
F O L D E R      A K A D E M I C K I 

Agencja Rozwoju
Metropolii
Szczecińskiej Sp. z o.o.



SPIS TREŚCI

SŁOWO PREZYDENTA 
SZCZECIN. POMYŚL – ZOBACZ – ZOSTAŃ 
OFERTA MIASTA 
   Nagrody Prezydenta Szczecina 
   Program „Dom dla Absolwenta” 
   Program „Dom dla Studenta” 
OFERTA AKADEMICKA 
   Akademia Morska w Szczecinie 
   Akademia Sztuki w Szczecinie 
   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
   Uniwersytet Szczeciński 
   Zachodniopomorski Uniwersytet 
   Technologiczny w Szczecinie 
   Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 
   Wydział Ekonomiczny w Szczecinie 
   Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 
   Pozostałe uczelnie 

3
5
7
7
7
7
8
8
11
13
15
 

20
 

23
25
26



SŁOWO PREZYDENTA

Szczecin to wspaniałe miasto. Pełne energii, dumnie spoglądające 

w przyszłość, ale niezapominające o swojej historii. 

Miasto, które nie boi się marzyć i które jest silne potencjałem 

swoich mieszkańców. Stawiające na kreatywność i nieunikające zmian. 

Nowoczesne i otwarte. Europejskie.

Zapraszam Cię do poznania bogatej oferty akademickiej 

naszych uczelni i do postawienia na Szczecin. 

Mam nadzieję, że zdecydujesz się zostać częścią naszego miasta, 

znajdziesz tu szczęście, zaspokoisz naukowe i zawodowe ambicje

i że po prostu je pokochasz – równie mocno, jak my.

Zapraszam do studiowania w Szczecinie!

PIOTR KRZYSTEK

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN





S Z C Z E C I N 

P O M Y Ś L      

Z O B A C Z      

Z O S T A Ń
Miasto Szczecin, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, 

od lat współpracuje ze szkołami wyższymi, realizując program „Akademicki Szczecin”. 

W jego ramach oferowane są m.in. stypendia i nagrody naukowe dla najlepszych 

studentów oraz doktorantów oraz programy mieszkaniowe dla studentów 

i absolwentów.



S Z C Z E C I N 

Szczecin jest dużym ośrodkiem metropolitalnym położonym w północno-

zachodniej Polsce, nad Odrą, niedaleko Bałtyku, na styku Skandynawii i Niemiec. 

To miasto nowoczesne, z bogatą historią i znaczącym potencjałem naukowym.

Czy wiesz, że Szczecin jest największym ośrodkiem akademickim w województwie 

zachodniopomorskim? Działają tu duże uczelnie publiczne: Uniwersytet 

Szczeciński, Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuki oraz wiele uczelni prywatnych. 

W naszym mieście każdego roku kształci się ponad 35 tysięcy studentów. Ponadto, 

z roku na rok, widać coraz większe zainteresowanie ofertą szczecińskich uczelni 

wśród osób z zagranicy.

Dużym powodzeniem cieszą 

się kierunki studiów związane 

z branżą morską. 

Akademia Morska kształci 
przyszłych oficerów, inżynierów

i specjalistów branży

transportowej czy IT.

Studiuj sztukę! To hasło 
Akademii Sztuki, która kształci 
przyszłych grafików, muzyków 
czy architektów. Najmłodsza 
szczecińska uczelnia publiczna 
rozwija się w szybkim tempie, 
tworząc nowe kierunki studiów 
i przyciągając coraz więcej 
kandydatów.

W Szczecinie działa również 
Pomorski Uniwersytet 
Medyczny. Działalność 
naukowa uczelni obejmuje 
wszystkie dziedziny nauk 
medycznych, o czym świadczy 
bogata oferta edukacyjna 
licząca 13 kierunków studiów. 
PUM każdego roku zajmuje 
wysokie pozycje w rankingach 
najlepszych polskich uczelni.

Informatyka, automatyka 

i robotyka to najpopularniejsze 
kierunki studiów 

w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie 
Technologicznym. 

Uczelnia kształci również 
specjalistów branż chemicznej, 
budowlanej czy odnawialnych 
źródeł energii.

