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WYDZiAŁ
HUMANistYcZNY

BeZpiecZeŃstWO
NArODOWe

Absolwent specjalności bezpieczeństwo państwa jest przy-
gotowany do podjęcia pracy w służbach mundurowych, 
strażach i inspekcjach. Zdobędzie wiedzę z zakresu: bez-
pieczeństwa politycznego współczesnego świata, systemu 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa 
ekonomicznego i społecznego ludności.
Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe w admini-
stracji jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych 
instytucjach zajmujących się reagowaniem na sytuacje 
kryzysowe. Posiada wiedzę z zakresu: teorii organizacji i za-
rządzania z elementami logistyki; polityki bezpieczeństwa 
państwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
bezpieczeństwa publicznego.
Absolwent specjalności służby policyjne zdobędzie wiedzę 
z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, prawa karnego, 
kryminalistyki, ochrony osób i mienia, a także zwalczania 
przestępczości i terroryzmu. Ponadto dzięki współpracy 
z Komendą Główną Policji absolwenci tej specjalności będą 
zwolnieni z teoretycznego komponentu szkolenia podsta-
wowego w trakcie procedury rekrutacyjnej do służby w Po-
licji.

Studia ii stopnia
Absolwent specjalności bezpieczeństwo państwa zdobędzie 
rozszerzoną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa politycznego, 
militarnego, ekonomicznego i społecznego. Jest przygoto-
wany do podjęcia pracy w instytucjach sektora bezpieczeń-
stwa.
Absolwent specjalności polityka i bezpieczeństwo eu-
roatlantyckie zdobędzie wiedzę z zakresu współczesne-
go bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym  
odniesieniem do Europy oraz wspólnoty transatlantyckiej 
i jej interesów w świecie. Jest przygotowany do podjęcia 
pracy w międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa.
Absolwent specjalności wywiad konkurencyjny nabędzie 
umiejętności z zakresu zdobywania i dokonywania analizy 
informacji oraz ich wykorzystywania dla celów wywiadu 
konkurencyjnego. Jest przygotowany do pracy w instytu-
cjach zajmujących się przetwarzaniem informacji w sektorze 
publicznym i prywatnym.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• bezpieczeństwo europejskie
• bezpieczeństwo państwa
• zarządzanie kryzysowe w administracji
• służby policyjne

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• bezpieczeństwo państwa
• polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
• wywiad konkurencyjny

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Studia i stopnia
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane 
są do maturzystów, zainteresowanych problematyką bez-
pieczeństwa narodowego. Celem studiów jest dostarczenie 
wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wy-
korzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach 
mundurowych, administracji publicznej oraz innych organi-
zacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego. Kształcenie obejmuje wiedzę z za-
kresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpie-
czeństwa, zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach 
kryzysowych i międzynarodowych stosunków wojskowych 
i instytucji.
Absolwent specjalności bezpieczeństwo europejskie zdobę-
dzie wiedzę w zakresie funkcjonowania europejskiego syste-
mu bezpieczeństwa. Jest przygotowany do podjęcia pracy 
w międzynarodowych i krajowych instytucjach zajmujących 
się szeroko pojętym bezpieczeństwem.
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eDUKAcJA 
ArtYstYcZNA 

W ZAKresie sZtUK 
pLAstYcZNYcH

Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wy-
boru ścieżki zawodowego i artystycznego rozwoju zgodnej 
z jego indywidualnymi preferencjami.

Moduł fakultatywny A wyposaża w wiedzę i umiejętności 
z zakresu technik plastycznych, umożliwia poznanie za-
sad tworzenia w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności 
warsztatowe różnorodnych projektów edukacyjnych w in-
stytucjach edukacji pozaszkolnej. Przygotowuje do pracy in-
dywidualnej lub w zespołach realizujących takie projekty.

Moduł fakultatywny B wyposaża w wiedzę i umiejętności 
z zakresu technik medialnych i projektowania graficznego, 
umożliwia poznanie zasad praktycznego ich zastosowania 
w ośrodkach promocyjnych i reklamowych, instytucjach 
kultury, agendach rządowych i samorządowych, mass-me-
diach, oficynach wydawniczych. Przygotowuje do pracy 
indywidualnej lub w zespołach tworzących i realizujących 
interdyscyplinarne projekty artystyczne i użytkowe.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Jest przygotowany 
do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Kwalifikacja:

Odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych z:
a) egzaminu z rysunku – studium postaci
 - technika: rysunek ołówkiem na formacie papieru 

100x70 cm.
 - czas trwania egzaminu: 4 godziny
b) konkurs świadectw dojrzałości – jeden przedmiot 

do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, ję-
zyk obcy, język polski, matematyka, wiedza o społe-
czeństwie.

OPIS KIERUNKU:

Kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o pro-
filu ogólnoakademickim edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych przyporządkowany został do obszaru 
wiedzy z zakresu sztuki, dziedziny sztuk plastycznych, dys-
cyplin sztuki piękne i sztuki projektowe. Program kształcenia 
na kierunku zawiera moduły, których realizacja zapewnia ab-
solwentom uprawnienia pedagogiczne potrzebne do pracy 
w placówkach edukacji pozaszkolnej. Otrzymanie upraw-
nień nauczycielskich może nastąpić poprzez realizację poza 
obowiązującym programem kształcenia płatnego, zewnętrz-
nego modułu kształcenia nauczycieli.

W trakcie studiów student zdobywa elementarną wie-
dzę z zakresu teorii i historii sztuki, kultury powszechnej 
oraz wybranych, pokrewnych nauk humanistycznych. Po-
znaje teoretyczne podstawy sztuk plastycznych, nabywa 
umiejętności warsztatowe potrzebne do realizacji i upo-
wszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych  
i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edu-
kacyjnych i użytkowych. Jest przygotowywany do pracy 
twórczej oraz pracy zawodowej w ośrodkach i instytu-
cjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, ga-
leriach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.),  
mass-mediach, ośrodkach promocyjnych i reklamowych. 
Zyskuje wiedzę i umiejętności przydatne w pracy indywidu-
alnej i zespołowej w charakterze animatora działań promu-
jących sztuki wizualne. Poznaje język obcy na poziomie B2 
Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

WYDZiAŁ
HUMANistYcZNY
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OPIS KIERUNKU:

Studia i stopnia
Filologia obca była i jest kierunkiem prestiżowym, znajo-
mość języków obcych niezbędna jest w wykonywaniu wielu 
zawodów i funkcjonowaniu we współczesnym świecie tech-
niki, kultury, biznesu czy nauki i edukacji.
Absolwenci specjalności język niemiecki/rosyjski w biznesie 
zdobywają znajomość wybranego języka obcego w mowie 
i piśmie, wiedzę o historii, przygotowując się do rynku pracy 
w sferze biznesu, wymiany handlowej, wymiany informacji.
Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami 
nauczycielskimi zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne 
do pracy nauczyciela w szkole na II etapie edukacyjnym.
Absolwenci specjalności język angielski w biznesie z trans-
latoryką zdobywają umiejętności w zakresie języka, biznesu 
oraz translatoryki posiadając kompetencje społeczne nie-
zbędne dla pracy w sektorze biznesu, administracji państwo-
wej, doradztwa i zarządzania.

Studia ii stopnia
Absolwenci kierunku filologia wraz z przygotowaniem ogól-
nohumanistycznym posiadają wykształcenie w zakresie wy-
branego języka obcego.
Absolwenci specjalności filologia angielska z uprawnieniami 
nauczycielskimi otrzymują uprawnienia do nauki w szkole 
na III i IV etapie edukacyjnym.
Absolwent specjalności język angielski/niemiecki/rosyjski 
w biznesie z translatoryką odznacza się poziomem bie-
głości C2 w mowie i piśmie w zakresie wybranego języka  
(w szczególności języka biznesu) oraz umiejętnościami 
translatorskimi.
Absolwenci mogą podjąć pracę w handlu, biznesie, redak-
cjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze 
usług w kraju i zagranicą.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• język rosyjski w biznesie
• język niemiecki w biznesie
• filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
• język angielski w biznesie z translatoryką

Kwalifikacja na sp. język rosyjski/język niemiecki 
w biznesie:

- dwa przedmioty spośród: historia, geografia, język 
polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Kwalifikacja na sp. filologia angielska z uprawnie-
niami nauczycielskimi/ język angielski w biznesie 
z translatoryką:

- stara matura: egzamin ustny z języka angielskiego, 
konkurs świadectw dojrzałości: do wyboru język pol-
ski lub drugi język obcy,

- nowa matura: obowiązkowo język angielski, do wy-
boru język polski lub drugi język obcy.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
• język angielski w biznesie z translatoryką
• język rosyjski w biznesie z translatoryką
• język niemiecki w biznesie z translatoryką

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku absolwenta tego samego 
lub pokrewnego kierunku studiów i specjalności, albo roz-
mowa kwalifikacyjna – w przypadku absolwenta innego kie-
runku studiów.
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prawnych – kodeksów, aktów prawnych, dzienników ustaw. 
Wprowadzone do programu kształcenia elementy glottody-
daktyki sprawiają, że omawiana specjalność daje praktyczne 
przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego.

Ukończenie specjalności komunikacja społeczna i praca 
wydawnicza daje rozległe kompetencje w zakresie pracy re-
dakcyjnej oraz wydawniczej. Absolwent jest dobrze przygo-
towany do pracy w wydawnictwach literackich i naukowych 
oraz mediach elektronicznych. Posiada praktyczne sprawno-
ści dziennikarskie.

