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Uniwersytet Szczeciński
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ponad 11 500
studentów i doktorantów
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pracodawcami – staże,
praktyki, szkolenia, warsztaty

domy studenckie
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na łączną kwotę
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wydziałów

studenckich kół naukowych

Wydział Prawa i Administracji
oferta edukacyjna

stacjonarne
I

nazwa kierunku:
Administracja

6

Prawo

7

Prawo Internetu i ochrony informacji

8

Prawo medyczne

9

Prawo ochrony zasobów naturalnych

10

Prawo służb mundurowych

11

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Prawo transportowe i ubezpieczeń
transportowych
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I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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Wydział Prawa i Administracji

studia pierwszego stopnia

Administracja
poziom: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki
Nauczysz się:
posługiwać ogólną wiedzą prawniczą, a także wiedzą z zakresu
ekonomii i zarządzania,
redagować pisma urzędowe,
wykorzystywać techniki negocjacji i mediacji w administracji,
analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych,
zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.

Nasi absolwenci pracują w:
administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach publicznych,
jednostkach wymiaru sprawiedliwości: sądach i prokuraturach,
spółkach i innych prywatnych przedsiębiorstwach, organizacjach
i instytucjach międzynarodowych, w tym instytucjach Unii Europejskiej,
organizacjach pożytku publicznego.

specjalności:
administracja ochrony i obsługi prawnej;
administracja samorządowa;
administracja zatrudnienia;
administracja morska;
doradztwo podatkowe
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski albo język mniejszości
narodowej: białoruski, litewski
lub ukraiński
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
ﬁlozoﬁa, geograﬁa, historia,
matematyka, WOS
grupa III:
język obcy nowożytny
studia drugiego stopnia
specjalności:
administracja ogólna;
administracja samorządowa;
administracja bezpieczeństwa publicznego;
administracja ochrony środowiska;
administracja gospodarowania
nieruchomościami;
administracja ﬁnansowa i gospodarcza;
administracja ochrony zdrowia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów
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Wydział Prawa i Administracji

Prawo

studia jednolite magisterskie

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

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski albo język mniejszości
narodowej: białoruski, litewski
lub ukraiński
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
historia, matematyka, ﬁlozoﬁa, WOS,
geograﬁa, język łaciński i kultura antyczna
grupa III:
język obcy nowożytny

Nauczysz się:
posługiwać wszechstronną wiedzą prawniczą i rozwiązywać złożone
problemy prawne,
rozumieć teksty prawne, takie jak ustawy czy umowy cywilnoprawne,
a także tworzyć je,
redagować pisma urzędowe i procesowe,
przygotowywać analizy prawne,
sprawnie stosować swoją wiedzę i umiejętności na sali sądowej,
korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich
jak negocjacje, mediacja i arbitraż.

Nasi absolwenci pracują jako:
sędziowie, prokuratorzy, adwokaci,
radcy prawni, notariusze, komornicy.
Absolwenci prawa wykonują również pokrewne zawody prawnicze:
referendarza sądowego, asystenta sędziego, urzędnika publicznego,
a także funkcjonariusza służb mundurowych. Są również doskonale
przygotowani do wykonywania funkcji publicznych na szczeblach
samorządowych, rządowych i parlamentarnych.
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Wydział Prawa i Administracji

Prawo Internetu
i ochrony informacji
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
przygotowywać umowy i inne dokumenty, m.in. regulaminy i procedury,
identyﬁkować przestępstwa i wykroczenia dokonywane w internecie,
identyﬁkować zachowania nieuczciwe, takie jak spamming i patostreaming,
ustalać status prawny informacji i związanych z tym rygorów prawnych,
w tym danych osobowych i informacji niejawnych,
sposobów legalnego pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania informacji,
postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych.

Nasi absolwenci pracują w:
ﬁrmach świadczących usługi informatyczne oraz przygotowujących
programy i portale internetowe,
ﬁrmach pozyskujących i przetwarzających dane,
organizacjach i instytucjach chroniących użytkowników przed przestępstwami
i nieuczciwym zachowaniem w internecie,
w prywatnych agencjach świadczących usługi detektywistyczne i infobrokerskie.
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studia pierwszego stopnia
specjalności:
informacja w sektorze prywatnym;
informacja w sektorze publicznym
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski albo język mniejszości
narodowej: białoruski, litewski
lub ukraiński
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
historia, matematyka, ﬁlozoﬁa,
WOS, geograﬁa, informatyka
grupa III:
język obcy nowożytny

Wydział Prawa i Administracji

Prawo medyczne

studia drugiego stopnia

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

kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów

Nauczysz się:
zakładać i prowadzić różne formy działalności leczniczej,
deﬁniować działalność gospodarczą odnoszącą się do produktów i usług
związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym
i rynkami usług pokrewnych,
identyﬁkować zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej
z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz
funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,
przygotowywać umowy i inne dokumenty, np. regulaminy i procedury,
prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną,
podejmować decyzje w zakresie zarządzania i ﬁnansowania aktywności
na rynku świadczeń zdrowotnych,
postępować w razie naruszenia praw pacjenta oraz osób wykonujących
zawody medyczne.