Największa uczelnia w regionie 
to Uniwersytet Szczeciński. 
Studenci zdobywają w nim 
wiedze na 7 wydziałach i ponad 
80 kierunkach. Wachlarz 
możliwości jest naprawdę 
szeroki – nauki humanistyczne, 
ścisłe, przyrodnicze, techniczne 

i wiele innych.

P O M Y Ś L      

Z O B A C Z      

Z O S T A Ń
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Prezydenta 
Szczecina

Program
„Dom dla 
Absolwenta”

Program 
„Dom dla 
Studenta” 

Celem konkursu o przyznanie Nagrody 
Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą 
pracę naukową jest promowanie 
innowacyjnych i nowatorskich prac 
związanych ze Strategią Rozwoju 
Szczecina. W szczególności takich, które 
promują oryginalne rozwiązania 
wpływające pozytywnie na rozwój Miasta 

i regionu. Do konkursu mogą zostać 
zgłoszone rozprawy doktorskie, prace 
magisterskie, licencjackie i inżynierskie. 

Wszystkie one powinny prezentować 
wysoki poziom merytoryczny, 
warsztatowy i dotyczyć tematyki związanej 
z takimi dyscyplinami jak nauki ścisłe 

i przyrodnicze, humanistyczno-społeczne, 
inżynieryjno-techniczne, medyczne czy 
nauki o zdrowiu.

„Dom dla Absolwenta” to program 
mieszkaniowy miasta realizowany przy 
udziale Szczecińskiego TBS. Jest atrakcyjną 

i tańszą niż komercyjna formą zamieszkania 
w Szczecinie po studiach. Jego celem 

jest wsparcie absolwentów najbardziej 
poszukiwanych kierunków oraz osób 
zatrudnionych na terenie Szczecina 

w branżach uznanych przez Miasto 

za kluczowe dla jego rozwoju. Zakres działań 
obejmuje wynajem komfortowych 

i wykończonych „pod klucz” mieszkań 

na preferencyjnych warunkach. Program 

jest także gwarancją stabilności w opłatach 
oraz wolności od zobowiązań kredytowych.

Program  „Dom dla Studenta” to wspólny 
program Miasta Szczecin i Szczecińskiego 
TBS. Skierowany jest do studentów 
szczecińskich uczelni na stałe mieszkających 
poza Szczecinem, a jego celem jest 
stworzenie przyjaznego systemu 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

w czasie nauki. Udostępniane lokale, 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
szczecińskich uczelni, są w pełni 
przystosowane do potrzeb studentów: 

w pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy 

i komody. Kuchnie i łazienki są w pełni 
wyposażone. Wysokość czynszu w 
studenckim „M” jest dużo niższa niż na rynku 
nieruchomości komercyjnych. Umowy najmu 
zawierane są na cały okres studiów, 

z możliwością wcześniejszego rozwiązania 

na koniec roku akademickiego. O
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Akademia 
Morska w Szczecinie
www.am.szczecin.pl

 Misją Akademii Morskiej w Szczecinie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych 

kadr dla gospodarki morskiej Polski i Unii Europejskiej, w ścisłym powiązaniu 

z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy 

z gospodarką i społeczeństwem. Misją szkolnictwa morskiego Akademii jest również 

reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego uczelni, w tym rynku edukacyjnego 

i rynku pracy



Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Wydział Mechaniczny

Wydział Nawigacyjny

informatyka
telekomunikacja

logistyka
transport
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

automatyka i robotyka
mechatronika

inżynieria eksploatacji
inżynieria przemysłowa 
i morskie elektrownie wiatrowe
mechanika i budowa maszyn

geodezja i kartografia
geoinformatyka
nawigacja
oceanotechnika
żegluga śródlądowa

I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim

II. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku angielskim

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na: www.rekrutacja.am.szczecin.pl

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na: www.marine-edu.com 
e-mail: international@am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

nawigacja 

transport

Akademiki

Kluby/koła naukowe

III. Dodatkowa oferta uczelni

Osiedle graniczy z ulicami Starzyńskiego, Pobożnego, Szczerbcową 

i Zygmunta Starego. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku 

Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, 

skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina. Gmach główny 

akademii oraz budynek dydaktyczny WIET usytuowane są w odległości kilku 

minut spaceru od akademików.