Ukończenie studiów ze specjalnością język polski z logope-
dią umożliwia wykonywanie pracy logopedy w placówkach 
oświatowych, np. w przedszkolach i szkołach. Absolwent 
logopedii może też prowadzić diagnozę i terapię logope-
dyczną. O przyjęciu na specjalność język polski z logopedią 
decyduje sprawdzian z wymowy oraz wymagane jest bada-
nie słuchu.

Studia ii stopnia
Po ukończeniu specjalności komunikacja społeczna i praca 
wydawnicza absolwent jest przygotowany do pracy w wy-
dawnictwach literackich i naukowych, w redakcjach czaso-
pism oraz w nowoczesnych mediach elektronicznych. Po-
siada kompetencje i sprawności pozwalające profesjonalnie 
wypełniać obowiązki dziennikarskie.

Ukończenie specjalności filologia dla mediów i biznesu z ję-
zykiem obcym pozwala absolwentowi podjąć pracę związa-
ną z reklamą, biznesem oraz tzw. public relations. Absolwent 
zna również w stopniu zaawansowanym języki obce, ukie-
runkowane zawodowo (do wyboru: angielski lub rosyjski).

Specjalność język polski z logopedią daje kwalifikacje logo-
pedyczne, które dają uprawnienia do podjęcia pracy w pla-
cówkach oświatowych. Logopeda potrafi też prowadzić dia-
gnozę i terapię logopedyczną. Funkcjonująca przy Instytucie 
Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Studencka Po-
radnia Logopedyczna (oferuje pomoc osobom z wadami 
wymowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz innymi 
problemami z zakresu emisji głosu) umożliwia studentom 
wybierającym specjalność logopedyczną nabycie doświad-
czenia zawodowego, potwierdzonego w dokumentach.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami 

glottodydaktyki
• komunikacja społeczna i praca wydawnicza
• język polski z logopedią

Kwalifikacja:

dwa przedmioty: obowiązkowo język polski, do wyboru: ję-
zyk obcy, historia, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• komunikacja społeczna i praca wydawnicza
• filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym
• język polski z logopedią*

* Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach II 
stopnia w tej specjalności jest ukończenie studiów I stopnia 
na kierunku filologia polska ze specjalnością język polski 
z logopedią.

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU

Studia i stopnia
Po ukończeniu specjalności kształcenie językowe dla urzę-
dów i firm z elementami glottodydaktyki absolwent będzie 
świetnie przygotowany do pracy w urzędach oraz wszelkich 
instytucjach poszukujących dobrze wykwalifikowanych 
specjalistów biurowych. W toku studiów student uczy się 
czytać i pisać ze zrozumieniem rozmaite teksty urzędowe, 
zapoznaje się z podstawami juryslingwistyki, czyli języka 
prawnego i prawniczego, oswaja się z językiem przepisów 

WYDZiAŁ
HUMANistYcZNY

FiLOLOGiA 
pOLsKA
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Specjalność rekonstrukcje historyczne umożliwia poznanie 
dziejów wojskowości i przygotowuje do działalności w gru-
pach rekonstrukcyjnych i organizacji imprez rekonstrukcyj-
nych.

Specjalność turystyka historyczno-wojskowa i promocja  
dziedzictwa narodowego przygotowuje do pracy w turysty-
ce, ze szczególnym uwzględnieniem działalności turystycz-
nej związanej z dziejami wojskowymi i obiektami militarny-
mi oraz w placówkach muzealnych i kulturalnych.

Studia ii stopnia
Program umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy pozwala-
jącej na rozumienie i interpretację procesów historycznych 
oraz uzyskanie przygotowania merytorycznego i warsztato-
wego do prowadzenia badań historycznych.

Specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją   
przygotowuje absolwenta do pracy w archiwach, organach 
administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach 
muzealnych, wydawniczych i kulturalnych.

Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną  
przygotowuje do pracy w archiwach bieżących, organach  
administracji państwowej i samorządowej.

Specjalność rekonstrukcje historyczne umożliwia poznanie 
dziejów wojskowości i przygotowuje do działalności w gru-
pach rekonstrukcyjnych i organizacji imprez rekonstrukcyj-
nych.

Specjalność turystyka historyczno-wojskowa i promocja  
dziedzictwa narodowego przygotowuje do pracy w turysty-
ce, ze szczególnym uwzględnieniem działalności turystycz-
nej związanej z dziejami wojskowymi i obiektami militarny-
mi oraz w placówkach muzealnych i kulturalnych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stop-
nia (doktoranckich).

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• rekonstrukcje historyczne
•  turystyka historyczno-wojskowa i promocja  

dziedzictwa narodowego

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród : język polski, geografia, historia, 
język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• zarządzanie dokumentacją współczesną
• rekonstrukcje historyczne
• turystyka historyczno-wojskowa i promocja  

dziedzictwa narodowego

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Studia i stopnia
Program umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy w za-
kresie historii Polski i historii powszechnej.
Składa się z przedmiotów z zakresu warsztatu naukowego 
historyka oraz erudycji historycznej. Studia pozwalają nie 
tylko na rozwijanie własnych zainteresowań historycznych, 
ale również na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Absolwent 
kierunku historia jest przygotowany do podjęcia studiów  
II stopnia.
Specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  
przygotowuje absolwenta do pracy w archiwach, organach 
administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach 
muzealnych, wydawniczych i kulturalnych.
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dowe w zależności od wybranej specjalności.
Absolwent specjalności animator i menedżer kultury po-
siada wiedzę o kulturze i umiejętność przekazywania jej 
innym, orientację w zagadnieniach historii i teorii sztuki, 
umiejętność percepcji i interpretacji dzieła artystycznego 
z wybranych dziedzin sztuki. Ma kompetencje w zakresie  
animacji społeczno-kulturalnej, upowszechniania i zarządza-
nia kulturą.
Absolwent specjalności edukacja dla bezpieczeństwa dys-
ponuje wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa indywidualnego 
i społecznego, niezbędną do właściwych zachowań podczas 
zagrożeń. Posiada umiejętność prowadzenia badań, do-
strzegania zagrożeń i ich selekcjonowania, samodzielnego 
rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych 
z zakresu bezpieczeństwa.
Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna 
z wychowaniem przedszkolnym jest przygotowany 
do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań  
przedszkola i szkoły, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
z wiedzą o dziecku i środowisku szkolnym i przedszkolnym.
Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo- 
wychowawcza z terapią pedagogiczną posiada  
przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami 
dotyczącymi rozwoju, opieki i wychowania oraz inicjowania 
działań związanych z dostrzeganiem zaburzeń, próbą dia-
gnozy, opieki pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznych.
Absolwent specjalności pedagogika społeczno- 
wychowawcza z resocjalizacją posiada przygotowanie  
do pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecz-
nie, diagnozowania i planowania oddziaływań pedagogicz-
nych o charakterze resocjalizacyjnym.
 Absolwent specjalności edukacja szkolna zdobywa umie-
jętności diagnozy i rozwiązywania problemów wycho-
wawczych dzieci i młodzieży oraz poradnictwa i terapii  
pedagogicznej, a także prowadzenia badań  
pedagogicznych.
Absolwent specjalności edukacja wieku dziecięcego  
posiada przygotowanie do rozwijania u dzieci  
kompetencji, rozbudzania zainteresowań poznawczych, 
wspierania ich rozwoju oraz oceniania osiągnięć dzieci.
Absolwent specjalności profilaktyka społeczna  
posiada umiejętność diagnozy i rozwiązywania problemów  
wychowawczych oraz zagrożeń środowiskowych, kompe-
tencje do projektowania działań profilaktycznych, realizacji 
programów profilaktycznych i ich ewaluacji.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• animator i menedżer kultury
• edukacja dla bezpieczeństwa
• edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkol-

nym
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią  

pedagogiczną
• pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język 
polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• animator i menedżer kultury
• edukacja dla bezpieczeństwa
• edukacja szkolna
• edukacja wieku dziecięcego
• profilaktyka społeczna

Kwalifikacja:

 ocena z dyplomu.

OPIS KIERUNKU:

 Absolwent studiów i stopnia dysponuje wiedzą  
ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologicz-
ną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno- 
kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania,  
pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju 
zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej,  
diagnozy, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy  
i kompetencji praktycznych i metodycznych. Jest świadomy 
własnej roli zawodowej, rozumie rzeczywistość edukacyjną. 
Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 Absolwent studiów ii stopnia posiada umiejętność  
prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwią-
zywania problemów teoretycznych oraz praktycznych z za-
kresu wybranej specjalności. Wykazuje się postawą prospo-
łeczną. Jest gotów do podjęcia studiów III stopnia.
Absolwent studiów I i II stopnia uzyskuje kwalifikacje zawo-

WYDZiAŁ
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liza, podstawy chemii kryminalistycznej, metody radioizoto-
powe w analizie chemicznej.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia  
kosmetyków i leków będzie przygotowany do podjęcia  
zatrudnienia w przedsiębiorstwach związanych z przemy-
słem kosmetycznym i farmaceutycznym, firmach produkują-
cych kosmetyki, kontroli jakości, sieciach dystrybucji kosme-
tyków oraz w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, 
analizą, kontrolą jakości i dystrybucją farmaceutyków.
Treści programowe to: surowce do produkcji kosmetyków 
i leków, preparatyka kosmetyków, formy leków, chemia  
medyczna.

Absolwent kierunku chemia specjalność chemia nowych 
materiałów wykaże się znajomością zagadnień nt. tech-
nologii wytwarzania, przetwórstwa nowych materiałów  
oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właści-
wości. Dzięki temu będzie przygotowany do podejmowania 
prac wspomagających projektowanie materiałowe i tech-
nologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych 
i przemysłowym zapleczu badawczym. Znajdzie zatrudnie-
nie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem 
i obrotem nowych materiałów oraz aparaturą do ich bada-
nia.
Treści programowe dla tej specjalności obejmują: nanoma-
teriały, metamateriały, kompozyty, materiały fotowoltaiczne, 
materiały inteligentne.

