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Uwaga !!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów  na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz 
jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim  

na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów - do dnia 31 lipca 2012 roku 
 

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych 
studiach magisterskich, na których został przedłużony  

PIERWSZY NABÓR  
do dnia 31 lipca 2012 roku 

 
Wydział Humanistyczny 
1. Etnologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Filozofia –studia stacjonarne pierwszego stopnia 
3. Polityka społeczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Wydział Filologiczny 
1.Filologia - specjalność: studia śródziemnomorskie - studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 
2. Filologia ukraińska – studia stacjonarne pierwszego studia 
 
Wydział Matematyczno- Fizyczny 
1. Fizyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Fizyka – specjalność: Fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w 
języku angielskim – odpłatne) – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
3. Matematyka - specjalność: Matematyka stosowana (studia prowadzone w języku 
angielskim – odpłatne) – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Wydział Biologii 
1. Ochrona środowiska – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
1. Informatyka i ekonometria - specjalność: Informatyka gospodarcza (studia 
polsko-niemieckie WISMAR) – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych 
studiach magisterskich, na których został uruchomiony  

DRUGI NABÓR 
od 09 lipca do 31 lipca 2012 roku 

 
Wydział Teologiczny 
1. Teologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 
2. Teologia – specjalizacja kapłańska – studia stacjonarne jednolite magisterskie 
3 .Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 
4. Nauki o rodzinie – studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
Wydział Humanistyczny 
1. Europeistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Historia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
3. Pedagogika – specjalność: Edukacja elementarna i integracyjna (specjalność 
nauczycielska) – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
4. Politologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
5. Socjologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
6. Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
7. Archeologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
Wydział Filologiczny 
1. Filologia polska – studia stacjonarne pierwszego studia 
2. Filologia rosyjska – studia stacjonarne pierwszego studia 
3. Kulturoznawstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia 

   
Wydział Matematyczno- Fizyczny 
1. Matematyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Wydział Biologii 
1. Biologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Biotechnologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
3. Mikrobiologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Wydział Nauk o Ziemi 
1. Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Oceanografia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
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Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
1. Ekonomia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Zarządzanie – studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
1. Ekonomia – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
2. Zarządzanie – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
3. Informatyka i ekonometria - specjalność: Wycena, zarządzanie i obrót 
nieruchomościami – studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

 