Studenckie Koło Naukowe „Asset Managers”

Koło Naukowe „safeNorth”

Koło Naukowego Diagnostyki i Analizy Sygnałów 

(KN DiAS) przy Katedrze Diagnostyki i Remontów 

Maszyn Wydziału Mechanicznego

Koło Naukowe Marketingu I Public Relations

 „The Butterfly Effect” (TBE)

Koło Naukowe VERTE

Koło Naukowe GIS

Koło Naukowe Informatyki

Koło Naukowe Systemów Dynamicznego 

Pozycjonowania/Koło Naukowe Offshore

Koło Naukowe Hydrografii Morskiej

Koło Naukowe METIRI

Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych

Koło Naukowe Ekologii

Koło Naukowe Logistyki i Transportu

Koło Naukowe "Teraz Jakość”

Koło Naukowe Zastosowań Informatyki

Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej

Naukowe Koło Inżynierii Transportu

Koło Naukowe Elektroautomatyki

Studenci i absolwenci AMS mogą się zarejestrować w portalu Biura Karier i uzyskać 

dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży.



Biuro Karier
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą 

na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę 

swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia. Dzięki temu mogą kreować swój wizerunek w środowisku 

studenckim.

Każdy student czy absolwent AMS może zwrócić się do doradcy zawodowego, 

aby porozmawiać o wątpliwościach związanych z własną drogą zawodową, skonsultować 

dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 

czy wykonać testy preferencji zawodowych.

Organizujemy również bezpłatne warsztaty i szkolenia poświęcone planowaniu kariery zawodowej, 

poszukiwaniu pracy, doskonaleniu własnych umiejętności, a także konkursy dla studentów m.in. 

fotograficzny, czy filmowy.

Misją Biura Karier jest przygotowanie i wsparcie studentów oraz absolwentów Akademii Morskiej 

w Szczecinie w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej poprzez:

zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej 

i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,

kształtowanie u studentów i absolwentów postawy aktywnego poszukiwania 

pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,

wsparcie studentów i absolwentów w zakresie 

planowania i realizacji ścieżki zawodowej,

nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami.



Akademia 
Sztuki w Szczecinie
www.akademiasztuki.eu

 Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną łączącą sztuki 

plastyczne i sztuki muzyczne. Jej celem jest kształtowanie talentów i ochrona swobody 

artystycznej. Przez swoją naukowo-artystyczną działalność integruje 

i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna we wszystkich obszarach 

życia społecznego. Akademia Sztuki kształci w oparciu o tradycję kultury narodowej 

i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w 

Polsce i poza jej granicami.



Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalny

I. Oferta edukacyjna

Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się ponad 820 studentów.

Akademia Sztuki w Szczecinie to 8 wydziałów, na których 
prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach:

Wydział Edukacji Muzycznej

Wydział Grafiki Wydział Wzornictwa

Wydział Malarstwa

Międzywydziałowe

Wydział Sztuki Mediów

Wydział Architektury Wnętrz

Sztuki Muzyczne Sztuki Wizualne

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
instrumentalistyka
wokalistyka
grafika
architektura wnętrz
gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
malarstwo
sztuka mediów
wzornictwo

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

grafika artystyczna
grafika projektowa

projektowanie mody
projektowanie produktu
komunikacja wizualna

malarstwo

gry komputerowe 
i rzeczywistość wirtualnafotografia

film
nowe media i animacja

architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

instrumentalistyka

śpiew solowy

Kluby/ koła naukowe

Praca, staże, praktyki

II. Dodatkowa oferta uczelni

Koła naukowe, np. koło naukowe PRYZMAT tworzące gry komputerowe, 

koło naukowe wokalistów ODEON, koło naukowe grafików FRAKTAL. 

Koło naukowe PRÓŻNIA prowadzące własną galerię

Program POWER – wieloletni program w ramach, którego studenci mogą 

odbywać płatne praktyki, w ramach programu odbywają się także kursy, 

certyfikowane szkolenia, zajęcia fakultatywne i warsztaty 

Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki 

w ramach toku studiów m.in. 

w zaprzyjaźnionych instytucjach kultury, firmach i przy organizacji 

festiwali. Na uczelni funkcjonuje także Biuro Karier.