Absolwent studiów ii stopnia będzie posiadał umiejętności 
pozwalające mu podjąć zatrudnienie na stanowiskach kie-
rowniczych i samodzielnych w przedsiębiorstwach związa-
nych z przemysłem chemicznym i w przemysłach pokrew-
nych, rolnictwie, a także drobnej wytwórczości.
Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w labora-
toriach związanych z analityką medyczną i przemysłową, 
ochroną środowiska i innych.
Wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju za-
wodowego przygotują go do podejmowania wyzwań  
badawczych oraz kontynuowania kształcenia na studiach III 
stopnia (doktoranckich).

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• analityka chemiczna
• chemia kosmetyków i leków
• chemia nowych materiałów

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informa-
tyka, język obcy, matematyka.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrew-
nego kierunku studiów, albo rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Studia i stopnia kierowane są do maturzystów zainte-
resowanych zdobyciem wiedzy w zakresie podstawo-
wych dziedzin chemii i nabyciem gruntownych umie-
jętności pracy laboratoryjnej. Studia pozwolą także 
na opanowanie podstaw matematyki i fizyki oraz języka 
obcego. Oferta przedmiotowa kształcenia ogólnego stwa-
rza możliwości zdobycia wiedzy humanistycznej i społecz-
nej. Drugim członem studiów są treści kształcenia propo-
nowane w ramach wybranej specjalności, której realizacja  
rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów.

Absolwent kierunku chemia znajdzie zatrudnienie w przed-
siębiorstwach związanych z przemysłem: chemicznym, 
spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, włókienni-
czym i w rolnictwie, a także będzie mógł pracować w różno-
rodnych laboratoriach badawczych i analityki przemysłowej.

Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemicz-
na znajdzie zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, 
medycznych, farmaceutycznych, jednostkach naukowo- 
badawczych oraz w laboratoriach specyficznych dla służb 
mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycz-
nych oraz celnych. Specjalistyczne treści programowe to 
m.in.: analiza chromatograficzna, elektrochemia, elektroana-

WYDZiAŁ
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W szczególności absolwent inżynierskich studiów in-
formatycznych wykaże się wiedzą i umiejętnościami  
niezbędnymi do:

• podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, 
programistycznych i wdrożeniowych systemów infor-
matycznych,

• podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych sta-
nowiskach w firmach informatycznych zajmujących 
się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, 
konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informa-
tycznych;

• zarządzania i administrowania średniej wielkości syste-
mami informatycznymi,

• podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupeł-
niania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywi-
stości informatycznej,

• podejmowania uzupełniających studiów magisterskich 
na kierunku Informatyka.

Studia ii stopnia
Absolwent posiada wiedzę informatyczną w zakresie  
wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właści-
wych dla studiów licencjackich lub inżynierskich na kie-
runku informatyka. Absolwent studiów II stopnia otrzymu-
jąc tytuł magistra inżyniera (magistra) zdobędzie wiedzę  
i umiejętności niezbędne do:

• samodzielnego rozwiązywania problemów  
informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod 
względem złożoności, specyfikacji i implementacji roz-
wiązań,

• przygotowania, realizacji i weryfikacji złożonych pro-
jektów informatycznych,

• biegłego posługiwania się narzędziami  
informatycznymi i zaawansowanego programowania,

• samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wie-
dzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informa-
tycznej,

• podejmowania pracy naukowej i badawczej – 
indywidualnej i zespołowej,

• podejmowania studiów doktoranckich,
• podejmowania studiów podyplomowych.

Studia i StoPNia
(studia 3,5 roku, uzyskany tytuł: inżynier)

Specjalności:
• programowanie systemów i baz danych
• systemy i sieci komputerowe
• grafika komputerowa

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, informatyka, 
język obcy.

Studia ii StoPNia
(studia 1,5 roku, uzyskany tytuł: magister inżynier).

Specjalności:
• inżynieria systemów bezpieczeństwa komputero-

wego
• projektowanie i eksploatacja systemów informa-

tycznych
• sieci komputerowe i systemy rozproszone

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrew-
nego kierunku studiów, albo rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Studia i stopnia
Absolwent studiów inżynierskich uzyska wiedzę  
i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki 
oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów 
informatycznych. Pozna i będzie rozumiał na gruncie elektro-
niki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady 
budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, 
systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.
Zdobędzie umiejętności programowania komputerów 
i pozna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu  
umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programi-
stycznych. Uzyska podstawową wiedzę w zakresie sztucznej  
inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji  
człowiek-komputer. Swoją wiedzę będzie umiał wykorzystać 
w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycz-
nych.

WYDZiAŁ
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Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii 
uzyskuje kompetencje budowania modeli matematycznych 
mających zastosowanie w naukach ekonomicznych, sto-
sowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania 
sprawozdań finansowych, wykorzystywania wiedzy rachun-
kowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przed-
siębiorstw. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy 
w instytucjach finansowych i handlowych tj. w bankach, 
na giełdach, w biurach rachunkowych.

Absolwent specjalności biomatematyka posiada wie-
dzę w zakresie matematyki i jej zastosowań oraz  
umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk przyrod-
niczych, korzystania z nowoczesnych narzędzi oblicze-
niowych. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej  
działalności w zawodach związanych z analizą rzeczywistych 
procesów, może pracować w laboratoriach badawczych, czy 
jednostkach służby zdrowia.

Absolwent specjalności matematyka stosowana 
w toku studiów nabywa umiejętności: konstruowania do-
wodów matematycznych, redagowania treści matema-
tycznych, budowania modeli matematycznych niezbęd-
nych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się  
narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu  
wielorakich problemów matematycznych i zagadnień z za-
stosowań matematyki oraz samodzielnego poszerzania wie-
dzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. 
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytu-
cjach finansowych, handlowych, ośrodkach obliczeniowych 
i urzędach statystycznych.

Absolwent specjalności matematyka finansowa w toku 
studiów nabywa umiejętności: konstruowania dowodów 
matematycznych, redagowania treści matematycznych, 
budowania modeli matematycznych niezbędnych 
w zastosowaniach matematyki, prognozowania i symula-
cji procesów ekonomicznych, zarządzania finansami, po-
sługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązy-
waniu wielorakich problemów matematycznych i zagadnień 
z zastosowań matematyki. Absolwenci są przygotowani 
do podjęcia pracy w instytucjach finansowych tj. w bankach, 
na giełdach, w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych  
i handlowych.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• matematyka finansowa i aktuarialna
• matematyka w finansach i ekonomii
• biomatematyka

Kwalifikacja:

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru: 
fizyka, informatyka, język obcy.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• matematyka finansowa
• matematyka stosowana

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub pokrew-
nego kierunku studiów, albo rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu matematyki i jej za-
stosowań. Posiada umiejętności: przedstawiania treści mate-
matycznych i przeprowadzania krótkich dowodów, formuło-
wania problemów w sposób matematyczny, dokonywania 
złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informa-
tycznymi przy rozwiązywaniu różnych problemów matema-
tycznych, korzystania z modeli matematycznych niezbęd-
nych w zastosowaniach matematyki.

Absolwent specjalności matematyka finansowa i aktuarialna 
posiada kompetencje: stosowania metod stochastycznych 
w inwestowaniu, obliczania miary ryzyka finansowego, 
przeprowadzania kalkulacji składek w ubezpieczeniach, spo-
rządzania rachunku zysków i strat, budowania modeli mate-
matycznych mających zastosowanie w finansach, rozwiązy-
wania problemów z zakresu rynków finansowych i działania 
banków oraz firm ubezpieczeniowych.
Jest przygotowany do egzaminu uprawniającego do wyko-
nywania zawodu maklera giełdowego oraz aktuariusza.

WYDZiAŁ
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Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, język 
obcy, matematyka, informatyka.

OPIS KIERUNKU:

Kierunek analityka z diagnostyką molekularną kształci spe-
cjalistów o umiejętnościach pozwalających na przepro-
wadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, 
w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,  
żywności oraz próbek środowiskowych. Absolwenci 
kierunku analityka z diagnostyką molekularną zdobę-
dą wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych 
oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik  
analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikro-
biologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną 
będą kompetentni do prowadzenia analiz w laboratoriach: 
biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, śro-
dowiskowych, przemysłowych oraz innych na przykład wy-
konujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, 
pestycydów.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

ANALitYKA 
Z DiAGNOstYKĄ 
MOLeKULArNĄ
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Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• biologia z analityką
• biologia - waloryzacja przyrodnicza
• biologia eksperymentalna z biotechnologią
• biologia z kulturą fizyczną

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• biologia z analityką
• biologia środowiska z ekoturystyką
• biologia eksperymentalna z biotechnologią
• zarządzanie środowiskiem

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego 
lub pokrewnego kierunku studiów, albo rozmowa  
kwalifikacyjna – w przypadku absolwenta innego kierunku 
studiów.

OPIS KIERUNKU:

Ukończenie studiów na kierunku biologia pozwala na pod-
jęcie pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, 
w niektórych gałęziach przemysłu, w administracji, w pla-
cówkach ochrony przyrody i środowiska, w instytucjach wy-
konujących oceny jakości środowiska przyrodniczego. Ab-
solwenci mogą pracować także w turystyce, w ośrodkach 
kultury i klubach sportowych, w charakterze animatorów 
aktywności prośrodowiskowej i prozdrowotnej.

