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WSTĘP
Chcielibyśmy przedstawić Państwu przygotowane przez nas zaktualizowane opracowanie opisujące
kierunki studiów (wraz ze specjalnościami) realizowane na wybranych uczelniach wyższych
w Poznaniu. Informator umożliwia pełne z pełną ofertą edukacyjną kierowaną do absolwentów szkół
ponadpodstawowych.
W niniejszym opracowaniu nie znajdą Państwo zasad rekrutacji, progów punktowych oraz innych
informacji związanych z rekrutacją. Informacje takie znaleźć można w innych opracowaniach CDZdM,
dostępnych na naszej stronie internetowej:
1) FAQ – najczęściej zadawane pytania podczas konsultacji: http://www.cdzdm.pl/PLH5/aktualnosci/1422/faq---najczesciej-zadawane-pytania-podczas-konsultacjiindywidualnych.html
2) Zestawienie wyników rekrutacji poznańskich uczelni wyższych na rok akademicki 2019/20:
http://www.cdzdm.pl/PL-H154/studia-w-poznaniu.html (zestawienie dot. właśnie zamkniętej
rekrutacji 2020/21 w przygotowaniu).
W informatorze nie uwzględniono kierunków płatnych, realizowanych w języku angielskim.
Informacje o kierunkach studiów pochodzą ze stron internetowych uczelni: https://ue.poznan.pl/pl/,
https://www.awf.poznan.pl/pl/, https://skylark.up.poznan.pl/. Mamy nadzieję, że dzięki temu
opracowaniu pomożemy uczniom szkół ponadpodstawowych w podjęciu świadomych decyzji
dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej.

Zespół ds. uczniów szkół ponadpodstawowych
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY

1. FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności:
 bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność poświęcona różnorodnym aspektom funkcjonowania banków, instytucji
okołobankowych i instytucji pośrednictwa finansowego. Obok zagadnień związanych z działalnością
instytucji kredytowych, współpracą banków z innymi podmiotami, poruszana jest także tematyka
systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych,
walutowych oraz rynków finansowych.
Ukończenie specjalności wiąże się z uzyskaniem stopnia Samodzielnego Pracownika
Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez
Związek Banków Polskich (z wniosku banku – pracodawcy).
Absolwenci specjalności uzyskują praktyczne umiejętności między innymi z zakresu:
funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych finansowych (znajomości prawnych
podstaw działania, procedur, finansów, organizacji, controllingu), przeprowadzania operacji i czynności
bankowych (zasad współpracy z bankiem i instytucjami parabankowymi, formy rozliczeń, procedury
kredytowania, lokowanie nadwyżek finansowych, emisji papierów wartościowych, oceny
przedsięwzięć inwestycyjnych), zarządzania bankiem (umiejętności szacowania ryzyka
przeprowadzanych operacji i efektywnego wykorzystania środków finansowych), bankowości
inwestycyjnej oraz giełd i obrotu papierami wartościowymi.
Wybrane przedmioty:
 banki komercyjne,
 rynki finansowe,
 systemy bankowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 bankowość elektroniczna,
 obsługa rachunku bankowego,
 kapitałowe podstawy banków,
 audyt i kontrola wewnętrzna w banku,
 współczesne systemy pieniężne,
 międzynarodowe stosunki finansowe,
 bankowość inwestycyjna,
 bankowe operacje papierami wartościowymi.
Kariera po studiach:
 specjalista z dziedziny bankowości,
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 ekonomista,
 specjalista pionu finansów każdego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz
administracji państwowej,
 pracownik niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego – firmy leasingowe, biura
maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy doradztwa finansowego i konsultingu,
 analityk szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych oraz sposobów jego
ograniczania.

https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1220-finanse-audyt-inwestycje-bankowosc-i-posrednictwofinansowe (data dostępu: 24.08.2020)
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/finanse-audyt-inwestycje,c153/bankowosc-i-posrednictwo-finansowe,a698.html
(data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 finanse, audyt i podatki
Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych,
finansowych i społecznych, a także do analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek
gospodarczych. W trakcie nauki studenci zapoznają się między innymi z: systemem podatkowym,
problematyką harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmami
finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii
Europejskiej, audytem w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwem publicznoprywatne oraz metodyką pozyskiwania środków unijnych.
Wybrane przedmioty:
 podatki bezpośrednie,
 podatki obrotowe,
 podatki i opłaty lokalne,
 rachunkowość podatkowa,
 audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
 zarządzanie długiem publicznym,
 partnerstwo publiczno-prywatne,
 analizy giełdowe,
 nowe usługi finansowe,
 finanse Unii Europejskiej,
 aplikacja o środki Unii Europejskiej.
Kariera po studiach:
 działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
 biura rachunkowe,
4
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 firmy konsultingowe,
 firmy zajmujące się audytem, doradztwem podatkowym i inwestycyjnym,
 banki i inne instytucje finansowe, np. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Giełda Papierów
Wartościowych, banki komercyjne, domy maklerskie, fundusze (inwestycyjne, powiernicze,
emerytalne, poręczeniowe),
 urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy samorządowe,
agencje wykonawcze.

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/finanse-audyt-inwestycje,c153/finanse-audyt-i-podatki,a1686.html
(data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1220-finanse-audyt-inwestycje-finanse-audyt-i-podatki (data
dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/(data dostępu: 24.08.2020)

 rachunkowość i skarbowość
Celem specjalności jest zapoznanie studentów z obsługą podatkową i księgową
przedsiębiorstw, jak również z opodatkowaniem osób fizycznych i prawnych. Specjalność poszarza
problematykę analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej
i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych
i europejskich. Studenci mają również możliwość poznania zasad: przygotowywania sprawozdań
finansowych, przeprowadzania kontroli i audytu przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów
publicznych, jak również funkcjonowania długu publicznego. Studia pozwalają także na zdobycie
umiejętności z zakresu zarządzania w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
Wybrane przedmioty:
 zaawansowana rachunkowość finansowa,
 zaawansowana rachunkowość zarządcza,
 badanie sprawozdań finansowych,
 ordynacja podatkowa,
 podatki dochodowe,
 opodatkowanie podatkami pośrednimi,
 cło i system celny Unii Europejskiej,
 planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
 finanse samorządu terytorialnego na świecie,
 audyt i kontrola w administracji publicznej,
 zarządzanie długiem publicznym,
 kontrola zarządcza.
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Kariera po studiach:
 działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych,
 biura rachunkowe,
 doradztwo podatkowe,
 audyt i kontrola wewnętrzna,
 administracja skarbowa i celna,
 administracja państwowa i samorządowa,
 zarządzanie w gminach, starostwach powiatowych i urzędach wojewódzkich.

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/finanse-audyt-inwestycje,c153/rachunkowosc-i-skarbowosc,a1698.html
(data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1220-finanse-audyt-inwestycje-finanse-audyt-i-podatki
(data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Specjalność ma bogatą, sięgającą siedemdziesięciu lat tradycję na Uniwersytecie
Ekonomicznym. Przybliża ona studentom wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie
zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie.
Studenci poznają zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, jego instytucji
i produktów w aspekcie ekonomicznym i prawnym. Uzyskują także praktyczne umiejętności między
innymi z zakresu: rozróżniania ubezpieczeń ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną
ubezpieczeniową, charakterystyki wyodrębnionych grup ubezpieczeń, interpretacji i oceny ogólnych
warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń,
ewidencji operacji księgowych oraz procedur likwidacji szkód.
Wybrane przedmioty:
 zarządzanie ryzykiem,
 ubezpieczenia majątkowe,
 ubezpieczenia osobowe,
 organizacja rynku ubezpieczeniowego,
 podstawy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń,
 zarządzanie zakładem ubezpieczeń,
 podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela,
 podstawy kontroli i audytu,
 dystrybucja usług ubezpieczeniowych;
 ubezpieczenia katastroficzne,
 ubezpieczenia zdrowotne,
6

Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

 ubezpieczenia finansowe,
 inwestycje emerytalne.
Kariera po studiach:
 zakłady ubezpieczeń,
 pośrednicy ubezpieczeniowi,
 firmy konsultingowe,
 instytucje rynku ubezpieczeniowego (KNF, PIU, UFG, PBUK),
 banki inwestycyjne,
 banki komercyjne,
 firmy usługowe (m.in. likwidatorzy szkód, agencje reklamowe, integratorzy systemów,
Otwarte Fundusze Emerytalne)
 risk manager w dużych korporacjach lub przedsiębiorstwach.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/finanse-audyt-inwestycje,c153/ubezpieczenia-i-zarzadzanie-ryzykiem,a1705.html
(data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1220-finanse-audyt-inwestycje-ubezpieczenia-i-zarzadzanieryzykiem (data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

2. ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności:
 komunikacja w biznesie
Specjalność ma na celu rozwój kompetencji społecznych, które przez wielu pracodawców
określane są jako najbardziej pożądane w pracy. Program studiów bazuje na przedmiotach, które
dotyczą szeroko pojętej komunikacji.
Studenci uczą się między innymi: budowania własnego wizerunku i wizerunku
przedsiębiorstwa, skutecznych negocjacji, kreowania i zarządzania marką, wykorzystywania
nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej, stosowania zasad i technik profesjonalnej
sprzedaży, a także tworzenia skutecznych programów lojalnościowych.
Wybrane przedmioty:
 komunikacja międzyludzka,
 komunikacja marketingowa,
 komunikacja multimedialna,
 kampanie reklamowe,
 techniki sprzedaży,
 negocjacje,
7
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 uwarunkowania kulturowe w komunikacji w biznesie,
 zarządzanie marką,
 design w marketingu.
Kariera po studiach:
 menedżer ds. komunikacji marketingowej,
 menedżer ds. komunikacji wewnętrznej,
 specjalista ds. Public Relations,
 menedżer ds. promocji,
 menedżer produktu, marki,
 menedżer ds. sprzedaży,
 specjalista ds. kontaktów z klientami,
 trener biznesu.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/komunikacja-w-biznesie,a1459.html (data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1202-zarzadzanie-komunikacja-w-biznesie (data dostępu:
24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 handel i marketing
Jedna z najstarszych specjalności oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Program studiów obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu,
marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.
W ramach specjalności studenci poznają między innymi zasady: zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym, planowania i zarządzania asortymentem towarów, działem sprzedaży,
tworzenia i zarządzania sklepem internetowym, planowania i realizacji strategii promocji, komunikacji
interpersonalnej i negocjacji oraz analizy kształtowania cen i wprowadzania nowych produktów na
rynek.
Wybrane przedmioty:
 marketing,
 zarządzanie produktem,
 zarządzanie dystrybucją,
 zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym,
 strategie i analiza konkurencji,
 zarządzanie innowacjami,
 handel elektroniczny,
 negocjacje handlowe,
 organizacja kampanii reklamowych,
 prezentacje i wystąpienia publiczne.
8
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Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, prowadzonych przez
praktyków. Mogą także angażować się w pracę dwóch studenckich kół naukowych działających przy
Katedrze Handlu i Marketingu: SKN e-commerce i SKN Marketingu.
Kariera po studiach:
 specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 Brand Manager w firmach produkcyjnych,
 Sales Manager we wszystkich typach przedsiębiorstw,
 Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych,
 Account Manager w agencjach reklamowych,
 specjalista ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw,
 analityk w agencji badań marketingowych,
 analityk ds. mediów.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/handel-i-marketing,a2907.html (data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1202-zarzadzanie-handel-i-marketing
(data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Rozwój rynku nieruchomości, który obserwujemy w Polsce wiąże się ze wzrostem
zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze
nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji.
Specjalność zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami kierowana jest do kandydatów,
którzy zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować
stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
inwestycyjnej.
W ramach specjalności studenci poznają między innymi zasady: zarządzania nieruchomościami
mieszkalnymi, komercyjnymi (biurowymi, handlowymi itp.), doradztwa na rynku nieruchomości,
wyceny nieruchomości, tworzenia biznesplanów, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi oraz
analizy rynku nieruchomości.
Wybrane przedmioty:
 metody wyceny nieruchomości,
 doradztwo na rynku nieruchomości,
 zarządzanie nieruchomościami,
 finansowanie inwestycji i nieruchomości,
 zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
 analiza rynku nieruchomości,
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 inwestowanie w nieruchomości,
 marketing na rynku nieruchomości,
 zachodnie rynki nieruchomości.
Kariera po studiach:
 firmy zarządzające nieruchomościami,
 firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami,
 przedsiębiorstwa deweloperskie i budowlane,
 praca w administracji samorządowej,
 banki – departamenty kredytów hipotecznych,
 specjalista i analityk opłacalności projektów inwestycyjnych,
 własna działalność gospodarcza: rzeczoznawca majątkowy,
nieruchomości, zarządca nieruchomości.

pośrednik

w

obrocie

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/zarzadzanie-inwestycjami-i-nieruchomosciami,a1485.html
(data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1202-zarzadzanie-zarzadzanie-inwestycjami-inieruchomosciami (data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 zarządzanie projektami
Duża dynamika środowiska biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od
tradycyjnych struktur działania na rzecz funkcjonowania w oparciu o projekty. Stąd w ofercie
programowej specjalności znajdują się przedmioty z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi
niezbędnych do zarządzania projektami.
W ramach specjalności studenci poznają między innymi zasady: planowania, realizacji
i finansowania projektu, tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim, radzenia sobie z trudnymi
zdarzeniami i ryzykiem w realizacji projektu, a także budowania własnego potencjału kierownika
projektu. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem
na wysoki poziom interaktywności.
Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów
Certified Project Management Associate – IPMA lub Certified Associate in Project Management – PMI.
Wybrane przedmioty:
 planowanie i organizowanie projektu,
 metody zarządzania projektami,
 kierowanie zespołem projektowym,
 zarządzanie ryzykiem projektu,
 komunikowanie w projekcie,
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
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 analiza opłacalności projektu,
 kształtowanie potencjału kierownika projektu,
 zarządzanie zespołem wielokulturowym.
Kariera po studiach:
 kierownik projektu (pokrewne określenia: project manager, menedżer projektu, lider projektu)
dla projektów o małej skali,
 asystent kierownika projektu,
 specjalista ds. zarządzania projektami,
 uczestnik dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit
lub jednostkach administracji publicznej.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/zarzadzanie-projektami,a1875.html (data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1202-zarzadzanie-zarzadzanie-inwestycjami-inieruchomosciami (data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność ukierunkowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w perspektywie
zewnętrznej i wewnętrznej. Perspektywa zewnętrzna związana jest z rolą przedsiębiorstwa
w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności
publicznej. Natomiast perspektywa wewnętrzna dotyczy zasad i mechanizmów sprawnej realizacji
procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego,
jakości, stosunków z klientami.
W ramach specjalności studenci poznają między innymi zasady: radzenia sobie z problemami
powadzenia przedsiębiorstw, kształtowania strategii i biznesplanów, zakładania działalności
gospodarczej, zarządzania przedsięwzięciami (projektami), zarządzania ryzykiem biznesowym,
technologiami, budowania partnerstwa oraz negocjacji.
Wybrane przedmioty:
 podejmowanie decyzji kierowniczych,
 projektowanie struktury organizacji,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 organizacja kampanii reklamowych,
 negocjacje handlowe, plan marketingowy,
 Brand management,
 prezentacje i wystąpienia publiczne.
Na pierwszym stopniu studiów studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów
specjalnościowych i osiem przedmiotów do wyboru.
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
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Kariera po studiach:
 zarządzający przedsiębiorstwem, korporacją oraz ugrupowaniami sieciowymi (top
management),
 menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa,
 przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą,
 doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/zarzadzanie-przedsiebiorstwami,a1490.html (data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1202-zarzadzanie-zarzadzanie-inwestycjami-inieruchomosciami (data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 zarządzanie zasobami ludzkimi
Celem specjalności jest kształtowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kapitałem
ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzania ludźmi jako partnerami
w biznesie (transformacyjny lub miękki HR).
Absolwenci studiów uzyskują kompetencje z zakresu: rynku pracy, prawa pracy, rekrutacji
i selekcji pracowników, szkolenia i kształtowania kariery zawodowej pracowników, oceniania
i wynagradzania pracowników oraz analizy kosztów pracy.
W trakcie specjalności prowadzone są staże, praktyki i wycieczki do pracodawców. W tym
zakresie uczelnia współpracuje między innymi z firmami: Volkswagen Poznań, Wrigley, Amazon,
Arvato, Enea, Inea.
Wybrane przedmioty:
 kontroling i audyt zasobów ludzkich,
 prawo pracy,
 kierowanie zespołem,
 zarządzanie wiedzą,
 szkolenia pracowników,
 systemy wynagradzania,
 planowanie i organizacja pracy,
 administrowanie procesami personalnymi,
 systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Kariera po studiach:
 HR business partner,
 członek zarządu ds. kadrowych,
 dyrektor personalny,
 specjalista ds. personalnych,
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 konsultant - ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi,
 menedżer średniego i wyższych poziomów, który musi
w zarządzaniu ludźmi.

posiadać

kompetencje

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi,a74464.html (data dostępu: 02.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1202-zarzadzanie-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi
(data dostępu: 02.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

3. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności:
 finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność charakteryzuje analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw
krajowych i międzynarodowych, połączone ze specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów
i rachunkowości. Studenci mają możliwość poznania między innymi zasad: zarządzania finansami
przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz
zarządczej, a także obszaru płynności i wiarygodności finansowej. Uczą się przeprowadzania analiz
działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań
finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery
wartościowe.
Specjalność umożliwia uzyskanie jednego z certyfikatów CIMA - Certificate in Business
Accounting oraz posługiwanie się tytułem CIMA Cert BA.
Wybrane przedmioty:
 mikroekonomia,
 makroekonomia,
 prawo gospodarcze,
 matematyka,
 statystyka,
 teoria organizacji i zarządzania,
 podstawy ekonometrii,
 rachunkowość finansowa,
 rachunkowość zarządcza,
 rachunkowość podatkowa,
 rachunkowość bankowa,
 finanse przedsiębiorstwa,
 podatki i system podatkowy,
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 ubezpieczenia gospodarcze,
 zarządzanie ryzykiem.
Kariera po studiach:
 dyrektor finansowy,
 główny księgowy,
 analityk finansowy,
 doradca podatkowy,
 doradca finansowy,
 doradca inwestycyjny.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/finanse-i-rachunkowosc-przedsiebiorstw,a2876.html (data dostępu: 24.08.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1200-rachunkowosc-i-finanse-biznesu-finanse-irachunkowosc-przedsiebiorstw (data dostępu: 24.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 analityka usług finansowych
Studia łączą specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i rynków finansowych
z analitycznym podejściem do realizacji rynkowych strategii działania, zarówno usługodawców
(instytucji finansowych), jak i usługobiorców (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe). Studenci
nabywają kompetencje przypisane analitykom usług finansowych. Dodatkowo poznają
charakterystykę podmiotów biznesowych: dostawców usług finansowych, klientów korporacyjnych
oraz indywidualnych. Szczególny nacisk położony jest na rozwój umiejętności podejmowania decyzji,
właściwego wyboru działania, odpowiedzialności, samodoskonalenia.
Na specjalności przekazywana jest wiedza o funkcjonowaniu rynków finansowych, między
innymi: bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych. Studenci
poznają metody pozyskiwania informacji o rynku, zachodzących na nim procesach i relacjach między
jego uczestnikami. Uzyskują także praktyczne umiejętności między innymi z zakresu: prowadzenia
analizy rynku, metod i technik jego badania, analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
wykorzystywania nowoczesnych pakietów komputerowych do analizy procesów zachodzących
wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na rynku, sporządzania sprawozdań finansowych, rachunku kosztów,
tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości, diagnozowania i prognozowania koniunktury na
rynku oraz zmian w przedsiębiorstwie oraz opracowywania strategii przedsiębiorstw.
Wybrane przedmioty:
 analiza rynku usług finansowych,
 zarządzanie produktem finansowym,
 pakiety statystyczne w analizie rynków finansowych,
 kreatywność i innowacje w pracy analityka rynku,
 financial marketing,
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 prognozowanie procesów i zjawisk gospodarczych,
 wielowymiarowa analiza rynków finansowych,
 zarządzanie firmą doradczo-konsultingową.
Kariera po studiach:
 analityk rynku usług finansowych,
 specjalista z zakresu strategii marketingowych instytucji finansowych,
 menedżer produktów finansowych,
 doradca klienta w instytucjach finansowych,
 analityk sprzedaży,
 specjalista ds. zakupu czy sprzedaży usług finansowych,
 analityk koniunktury gospodarczej,
 specjalista zarządzających jakością usług finansowych,
 doradca finansowy.
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu badań rynków finansowych, usług
doradczo-konsultingowych.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/analityka-uslug-finansowych,a2875.html (data dostępu: 02.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1200-rachunkowosc-i-finanse-biznesu-analityka-uslugfinansowych (data dostępu: 02.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność, którą charakteryzuje nowoczesny i unikatowy program kształcenia. Przejawia się
to przede wszystkim zatrudnieniem nauczycieli akademickich, którzy posiadają doświadczenie zdobyte
w praktyce gospodarczej. Na specjalności zachęca są studentów do kreatywnego rozwiązywania
realnych problemów gospodarczych w ramach prowadzonych projektów.
Studenci zapoznają się między innymi z: zasadami funkcjonowania rynku finansowego, oceną
sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie analiz strategicznych i fundamentalnych, budową
i zarządzaniem długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem
inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategią upublicznienia spółki, funkcjonowaniem
instytucji rynku kapitałowego (banki, fundusze, agencje, regulatory) oraz zasadami przygotowania
procesów fuzji, przejęć i konsolidacji, procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Wybrane przedmioty:
 makroekonomia,
 przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnym,
 analiza finansowa,
 prywatyzacja i wycena przedsiębiorstw,
15
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metody ilościowe w zarządzaniu kapitałami,
podatki i strategie podatkowe,
inwestycje kapitałowe instytucji,
zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
fuzje i konsolidacje.