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na: www.akademiasztuki.eu e-mail: bos@akademiasztuki.eu



Pomorski 
Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie
www.pum.edu.pl

 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny 

i Stomatologii; Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 

oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Studentom oferowane są kierunki studiów: lekarski, 

lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, 

dietetyka kliniczna, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, 

psychologia zdrowia oraz zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, na których uczy się 

przeszło cztery i pół tysiąca studentów. Siedmiuset obcokrajowców studiuje w ramach 

English Program i Asklepios Program.

PUM prowadzi studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia, studia podyplomowe 

i szkołę doktorską. Zajęcia ze studentami odbywają się również w szpitalach klinicznych 

PUM: SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2 

na Pomorzanach w Szczecinie, a także w Centrum Symulacji Medycznej. Egzaminy 

natomiast przeprowadzane są w nowoczesnym Centrum Egzaminów Testowych.



I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim

II. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku angielskim

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na: 
www.pum.edu.pl/rekrutacja e-mail: rekrut@pum.edu.pl

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na: 
https://www.pum.edu.pl/english/programs-in-english-language
e-mail: recruit@pum.edu.pl

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Wydział Medycyny i Stomatologii

Wydział Medycyny i Stomatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu

analityka medyczna
biotechnologia medyczna
farmacja

lekarski
lekarsko-dentystyczny

lekarski
lekarsko-dentystyczny

dietetyka kliniczna
kosmetologia
pielęgniarstwo
położnictwo
fizjoterapia
psychologia zdrowia

Akademiki

Biuro karier

Kluby/ koła naukowe

III. Dodatkowa oferta uczelni

III. Dodatkowa oferta uczelni

Osiedle Studenckie PUM to 3 akademiki, w których do dyspozycji 

studentów jest 545 miejsc. 

Aktualną ofertę prezentuje Akademickie Biuro Karier PUM: 

https://www.pum.edu.pl/absolwenci/akademickie-biuro-karier 

Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

Parlament Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie,

Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny Oddział 

Szczecin (IFMSA Poland-Oddział Szczecin), 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS) Oddział w Szczecinie,

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, 

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Szczecin, 

Studenckie Towarzystwo Biotechnologów. 



Uniwersytet 
Szczeciński
www.usz.edu.pl

 Ponad 11 500 studentów i doktorantów  

7 wydziałów 

Ponad 80 kierunków studiów 

341 profesorów 

130 studenckich kół naukowych 19 dyscyplin w ofercie sportowej  

4 domy studenckie 

współpraca z 370 uczelniami zagranicznymi  

1 900 stypendiów na łączną kwotę 13, 878 mln zł 

współpraca z ponad 600 pracodawcami – staże, praktyki, szkolenia 

i warsztaty  



Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Humanistyczny

Wydział Teologiczny

branding miast i regionów I, II
ekonomia I, II
ekonomiczno-prawny I,II 
finanse i rachunkowość I,II
gospodarka nieruchomościami I
gospodarka przestrzenna I
informatyka i ekonometria I, II

animacja kultury I, II
bezpieczeństwo narodowe I, II 
bezpieczeństwo wewnętrzne I, II
edukacja artystyczna I
managment instytucji 
publicznych i public relations I, II
pedagogika I, II

archeologia I, II
bałtyckie studia kulturowe II
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I
dziennikarstwo i zarządzanie mediami II
filologia angielska I, II
filologia germańska I, II
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I
filologia hiszpańska I
filologia norweska I
filologia polska I, II
filologia romańska z językiem obcym do wyboru I
filologia romańska II
filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I
filozofia I, II
historia I, II
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I, II
kognitywistyka komunikacji I, II
lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I
media i cywilizacja I
menedżer dziedzictwa kulturowego II
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym II
stosunki międzynarodowe I, II
studia pisarskie I, II
studia nad wojną i wojskowością I, II

familiologia I, II
teologia JM 

I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim
(I – studia licencjackie, II – studia magisterskie, JM – studia jednolite magisterskie)

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na www.kandydaci.usz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl

informatyka w biznesie I, II
innowacyjna gospodarka miejska I, II
logistyka I, II
logistyka – studia inżynierskie I, II
przedsiębiorczość i inwestycje I
rynek nieruchomości II
turystyka i rekreacja I, II
zarządzanie I, II

pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna JM
pedagogika specjalna JM, II
politologia I, II
praca socjalna I, II
psychologia JM
socjologia I, II
socjotechnika 
i oddziaływanie społeczne I 



Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Społecznych 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Prawa i Administracji