Specjalność biologia z analityką przygotowuje absolwentów 
do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych i dia-
gnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, 
środowiskowych, przemysłowych oraz w laboratoriach wy-
konujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków 
i analizy kryminalistyczne.

Specjalność biologia – waloryzacja przyrodnicza przygo-
towuje absolwentów do przeprowadzania ocen jakości 
środowiska przyrodniczego, istotnej przy opracowywaniu 
strategii i planów ochrony, raportów i prognoz oddziały-
wania inwestycji na środowisko, ekspertyz przyrodniczych 
i rolnośrodowiskowych. Specjalność przygotowuje do pra-
cy w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, 
a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalność biologia eksperymentalna z biotechnolo-
gią ukierunkowana jest na przygotowanie absolwentów 
do pracy w przemyśle biotechnologicznym, w laborato-
riach analitycznych i diagnostycznych. Zajęcia prowadzone 
na tej specjalności uczą wykonywania prac z użyciem ma-
teriału biologicznego i obsługi aparatury analitycznej oraz  
przygotowują do prowadzenia badań terenowych w zakre-
sie oceny jakości środowiska.

Specjalność biologia z kulturą fizyczną zapoznaje studen-
tów z funkcjonowaniem organizmu człowieka, wskazując 
na szczególną rolę aktywności fizycznej dla prawidłowego 
rozwoju i funkcjonowania. Daje możliwość podjęcia pracy 
w instytucjach zajmujących się organizacją, prowadzeniem 
i upowszechnianiem imprez sportowych, prozdrowotnych 
oraz rekreacyjnych.
Przygotowuje także do pracy w placówkach zajmujących się 
osobami starszymi.

Specjalność biologia środowiska z ekoturystyką przygoto-
wuje do podjęcia pracy w analitycznych i diagnostycznych 
laboratoriach środowiskowych oraz w instytucjach zajmują-
cych się ochroną przyrody, a także w jednostkach samorzą-
dowych.

Specjalność zarządzanie środowiskiem przygotowuje absol-
wentów w zakresie biologicznych podstaw funkcjonowania 
środowiska oraz administrowania i zarządzania nim. Umoż-
liwia podjęcie pracy w jednostkach administracji rządowej 
i samorządowej zajmujących się środowiskiem przyrodni-
czym oraz w różnych zakładach pracy, w charakterze specja-
listów zakresie ochrony środowiska.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

BiOLOGiA
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Studia i StoPNia
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

Specjalności:
• bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślin-

nego
• bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwie-

rzęcego

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 1,5-letnie, uzyskany tytuł: magister inżynier)

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Absolwent zdobędzie wiedzę interdyscyplinarną z zakresu 
produkcji, przetwarzania i przechowywania surowców i pro-
duktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego 
jak i zwierzęcego. Zapozna się z problematyką technologii 
stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, metodami 
oceny surowców żywnościowych, systemami kontroli ich 
jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, możliwościami i spo-
sobami ich przechowywania i utrwalania. Absolwent zdo-
będzie wiedzę z zakresu podstaw przetwarzania surowców 
żywnościowych w przemyśle rolno-spożywczym oraz umie-
jętności organizacji produkcji wraz z doborem maszyn i urzą-
dzeń. Pozna zasady funkcjonowania rynku produktów żyw-
nościowych, zagadnienia organizacji i ekonomiki produkcji, 
marketingu, doradztwa zawodowego, a także podstaw 
prawa w zakresie działalności gospodarczej. Opanuje wie-
dzę i umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia 
przedsiębiorstw działających w obszarach produkcji surow-
ców i produktów żywnościowych i ich przetwórstwa. Będzie 
umiał wykorzystać techniki komputerowe do tworzenia 
i obsługi komputerowych baz danych i sterowania procesa-
mi technologicznymi na etapie produkcji, przechowywania 
i przetwórstwa surowców i produktów spożywczych.

Absolwent specjalności bioinżynieria produkcji żywności 
pochodzenia roślinnego poszerzy i ukierunkuje swoje kom-
petencje zawodowe w zakresie wykorzystania metod i tech-
nik inżynieryjnych w produkcji i przetwórstwie surowców 
żywnościowych pochodzenia roślinnego.
Absolwent specjalności bioinżynieria produkcji żywności 
pochodzenia zwierzęcego poszerzy i ukierunkuje swoje 
kompetencje zawodowe w zakresie metod i technik inżynie-
ryjnych w produkcji i przetwórstwie surowców żywnościo-
wych pochodzenia zwierzęcego.

Absolwent II stopnia bioinżynieria produkcji żywności zdo-
będzie wiedzę interdyscyplinarną w zakresie:
- technik i technologii stosowanych w produkcji, przecho-

wywaniu, standaryzacji i oceny surowców żywnościowych 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także systemów 
kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, pod-
staw przetwarzania surowców żywnościowych, organizacji 
produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń,

-  funkcjonowania rynku produktów żywnościowych oraz za-
rządzania przedsiębiorstwami działającymi w różnych ob-
szarach gospodarki żywnościowej.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w: przedsię-
biorstwach i gospodarstwach rolnych ukierunkowanych 
na produkcję i wstępne przetwarzanie żywności, przedsię-
biorstwach przemysłu rolno-spożywczego, jednostkach 
zajmujących się obrotem i wstępnym przetwórstwem su-
rowców i produktów żywnościowych, firmach i instytucjach 
zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i prze-
twarzania żywności, w laboratoriach analitycznych, badaw-
czych, firmach zajmujących się standaryzacją i certyfikacją 
żywności, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywno-
ści, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach ad-
ministracji rządowej i samorządowej, w firmach doradczych 
i audytujących w łańcuchu żywnościowym.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

BiOiNŻYNieriA 
prODUKcJi ŻYWNOści
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Specjalność catering w dietetyce (studia I stopnia) - ab-
solwent będzie przygotowany do prowadzenia cateringu 
żywności w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia 
oraz pracy w laboratoriach oceny jakości żywności.
Specjalność poradnictwo dietetyczne i żywieniowe (studia 
I stopnia) - absolwent będzie przygotowany do prowadze-
nia konsultacji w zakresie żywienia człowieka i dietoterapii 
w różnych zaburzeniach funkcjonowania organizmu.

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku 
dietetyka jest przygotowany do pracy w:
- publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
- zakładach żywienia zbiorowego i domach opieki społecz-

nej,
- jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszech-

nianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.
Absolwent posiada umiejętność pracy z ludźmi chorymi, kie-
rowania zespołami terapeutycznymi oraz zarządzania pla-
cówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Powinien 
mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju 
zawodowego.
Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwent jest przygoto-
wany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia i StoPNia  
(tylko na studiach stacjonarnych)
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• catering w dietetyce
• poradnictwo dietetyczne i żywieniowe

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informa-
tyka, język obcy, matematyka.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Kwalifikacja:
ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Na tym kierunku absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności 
z zakresu:
- zasad żywienia człowieka,
- planowania i przygotowywania potraw wchodzących 

w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją,

- planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup 
ludności,

- zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym (nad-
waga - niedożywienie),

- organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowe-
go i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu 
zdrowia pacjentów,

- oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywie-
nia,

- oceny wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żyw-
ności,

- kontrolowania jakości produktów żywnościowych 
i ich przechowywania oraz produkcji zgodnie z zasa-
dami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punk-
tów Kontroli (HACCAP),

- prowadzenia edukacji żywieniowej.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

DietetYKA
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Studia i StoPNia
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł inżynier)

Kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

OPIS KIERUNKU:

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają 
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organiza-
cji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzę przyrod-
niczą, ekonomiczną, społeczną i techniczną. Treści studiów 
(kształcenia) obejmują grupę treści podstawowych z zakresu 
matematyki, statystyki, ekonomii, geografii ekonomicznej, 
rysunku technicznego i planistycznego, socjologii, historii, 
urbanistyki, prawoznawstwa, grafiki inżynierskiej, fizyki. 
Nabywają umiejętności w zakresie podstaw gospodarki 
przestrzennej, przyrodniczych uwarunkowań gospodaro-
wania przestrzenią, prawnych uwarunkowań gospodarki 
przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomiki miast i regio-
nów, planowania przestrzennego, planowania infrastruktury 
technicznej, gospodarki nieruchomościami.

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygo-
towany do pracy w:
- biurach projektowych przy planowaniu przestrzen-

nym oraz opracowaniu studiów uwarunkowań zago-
spodarowania przestrzennego,

- administracji samorządowej i rządowej przy realizacji 
procesów inwestycyjnych,

- agencjach rozwoju i doradztwa przy koordynacji pro-
cesów rozwoju lokalnego, gospodarki gruntami i nie-
ruchomościami.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 i są 
przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

GOspODArKA 
prZestrZeNNA
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Studia i StoPNia
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł inżynier)

Kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

OPIS KIERUNKU:

Region środkowo-wschodniej Polski jest ważnym ogniwem 
produkcji mięsa na rynek krajowy i globalny. Istnieje zatem 
potrzeba przygotowania specjalistów do prowadzenia i nad-
zorowania procesów produkcyjnych w podmiotach rynko-
wych uczestniczących w pozyskiwaniu surowca mięsnego 
oraz jego przetwórstwa. Kierunek oparty jest o współpracę 
z otoczeniem biznesowym branży mięsnej i realizowany po-
przez organizowanie znacznej części zajęć dydaktycznych 
o profilu praktycznym uzupełniających przygotowanie ab-
solwenta do przyszłej pracy zawodowej.