Nasi absolwenci pracują w:
publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych jako członkowie
kadry zarządzającej,
administracji publicznej, m.in. w Narodowym Funduszu Zdrowia,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
organizacjach i instytucjach chroniących prawa pacjenta i konsumenta,
fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością prozdrowotną:
promocją zdrowia i edukacją.
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Wydział Prawa i Administracji

Prawo ochrony zasobów
naturalnych
poziom: studia pierwszego stopnia
forma: stacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
posługiwać ogólną wiedzą prawniczą, a także wiedzą związaną
z ochroną zasobów naturalnych,
posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa
oraz środowiska naturalnego,
redagować pisma urzędowe,
dokonywać wykładni przepisów prawnych oraz korzystać z orzecznictwa
sądowego, zwłaszcza tego, które jest związane z kwestiami ochrony
zasobów naturalnych.
Nasi absolwenci pracują w:
administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach
publicznych związanych z ochroną środowiska naturalnego,
fundacjach i stowarzyszeniach podejmujących działania m.in. na rzecz
ochrony zasobów naturalnych i przeciwdziałania zmian klimatu,
organizacjach pożytku publicznego zajmujących się m.in. edukacją
ekologiczną społeczeństwa,
ﬁrmach stosujących nowoczesne technologie informacyjne
w celu upowszechnienia danych o środowisku.
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studia pierwszego stopnia
specjalności:
administracja ochrony zasobów
naturalnych;
ochrona zasobów naturalnych
a prowadzenie działalności gospodarczej;
prawo ochrony biosfery, klimatu, lasów
kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski albo język mniejszości
narodowej: białoruski, litewski
lub ukraiński
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
historia, matematyka, ﬁlozoﬁa,
WOS, geograﬁa
grupa III:
język obcy nowożytny

Wydział Prawa i Administracji

Prawo służb
mundurowych

studia pierwszego stopnia

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

specjalności:
kryminalno-penitencjarna;
ochrona interesów ekonomicznych
państwa

Nauczysz się:
zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych,
praktycznego interpretowania przepisów prawnych niezbędnych do pracy
w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
prowadzić postępowania przygotowawcze oraz czynności operacyjne
i rozpoznawcze,
zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
udzielać pierwszej pomocy,
używać metody, aby przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym.

kryteria kwaliﬁkacji:
grupa I:
język polski albo język mniejszości
narodowej: białoruski, litewski
lub ukraiński
grupa II (jeden przedmiot do wyboru):
historia, matematyka, ﬁlozoﬁa,
WOS, geograﬁa
grupa III:
język obcy nowożytny

Nasi absolwenci pracują w:
Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celno-Skarbowej,
Służbie Więziennej,
Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei,
służbach specjalnych, służbach wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Centralnym Biurze Śledczym,
w służbie wojskowej – jako żołnierze i pracownicy cywilni,
ﬁrmach świadczących usługi detektywistyczne i ochroniarskie.
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Wydział Prawa i Administracji

Prawo transportowe
i ubezpieczeń transportowych
poziom: studia drugiego stopnia
forma: stacjonarna i niestacjonarna / proﬁl: ogólnoakademicki

Nauczysz się:
zasad dotyczących podejmowania działalności transportowej,
zawierać i wykonywać umowy przewozu we wszystkich gałęziach transportu,
zasad odpowiedzialności przewoźnika wynikających z prawa krajowego
oraz z międzynarodowych konwencji przewozowych,
przygotowywać i interpretować umowy stosowane w praktyce transportowej,
procedury sądowej w sprawach dotyczących roszczeń transportowych,
zagadnień administracyjnych dotyczących działalności transportowej,
związanych z ochroną środowiska, konkurencją czy ochroną danych
osobowych w transporcie,
zawierać umowy ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych
oraz zasad dotyczących likwidacji szkód.

Nasi absolwenci pracują w:
przedsiębiorstwach z branży TLS – logistycznych i spedycyjnych,
a także jako przewoźnicy wszystkich gałęzi transportu,
portach morskich,
organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się transportem,
m.in. w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
i Transportowym Dozorze Technicznym,
ﬁrmach ubezpieczeniowych,
kancelariach prawnych.
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studia drugiego stopnia
kryteria kwaliﬁkacji:
dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia;
ocena na dyplomie i średnia
z przebiegu studiów

Sala rozpraw WPiA
załóż togę już na studiach
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Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
stacjonarne

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Branding miast i regionów
Economics and IT Applications
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Finanse i rachunkowość
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i ekonometria
Informatyka w biznesie
Innowacyjna gospodarka miejska
International Economics
Logistyka
Logistyka – studia inżynierskie
Przedsiębiorczość i inwestycje
Public Management
Rynek nieruchomości
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Wydział Humanistyczny
Archeologia
Bałtyckie studia kulturowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Filologia angielska
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
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I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
stacjonarne
I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia norweska
Filologia polska
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Filologia romańska
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
Filozoﬁa
Global Communication
Historia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Kognitywistyka komunikacji
Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Media i cywilizacja
Menedżer dziedzictwa kulturowego
Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
Stosunki międzynarodowe
Studia nad wojną i wojskowością
Studia pisarskie
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Diagnostyka sportowa
Menedżer sportu i rekreacji
Wychowanie ﬁzyczne
Zdrowie publiczne

I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych
Animacja kultury
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja artystyczna
Management instytucji publicznych i Public Relations
Pedagogika – proﬁl ogólnoakademicki
Pedagogika – proﬁl praktyczny
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna II
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Social Sciences
Socjologia
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne

I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Biologia
Biologiczne podstawy kryminalistyki
Biotechnologia
Eksploatacja zasobów naturalnych – studia inżynierskie
Fizyka
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geograﬁa
Geologia
Hydrobiology
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I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego
stacjonarne
I

II

j.m.

niestacjonarne
I

II

j.m.

Matematyka
Mikrobiologia
Oceanograﬁa
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – studia inżynierskie
Optyka okularowa
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Wydział Prawa i Administracji
Administracja
Prawo
Prawo Internetu i ochrony informacji
Prawo medyczne
Prawo ochrony zasobów naturalnych
Prawo służb mundurowych
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
Wydział Teologiczny
Familiologia
Teologia

I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia; j.m. – studia jednolite magisterskie
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Notatki:
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oferta edukacyjna
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