Economics and IT Applications I
International Economics  II
Public Management II

Hydrobiology I

Global Communication I

Social Sciences I

biologia I, II
biologiczne podstawy kryminalistyki II
biotechnologia I, II
eksploatacja zasobów naturalnych – studia inżynierskie I
fizyka I, II
genetyka i biologia eksperymentalna I
geografia I, II
geologia I, II
matematyka I, II 
mikrobiologia I, II
oceanografia I
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – studia inżynierskie II
optyka okularowa I
zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I

administracja I, II
prawo JM
prawo internetu i ochrony informacji I 
prawo medyczne II
prawo ochrony zasobów naturalnych I
prawo służb mundurowych I
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II

I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku angielskim
(I – studia licencjackie, II – studia magisterskie)

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na www.kandydaci.usz.edu.pl
e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl

Więcej informacji o kierunkach 
studiów i procesie rekrutacji znajdziesz 

na www.kandydaci.usz.edu.pl, 
www.en.foreigners.usz.edu.pl, 
e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl. 

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

diagnostyka sportowa I, II
menedżer sportu i rekreacji I (planowane do uruchomienia)
wychowanie fizyczne I, II
zdrowie publiczne I, II



Wydział Humanistyczny

Akademickie Biuro Karier 

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 

Akademicki Związek Sportowy

Akademiki  

polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie 
I (planowane do uruchomienia)

organizują szereg wydarzeń akademickich, konferencji i spotkań, 
czuwają nad przestrzeganiem praw studenckich, 
kreują życie kulturalne środowiska studenckiego, 
wspierają inicjatywy studentów.  

pomoc w wyborze kierunku studiów, 
konsultacje z doradcami zawodowymi, 
promocję ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, 
Giełdy Pracy i spotkania z pracodawcami, 
szkolenia i warsztaty. 

prowadzenie kursów komercyjnych, w tym również 
kursów synoptycznych (nauka 3 języków równocześnie), 
przygotowanie do licznych testów, egzaminów i certyfikatów, 
wypożyczenie podręczników przygotowujących do nauki języków 
obcych,
organizację bezpłatnych spotkań edukacyjno-kulturalnych 
( dot. literatury, malarstwa) prowadzonych w języku angielskim. 

piłka nożna  
koszykówka  
siatkówka 
brydż sportowy  

III. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w innych językach
(I – studia licencjackie, II – studia magisterskie)

IV. Dodatkowa oferta uczelni
 

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na www.kandydaci.usz.edu.pl, 
www.en.foreigners.usz.edu.pl. e-mail: rekrutacja@usz.edu.pl 

Samorząd studencki  

W drodze wyborów, spośród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, są 

wyłaniani przedstawiciele Samorządu Studenckiego. Jego członkowie: 

Głównym zadaniem biura jest pomoc studentom i absolwentom 

US w wejściu na rynek pracy: 

Głównym zadaniem centrum jest prowadzenie lektoratów z języków: 

angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego rosyjskiego 

i łacińskiego. Ponadto ACKJ oferuje: 

AZS to studenckie stowarzyszenie sportowe zrzeszające pasjonatów 

aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach.  W ramach swojej działalności 

członkowie AZS rozwijają kulturę fizyczną oraz promują zdrowy styl życia 

wśród społeczności akademickiej i mieszkańców regionu.  Studenci mogą 

rozwijać swoje umiejętności w 19 sekcjach i zajęciach dodatkowych, m.in. :  

Uniwersytet Szczeciński dysponuje czterema domami studenckimi. O miejsce 

w jednym z nich może ubiegać się każdy student. Opłaty wahają się w 

granicach 300-450 złotych, w zależności od liczby osób w pokoju. 