Unikatowym aspektem jest współpraca z grupą zakładów 
mięsnych, co umożliwia realizację praktycznego profilu 
kształcenia oraz wykonania prac inżynierskich o charakterze 
projektowym lub eksperymentalnym.

Absolwent zapozna się z poszczególnymi etapami przetwór-
stwa mięsa. Będzie potrafił sprawnie pokierować przetwór-
stwem mięsa w poszczególnych etapach produkcyjnych. 
Potrafi sprawnie ocenić jakość produktu na wszystkich 
etapach jego produkcji. Potrafi odnaleźć się w sytuacjach 
kryzysowych firmy i podejmować właściwe decyzje. Potrafi 
posługiwać się techniką komputerową, zarządzać i sterować 
procesami technologicznymi i analitycznymi.

Kształcenie praktyczne na tym kierunku umożliwi organi-
zowanie staży i praktyk studenckich w ramach współpracy 
z otoczeniem biznesowym regionu i w poważnym stopniu 
umożliwi wspieranie absolwentów na rynku pracy.

Student kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa:
- zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu 

produkcji fermowej, pozyskiwania i przetwarzania mięsa 
oraz wykorzystania produktów ubocznych w zakładach 
mięsnych, włącznie z doborem maszyn i urządzeń,

- zapozna się z problematyką technologii stosowanych 
w produkcji surowca rzeźnego, możliwościami jego 
wykorzystania, metodami oceny i przetwarzania, spo-
sobami utrwalania i przechowywania oraz systemami 
kontroli jakości mięsa i jego przetworów,

- zapozna się z możliwościami wykorzystania osiągnięć 
nauk mikrobiologii i biochemii mięsa w produkcji 
i przetwórstwie mięsa,

- zdobędzie wiedzę na temat roli i znaczenia mięsa w ży-
wieniu człowieka oraz uwarunkowań dotyczących jego 
spożycia,

- pozna zasady funkcjonowania rynku mięsa, zagad-
nienia organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, 
a także podstawy prawa w zakresie działalności gospo-
darczej,

- zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności komu-
nikowania się i współpracy w grupie oraz zarządzania 
zespołami ludzkimi w firmach związanych z produkcją 
mięsa i przemysłem mięsnym,

- opanuje wiedzę i umiejętności niezbędne do zakłada-
nia i prowadzenia przedsiębiorstw działających w sek-
torze surowców rzeźnych i produktów mięsnych,

- zostanie przygotowany do pracy w przemyśle mięsnym, 
w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją 
żywca rzeźnego oraz w innych firmach i jednostkach 
związanym z sektorem mięsnym, w kraju i za granicą.

Absolwent zostanie praktycznie przygotowany do pracy w:
- renomowanych zakładach mięsnych, o zasięgu krajo-

wym i międzynarodowym,
- przemyśle rolno-spożywczym,
- firmach zajmujących się produkcją surowca rzeźnego,
- zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się 

doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania 
mięsa.

 Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego 
stopnia.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

MeNADŻer prODUKcJi
i prZetWÓrstWA
MiĘsA
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dowanych, a także kształtowania i komponowania terenów 
zielonych. Jest przygotowany do pracy w jednostkach reali-
zujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu 
obszarów wiejskich, administracji rządowej i samorządowej; 
posiada umiejętność projektowania i zakładania trawników 
oraz ogrodów przydomowych.

Absolwent specjalności agrobiznes posiada umiejętności 
łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym 
przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych 
z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynko-
wej, zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami i marketin-
gu. Jest zapoznany z formami organizacyjnymi, rozwojem 
i aspektami prawnymi funkcjonowania agrobiznesu.

Absolwent specjalności odnawialne źródła energii z ochroną 
środowiska posiada aktualną wiedzę na temat odnawialnych 
źródeł energii oraz ochrony środowiska przyrodniczego 
w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Zna 
podstawowe technologie związane z wykorzystaniem ener-
gii geotermalnej, energii wiatru, energii słonecznej, energii 
spadku wody i biomasy. Ma świadomość, iż racjonalne wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii jest bardzo waż-
nym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
którego podstawę stanowią cele ekonomiczne oraz ochrona 
środowiska i zasobów naturalnych. Posiada wiedzę o pol-
skich i europejskich uwarunkowaniach prawnych dotyczą-
cych wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Absolwent specjalności planowanie obszarów wiejskich zna 
podstawowe pojęcia z zakresu planowania przestrzennego 
w skali lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnie-
niem obszarów wiejskich. Umie określić rolę i znaczenie 
środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. 
Potrafi wskazać i zaplanować działania odnoszące się do ob-
szaru objętego analizą oraz przeanalizować opracowania 
planistyczne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa 
oraz zasadami ekorozwoju. Jest przygotowany do współ-
uczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju re-
gionalnego, doradztwa w zakresie gospodarki gruntami, 
współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji ob-
szarów wiejskich.

Studia i StoPNia
(studia 3,5 letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

Specjalności:
• agronomia z architekturą krajobrazu
• agrobiznes
• odnawialne źródła energii z ochroną środowiska

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego 
stopnia.

Studia ii StoPNia
(studia 1,5 letnie, uzyskany tytuł: magister inżynier)

Specjalności:
• agronomia z architekturą krajobrazu
• agrobiznes
• odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
• planowanie obszarów wiejskich

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produk-
cji rolniczej, posiada praktyczne przygotowanie do samo-
dzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany 
do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej 
związanej z rolnictwem, ośrodkach doradztwa rolniczego, 
przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem pro-
duktami roślinnymi i zwierzęcymi. Zna specjalistyczny język 
obcy z zakresu rolnictwa. Zostanie przygotowany do podję-
cia studiów III stopnia (doktoranckich).

Absolwent specjalności agronomia z architekturą krajobrazu 
posiada wiedzę z zakresu architektury krajobrazu, gospodar-
ki przestrzennej oraz umiejętności wykonywania projektów 
w zakresie kształtowania krajobrazu terenów użytkowanych 
rolniczo, rekultywacji zagospodarowania terenów zdegra-

rOLNictWO

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY
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Atrakcją studiów na kierunku turystyka i rekreacja są prak-
tyki studenckie organizowane w renomowanych ośrodkach 
wczasowych w kraju i za granicą. Nasi studenci mają moż-
liwość odbycia tych praktyk m.in. w Grecji (Półwysep Chal-
cydycki, wyspy: Kreta i Rodos) oraz w innych krajach Europy 
(Anglia, Niemcy, Szwecja, Hiszpania). Ponadto w czasie stu-
diów realizowane są zajęcia terenowe związane z wyjazdami 
w miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kultu-
rowym oraz imprezy rekreacyjne w plenerze.

Na kierunku turystyka i rekreacja studenci mają możliwość 
uzyskania dodatkowych umiejętności takich jak: nauka jazdy 
na nartach, nauka jazdy na snowboardzie.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia.

OPIS KIERUNKU:

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrod-
niczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany 
do organizowania pracy oraz podejmowania działalności 
w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, 
ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach 
agroturystycznych, instytucjach doradczych, administra-
cji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, 
fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent potrafi przygo-
towywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup 
odbiorców oraz jest przygotowany do nawiązywania kon-
taktów w zakresie turystyki i rekreacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europej-
skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 
oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiają-
cym do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów obejmuje treści m.in.: język obcy, pod-
stawy informatyki, ekonomia, historia architektury i sztuki, 
psychologia, pedagogika czasu wolnego, fizjologia człowie-
ka, ekologia, geografia turystyczna, krajoznawstwo, prawo 
w turystyce i rekreacji, podstawy turystyki i rekreacji, ekono-
mika i zarządzanie w turystyce i rekreacji, marketing usług 
turystycznych, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, 
obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i wysiłek 
fizyczny w turystyce, zarządzanie w turystyce i rekreacji, ży-
wienie człowieka, charakterystyka przyrodnicza regionów 
Polski, parki i ogrody w turystyce i rekreacji.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

tUrYstYKA 
i reKreAcJA
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Studia i StoPNia
(studia 3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)

Specjalności:
• hipologia
• hodowla zwierząt
• ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
• profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzyma-

niu zwierząt

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 1,5-letnie, uzyskany tytuł: magister inżynier)

Specjalności:
• hodowla zwierząt
• ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
• terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kwalifika-
cje z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców 
i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produk-
cji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy 
w przedsiębiorstwie rolniczym, prowadzenia gospodarstwa 
oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. 
Jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i sa-
morządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, 
nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przed-
siębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt.

Hipologia daje kompleksowe przygotowanie z zakresu użyt-
kowania koni. Część praktyczna zajęć realizowana będzie 
w oparciu o istniejący na Uczelni Ośrodek Jeździecki. Specja-
lista hipologii zdobędzie umiejętności w zakresie nowator-
skich form i sposobów wykorzystania koni oraz ich utrzyma-
nia i pielęgnacji.

Hodowla zwierząt umożliwia gruntowne przygotowanie 
z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Posia-
da umiejętność oceny wartości hodowlanej i użytkowej 
zwierząt gospodarskich w nawiązaniu do jakości produkcji 
surowców pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji pasz. 
Studia na tej specjalności umożliwią zdobycie umiejętności 
i kompetencji w zakresie technologii produkcji zwierzęcej 
z uwzględnieniem ekonomicznych i ekologicznych aspek-
tów wytwarzania i zagospodarowania produktów pocho-
dzenia zwierzęcego.

Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych umożliwia 
szerokie przygotowanie w zakresie obrotu i handlu zwierzę-
tami, zasad wykorzystania, standaryzacji i oceny surowców 
zwierzęcych oraz technologii ich przechowywania i przetwa-
rzania. Absolwent posiada wiedzę z zakresu technicznego 
wyposażenia instytucji działających na rzecz pozyskiwania 
i obróbki surowca zwierzęcego.

Terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt umoż-
liwi zapoznanie się elementami profesjonalnych hodowli, 
obsługi i przygotowania do użytkowania wybranych ga-
tunków zwierząt w służbie człowiekowi i towarzyszących 
w jego życiu, ze szczególnym uwzględnieniem psów, ko-
tów i ptaków. Absolwent uzyska kompetencje do podjęcia 
pracy w charakterze specjalisty w zakresie: profesjonalnych 
hodowli, przygotowania i obsługi zwierząt użytkowanych 
terapeutycznie, hobbystycznie, rekreacyjnie, w służbach 
(policja, straż, służby ratunkowe i celne), jako zooterapeuty 
czy zoopsychologa.

Nowa specjalność profilaktyka zootechniczno-weteryna-
ryjna w utrzymaniu zwierząt umożliwi zapoznanie z ele-
mentami bioasekuracji w chowie na fermach zwierząt go-
spodarskich i towarzyszących. Zapoznanie z epidemiologią 
powstawania chorób oraz ich diagnozowania i prewencji 
zootechnicznej. Absolwent uzyska kwalifikacje jako spe-
cjalista w zakresie: prowadzenia profesjonalnych hodowli 
na fermach zwierząt, wykonywania zabiegów profilaktycz-
nych oraz w instytucjach ochrony zwierząt, gabinetach 
weterynaryjnych, służbach zajmujących się kontrolą do-
brostanu zwierząt, ośrodkach zajmujących się diagnostyką 
materiału genetycznego, firmach zajmujących się obrotem 
zwierząt.

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY

ZOOtecHNiKA
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Profil specjalności administracja gospodarcza obejmuje 
przedmioty związane z prawem gospodarczym, podatka-
mi, bankowością, prawem przemysłowym, ochroną obrotu 
gospodarczego, kontrolą i nadzorem nad działalnością go-
spodarczą.

Studia ii stopnia
Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszech-
stronnie wykształconej kadry specjalistów administracji 
i zarządzania publicznego, mogących podjąć pracę przede 
wszystkim w administracji publicznej (rządowej i samorzą-
dowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, 
instytucjach doradczych, organizacjach pozarządowych 
współpracujących z administracją publiczną, instytucjach 
UE, formacjach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego itp. Absolwenci są przygotowani do pracy na stano-
wiskach wyższego kierowniczego szczebla w administracji 
publicznej.

Specjalność administracja gospodarcza ukierunkowana jest 
na szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania admi-
nistracji w obszarze gospodarki. Absolwent uzyskuje wiedzę 
i umiejętności w zakresie prawa spółek, prawa podatkowego 
oraz mechanizmów regulacji i samoregulacji podmiotów 
gospodarczych.

Absolwent specjalności administracja europejska uzyskuje 
wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie analizy i wykładni pra-
wa wspólnotowego, procesu decyzyjnego w UE oraz umie-
jętności w zakresie stosowania europejskich standardów 
działania administracji.

Specjalność administracja bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego stwarza możliwość poznania zagadnień z zakresu 
kryminalistyki i kryminologii, zarządzania informacjami nie-
jawnymi oraz danymi osobowymi. Absolwent specjalności 
administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego bę-
dzie również posiadał wiedzę z prawa bezpieczeństwa pań-
stwa i porządku publicznego oraz podstaw prawnych stoso-
wania środków przymusu bezpośredniego i pośredniego, 
prowadzenia postępowań karnych, jak również w sprawach 
o wykroczenia. Wiedza ta może być przydatna w pełnieniu 
służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie 
Więziennej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• administracja samorządowa
• administracja gospodarcza

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• administracja gospodarcza
• administracja europejska
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU:

Studia i stopnia
Absolwent kierunku administracja przygotowany jest 
do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji 
rządowej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicz-
nych. Posiada ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu pra-
wa i administracji, wzbogaconą niezbędną wiedzą społecz-
ną i ekonomiczną wraz z umiejętnościami wykorzystania jej 
w pracy zawodowej. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić 
działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa 
i umiejętnością stosowania go w praktyce. W ramach specjal-
ności wybranej przez studenta bierze on udział w odpowied-
nio dobranych wykładach, ćwiczeniach i warsztatach.

Specjalność administracja samorządowa obejmuje jedena-
ście przedmiotów ukierunkowanych na zagadnienia zwią-
zane m.in. z finansowaniem jednostek samorządowych, 
rozwojem regionalnym, gospodarką komunalną, prawem 
miejscowym oraz metodami pracy w administracji. W ra-
mach specjalizacji przewidziane są warsztaty samorządowe 
realizowane w ścisłej współpracy z doświadczonymi prakty-
kami.

WYDZiAŁ
NAUK eKONOMicZNYcH 
i prAWNYcH

ADMiNistrAcJA
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W ramach specjalności logistyka w przedsiębiorstwie reali-
zowane są moduły ukierunkowane na zdobywanie wiedzy 
teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji 
społecznych z zakresu logicznie zorientowanego zarządza-
nia przedsiębiorstwem.
Profil ten pozwala kształcić określone umiejętności w za-
kresie zarządzania logistyką poprzez udział w warsztatach 
poświęconych zastosowaniu logistyki w przedsiębiorstwie 
(treningi i gry decyzyjne) oraz naukę języka obcego specja-
listycznego.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• zarządzanie procesami logistycznymi
• logistyka w przedsiębiorstwie

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, 
język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

OPIS KIERUNKU:

Studia na kierunku logistyka przygotowują absolwenta 
do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycz-
nych, w jednostkach projektowych i doradczych zajmują-
cych się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i admi-
nistracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, 
techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności 
menedżerskie. Dają również wiedzą niezbędną do prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest 
przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz do kon-
tynuacji kształcenia przez całe życie (studia III stopnia, studia 
podyplomowe, kursy, staże). Proces prowadzenia praktyk 
uwzględnia udział pracodawców w kształtowaniu kompe-
tencji absolwenta.

W ramach specjalności zarządzanie procesami logistyczny-
mi realizowane są moduły ukierunkowane na zdobywanie 
wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompe-
tencji społecznych z zakresu zorientowanego na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej zarządzania centrami logistyczny-
mi, infrastrukturą transportową oraz procesami produkcji, 
zaopatrzenia i dystrybucji. Ponadto istotne dla kształcenia 
określonych umiejętności studenta są warsztaty logistyczne 
(treningi i gry decyzyjne) oraz język obcy specjalistyczny.

WYDZiAŁ
NAUK eKONOMicZNYcH 

i prAWNYcH

LOGistYKA
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Umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem ab-
solwent zdobywa przede wszystkim poprzez uczestnictwo 
w zajęciach warsztatowych.

Specjalność biznes międzynarodowy (International Busi-
ness) jest specjalnością z językiem angielskim jako wykłado-
wym. Przygotowuje ona absolwenta do pracy w międzyna-
rodowych przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych 
a także do prowadzenia indywidualnej działalności gospo-
darczej na rynkach międzynarodowych.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie przygotowują 
absolwenta do zajmowania stanowisk kierowniczych w sek-
torze przedsiębiorstw, instytucjach finansowych oraz admi-
nistracji publicznej. Absolwenci kierunku zdobywają kom-
petencje do pracy w charakterze ekspertów, doradców 
i konsultantów oraz do prowadzenia własnej firmy. Są rów-
nież przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych 
oraz kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (dokto-
ranckich) i przez całe życie.

Specjalność zarządzanie finansami i rachunkowość pozwala 
na zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej, dosto-
sowanej do standardów międzynarodowych umiejętności 
praktycznych oraz kompetencji społecznych w zakresie za-
rządzania i finansów.

Specjalność zarządzanie małym i średnim przedsiębior-
stwem obejmuje moduły umożliwiające studentom zdoby-
cie zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Specjalność zarządzanie w turystyce przygotowuje ab-
solwentów do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych 
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalność zarządzanie w logistyce obejmuje moduły 
umożliwiające studentom zdobycie wiedzy i określonych 
umiejętności z zakresu organizacji logistyki w przedsiębior-
stwach oraz planowania i podejmowania decyzji w działa-
niach logistycznych.

Specjalność zarządzanie w sporcie przygotowuje absolwen-
ta do pracy w charakterze managera klubu sportowego, kie-
rownika drużyny, asystenta trenera, doradcy lub konsultanta 
oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
na rynku sportowym.

Studia i StoPNia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Specjalności:
• zarządzanie finansami i rachunkowość
• zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
• biznes międzynarodowy (International Bussines)

Kwalifikacja:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, ma-
tematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia ii StoPNia
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister)

Specjalności:
• zarządzanie finansami i rachunkowość
• zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
• zarządzanie w turystyce
• zarządzanie w logistyce
• zarządzanie w sporcie

Kwalifikacja:

ocena z dyplomu – w przypadku tego samego lub po-
krewnego kierunku studiów, lub rozmowa kwalifikacyjna – 
w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

OPIS KIERUNKU

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie przygotowują ab-
solwenta do pracy w charakterze menedżera a także do zaj-
mowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, 
instytucjach finansowych oraz administracji publicznej. Dają 
również wiedzą niezbędną do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej. Proces prowadzenia praktyk uwzględ-
nia udział pracodawców w kształtowaniu kompetencji ab-
solwenta.

Specjalność zarządzanie finansami i rachunkowość pozwala 
na zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania i finansów 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu gromadzenia 
i przetwarzania informacji. Ponadto profil ten pozwala stu-
dentowi kształcić określone umiejętności zarządzania finan-
sami poprzez udział w licznych zajęciach warsztatowych.

