 w wymiarze 60 h (2 tygodnie).
MIEJSCA DODATKOWYCH STAŻY I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM
BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Media Dizajn
Szczeciński Inkubator Kultury
Stowarzyszenie Officyna
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
But ter f l y Agencja R e k lam owa
Agnieszka Borowy

Studia na kierunku filologia polska adresowane
są do studentów zainteresowanych problemami
współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, mediów
i edytorstwa. W ich trakcie studenci nauczą się dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów
literackich, tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne, przygotowywać książki do druku, świadczyć
usługi redakcyjne, a także być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów. Absolwenci spełniają się zawodowo – w zależności od wybranej specjalności – jako: językoznawcy lub literaturoznawcy,
którzy dalej podążają ścieżką akademicką (przyszli
naukowcy), nauczyciele języka polskiego, edytorzy
i redaktorzy, dziennikarze, a także tłumacze literatury.
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Kulturoznawstwo
stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalności: Program nie przewiduje specjalności, zawiera natomiast moduły do wyboru przez studentów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk
społecznych, przystępują dodatkowo
do rozmowy kwalifikacyjnej.
PRAKTYKI
Program studiów nie przewiduje
praktyk. Studenci mogą odbyć nieobowiązkowe praktyki w:
•
•
•

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

Studia na kierunku kulturoznawstwo są adresowane
do studentów zainteresowanych szeroko rozumianymi problemami kultury współczesnej i dawnej,
którzy pragną związać swoją karierę zawodową
z pracą w instytucjach kultury. Studenci uczą się
rozpoznawać, definiować i charakteryzować zjawiska
charakterystyczne dla kultury współczesnej: od pop-artu do nowych mediów, wykorzystywać zdobytą
wiedzę w pracy animacyjnej oraz przedsięwzięciach
o charakterze komercyjnym, a także w firmach prowadzących działalność promocyjną i reklamową.
Absolwenci spełniają się zawodowo jako pracownicy instytucji kultury (muzeów, bibliotek, teatrów
i domów kultury), samodzielni animatorzy kultury,
twórcy działający w sferze teatru offowego, w ruchu
hobbystycznym (np. przy organizacji warsztatów
plastycznych) oraz współpracownicy radia, gazet
i wydawnictw lokalnych.

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

Geologia

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny | profil: ogólnoakademicki

specjalności: geozagrożenia; gospodarka przestrzenna; marketing miejsc; nauczycielska; zintegrowane zarządzanie środowiskiem

specjalności: geologia czwartorzędu; geologia morza

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków należących do obszaru nauk przyrodniczych
- ocena na dyplomie. Dla pozostałych
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej
obejmującej zagadnienia z zakresu
podstawowej wiedzy geograficznej.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego
Urząd Morski w Szczecinie
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

Studia dedykowane są osobom zainteresowanym
pogłębieniem swojej wiedzy oraz poszerzeniem
umiejętności warsztatowych geografa. Studenci
uczą się: przetwarzania i analizy danych przestrzennych, ich wizualizacji graficznej i kartograficznej oraz
metod pracy laboratoryjnej i terenowej. Ponadto potrafią diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, a także doradzać w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony
środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów inwestycyjnych.
Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska
w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające. Absolwenci kierunku pracują jako: specjaliści w instytucjach badawczych, eksperci w biurach planowania
przestrzennego i pracowniach urbanistycznych,
nauczyciele oraz doradcy w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków należących do obszaru nauk przyrodniczych
- ocena na dyplomie. Dla pozostałych
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej
obejmującej zagadnienia z zakresu
podstawowej wiedzy geograficznej.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

Barg-Artgeo Sp. z o.o. Geologia
inżynierska i Geotechnika
Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Pomorski w Szczecinie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Geotechnicznym GeoGT Sp. z o.o.
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie

Studenci geologii uczą się wykonywać i nadzorować
prace: geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące
m.in. ochrony brzegu morskiego, prace hydrologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód
podziemnych oraz roboty poszukiwawcze i dokumentacyjne złóż kopalin (w tym również złóż surowców oceanicznych). Kierunek wyróżnia unikatowa
oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych, m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne,
hydroakustyczne, dendrochronologiczne oraz mikropaleontologiczne, które zapewniają opanowanie
współczesnych metod badań geologicznych. Do
dyspozycji studentów są doskonale wyposażone,
nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska
w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające. Różnorodne zajęcia terenowe oraz duża pula zajęć do wyboru pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych
zainteresowań. Absolwenci kierunku pracują m.in.:
w urzędach administracji przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów
oraz na wykonywanie prac inżynieryjnych pod duże
inwestycje, w przedsiębiorstwach wiertniczych i firmach zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż oraz w instytucjach państwowej służby
geologicznej.
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Turystyka i rekreacja
stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki
specjalności: turystyka międzynarodowa; turystyka specjalistyczna