Chcesz ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim US? Aplikuj na swoim 

koncie w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Odpowiedni rekord pojawi 

się w ERK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego US uczestniczą w posiedzeniach 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, w wyborach władz rektorskich i 

samorzad.usz.edu.pl 

abk.usz.edu.pl 

ackj.usz.edu.pl 

azs.usz.edu.pl

studenci.usz.edu.pl 

tenis ziemny i stołowy  
wioślarstwo  
kolarstwo górskie 
pływanie 
lekkoatletyka



Koła naukowe  Koła naukowe  

Szkoła Doktorska 

Erasmus+

Uniwersyteckie Centrum Edukacji 

 Stypendia 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 

teatry 
kabarety 

prowadzenie badań naukowych,  
wydawanie publikacji i artykułów,  
udział i organizację warsztatów, szkoleń, 
akcji charytatywnych oraz wydarzeń kulturalnych, 
nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni na długie lata.  

kształceniem studentów na kierunkach nauczycielskich 
w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, 
organizacją praktyk nauczycielskich, 
organizacją szkoleń BHP. 

stypendium socjalne,  
stypendium 
dla osób niepełnosprawnych,  

pomoc asystentów w procesie studiowania, 
transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
wsparcie psychologiczne udzielane przez zespół terapeutów, 
pomoc w dostosowaniu materiałów niezbędnych do studiowania, 
 zajęcia dodatkowe z języka obcego, 
pomoc w dostosowaniu zajęć z wychowania fizycznego, 
zajęcia z neurodydaktykiem, 
doradztwo podczas składania wniosku o stypendium dla osoby z niepełnosprawnością. 

IV. Dodatkowa oferta uczelni
 
Strefa Kultury Studenckiej 

SKS jest jednostką, która skupia wszystkie organizacje studencie 

funkcjonujące na US. Umożliwia studentom i pracownikom uczelni tworzenie 

kultury akademickiej poprzez realizację własnych projektów artystycznych 

i edukacyjnych. W ramach SKS funkcjonują: 

Koła naukowe to organizacje zrzeszające studentów i doktorantów, którzy 

chcą rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania w różnych 

dziedzinach. Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje 130 aktywnie 

działających kół naukowych.  Udział w nich jest dobrowolny i pozwala na:  
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego oferuje wielokierunkowe 

przygotowanie młodych naukowców do samodzielnego funkcjonowania w 

krajowym i zagranicznym środowisku naukowym. Wszechstronny program 

kształcenia umożliwia wysokie rozwinięcie umiejętności badawczych. 

Program Erasmus+ umożliwia studentom studiów licencjackich, 

magisterskich i doktoranckich wyjazdy semestralne lub dwusemestralne 

do uczelni zagranicznych uczestniczących w programie.  

Semestr spędzony w uczelni zagranicznej uznawany jest za równoważny 

z semestrem w US, a na wyjazd studenci otrzymują stypendium. W Erasmus+ 

możliwe są również wyjazdy na praktyki. Wyjazdy trwają od 2 do 12 miesięcy 

i są częściowo dofinansowane.  

UCE jest jednostką o charakterze międzywydziałowym. Zajmuje się: 

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, o które możesz się ubiegać:  

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych oferuje studentom, którzy posiadają 

orzeczenie o niepełnosprawności i/lub znajdują się w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej. 

W dyspozycji SKS jest profesjonalna sala teatralno-kinowa (170-200 miejsc siedzących) 

z zapleczem technicznym (sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy). 

sks.usz.edu.pl 

sks.usz.edu.pl 

szkoladoktorska.usz.edu.pl  

sks.usz.edu.pl 

outgoing.dsm.usz.edu.pl  

uce.usz.edu.pl 

studenci.usz.edu.pl 

bon.usz.edu.pl 

zespoły muzyczne 
grupy warsztatowe (m.in. fotograficzne
gry na gitarze czy tańca towarzyskiego) 

stypendium rektora, 
stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia, 
zapomogę.



Zachodniopomorski 
Uniwersytet 
Technologiczny 
w Szczecinie
www.zut.edu.pl

 



I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na:www.zut.edu.pl/rekrutacja
e-mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl

Wydział Architektury Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Techniki Morskiej i Transportu 
Wydział Ekonomiczny

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Elektryczny

Wydział Informatyki

architektura
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

architektura krajobrazu
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
rolnictwo
uprawa winorośli i winiarstwo

biotechnologia 
kynologia
zootechnika

ichtiologia i akwakultura
mikrobiologia 
technologia żywności i żywienie człowieka

energetyka
inżynieria materiałowa
inżynieria pojazdów bojowych 
i specjalnych
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 
inżynieria transportu
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
projektowanie materiałów 
w konstrukcjach inżynierskich 
zarządzanie i inżynieria produkcji

budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)
inżynieria środowiska

budowa jachtów
chłodnictwo i klimatyzacja
logistyka
oceanotechnika
transport

ekonomia
zarządzanie

chemia
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria materiałów i nanomateriałów
technologia chemiczna

automatyka i robotyka
elektrotechnika
teleinformatyka

informatyka



Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Ekonomiczny

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Biotechnology – major: biotechnology in animal 
production and environmental protection