Kariera po studiach:
 banki i domy inwestycyjne,
 biura maklerskie,
 fundusze inwestycyjne,
 fundusze emerytalne,
 agencje ratingowe,
 firmy doradcze i consultingowe w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego,
 instytucje regulujące rynek kapitałowy (Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd, Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi itp.).
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/inwestycje-kapitalowe-i-strategie-finansowe-przedsiebiorstwa,a2882.html
(data dostępu: 02.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1200-rachunkowosc-i-finanse-biznesu-inwestycjekapitalowe-i-strategie-finansowe-przedsiebiorstwa (data dostępu: 02.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

4. POLITYKA SPOŁECZNA
Studia stacjonarne I stopnia
Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania,
zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach
administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.
Specjalności:
 komunikacja społeczna
Na specjalności kształceni są specjaliści łączący wiedzę merytoryczną z zakresu polityki
społecznej z wiedzą o komunikowaniu oraz umiejętnościami takimi, jak: informowanie,
porozumiewanie się, przekonywanie, budowanie relacji wewnętrznych i z otoczeniem, rozwiązywanie
sporów.
Studenci zapoznają się między innymi z zasadami: gromadzenia i analizy informacji,
formułowania strategii i planów operacyjnych, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, kształtowania
wizerunku, formułowania tekstów, prezentacji, organizowania kampanii społecznych oraz zarządzania
projektem.
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Wybrane przedmioty:
 logika,
 mikroekonomia,
 makroekonomia,
 psychologia społeczna,
 metody i techniki badań społecznych,
 prawo pracy,
 służby społeczne i praca socjalna,
 komunikacja w organizacji,
 public relations,
 debata i techniki argumentacji,
 stylistyka i kultura języka polskiego,
 techniki negocjacji,
 techniki prezentacji,
 marketing społeczny,
 opieka zdrowotna,
 system edukacyjny,
 pomoc społeczna,
 aktywizacja osób niepełnosprawnych.
Kariera po studiach:
 specjalista ds. kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji społecznych,
 rzecznik prasowy instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych itd.,
 negocjator w konfliktach społecznych i politycznych,
 doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych,
 menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej
odpowiedzialności firm.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/polityka-spoleczna,c383/komunikacja-spoleczna,a1722.html
(data dostępu: 02.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1222-polityka-spoleczna-komunikacja-spoleczna
(data dostępu: 02.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 finanse i zarządzanie usługami społecznymi
Na specjalności studentom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki społecznej oraz wiedza
ekonomiczna niezbędna w funkcjonowaniu instytucji usług społecznych. Dodatkowo studenci
doskonalą także swoje umiejętności związane z polityką społeczną, finansami i zarządzaniem
szczególnie z zakresu: gromadzenia i analizy informacji, formułowania strategii planów operacyjnych,
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kontaktu z klientem, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
zarządzania finansami, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz zarządzania projektem.
Wybrane przedmioty:
 logika,
 psychologia społeczna,
 administracja publiczna,
 rachunkowość zarządcza,
 finanse przedsiębiorstw i instytucji,
 partnerstwo publiczno-prywatne,
 finansowanie projektów ze środków UE,
 ubezpieczenia gospodarcze,
 metody i techniki badań społecznych,
 techniki negocjacji,
 techniki prezentacji,
 finansowanie i organizacja projektów społecznych,
 opieka zdrowotna,
 system edukacyjny,
 zabezpieczenie emerytalne,
 pomoc społeczna,
 mieszkalnictwo,
 patologie społeczne.
Kariera po studiach:
 pracownik/menedżer w instytucjach społecznych sektora publicznego (zakładach opieki
zdrowotnej, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy itd.);
 pracownik/menedżer w prywatnych firmach działających w sferze usług społecznych
(szpitalach, sanatoriach, szkołach, funduszach emerytalnych itd.);
 pracownik/menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich
i społecznej odpowiedzialności firm;
 pracownik organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń itd.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/polityka-spoleczna,c383/finanse-i-zarzadzanie-uslugami-spolecznymi,a1720.html
(data dostępu: 02.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1222-polityka-spoleczna-finanse-i-zarzadzanie-uslugamispolecznymi (data dostępu: 02.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)
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5. EKONOMIA
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności:
 ekonomia globalna i menedżerska
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykorzystania wiedzy ekonomicznej
w zastosowaniu praktycznym oraz do stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych
w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Studia podporządkowane są wymogom współczesnego rynku
pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej.
Specjalność umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich
konsekwencji. Uczy także rozwiązywania konkretnych wyzwań pojawiających się w sektorze
prywatnym i publicznym.
Absolwenci specjalności są przygotowani do podejmowania optymalnych decyzji
gospodarczych, przewidywania sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń
wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych.
Wybrane przedmioty:
 współczesne teorie makroekonomii,
 komparatywna analiza gospodarek narodowych,
 krajowy i unijny rynek pracy,
 państwo jako podmiot ekonomiczny,
 transformacja gospodarcza,
 zachowania rynkowe konsumentów,
 elementy prawa w biznesie,
 kompetencje społeczne w pracy menedżera,
 gospodarka zasobami w przedsiębiorstwie,
 podstawy zarządzania ryzykiem,
 symulacje biznesowe,
 narzędzia informatyczne w biznesie,
 techniki autoprezentacji i wizualizacji danych.
Kariera po studiach:
 menedżer firm,
 specjalista ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
 dyrektor ekonomiczny w przedsiębiorstwie,
 analityk w bankach i innych instytucjach finansowych,
 strateg gospodarczy,
 doradca ekonomiczny,
 ekspert w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,
 ekspert w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających
na rynkach unijnych,
 pracownik nauki i dydaktyki (nauczyciele akademiccy i inni).
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ekonomia,c123/ekonomia-globalna-i-menedzerska,a460.html
(data dostępu: 03.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1218-ekonomia-ekonomia-globalna-i-menedzerska
(data dostępu: 03.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 gospodarka żywnościowa i biobiznes
Na specjalności poruszane są kwestie związane z funkcjonowaniem światowego rynku
żywnościowego. W trakcie studiów studenci zapoznają się z narzędziami analitycznymi
wykorzystywanymi w procesach decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka rynkowego.
Poszerzają wiedzę między innymi z zakresu: ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem działania
mechanizmów gospodarki żywnościowej w aspekcie krajowym i międzynarodowym, otoczenia
instytucjonalnego sektora rolno-żywnościowego i jego wpływu na procesy, potrzeb i ekonomicznospołecznych korzyści rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, liberalizacji handlu w ramach
międzynarodowej integracji gospodarczej oraz analizy statystycznej i ekonometrycznej.
Wybrane przedmioty:
 makroekonomia,
 ekonomia międzynarodowa,
 ekonomia menedżerska,
 historia myśli ekonomicznej,
 procesy reprodukcji w gospodarce żywnościowej,
 handel artykułami rolno-żywnościowymi,
 wnioskowanie statystyczne,
 ekonometria i prognozowanie,
 instrumenty pochodne na rynkach żywnościowych,
 rachunkowość zarządcza,
 audyt w jednostkach sektora finansów publicznych,
 metodyka aplikacji o środki unijne.
Kariera po studiach:
 menedżer w przedsiębiorstwach branży rolno-żywnościowej,
 specjalista przygotowany do pracy w instytucjach obsługujących podmioty sektora rolnożywnościowego takich jak: agencje płatnicze, banki, instytucje ubezpieczeniowe
i konsultingowe,
 analityk i ekspert w krajowych instytucjach rządowych i pozarządowych,
 ekonomista posiadający umiejętności wymagane do pracy w instytucjach międzynarodowych
takich jak: WTO, OECD, BŚ, instytucje unijne itp.
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
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https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ekonomia,c123/gospodarka-zywnosciowa-i-biobiznes,a501.html
(data dostępu: 03.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1218-ekonomia-gospodarka-zywnosciowa-i-biobiznes
(data dostępu: 03.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność istnieje nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat w ramach Katedry Publicystyki
Ekonomicznej i Public Relations - pierwszej na świecie i jedynej w Europie, która funkcjonuje w ramach
uniwersytetu ekonomicznego pod szyldem public relations. Jej celem jest przekazywanie wiedzy oraz
uniwersalnych umiejętności komunikowania się w biznesie, mediach oraz w ramach struktury firmy.
Wizerunek osoby oraz reputacja firmy, urzędu, instytucji stały się obecnie bezcenną wartością,
stąd specjalność nazywana jest często specjalnością XXI wieku.
Absolwenci uzyskują umiejętności z zakresu: tworzenia strategii wizerunkowych, programów
telewizyjnych, autoprezentacji, redagowania tekstów prasowych, zarządzania sytuacją kryzysową.
Na specjalności studentom oferowane są staże w agencjach i działach PR oraz w redakcjach
mediów.
Wybrane przedmioty:
 pracownia telewizyjna i radiowa,
 pracownia publicystyczna,
 internal relations,
 internetowe i kryzysowe public relations,
 lobbing,
 retoryka,
 techniki negocjacyjne i socjotechniki,
 komputerowe redagowanie tekstów,
 blog,
 Facebook,
 Twitter.
Kariera po studiach:
 specjalista public relations w firmach,
 korporacje międzynarodowe,
 firmy,
 media,
 instytucje rządowe i samorządowe,
 partie polityczne,
 organizacje pozarządowe,
 szpitale,
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 jednostki promocji miast i regionów.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ekonomia,c123/publicystyka-ekonomiczna-i-public-relations,a531.html
(data dostępu: 07.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1218-ekonomia-publicystyka-ekonomiczna-i-public-relations
(data dostępu: 07.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności
i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia
ukierunkowane są na rozwój kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie menedżera
przedsiębiorstwa. Uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym między
innymi strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów
walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu
decyzji.
Studenci poznają techniki przygotowywania biznesplanu, analiz finansowych
przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny
inwestycji.
Wybrane przedmioty:
 strategia przedsiębiorstw,
 analiza strategiczna,
 założenie i prowadzenie własnej firmy w Polsce,
 biznesplan,
 analiza ekonomiczna,
 dynamika systemów biznesowych,
 analiza rynków finansowych,
 fundusze strukturalne i programy pomocowe,
 analiza i polityka kadrowa przedsiębiorstwa,
 planowanie marketingowe,
 polityka konkurencji,
 analizy rynku metodami ilościowymi,
 strategia zrównoważonego rozwoju,
 ekonomia wymiany handlowej.
Kariera po studiach:
 kierownik w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie,
 dyrektor do spraw finansowo-administracyjnych,
 kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji,
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kierownik działu marketingu i sprzedaży,
specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania, w tym główny ekonomista, analityk,
specjalista do spraw finansowych, w tym analityk finansowy,
specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania, w tym audytor, specjalista analiz rynku,
specjalista do spraw konsultingu, specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
 pracownik do spraw finansowych i handlowych, w tym doradca inwestycyjny, dealer aktywów
finansowych (wymagana dodatkowa licencja), makler papierów wartościowych (wymagana
dodatkowa licencja),
 przedstawiciel władz publicznych i wyżsi urzędnicy, w tym pracownik organizacji politycznych,
społecznych i związkowych.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ekonomia,c123/strategie-biznesu-i-polityka-gospodarcza-w-warunkach,a578.html
(data dostępu: 07.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1218-ekonomia-strategie-biznesu-i-polityka-gospodarcza-wwarunkach-globalizacji (data dostępu: 07.08.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 zasoby ludzkie w organizacji
Na specjalności studenci poznają zasady skutecznego zarządzania personelem. Uczą się także:
sporządzania opisu stanowiska pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych, rekrutacji i selekcji
kandydatów do pracy, tworzenia i doskonalenia systemu rozwoju kwalifikacji pracowników, systemu
motywacji, skutecznego prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów pracowniczych,
efektywnego komunikowania się w nowoczesnych kanałach informacji.
Absolwent jest przygotowany do: zarządzania ludźmi w organizacji, wykorzystywania wiedzy
ekonomicznej, psychologicznej i prawnej w realizacji strategii firmy, negocjowania oraz działalności
w zespołach projektowych.
Wybrane przedmioty:
 ocena ryzyka zawodowego,
 prawo pracy i prawo socjalne,
 przedsiębiorczość społeczna,
 socjologia pracy,
 ergonomiczne uwarunkowania systemów pracy,
 metody zarządzania zasobami ludzkimi,
 systemy wynagrodzeń,
 systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 projektowanie i ocena szkoleń,
 planowanie kariery zawodowej,
 podstawy edukacji i rozwoju pracowników,
 techniki negocjacji pracowniczych
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 techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami.
Kariera po studiach:
 specjalista ds. personalnych,
 specjalista ds. wynagrodzeń,
 specjalista ds. szkoleń,
 stanowiska menedżerskie,
 własna działalność gospodarcza,
 działy HR w różnego rodzaju przedsiębiorstwach,
 urzędy pracy,
 biura karier.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ekonomia,c123/zasoby-ludzkie-w-organizacji,a661.html
(data dostępu: 08.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1218-ekonomia-zasoby-ludzkie-w-organizacji
(data dostępu: 08.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

6. KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształceni są na nim specjaliści posiadający
kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. W toku nauki przekazywane są
zarówno informacje na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które
umożliwiają określanie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych.
Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach
funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz umiejętności rozumienia testów prawnych, posługiwania
się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Uczą się analizowania oraz oceny wzajemnych
interakcji między zewnętrznymi (niezależnymi od przedsiębiorcy) oraz wewnętrznymi (zależnymi od
przedsiębiorcy) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa.
Ponadto są przygotowani do opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem
ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.
Efektem kształcenia na kierunku jest zdobycie pogłębionej wiedzy teoretycznej na temat
ekonomiczno-prawnych uwarunkowań współpracy biznesu z otoczeniem gospodarczym,
instytucjonalnym oraz prawnym.
Wybrane przedmioty:
 prawo karne gospodarcze,
 prawo podatkowe,
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regulacja prawna stosunku pracy,
prawo handlowe,
prawo ochrony środowiska,
ekonomiczna i prawna teoria kontraktów,
prawo ubezpieczeń gospodarczych,
historia gospodarcza,
finanse przedsiębiorstw,
rynki kapitałowe i finansowe,
międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Kariera po studiach:
 stanowiska operacyjne, analityczne i menedżerskie w przedsiębiorstwach sektora prywatnego
i publicznego,
 kancelaria radcowskie,
 organizacje i instytucje (publiczne i pozarządowe) w kraju i za granicą.

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/kierunek-prawno-ekonomiczny,c1329/kierunek-prawno-ekonomiczny,a1784.html
(data dostępu: 08.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1225-kierunek-prawno-ekonomiczny-kierunek-prawnoekonomiczny (data dostępu: 08.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

7. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia inżynierskie stacjonarne

Kierunek, który kształci specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i jakościowe
kształtowanie produktu. Jego absolwenci charakteryzują się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami
menadżerskimi oraz umiejętnościami rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii
produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów technologicznych,
systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Dodatkowo nabywają wiedzę między innymi z zakresu:
nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami,
finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania środowiskiem, bhp, ekologii
przemysłowej, marketingu, logistyki oraz zarządzania inwestycjami rzeczowymi.
Absolwenci kierunku są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich i menadżerskich
ukierunkowanych na potrzeby gospodarki, szczególnie w zakresie nadzorowania procesów, kontroli
jakości oraz systemów produkcyjnych i usługowych. Rozumieją procesy ekonomiczne, rynkowe
i czynniki wpływające na produkcję i sprzedaż towarów i usług.
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Wybrane przedmioty:
 mikroekonomia,
 makroekonomia,
 badania operacyjne,
 finanse przedsiębiorstw,
 rachunek kosztów w przedsiębiorstwie,
 usługi w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 organizacja i zarządzanie produkcją,
 zarządzanie produktem,
 zarządzanie technologią,
 zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
 elementy automatyki i sterowania procesem,
 statystyczne sterowanie procesem,
 grafika inżynierska,
 ochrona własności intelektualnej,
 ekologia i ochrona środowiska.
Kariera po studiach:
 przedsiębiorstwa produkcyjne,
 jednostki usługowe,
 instytucje państwowe
 instytucje administracyjne.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji,a1935.html (data dostępu: 09.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1252-zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji-studia-inzynierskiezarzadzanie-i-inzynieria-produkcji (data dostępu: 09.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

8. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności:
 logistyka międzynarodowa
Logistyka międzynarodowa należy do dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. Jest
nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Specjalność przygotowuje
studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Absolwent studiów
dysponuje umiejętnościami z zakresu logistyki, które obejmują działania operacyjne i podejmowanie
decyzji związanych z: planowaniem i realizacją zakupów, organizowaniem struktury dystrybucji
i zarządzaniem sprzedażą, planowaniem produkcji i zaopatrzeniem, kontrolą stanów magazynowych
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surowców, materiałów, komponentów i wyrobów gotowych, przy wykorzystaniu systemów
informatycznych.
Wybrane przedmioty:
 strategie przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym,
 międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 integracja europejska,
 prawo międzynarodowe,
 analiza finansowa operacji międzynarodowych,
 zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw,
 transport międzynarodowy,
 europejska polityka transportowa,
 logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 magazynowanie i obsługa zapasów w biznesie międzynarodowym,
 logistyka produkcji i zaopatrzenia,
 systemy informatyczne dla logistyki,
 logistyka dystrybucji.
Kariera po studiach:
 kierownik działu logistyki i marketingu,
 kierownik działu zaopatrzenia,
 specjalista ds. gospodarki zapasami,
 analityk w dziale zakupów,
 spedytor międzynarodowy.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze,c402/logistyka-miedzynarodowa,a1834.html
(data dostępu: 09.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1268-miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze-logistykamiedzynarodowa (data dostępu: 09.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Na specjalności rozwijane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na
wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych oraz regulacjach
na europejskim rynku pracy, wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji
w dyplomacji gospodarczej.
Studenci nabywają wiedzę między innymi z zakresu: prawa europejskiego określającego zasady
i przepisy (regulacje) wspólnego rynku, swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału, zakładania
i prowadzenia przedsiębiorstw, przepisów i warunków funkcjonowania wspólnej waluty euro oraz
o zasadach funkcjonowania innych państw członkowskich, z którymi polskie firmy, w tym także
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instytucje administracji publicznej, edukacji, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia nawiązują
kontakty i współpracę.
Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów – kadry różnego szczebla
w przedsiębiorstwach, instytucjach, w tym w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz urzędach
działających zarówno w Polsce, jak i na szeroko rozumianej arenie międzynarodowej.
Absolwenci specjalności znają między innymi zasady: funkcjonowania Unii Europejskiej i jej
instytucji, podejmowania pracy i zakładania przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich,
funkcjonowania unijnych programów i funduszy pomocowych, przygotowywania projektów
dofinansowanych z funduszy unijnych oraz działalności misji dyplomatycznych i innych
wyspecjalizowanych podmiotów mających na celu wspieranie krajowego sektora biznesu.
Wybrane przedmioty:
 makroekonomia,
 rachunkowość,
 statystyka opisowa,
 finanse międzynarodowe,
 międzynarodowe transakcje gospodarcze,
 międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej,
 marketing międzynarodowy,
 prawo europejskie,
 polityka społeczna Unii Europejskiej,
 przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej,
 ochrona własności intelektualnej,
 strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
 fundusze europejskie,
 projekty europejskie dla przedsiębiorstw, otoczenie biznesu,
 dyplomacja i prawo dyplomatyczne,
 publicystyka ekonomiczna.
Kariera po studiach:
 doradca ds. europejskich i pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej,
 doradca ds. szkoleń w zakresie funduszy europejskich (strukturalnych),
 ekspert w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z budżetu unijnego,
 pracownik merytoryczny i administracyjny w polskich urzędach różnego szczebla oraz
instytucjach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski),
 pracownik placówek dyplomatycznych,
 własna działalność gospodarcza z zakresu integracji europejskiej oraz pozyskiwania funduszy
pomocowych.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/specjalnosci,c13903/studiastacjonarne-i-stopnia,c13904/miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze,c402/przedsiebiorstwo-idyplomacja-gospodarcza-w-europie,a1836.html (data dostępu: 09.09.2020)
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https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1268-miedzynarodowe-stosunki-gospodarczeprzedsiebiorstwo-i-dyplomacja-gospodarcza-w-europie (data dostępu: 09.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 biznes międzynarodowy
Biznes międzynarodowy jest kontynuacją kierunku ekonomika handlu zagranicznego,
utworzonego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1966 roku.
Na specjalności studentom przekazywana jest wiedza dotycząca realizacji transakcji
podejmowanych przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu
zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych,
które są stosowane w operacjach na rynku krajowym.
Celem specjalności jest przygotowanie analityków i specjalistów średniego szczebla
zarządzania w firmach i instytucjach prowadzących działalność ponadnarodową, które realizują
zarówno proste operacje handlowe, jak i bardziej złożone przedsięwzięcia inwestycyjne w skali
międzynarodowej. Główny nacisk w programie położono na metody i techniki działania
w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego.
Wybrane przedmioty:
 międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 integracja europejska,
 kraje rozwijające się w gospodarce światowej,
 finanse międzynarodowe,
 międzynarodowe instytucje finansowe,
 podatki w biznesie międzynarodowym,
 analiza ryzyka międzynarodowego,
 analiza ekonomiczna w biznesie międzynarodowym,
 marketing międzynarodowy,
 międzynarodowe badania marketingowe,
 zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym,
 międzynarodowe transakcje gospodarcze,
 prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej,
 protokół dyplomatyczny,
 negocjacje w biznesie międzynarodowym,
 targi i wystawy międzynarodowe.
Kariera po studiach:
 przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą,
 izby handlowe i gospodarcze,
 organizacje administracji krajowej,
 organizacje administracji międzynarodowej (Unii Europejskiej),
 organizacje i instytucje międzynarodowe,
 prowadzenie biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.
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https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/specjalnosci,c13903/studiastacjonarne-i-stopnia,c13904/miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze,c402/biznesmiedzynarodowy,a1780.html (data dostępu: 09.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1268-miedzynarodowe-stosunki-gospodarcze (data dostępu:
09.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

9. GOSPODARKA TURYSTYCZNA
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalność:
 zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Interdyscyplinarny charakter turystyki powoduje, że szczegółowa wiedza z zakresu
mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny przenika się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu
stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości oraz
prawa.
Studenci pogłębiają wiedzę między innymi z zakresu: makroekonomicznych uwarunkowań
rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, zarządzania zasobami firm turystycznych, rynku usług
turystycznych oraz kształtowania funkcji turystycznej regionów. Zapoznają się z teorią i praktyką
funkcjonowania gospodarki turystycznej oraz zarządzania jej podmiotami. Potrafią dokonywać analiz
procesów wpływających na funkcjonowanie gospodarki turystycznej zarówno w mikro-, jak
i makroskali.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach rządowych
i pozarządowych krajowych i międzynarodowych.
Wybrane przedmioty:
 międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 makroekonomia,
 finanse publiczne,
 ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego,
 zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce,
 programowanie i ocena inwestycji w turystyce,
 zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym,
 marketing w turystyce,
 przedsiębiorczość elektroniczna w turystyce,
 zachowania konsumentów na rynku turystycznym,
 badania międzynarodowego rynku turystycznego,
 zarządzanie regionem turystycznym,
 informacja i promocja turystyczna,
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 samorząd lokalny w gospodarce turystycznej.
Kariera po studiach:
 stanowiska
operacyjne,
analityczne
i
menedżerskie
w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne,
 instytucje działające na rzecz rozwoju turystyki,
 własna działalność gospodarcza w sferze turystyki.

średniego

szczebla

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/specjalnosci,c13903/studiastacjonarne-i-stopnia,c13904/gospodarka-turystyczna,c401/zarzadzanie-przedsiebiorstwemturystycznym,a1753.html (data dostępu: 14.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1270-gospodarka-turystyczna-zarzadzanieprzedsiebiorstwem-turystycznym (data dostępu: 14.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

10. INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności:
 analityka gospodarcza
Na specjalności kształceni są specjaliści posiadający kompetencje z zakresu ekonomii,
informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki.
Absolwenci kierunku przygotowani są do wykorzystywania współczesnych technologii
informatycznych do sporządzania profesjonalnych analiz ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw.
Są specjalistami stosującymi zaawansowane metody matematyczno – statystyczne oraz najnowsze
technologie informatyczne do przygotowywania różnorodnych analiz, będących podstawą
podejmowanych decyzji gospodarczych. Zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania
informacją w przedsiębiorstwie, w tym integracji i eksploracji baz danych oraz zasad ich wykorzystania.
Potrafią analizować efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Uzyskują specjalistyczną wiedzę
w zakresie metod optymalizacji długookresowych strategii przedsiębiorstw, współzależności zjawisk
gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych na szczeblu przedsiębiorstw,
regionów i gospodarki narodowej. Poznają metody znajdywania kompromisowych rozwiązań
w sytuacjach konfliktu interesów, stosowania analiz statystycznych i modelowania ekonometrycznego
z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych.
Wybrane przedmioty:
 mikroekonomia,
 makroekonomia,
 rachunkowość finansowa,
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rachunkowość zarządcza,
informatyka ekonomiczna,
technologie informacyjne,
programowanie komputerów,
projektowanie systemów informatycznych,
bazy danych,
sieci komputerowe,
statystyka matematyczna,
dynamika systemów ekonomicznych,
optymalne strategie przedsiębiorstw,
teoria gier,
komputerowe pakiety statystyczne.