Specjalność zarządzanie małym i średnim przedsię-
biorstwem przygotowuje absolwenta do funkcjono-
wania w sferze drobnej i średniej gospodarki rynkowej.  

WYDZiAŁ
NAUK eKONOMicZNYcH 
i prAWNYcH

ZArZĄDZANie
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stUDiA DOKtOrANcKie 
W DYscYpLiNie

NAUKi  
O BeZpiecZeŃstWie

Studia iii StoPNia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie)

Kwalifikacja:

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w  postępo-
waniu konkursowym i jest otwarta dla kandydatów posiada-
jących tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w oparciu 
o wyniki postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu 
miejsc określonych przez rektora.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranc-
kie określa Uchwała Senatu UPH.

OPIS KIERUNKU:

Studia III stopnia przygotowują absolwenta do prowadze-
nia samodzielnych badań naukowych, współpracy w ze-
społach badawczych (w tym również międzynarodowych) 
oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Uczestnicy studiów doktoranckich ugruntują i poszerzą swo-
ją wiedzę w kontekście szeroko pojmowanego bezpieczeń-
stwa, a także zdobędą praktyczne umiejętności i ukształtują 
kompetencje społeczne właściwe pracownikom nauki.

Poza przedmiotami obowiązkowymi i praktykami dydak-
tycznymi, doktoranci mogą korzystać z oferty modułów fa-
kultatywnych (realizowanych również w językach obcych), 
m.in.: współczesne koncepcje porządku międzynarodowe-
go, edukacja dla bezpieczeństwa, komunikacja międzykul-
turowa, bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej, 
bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym, warsztat 
badawczy w naukach o bezpieczeństwie, debata akademic-
ka i wystąpienia publiczne, nowe technologie w dydaktyce, 
rozpad obozu socjalistycznego i budowanie nowego środo-
wiska bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, 
walka informacyjna – wyzwania, szanse, zagrożenia. 

stUDiA DOKtOrANcKie 
W DYscYpLiNie 

HistOriA

Studia iii StoPNia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie historia)

Kwalifikacja:

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w  postę-
powaniu konkursowym i jest otwarta dla kandydatów po-
siadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.  
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w oparciu 
o wyniki postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu 
miejsc określonych przez rektora.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranc-
kie określa Uchwała Senatu UPH.

OPIS KIERUNKU:

Studia III stopnia pozwolą doktorantom na pogłębianie 
kompetencji warsztatowych niezbędnych do podejmo-
wania samodzielnych badań naukowych, przygotowanie 
w ramach studiów doktoranckich rozprawy doktorskiej, 
zdobycie wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu 
historii, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki. 
Studia umożliwią doktorantom przygotowanie do aktywne-
go udziału w życiu naukowym poprzez prezentacje wyników 
swoich badań w różnych formach (wystąpienia na konferen-
cjach naukowych, publikacje), a także rozwijanie umiejętno-
ści współpracy naukowej z zespołami badawczymi w Polsce 
i za granicą.

stUDiA DOKtOrANcKie

WYDZiAŁ
HUMANistYcZNY
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stUDiA DOKtOrANcKie 
W DYscYpLiNie

BiOLOGiA

Studia iii StoPNia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk biologicznych)

Kwalifikacja:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające 
tytuł magistra lub równorzędny.
Kandydaci na studia doktoranckie zdają egzamin z języka 
angielskiego oraz biologii w zakresie minimum programo-
wego kierunku biologia.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranc-
kie określa Uchwała Senatu UPH.

OPIS KIERUNKU:

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy w za-
kresie realizowanej pracy doktorskiej i pogłębionej wiedzy 
z zagadnień pokrewnych, a ponadto nabycie umiejętności 
prowadzenia badań naukowych z użyciem nowoczesnych 
metod i technik oraz pozyskiwania środków na ich realizację. 
Doktoranci nabywają także umiejętności prowadzenia zajęć 
dydaktycznych na uczelni. W planie studiów mieści się udział 
w konferencjach i warsztatach organizowanych w Uniwersy-
tecie i innych ośrodkach akademickich i naukowych w kraju 
i za granicą. Istnieje możliwość finansowego wsparcia pro-
wadzonych przez doktorantów badań, a osoby o wybitnych 
osiągnięciach uzyskują stypendia indywidualne.

Doktoranci mają możliwość wyboru problemu badawczego 
i sprecyzowania tematu rozprawy doktorskiej w ramach róż-
nych specjalności rozwijanych przez kadrę  naukową Insty-
tutu Biologii, w tym biochemii, botaniki, ekologii, fizjologii 
roślin, fizjologii zwierząt, mikrobiologii, ochrony środowiska 
i zoologii. Mile widziane są indywidualnie sprecyzowane 
zainteresowania kandydatów, co do tematyki ich przyszłej 
pracy doktorskiej.

stUDiA DOKtOrANcKie 
W DYscYpLiNie

AGrONOMiA

Studia iii  StoPNia
(studia  4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych 
w dyscyplinie agronomia)

Kwalifikacja:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem ma-
gistra, magistra inżyniera będące absolwentami kierunków 
przyrodniczych i ekonomicznych uczelni wyższych. Warun-
kiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik 
postępowania kwalifikacyjnego w charakterze konkurso-
wym, na który składa się egzamin ustny z języka obcego 
i agronomii.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranc-
kie określa Uchwała Senatu UPH.

OPIS KIERUNKU:

W czasie czteroletnich studiów prowadzonych w systemie 
stacjonarnym studenci otrzymują pogłębioną wiedzę z za-
kresu agronomii, ekonomiki rolnictwa, nowoczesnych me-
tod analizy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęce-
go, zmian zachodzących w szeroko rozumianym rolnictwie 
na świecie. Nabywają też wiedzę i umiejętności współpracy 
w dużych zespołach ludzkich kierowania tymi zespołami, 
prowadzenia szkoleń, konferencji, zajęć dydaktycznych.

stUDiA DOKtOrANcKie

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY
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stUDiA DOKtOrANcKie 
W DYscYpLiNie
ZOOtecHNiKA

Studia iii StoPNia
(studia 4-letnie, uzyskany stopień: doktor nauk rolniczych w dys-
cyplinie zootechnika)

Kwalifikacja:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem ma-
gistra, magistra inżyniera lub równorzędnym, będące absol-
wentami uczelni rolniczych oraz kierunków przyrodniczych 
innych uczelni.
Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny 
wynik postępowania kwalifikacyjnego, na który składa się 
egzamin ustny z języka obcego i z zakresu zootechniki.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranc-
kie określa Uchwała Senatu UPH.

OPIS KIERUNKU:

W ciągu studiów III stopnia doktorant uczestniczy w procesie 
dydaktycznym oraz naukowym ukierunkowanym na dyscy-
plinę zootechnika. Doktorant wykonuje prace badawcze 
zgodne z profilem jego zainteresowań, a efektem kształce-
nia na tym poziomie studiów jest opanowanie metod pro-
wadzenia eksperymentów,  opracowania dysertacji i publi-
kowanie wyników badań. W celu większego zaangażowania 
w proces naukowy doktorant może prowadzić własny temat 
badawczy. Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę, umie-
jętności i kompetencje do samodzielnego planowania pro-
dukcji oraz organizacji pracy w podmiotach gospodarczych 
związanych z dyscypliną zootechniczną. 

stUDiA DOKtOrANcKie

WYDZiAŁ
prZYrODNicZY
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Domy studenckie

Uczelnia dysponuje  5 domami studenckimi  o łącznej licz-
bie 810 miejsc, w tym także pokojami przystosowanymi dla 
studentów niepełnosprawnych. Akademiki oferują wysoki 
standard oraz dostęp do Internetu. Segmenty składają się 
z pokoi dwu- i trzyosobowych z aneksem kuchennym i ła-
zienką. Opłata za miejsce w akademiku w roku akademickim 
2014/2015 wynosi 320 zł miesięcznie.

Każdy student może ubiegać się o miejsce w domu studenta. 
Miejsce w domu studenta w pierwszej kolejności otrzymuje 
student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Aby 
otrzymać miejsce w domu studenckim należy złożyć wnio-
sek do kierownika wybranego akademika bezpośrednio po 
otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Stypendia

Studenci uczelni mogą ubiegać się o pomoc materialną 
w formie:

1. stypendium socjalnego,
2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4. zapomogi.

Studenci mogą starać się również o zwiększenie stypen-
dium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim 
lub innym obiekcie niż Dom Studencki (przysługuje studen-
tom studiów stacjonarnych).

KANDYDACI

Zasady rekrutacji

Informacje odnośnie zasad rekrutacji znajdują się na stro-
nach internetowych Uniwersytetu:

www.rekrutacja.uph.edu.pl
https://irk.uph.edu.pl

Moduł kształcenia przygotowujący do wykonywania 
zawodu nauczyciela

Moduł kształcenia przygotowujący do wykonywania zawo-
du nauczyciela jest dodatkową ofertą skierowaną do studen-
tów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
I i II stopnia, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu nauczyciela. Kształcenie na module realizowane 
jest równolegle ze studiami kierunkowymi wybranymi przez 
studenta. Kształcenie na module jest odpłatne.