Civil Engineering – majors: 
     Engineering Structures 
     International Management Construction

Economics

Aquaculture and Fisheries

Materials Engineering – majors: 
     Lightweight Structures 
     Processing of polimer materials

Chemical Engineering
Materials Science and Engineering

II. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku angielskim 

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na: 
www.admission.zut.edu.pl, e-mail: admission@zut.edu.pl

Akademiki

Kluby/Koła naukowe

Biuro Karier ZUT

III. Dodatkowa oferta uczelni

www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl 

ZUT dysponuje siedmioma akademikami. Wysokość miesięcznych opłat 

w trakcie roku akademickiego za korzystanie z domów studenckich ZUT wynosi 

odpowiednio dla studenta i doktoranta:      

Na ZUT działa 83 organizacji uczelnianych oraz studenckich kół naukowych. 

Każdy student może znaleźć interesującą dla siebie tematykę badań, którą 

może zgłębić niezależnie od programu realizowanego na danym 

kierunku/wydziale.  

Studenci swoją energię i talent mogą także wykorzystać w Samorządzie 

Studentów ZUT, czy w dwóch wspaniałych chórach działających na ZUT.

 

Wszystkich zainteresowanych studentów działalnością w ruchu naukowym 

zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem studenckich kół naukowych 

i organizacji uczelnianych działających na ZUT i zapraszamy do odwiedzenia 

strony: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/kola-

naukowe-i-organizacje-studenckie.html

Domy studenckie ZUT oferują łącznie blisko 2900 miejsc.

Katalog Ofert na www.biurokarier.zut.edu.pl, pośrednictwo pracy, staży 

i praktyk dla studentów i absolwentów ZUT, poradnictwo zawodowe, 

pisanie CV i LM.

pokój jednoosobowy od 402 do 432 PLN                   

miejsce w pokoju dwuosobowym od 348 do 372 PLN  

miejsce w pokoju trzyosobowym od 321 do 351 PLN



Wyższa Szkoła 
Bankowa w Poznaniu. 
Wydział Ekonomiczny 
w Szczecinie
www.wsb.pl/szczecin/

 23 kwietnia 2008 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu uzyskała zgodę Ministerstwa 

na prowadzenie Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. To wtedy udało się 

przeprowadzić pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tego momentu, przez 

kolejne lata rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Dziś możemy pochwalić się licznymi 

nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle 

wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje 

studiów, szkolenia oraz studia MBA. Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, 

to tysiące naszych Absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku 

pracy. 

Rok akademicki 2021/22 to rok szczególny dla WSB w Szczecinie. Uczelnia rozpoczęła 

go w nowej lokalizacji przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 w Szczecinie.



I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim

II. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku angielskim

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na 
www.wsb.szczecin.pl e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na 
www.wsb.szczecin.pl e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

WSB University in Poznań Faculty of Economics in Szczecin

bezpieczeństwo w biznesie i administracji 
finanse i rachunkowość 
informatyka 
inżynieria zarządzania 
logistyka 
marketing i sprzedaż 
pedagogika 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
psychologia w biznesie 
turystyka i rekreacja 
zarządzanie

Management:
   Business Management and Marketing 
   Travel and Tourism Management

Kluby/ koła naukowe 

Biuro karier

III. Dodatkowa oferta uczelni

W WSB w Szczecinie działają następujące organizacje studenckie:

W WSB w Szczecinie działa Biuro Karier i Praktyk, utworzone z myślą 

o wsparciu studentów i absolwentów w rozpoczęciu kariery 

zawodowej. Biuro oferuje pomoc w zakresie pośrednictwa pracy, 

praktyk, staży oraz możliwość konsultacji z Doradcą zawodowym. 

Biuro Karier posiada kontakty z firmami doradztwa personalnego 

i współpracuje z pracodawcami z całego regionu. Dodatkowo student 

otrzymuje dostęp do ofert praktyk, pracy, staży, które 

są aktualizowane m.in. w Extranecie (wewnętrznym systemie 

komunikacji między studentem a uczelnią).