Kariera po studiach:
analitycy gospodarczy w:
 przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności,
 firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
 agencjach badań rynku (analityk rynku sprzedaży),
 instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 organach Unii Europejskiej.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/analityka-gospodarcza,a3223.html (data dostępu: 14.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1284-informatyka-i-ekonometria-analityka-gospodarcza
(data dostępu: 14.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 elektroniczny biznes
Specjalność kształcąca menedżerów–informatyków, którzy w twórczy i efektywny sposób
funkcjonują w elektronicznej gospodarce w ujęciu międzynarodowym. Absolwenci specjalności
uzyskują wykształcenie ekonomiczne, a jednocześnie są specjalistami w dziedzinie specyfikowania,
projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach działających
drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych. Nabywają także umiejętności
z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwami, ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw
oraz specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach
międzynarodowych.
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Wybrane przedmioty:
 informatyka ekonomiczna,
 technologie informacyjne,
 programowanie komputerów,
 bazy danych,
 zarządzanie treściami cyfrowymi,
 procesy biznesowe w organizacjach,
 zaawansowane technologie internetowe,
 elektroniczna gospodarka,
 technologie mobilne,
 komunikacja multimedialna,
 zarządzanie projektami,
 elektroniczne negocjacje
 mikroekonomia,
 makroekonomia,
 prawo gospodarcze,
 finanse przedsiębiorstw,
 rachunkowość finansowa,
 analiza finansowa.
Poza niezbędnymi wyjątkami, wykłady i ćwiczenia na specjalności są prowadzone w języku angielskim.
Student może również przygotować pracę dyplomową i magisterską w języku angielsku.
Kariera po studiach:
 firmy konsultingowe,
 firmy informatyczne,
 międzynarodowe korporacje,
 małe i średnie przedsiębiorstwa,
 administracja państwowa,
 praca w strukturach Unii Europejskiej.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/elektroniczny-biznes,a1891.html (data dostępu: 15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1284-informatyka-i-ekonometria-elektroniczny-biznes
(data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 informatyka w gospodarce i administracji
Specjalność przybliża studentom obecnie wykorzystywane technologie informatyczne, a także
trendy ich rozwoju. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów do stosowania rozwiązań
IT w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej. Dla realizacji programu wykorzystywane są
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narzędzia i technologie dostarczane przez światowych liderów branży informatycznej, takich jak SAP,
SAS, czy Microsoft.
Studenci poszerzają swoją wiedzę między innymi z zakresu: wdrażania systemów
informatycznych, bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych, analizy i projektowania
rozwiązań informatycznych dla biznesu i administracji, inżynierii wiedzy, tworzenia serwisów i aplikacji
internetowych i usług sieciowych oraz infrastruktury informatycznej państwa i uwarunkowań
prawnych informatyzacji państwa.
Wybrane przedmioty:
 informatyka w administracji,
 systemy przepływu pracy i pracy grupowej,
 modelowanie procesów biznesowych,
 bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 hurtownie danych,
 informatyczne zarządzanie wiedzą,
 usługi sieciowe.
Poza wyżej wymienionymi przedmiotami obowiązkowymi student ma także możliwość doboru
dodatkowych przedmiotów, zgodnych z jego zainteresowaniami i obraną ścieżką kształcenia.
Kariera po studiach:
 lider informatycznych zespołów projektowych,
 konsultant,
 broker informacyjny,
 analityk informacji,
 projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu,
 projektant serwisów internetowych i usług sieciowych,
 specjalista ds. audytu informatycznego.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/informatyka-w-gospodarce-i-administracji,a1895.html (data dostępu: 15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1284-informatyka-i-ekonometria-informatyka-wgospodarce-i-administracji (data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 inżynieria finansowa
Inżynieria finansowa jest dziedziną, która łączy wiedzę z zakresu finansów, zastosowań
matematyki oraz metod informatyki i ekonometrii. Dostarcza narzędzi do modelowania
i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem
związanym z inwestycjami finansowymi. Studenci uczą się prognozowania cen i ryzyka na rynkach
finansowych. Poznają metody zarządzania ryzykiem inwestycji za pomocą modeli statystycznych
i matematycznych, wyceny skomplikowanych instrumentów finansowych, zaawansowanych technik
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modelowania procesów ekonomicznych i finansowych, w szczególności metod ilościowego zarządzania
ryzykiem. Studenci zaznajamiają się także z: mechanizmami występującymi na rynkach finansowych,
prognozowaniem za pomocą zawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki notowań na
rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji, warunkami ilościowego
zarządzania ryzykiem, wyceną instrumentów pochodnych, budowaniem strategii inwestycyjnych i
strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o istniejące instrumenty pochodne oraz umiejętnością
konstrukcji nowych instrumentów pochodnych oraz modelowaniem i prognozowaniem procesów
ekonomicznych.
Wybrane przedmioty:
 inżynieria finansowa,
 modelowanie zmienności i ryzyka,
 ekonometria finansowa i dynamiczna,
 analiza techniczna,
 instytucje rynku kapitałowego,
 finanse przedsiębiorstw,
 rynek instrumentów pochodnych,
 pośrednictwo finansowe,
 inwestycje alternatywne,
 instytucje i instrumenty rynku finansowego,
 zarządzanie portfelem inwestycji,
 dyskretne modele wyceny instrumentów pochodnych.

Kariera po studiach:
 analityk finansowy,
 analityk gospodarczy,
 menedżer zarządzający portfelem inwestycji,
 menedżer zarządzający ryzykiem,
 makler i doradca finansowy (po uzyskaniu uprawnień).

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-istopnia,c13904/inzynieria-finansowa,a1898.html (data dostępu: 15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-1284-informatyka-i-ekonometria-inzynieria-finansowa
(data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

11. JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU
Studia inżynierskie stacjonarne
Specjalności:
 menedżer produktu
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Na specjalności kształceni są menedżerowie, którzy potrafią tworzyć nowoczesne, elastyczne
i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji
produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie
zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).
Program specjalności łączy interdyscyplinarne podejście do zagadnień tworzenia i zarządzania
portfelem produktów przedsiębiorstwa. Koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania
i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, nadaniu im
odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Duży nacisk położony jest także na
umiejętność zarządzania produktem i marką.
Absolwenci specjalności uzyskują praktyczne umiejętności między innymi z zakresu:
zarządzania produktem, zarządzania marką, prowadzenia badań marketingowych i rynkowych,
przygotowania planu marketingowego, tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
badania zachowań uczestników rynku, komunikacji marketingowej oraz oceny jakości produktu.
Wybrane przedmioty:
 podstawy marketingu,
 badania rynku,
 zachowanie uczestników rynku,
 marketing przemysłowy,
 zarządzanie cenami i dystrybucją,
 komunikacja marketingowa,
 marketing usług.
Kariera po studiach:
 menedżer produktu,
 menedżer marki.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/menedzer-produktu,a90529.html (data dostępu: 15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-2135-jakosc-i-rozwoj-produktu-studia-inzynierskiemenedzer-produktu (data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)

 kształtowanie jakości produktów spożywczych
Na specjalności kształceni są specjaliści ds. jakości żywności. Program nauczania obejmuje
przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania i oceny jakości żywności
z uwzględnieniem właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, a także
technologii pozyskiwania surowców, ich przetwarzania oraz utrwalania.
Studenci poszerzają wiedzę z zakresu systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania
bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości.
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Absolwenci nabywają praktyczne umiejętności dotyczące: oceny jakości żywności
z wykorzystaniem metod sensorycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych i instrumentalnych,
analizy porównawczej produktów żywnościowych, kształtowania jakości żywności, analizy zagrożeń
w produkcji żywności oraz stosowania regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem
żywności. Mogą także prowadzić szkolenia branżowe z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności,
opracowywać specyfikacje oraz standardy jakości, prowadzić nadzór nad procesami produkcyjnymi
i systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oraz zajmować się znakowaniem żywności.
Wybrane przedmioty:
 towaroznawstwo żywności,
 surowce żywnościowe,
 biochemia,
 mikrobiologia,
 kierunki rozwojowe w przemyśle spożywczym,
 innowacje w produkcji mleczarskiej,
 podstawy biotechnologii żywności,
 kształtowanie jakości żywności,
 metody utrwalania żywności,
 tradycyjne i nowoczesne technologie w produkcji napojów alkoholowych,
 jakość usług gastronomicznych,
 systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności,
 zarządzanie jakością,
 statystyczne sterowanie procesem.

Kariera po studiach:
menedżer jakości albo inżynier jakości żywności w:
 przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 przedsiębiorstwach handlowych,
 przedsiębiorstwach usługowych działających w branży spożywczej (m.in. producenci oraz
dystrybutorzy żywności, sieci handlowe),
 centrach badawczych,
 instytucjach sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ksztaltowanie-jakosci-produktow-spozywczych,a90530.html
(data dostępu:15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-2135-jakosc-i-rozwoj-produktu-studia-inzynierskieksztaltowanie-jakosci-produktow-spozywczych (data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)
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 kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Na specjalności kształceni są specjaliści z zakresu oceny jakości wyrobów przemysłowych.
Program nauczania pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy o szerokiej gamie wyrobów
przemysłowych, a także metodach ich oceny, szczególnie poprzez dobór odpowiedniej procedury
badawczej. Obejmuje między innymi identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę
wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i
trwałość.
Studenci uczą się oceny procesów produkcyjnych i sposobów ich prowadzenia zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami. Są zapoznawani z projektowaniem nowego produktu i ulepszaniem
istniejącego. Poznają właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości
użytkowe i bezpieczeństwo.
Absolwenci są przygotowani do prac między innymi w zakresie: oceny jakości wyrobów
przemysłowych na poszczególnych etapach ich cyklu życia, prowadzenia badań wyrobów pod kątem
zgodności z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, w tym samodzielnego wykonywania
ekspertyz towaroznawczych, wdrażania nowoczesnych rozwiązań opakowalnictwa i przechowalnictwa
towarów oraz systemów automatycznej identyfikacji w dziedzinie logistyki.
Wybrane przedmioty:
 towaroznawstwo artykułów przemysłowych,
 towaroznawstwo opakowań,
 automatyczna identyfikacja towarów,
 przechowalnictwo,
 zarządzanie jakością,
 sterowanie jakością w laboratoriach badawczych.
Kariera po studiach:
 działy zaopatrzenia i produkcyjne przedsiębiorstw,
 działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,
 działy kontroli jakości i certyfikacji wyrobów,
 działy logistyki i firmy spedycyjne,
 laboratoria badawcze,
 jednostki handlowe,
 instytucje państwowe i administracyjne.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/ksztaltowanie-jakosci-produktow-przemyslowych,a90532.html
(data dostępu: 15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-2135-jakosc-i-rozwoj-produktu-studia-inzynierskieksztaltowanie-jakosci-produktow-przemyslowych (data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)
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 zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Na specjalności kształceni są eksperci odpowiedzialni za wdrażanie, utrzymanie i rozwój
systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
Studenci poszerzają wiedzę z zakresu projektowania, budowy i wdrażania systemów
zarządzania. Program nauczania koncentruje się na zagadnieniach z zakresu: systemowego zarządzania
jakością, środowiskiem (ISO 14000, EMAS) i bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem, ekonomicznych
aspektów jakości, zarządzania procesowego, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania
projektami, wspomagania informatycznego oraz zarządzania kryzysowego.
Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie: oceny i polepszania efektywności
środowiskowej produktów oraz organizacji, doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem
między innymi metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, zarządzania ryzykiem,
pomiaru satysfakcji klienta oraz elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących
zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
Wybrane przedmioty:
 zarządzanie jakością,
 elementy prawa,
 mikroekonomia,
 makroekonomia,
 ekonomiczne aspekty jakości,
 metody i techniki zarządzania jakością,
 zarządzanie procesowe,
 zarządzanie ryzykiem,
 statystyczne sterowanie procesem,
 system zarządzania środowiskowego,
 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 zarządzanie projektem,
 zintegrowane systemy zarządzania.
Kariera po studiach:
 stanowiska kierownicze, koordynacyjne i wykonawcze związane z wdrażaniem, utrzymaniem
i rozwojem systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/studia-stacjonarne-i-stopnia2019-2020,c13904/zarzadzanie-jakoscia-srodowiskiem-i-bezpieczenstwem,a90531.html
(data dostępu: 15.09.2020)
https://rekrutacja.ue.poznan.pl/#studia-2135-jakosc-i-rozwoj-produktu-studia-inzynierskiezarzadzanie-jakoscia-srodowiskiem-i-bezpieczenstwem (data dostępu: 15.09.2020)
Plan zajęć: https://app.ue.poznan.pl/Schedule/ (data dostępu: 24.08.2020)
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia stacjonarne I stopnia
To kierunek dla osób, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnych sprawności oraz
pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej
i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.
Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent otrzymuje dyplom nauczyciela wychowania
fizycznego oraz kwalifikacje do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, a także legitymację
instruktora wybranej dyscypliny sportu.
Specjalności:
 edukacja przygodowa,
 wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych.
Wybrane przedmioty:
Przedmioty realizowane na kierunku wychowanie fizyczne dzielą się na kilka grup. Są to
przedmioty przygotowania ogólnego, przygotowania w zakresie kształcenia podstawowego,
przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne, w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym, w zakresie dydaktycznym oraz grupa przedmiotów dla specjalności
edukacja przygodowa, a także przedmioty do wyboru. Wybrane przedmioty:
 neurofizjologia,
 teoria i metodyka lekkiej atletyki,
 pedagogika wczesnoszkolna,
 psychologia aktywności sportowej,
 dydaktyka WF,
 projektowanie szkoleń outdoorowych.
Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/WF/WF-I_st-2020-2021-ST_-_Eduk_przyg.pdf data dostępu 10.09.2020 (data dostępu:
09.09.2020)
Uczelnia udostępnia również opisy przedmiotów, które znajdują się w programie studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/index.php/studia-plany-studiow-2/studia-plany-studiow-wf-listing/10studia/66-studia-plany-studiow-wf-opis (data dostępu 10.09.2020)
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Praktyki i obozy studenckie:
 praktyka pedagogiczno-psychologiczna w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin
w semestrze, której celem jest zapoznanie się studenta z wiedzą na temat zagadnień
psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań
opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz poznanie specyfiki
i funkcjonowania szkoły;
 praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej w wymiarze 5 tygodni, której celem
jest bezpośrednie poznanie całokształtu działalności szkoły podstawowej, poznanie zakresu
pracy nauczyciela wychowania fizycznego, bezpośrednie poznanie warunków
do realizacji programu kultury fizycznej. Praktyka realizowana jest na drugim roku studiów;
 praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej realizowana na drugim oraz trzecim roku
studiów, która jest kontynuacją praktyki przygotowującej do wykonywania zawodu
nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Praktyka realizowana łącznie
w wymiarze 120 godzin (60 godzin na drugim roku i 60 godzin na trzecim roku);
 obóz letni i zimowy.
https://www.awf.poznan.pl/pl/wfsir-p-praktyki-wf/wfsir-p-praktyki-wf-program-praktyk
(data dostępu: 09.09.2020)
Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/WF/WF-I_st-2020-2021-ST_-_Eduk_przyg.pdf (data dostępu 09.09.2020)