Szczegółowe informacje na stronie www.ip.uph.edu.pl

Informacji o rekrutacji udziela:

Dział Organizacji Studiów
ul. Konarskiego 2 (pokój 4)
08-110 Siedlce

tel. 25 643 19 21
tel. 25 643 19 24

Rejestracja studentów niepełnosprawnych

Aby zostać studentem Uniwersytetu należy zrejestrować 
się w Internetowej Rejestracji Kandydatów, irk.uph.edu.pl., 
zapisać się na wybrany przez siebie kierunek oraz formę 
studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz skontaktować się 
z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych - jednostką koordynującą wszelkie działania dotyczące 
studentów niepełnosprawnych.

sprAWY 
stUDeNcKie
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Kształcenie osób niepełnosprawnych

Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym, Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest pierwszą 
uczelnią w Polsce, która od 25 lat kształci studentów niepeł-
nosprawnych na poziomie wyższym. Uczelnia jest w pełni 
dostosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych 
i zapewnia każdej osobie niepełnosprawnej możliwość peł-
nego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, życiu nauko-
wym, społecznym, kulturalnym i sportowym.

Biblioteka

Biblioteka Główna - jest największą i najnowocześniejszą 
w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. 
Oprócz Biblioteki Głównej funkcjonują cztery biblioteki spe-
cjalistyczne UPH. Działają one na zasadach czytelni - zbiory 
udostępniane są wyłącznie na miejscu. Biblioteka Główna 
i biblioteki specjalistyczne są w pełni przystosowane dla czy-
telników z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych, 
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo).

STUDENCI

Studia i praktyki za granicą

Lifelong Learning Programme/Erasmus wspiera między-
narodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy 
studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje 
mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom licz-
ne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami za-
granicznymi. Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia 
i na praktykę jest prowadzona na wydziałach, przez poszcze-
gólne instytuty odpowiadające za prowadzenie określonych 
kierunków studiów. W procesie rekrutacji, oprócz wyników 
w nauce i znajomości języka obcego, mogą być brane pod 
uwagę także inne kryteria, w szczególności: aktywność w ko-
łach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz wydzia-
łu lub uczelni i inne, które podaje się do wiadomości przed 
rozpoczęciem procesu rekrutacji. Student może być skiero-
wany na studia za granicą na jeden semestr lub jeden rok 
akademicki.

Na praktykę Erasmusa student może wyjechać do zagra-
nicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-ba-
dawczej, organizacji non-profit, albo innego typu instytucji  
np. biblioteki, archiwum, muzeum, szpitala, szkoły wyższej 
(nie może tam jednak uczyć ani być nauczany), jednostki ad-
ministracji lokalnej lub centralnej, mieszczących się w innym 
kraju uczestniczącym w programie Erasmus (kraje UE, Islan-
dia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Praktyka nie może być 
realizowana w instytucjach UE, instytucjach zarządzających 
programami UE oraz w placówkach dyplomatycznych ojczy-
stego kraju studenta. Praktyka Erasmusa może trwać od 3 
do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego. 
Preferowany czas trwania praktyki wynosi 3 miesiące.

Koła naukowe

W uczelni działa obecnie ponad 40 kół naukowych, które 
skupiają studentów chętnych do odkrywania niepozna-
nych dotychczas głębin nauki. W ramach koła naukowego 
można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także 
uczestniczyć w organizowanych wyjazdach badawczych 
oraz konferencjach. Najbardziej aktywni studenci corocznie 
mogą ubiegać się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

sprAWY 
stUDeNcKie
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BIURO KARIER

Biuro Karier oferuje indywidualną pomoc w zarządzaniu wła-
snym rozwojem zawodowym, poszukiwaniu pracy i praktyk, 
pisaniu dokumentów aplikacyjnych, poruszaniu się po rynku 
pracy.

Biuro Karier pomaga również studentom i absolwentom 
w planowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez zapew-
nienie udziału w interesujących szkoleniach i warsztatach 
dotyczących m.in.:

• sposobów aktywnego poszukiwania pracy,
• planowania kariery zawodowej,
• umiejętności autoprezentacji,
• zapoznania się z technikami rekrutacyjnymi,
• przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list 

motywacyjny),
• techniki radzenia sobie ze stresem.

SPORT

Celem uczelni jest upowszechnianie różnorodnych form ak-
tywności ruchowej wśród młodzieży akademickiej poprzez: 
prowadzenie zajęć obowiązkowych na pierwszych latach 
studiów, organizując grupy przygotowania sportowego dla 
studentów zainteresowanych określoną dyscypliną sporto-
wą, jak również grupy rehabilitacji ruchowej dla studentów 
o ograniczonych możliwościach ruchowych (w tym zakresie 
studium współpracuje z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych). W uczelni działa równierz AZS.

Ośrodek Jeździecki

Ośrodek prowadzi przewidziane w planach studiów na kie-
runku zootechnika zajęcia z jeździectwa dla studentów spe-
cjalności „hipologia”. We współpracy z Akademickim Klubem 
Jeździeckim organizuje biegi myśliwskie i zawody rekreacyj-
ne. Obecnie w ośrodku znajduje się dziewięć koni: Septyma, 
Noteć, Księżna, Kometa, Neptun, Kaskader, Kniaź, Kasacja, 
Neska. W Ośrodku Jeździeckim znajdują się arabo-fiordy 
a także angloaraby. Są to konie zarówno dla początkujących 
jeźdźców jak i średnio zaawansowanych.

KULTURA

Uczelniany Ośrodek Kultury skupia ośrodki i kluby studenc-
kie. W jego skład wchodzą:

• Klub Studencki „PeHa”,
• Klub Miłośników Teatru,
• Radiowęzły studenckie,
• Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.

Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi także inne formy dzia-
łalności, m.in.:

• Uczelniane czasopismo studenckie „Kuryer Uniwersy-
tecki”,

• Jackonalia organizowane wspólnie z Samorządem Stu-
denckim UPH.

sprAWY 
stUDeNcKie
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dział organizacji Studiów (rekrutacja na studia)
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 21
tel. 25 643 19 24
www.rekrutacja.uph.edu.pl
https://irk.uph.edu.pl

Biuro karier
ul. 3 Maja 49 (pokoje 18 i 19 w Domu Studenta nr 1)
08-110 Siedlce
tel. 25 643 11 90
e-mail: biuro-karier@uph.edu.pl
www.biurokarier.uph.edu.pl

Biuro Parlamentu Studentów uPh
ul. 3 Maja 49
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 38
fax. 25 644 20 45
e-mail: samorzad@uph.edu.pl

uczelniany ośrodek kultury
ul. gen. Bema 1
08-110 Siedlce
tel. 25 643 15 03
e-mail: limes@uph.edu.pl

dział Promocji
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 47, 25 643 19 53
e-mail: promocja@uph.edu.pl

uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
www.uph.edu.pl

Wydział humanistyczny
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 15
fax 25 643 18 15
e-mail: dziekhum@uph.edu.pl
www.wh.uph.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 66
e-mail: wns@uph.edu.pl
www.wns.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy
ul. B. Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 12 93, 25 643 13 26, 25 643 13 53
fax. 25 643 13 53
e-mail: dziekrol@uph.edu.pl
www.wp.uph.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
ul. gen. Bema 1
08-110 Siedlce
tel. 25 643 15 01
fax. 25 643 15 05
e-mail: dziekzarz@uph.edu.pl
www.wnep.uph.edu.pl

centrum kształcenia i rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych
ul. ks. J. Popiełuszki 9
08-110 Siedlce
tel. 25 643 17 39
e-mail: ckiron@uph.edu.pl
www.ckiron.uph.edu.pl

KONtAKt
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stUDiA 
pODYpLOMOWe

OFERTA STUDIóW PODYPLOMOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH KURSóW:

WYDZIAł PRZYRODNICZY:

• Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska

• Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzania 
Obszarami Natura 2000

• Podyplomowe Studium Kształcenia Blokowego 
w zakresie Przyrody

• Podyplomowe Studia z Rolnictwa

• Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Grzybów 
Jadalnych

• Podyplomowe Studia z Produkcji Ogrodniczej

• Podyplomowe Studia w zakresie Architektury Krajobrazu

• Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie 
Nauczania Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych

• Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Drobiu

WYDZIAł NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH:

• Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji 
Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi 
oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

• Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania 
Personelem

• Podyplomowe Studia Nowoczesnych Form Reklamy

• Podyplomowe Studia Administracji i Finansów 
Publicznych

• Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego 
i Rachunkowości

• Podyplomowe Studia Organizacji Transportu i Spedycji 
Międzynarodowej

• Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności 
Karnej i Karno-Skarbowej w Działalności Gospodarczej

• Kurs: Budowanie wizerunku i autoprezentacja

• Kurs: Doradca finansowy, planowanie finansów 
osobistych

• Kurs: Zarządzanie projektami

• Kurs: Kampania reklamowa w praktyce

WYDZIAł HUMANISTYCZNY:

• Podyplomowe Studia Filologii Polskiej

• Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze

• Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji 
Czynności Kancelaryjnych

• Podyplomowe Studia Historii

• Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego

• Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa

• Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej

• Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze 
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

• Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych 
i Danych Osobowych

• Podyplomowe Studia Socjoterapii

• Podyplomowe Studia Nauczania Plastyki

• Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej

• Podyplomowe Studia Logopedyczne

WYDZIAł NAUK ŚCISłYCH:

• Podyplomowe Studium Informatyki

• Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki

• Kurs Cisco Certified Network Associate

• Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki

• Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki

• Podyplomowe Studia Matematycznych Podstaw 
Rachunkowości i Finansów

• Podyplomowe Studium Matematycznych Podstaw 
Zarządzania Finansami

• Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia 
Nauczycieli Chemii



Opracowanie graficzne, skład i druk Yanaka Vision Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11, 41-400 Mysłowice, tel.: +48 601 506 330, fax.: +48 32 316 20 79,

studio@yanaka.pl, www.yanaka.pl