Koło Naukowe Miłośników Architektury, Sztuki i Przyrody 

AKROPOL(koło kierunku Turystyka i Rekreacja)

Koło Naukowe SALUTEM (Koło kierunku Bezpieczeństwo w Biznesie 

i Administracji)

Koło Naukowe LIDEA (Kierunku  Logistyka i Zarządzanie)

Koło Naukowe COGITO(Kierunku Pedagogika i Psychologia)

Samorząd Studencki 



Zachodniopomorska 
Szkoła Biznesu 
w Szczecinie
www.zpsb.szczecin.pl

 

ZPSB oferuje kierunki i specjalności dopasowane do bieżących potrzeb gospodarki 

i rynku pracy. Wśród nich są studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz prestiżowe 

Executive MBA, jak również gama kursów i szkoleń. Główne kierunki studiów 

I i II st. to Informatyka, Ekonomia, Zarządzanie i Pedagogika. Zajęcia prowadzone 

są w językach polskim i angielskim. Uczelnia proponuje także wygodne studia 

w systemie e-learning.

Zachodniopomorską Szkołę Biznesu wyróżniają zajęcia prowadzone przez praktyków, 

a także modułowy system studiów, gdzie poszczególne przedmioty są zamknięte 

w postaci modułów, co ułatwia naukę i nie gromadzi egzaminów w jednym czasie.

Pierwsza uczelnia niepubliczna na Pomorzu Zachodnim, od 29 lat przygotowująca 

kadry menadżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Uczelnia o praktycznym profilu 

kształcenia, której mury opuściło już ponad 17 tysięcy absolwentów, rozwijających 

z powodzeniem swoje kariery w regionie, w kraju i za granicą.



I. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku polskim

III. Dodatkowa oferta uczelni

II. Oferta edukacyjna, kierunki studiów prowadzone w języku angielskim

Ekonomia – I stopień

Informatyka – I stopień, studia inżynierskie

Pedagogika – I stopień

Zarzadzanie – I i II stopień

Master of Business Administration – I stopień razem z podyplomowymi

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu dokładamy wszelkich starań, aby 

świadczone przez nas usługi edukacyjne, doradcze i badawcze były na jak 

najwyższym poziomie pod względem merytorycznym technologicznym oraz 

technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i przyjętymi 

przez nas standardami oraz wymaganiami stawianymi przez naszych 

studentów, pracowników, partnerów biznesowych i otoczenie. Z tego powodu 

nieustannie pracujemy nad doskonaleniem procesów zachodzących we 

wszystkich obszarach funkcjonowania naszej Uczelni.

ZPSB kształci doskonałych specjalistów z wielu dziedzin. Zadaniem Uczelni 

jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i uczenie korzystania z niej. Właśnie 

dlatego współpracuje ona z naukowymi oraz biznesowymi stowarzyszeniami 

i organizacjami, a także największymi firmami z regionu, które tworzą dla 

studentów dedykowane programy praktyk i staży.

International Business Studies – Management, majors:

     International Business (Bachelor)

     Business Management (Bachelor)

     Global Management (Master)

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na www.zpsb.pl.
Skontaktuj się z nami: e-mail: rekrutacja@zpsb.pl

Więcej informacji o kierunkach studiów i procesie rekrutacji znajdziesz na https://apply.zpsb.pl
e-mail: international@zpsb.pl

Dowiedz się więcej o Szczecinie, jego historii, atrakcjach i wyjątkowej atmosferze: visitszczecin.eu

Pozostałe uczelnie

III. Dodatkowa oferta uczelni

W Szczecinie funkcjonują również inne uczelnie, których ofertę warto poznać. Należą do nich:

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 

Jeśli chcesz być na bieżąco i śledzić to, co dzieje się w akademickim 

Szczecinie, obserwuj nasze kanały w mediach społecznościowych. 

Masz pytania? Napisz do nas!

Do zobaczenia w Szczecinie!

www.cb.szczecin.pl

www.wsap.szczecin.pl

www.wshtwp.pl

www.wsie.pl

www.wste.szczecin.pl

/AkademickiSzczecin

/AkademickiSzczecin

 akademicki.szczecin.eu

Agencja Rozwoju
Metropolii
Szczecińskiej Sp. z o.o.