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków należących do obszaru: nauk przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej – ocena na
dyplomie. Dla pozostałych – wynik
rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej
podstawowe zagadnienia z zakresu
turystyki i rekreacji.
PRAKTYKI
Praktyki zawodowe są realizowane
w trybie ciągłym lub śródrocznym
m.in. w:
•

•

•
•
•

biurach turystycznych: Globtour, Travel Shop, Jaguar Travel,
Kotla Travel, Unity Line, Natura
Tour
nadmorskich ośrodkach wypoczynkowych oraz szczecińskich
hotelach: Campanile, Dana, Focus, Novotel
Zachodniopomorskiej Agencji
Rozwoju Turystyki ZART Sp.
z o.o.
FTR Forum Turystyki Regionów
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja koncentruje się na kwestiach funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie, tworzenia i zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym oraz
kierunkach rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym.
Studenci uczą się m.in.: przewidywania i kształtowania potrzeb współczesnego rynku turystycznego,
współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami w branży turystycznej i są zgodne
z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Duża
pula zajęć do wyboru pozwala na samodzielne
kształtowanie programu nauczania i dostosowanie
go do indywidualnych zainteresowań studentów.
Absolwenci kierunku pracują w: hotelach, ośrodkach wczasowych, biurach podróży, turystycznych
przedsiębiorstwach transportowych, ośrodkach spa
& wellness, centrach odnowy biologicznej oraz instytucjach typu OSiR czy PTTK.

JEST NAS PONAD

18 000!
www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski
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Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: ogólnoakademicki

stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: praktyczny

specjalności: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji

specjalność: nauczycielska

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Dla absolwentów kierunków należących do obszaru: nauk przyrodniczych lub nauk społecznych lub nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej – ocena na
dyplomie. Dla pozostałych – wynik
rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej
podstawowe zagadnienia z zakresu
turystyki i rekreacji.
PRAKTYKI
Odbywają się w trakcie 4 semestru
studiów, w wymiarze: 3 miesiące (360
h). 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 & wellness oraz
odnowy biologicznej, a także ośrodków wypoczynkowych oferujących
czynny wypoczynek.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•
•

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.:
- marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych,
- przewodnictwa i pilotażu,
- outdoorowych form rekreacji,
- organizowania eventów sportowo-rekreacyjnych,
- zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.
W trakcie studiów zdobywają uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w dyscyplinie outdoor.
Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja spełniają
się zawodowo w hotelach, sanatoriach, gabinetach
odnowy biologicznej, ośrodkach spa & wellness,
biurach podróży i firmach eventowych.
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług.

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie oraz średnia
z przebiegu studiów. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić
osoby posiadające uprawnienia do
wykonywania zawodu nauczyciela
wychowania fizycznego co najmniej
na drugim etapie edukacji (szkoła
podstawowa). Ponadto kandydaci
zdolność do podjęcia studiów potwierdzają zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez specjalistę lekarza
medycyny pracy.
PRAKTYKI
Studenci odbywają praktyki pedagogiczne oraz zawodowe z wybranej
specjalizacji.
MIEJSCA DODATKOW YCH 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 kierunku:
- 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 eventów.
Wszystkich studentów obowiązuje specjalność nauczycielska dająca uprawnienia nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto do wyboru jest jedna ze
specjalizacji:
- aktywność fizyczna osób w starszym wieku, która
daje kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej osób
starszych,
- aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych, która daje kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej
osób niepełnosprawnych.
Absolwenci kierunku pracują w szkołach, klubach
sportowych oraz ośrodkach sportowych i rekreacyjnych.
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Zdrowie publiczne
stopień: drugi | tryb: stacjonarny i niestacjonarny | profil: praktyczny
specjalność: promotor i trener zdrowia

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Ocena na dyplomie.
PRAKTYKI
3-miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w cyklach miesięcznych,
kolejno w 2, 3 i 4 semestrze. Odbywają się m.in w: placówkach ochrony
zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach opiekuńczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, hospicjach,
sanatoriach i klubach sportowych.
MIEJSCA DODATKOW YCH STAŻY
I PRAKTYK (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
•
•
•
•

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Urząd Miasta Szczecin
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zadaniem stawianym przed promotorami i trenerami zdrowia jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Studia przygotowują do pracy
z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych. Studenci uczą się:
- prowadzenia zajęć ruchowych dla osób w różnym
wieku dostosowanych do ich potrzeb,
- sprawowania opieki nad osobami w różnym wieku,
- stosowania technik i narzędzi prowadzenia działań
edukacyjnych wpływających na zdrowie psychosomatyczne osób zdrowych i chorych.
W ramach realizowanej specjalności: promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób
w różnym wieku oraz aktywny senior.
Absolwenci kierunku pracują w: organizacjach związanych z promocją zdrowia, gabinetach odnowy
i spa oraz redakcjach czasopism podejmujących
problematykę zdrowia.

STREFA KULTURY STUDENCKIEJ
ROZWIJAJ SWOJE PASJE
www.sks.usz.edu.pl
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