Kariera po studiach:
Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej
z osobami zdrowymi i z dysfunkcjami. Przykładowe miejsca pracy:
 kluby i stowarzyszenia sportowe na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego,
 ośrodki sportu i rekreacji na stanowisku instruktora sportu i menadżera,
 wydziały kultury fizycznej,
 instytucje publiczne.
https://www.awf.poznan.pl/pl/rekrutacja-kierunki-wf (data dostępu: 09.09.2020)

2. SPORT
Studia stacjonarne I stopnia

Studia adresowane do kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności związane
ze sportem oraz zdobywać kwalifikacje trenerskie. Kierunek sport adresowany jest przede wszystkim
miłośnikom sportu, którzy wiążą z nim swoją aktywność zawodową.
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Wybrane przedmioty:
Przedmioty realizowane na kierunku sport dzielą się na kilka grup: przedmioty przygotowania
podstawowego, kierunkowego, specjalistycznego. Przykłady wybranych przedmiotów:
 zarządzanie i marketing w sporcie,
 biochemia w sporcie,
 neuromotoryka,
 teoria i metodyka wybranej dyscypliny sportu z elementami: anatomii, biochemii,
biomechaniki i fizjologii,
 rozciąganie dynamiczne i statyczne.

Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/S/Sport_I_stopnia__2020-21_ST_.pdf (data dostępu: 18..09.2020)

Uczelnia udostępnia również opisy przedmiotów, które znajdują się w programie studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Opisy%20Przedmiotow/Przedmioty__S_1ST.pdf (data dostępu 10.09.2020)

Praktyki i obozy studenckie:
 praktyka w klubie – 480 godzin do zrealizowania w trakcie studiów,
 obóz letni i zimowy – łącznie 150 godzin do zrealizowania w trakcie studiów.

Kariera po studiach:
Studia umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, także z zakresu zarządzania kadrami,
marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy trenera wybranej dyscypliny
sportu.

3. FIZJOTERAPIA
Studia jednolite magisterskie
Na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii
medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności
praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.
Praktyczne zajęcia odbywają się w ośrodkach medycyny sportowej, poradniach fizjoterapeutycznych,
uzdrowiskach, ośrodkach dla seniorów i szpitalach.
Wybrane przedmioty:
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Przedmioty realizowane na kierunku fizjoterapia dzielą się na kilka grup: biomedyczne podstawy
fizjoterapii, nauki ogólne, podstawy fizjoterapii, fizjoterapia kliniczna, metodologia badań naukowych
oraz autorska oferta uczelni. Przykłady wybranych przedmiotów:
 fizjologia (ogólna, wysiłku fizycznego, bólu, diagnostyka fizjologiczna),
 anatomia funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna,
 komunikacja kliniczna,
 psychologia ogólna, kliniczna i psychoterapia,
 kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
 metody specjalne fizjoterapii (metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowomięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej, manualnej),
 fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych,
 diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu, chorobach wewnętrznych, wieku
rozwojowym.
Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/F/Fizjoterapia_JSM_2020-2021_stacjonarne.pdf (data dostępu: 04.09.2020)
Uczelnia udostępnia również opisy przedmiotów, które znajdują się w programie studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/index.php/studia-plany-studiow-2/studia-plany-studiow-fizjo-listing/10studia/67-studia-plany-studiow-fizjo-opis (data dostępu: 09.09.2020)

Praktyki i obozy studenckie:
 praktyk asystencka – w wymiarze 150 godzin
 wakacyjna praktyka z kinezyterapii – w wymiarze 300 godzin,
 praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – w wymiarze 710 godzin,
 wakacyjna praktyka wybierana – w wymiarze 400 godzin.

Kariera po studiach
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii, bez prawa do wykonywania
zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu
Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.
Absolwenci są przygotowani do pracy w następujących instytucjach:
 przychodniach,
 szpitalach,
 ośrodkach rehabilitacyjnych,
 odnowy biologicznej,
 sanatoriach i gabinetach SPA&Wellness.
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4. TURYSTYKA I REKREACJA
Studia stacjonarne I stopnia
Studenci w trakcie studiów zdobywają wiedzę z nauk społecznych, medycznych, nauk
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, bezpośrednio związanych z pracą zawodową specjalisty
w zakresie turystyki i rekreacji. Po ukończeniu nauki powinni mieć umiejętności przygotowania oferty
turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, organizowania pracy własnej i innych,
praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w pracy zawodowej, pracy w zespole jako jego członek,
a także do pracy samodzielnej.
Absolwent powinien potrafić promować zdrowie przez racjonalne spożytkowanie czasu
wolnego. Powinien posiadać umiejętności planowania, organizowania, a także przeprowadzania zajęć
turystycznych i rekreacyjnych dostosowanych do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań
uczestników. Ponadto powinien mieć specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form
aktywności rekreacyjnej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku
oraz umiejętności przygotowania i realizacji różnych form turystyki.
Specjalności:
 obsługa ruchu turystycznego,
 rekreacja,
 hotelarstwo i gastronomia,
 turystyka kulturowa i kulinarna.
Wybrane przedmioty:
 dziedzictwo przyrodnicze w turystyce,
 podstawy rekreacji,
 obsługa ruchu turystycznego,
 protokół dyplomatyczny,
 zajęcia rekreacyjne,
 podstawy pilotażu i przewodnictwa.
Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/F/Fizjoterapia_JSM_2020-2021_stacjonarne.pdf (data dostępu: 04.09.2020)
Uczelnia udostępnia również opisy przedmiotów, które znajdują się w programie studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/TiR/TIR_I_stopnia_2020-2021_ST_i_NS.pdf data dostępu: 09.09.2020
Praktyki:
 praktyka zawodowa – w wymiarze 210 godzin,
 obóz letni – w wymiarze 90 godzin,
 praktyka specjalnościowa – w wymiarze 510 godzin, zaczyna się od 3 semestru.
Kariera po studiach:
Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia pracy w następujących instytucjach:
44

Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

 przedsiębiorstwach turystycznych,
 hotelach, pensjonatach i obiektach turystyczno-noclegowych,
 kadrze zarządzającej, administracji rządowej i samorządowej.

5. DIETETYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek dietetyka jest odpowiedzią na rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie
zdrowego stylu życia, potrzebę dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Absolwent po ukończeniu studiów
otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu
żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie
tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych, a także
prowadzenia edukacji żywieniowej.
Specjalności:
 dietetyka sportowa,
 dietoprofilaktyka i dietoterapia.
Wybrane przedmioty:
Przedmioty realizowane na kierunku dietetyka dzielą się na grupę przedmiotów ogólnych,
podstawowych, kierunkowych, specjalistycznych oraz grupę przedmiotów do wyboru. Ze względu na
dwie ścieżki specjalizacyjne część realizowanych przedmiotów jest wspólna dla obu specjalności.
Wybrane przedmioty dla specjalności – dietetyka sportowa:
 dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie,
 żywienie w sporcie,
 odnowa biologiczna,
 technologia przygotowywania posiłków dla sportowców.
Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/D/Dietetyka_I_stopnia_2020-2021_stacjonarne_-_DS.pdf
Wybrane przedmioty dla specjalności – dietoprofilkatyka i dietoterapia:







dietoterapia chorób wieku dziecięcego,
dietoterapia w chorobach neurodegeneracyjnych,
dietoterapia w chorobach chirurgicznych i onkologicznych,
produkcja posiłków dietetycznych,
odnowa biologiczna,
podstawy treningu zdrowotnego.

Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/D/Dietetyka_I_stopnia_2020-2021_stacjonarne_-_DiD.pdf
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Praktyki – studenci odbywają w następujących instytucjach:
 poradni dietetycznej,
 szpitalu (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej lub dziale żywienia),
 domu opieki społecznej,
Studenci zobowiązani są również d odbycia praktyki z technologii potraw.
Kariera po studiach - absolwenci studiów mogą podjąć pracę w:
 poradniach żywieniowych,
 szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
 klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem
wiedzy o żywieniu człowieka.

6. TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ
Studia stacjonarne I stopnia
Studia adresowane są do osób posiadających zdolności taneczne, a także osobom, które mają
doświadczenie taneczne zdobyte w zespołach tańca współczesnego i formacjach tanecznych oraz
kandydatom prowadzącym zajęcia z tańca.
Specjalności:
 tancerz choreoterapeuta,
 nauczyciel tańca.
Wybrane przedmioty:
Przedmioty realizowane na kierunku taniec w kulturze fizycznej dzielą się na grupy przedmiotów
ogólnych, podstawowych, kierunkowych, specjalistycznych oraz grupę przedmiotów do wyboru
i przedmiotów dyplomowych. Przykłady wybranych przedmiotów:
 dydaktyka technik świadomości ciała,
 propriocepcja dla tancerzy,
 sterowanie ruchem,
 performance,
 taniec terapeutyczny,
 podstawy tańca klasycznego,
 improwizacja tańca z elementami kontakt improwizacji,
 ruch teatralny i plastyka ruchu.
Program studiów – specjalność tancerz choreoterapeuta:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/TwKF/TwKF_2020-21_ST-_TCh.pdf
Program studiów – specjalność nauczyciel tańca:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/TwKF/TwKF_2020-21_ST-_TN.pdf
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Praktyki:
 w technikach tańca współczesnego – w wymiarze 130 godzin,
 praktyka psychologiczno-pedagogiczna – w wymiarze 30 godzin,
 praktyka dydaktyczna w szkołach tańca, klubach, ośrodkach kultury – w wymiarze 50 godzin,
 praktyka dydaktyczna w placówce oświatowej – w wymiarze 120 godzin,
 praktyki w technikach tanecznych – w wymiarze 150 godzin.
Kariera po studiach - absolwenci studiów przygotowani są do:
 prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych
w ośrodkach kultury,
 prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym w ośrodkach kultury, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora,
 instytucjach prowadzących zajęcia z tańcem w formie terapii zajęciowej.

7. ANIMACJA OSÓB 50+
Studia stacjonarne i stopnia
Studia adresowane są do kandydatów, którzy lubią kontakt z osobami starszymi, lubią
pomagać, preferują pracę kreatywną i aktywną. Studenci przygotowani są do pracy z zakresu animacji,
organizacji wolnego czasu oraz wsparcia rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego osób z grupy
wiekowej 50+.
Wybrane przedmioty:
 seniorzy w społeczeństwie informacyjnym,
 współczesne zalecenia dietetyczne,
 aktywny senior (zajęcia rekreacyjne),
 dietoprofilaktyka,
 komputerowe formy rekreacji osób starszych.
Program studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/files/Plany%20Studi%C3%B3w/Plany%20studi%C3%B3w%2020202021/Ao50+/Animacja_Osb_50_I_stopnia__2020-2021_stacjonarne.pdf (data dostępu: 02.09.2020)
Uczelnia udostępnia również opisy przedmiotów, które znajdują się w programie studiów:
http://dos.awf.poznan.pl/index.php/studia-plany-studiow-2/studia-plany-studiow-animacja50listing/10-studia/102-studia-plany-studiow-animacja50-opis (data dostępu: 02.09.2020)
Kariera po studiach – ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących instytucjach:






stowarzyszeniach senioralnych,
Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
klubach seniora,
prywatnych domach opieki,
instytucjach kulturalnych.
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

1. BIOTECHNOLOGIA
Studia stacjonarne I stopnia
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego poruszania się w obszarze
biologii eksperymentalnej oraz biotechnologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla uzyskania
nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwent posiada wiedzę
z zakresu:
 analiz i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, stosowania technik
biotechnologicznych,
 kierowania przemysłowymi procesami biotechnologicznymi, w tym projektowanie
bioprocesów i bioproduktów,
 oceny zagrożenia dla środowiska związanego ze stosowaną technologią i skuteczne
przeciwdziałanie tym zagrożeniom,
 analizy rynku w zakresie produktów biotechnologicznych.
Wybrane przedmioty:







chemia fizyczna i analiza instrumentalna,
anatomia i fizjologia zwierząt,
anatomia i fizjologia roślin,
genetyka,
biochemia,
mikrobiologia.

Przedmioty fakultatywne:





podstawy produkcji zwierzęcej,
wprowadzenie do biochemii środowiska,
ochrona środowiska,
biomonitoring środowiska.

Kariera po studiach:







przemysł farmaceutyczny,
przemysł spożywczy,
diagnostyka medyczna,
prowadzenie badań z zakresu biotechnologii przemysłowej,
hodowla oraz produkcja roślinna i zwierzęca,
produkcja materiałów nowej generacji.

Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/biotechnologia (dostęp:
21.09.2020)
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2. EKOENERGETYKA
3,5-letnie studia inżynierskie
Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą z obszaru
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony
środowiska. Absolwent posiada m.in. wiedzę z zakresu:
 nauk technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych,
 nauk rolniczych i ochrony środowiska,
 technologii wykorzystania biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz
stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa,
 pozyskiwania biogazu oraz projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni,
 technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych,
 projektowania i eksploatacji farm wiatrowych,
 projektowania i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Wybrane przedmioty:






podstawy geologii i gleboznawstwa,
propedeutyka ekoenergetyki,
energia biomasy,
mikrobiologia z elementami biologii roślin,
technika cieplna.

Kariera po studiach:
 projektowanie oraz produkcja instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a
także związana z nimi działalność usługowa i handlowa,
 zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii,
 doradztwo ekoenergetyczne,
 uprawa roślin energetycznych,
 produkcja paliw z biomasy,
 ochrona środowiska.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/ekoenergetyka (dostęp:
21.09.2020)

3. INFORMATYKA STOSOWANA
3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest nabycie przez absolwentów wiedzy z zakresu twórczego rozwijania
i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w inżynierii rolniczej, a także w szeroko
rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Absolwent posiada wiedzę
z zakresu:
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podstawowych zagadnień chemicznych, biologicznych, matematycznych i fizycznych,
nowoczesnych języków programowania aplikacji komputerowych,
projektowania i administracji baz danych,
kształcenie w zakresie administracji sieci komputerowych,
znajomości programów graficznych oraz zasad nowoczesnego projektowania maszyn
i urządzeń,
 tworzenie i zarządzanie witrynami internetowymi,
 nowoczesnych rozwiązań IT wspomagających złożone procesy technologiczne
w rolnictwie,
 eksploatacji i zarządzania rolniczymi systemami informatycznymi.
Wybrane przedmioty:









sieci komputerowe,
informatyka w technice cieplnej,
technologie i formaty wymiany danych,
algorytmy i struktury danych,
elektrotechnika i elektronika,
programowanie aplikacji komputerowych,
programowanie w systemach CAD,
podstawy konstrukcji maszyn.

Kariera po studiach:







programista i projektant witryn internetowych,
administrator sieci komputerowych,
architekt i administrator baz danych,
sprzedaż oprogramowania maszyn i urządzeń,
programista,
inżynier serwisu technicznego.

Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/informatyka-stosowana
(dostęp: 21.09.2020)

4. INŻYNIERIA ROLNICZA
3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu użytkowania i obsługi technicznej
ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, komunalnej
oraz w przetwórstwie płodów rolnych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych,
 organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi w branży rolniczej oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego,
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 użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w
działalności rolniczej,
 znajomość technik i technologii projektowania oraz produkcji maszyn rolniczych.
Wybrane przedmioty:










botanika z elementami fizjologii roślin,
podstawy gleboznawstwa,
uprawy rolnicze i energetyczne,
podstawy zootechniki i produkcji zwierzęcej,
automatyka,
maszyny uprawowe i siewne,
podstawy konstrukcji maszyn,
agrologistyka,
ekotechnika.

Kariera po studiach:
 doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i
części zamiennych,
 inżynier serwisu technicznego,
 zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
 architektura i administracja baz danych,
 doradca ds. oprogramowania maszyn i urządzeń.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/in%C5%BCynieriarolnicza (dostęp: 21.09.2020)

5. OCHRONA ŚRODOWISKA
3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do ochrony i kształtowania biocenoz,
zapobiegania skutkom niewłaściwej eksploatacji środowiska rolniczo-leśnego oraz jego zagrożeniom
ze strony przemysłu, jak i do prowadzenia działalności organizacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami, techniki ochrony i odnowy gleb, techniki
odnowy jezior, rzek i krajobrazu, technologii wody i ścieków,
 identyfikacji i monitorowania zagrożeń dla środowiska,
 biogeochemii ekosystemów,
 organizacji ochrony środowiska,
 podejmowania działań zmierzających do przywrócenia równowagi przyrodniczej.
Wybrane przedmioty:
 chemia ogólna,
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biologia roślin i genetyka,
meteorologia i klimatologia,
mikrobiologia ogólna,
zarządzanie środowiskiem,
hydrologia i gospodarka wodna,
rośliny energetyczne,
fitosocjologia i waloryzacja siedlisk,
ekologia i ochrona przyrody,
grafika inżynierska i podstawy planowania,
organizacja ochrony środowiska,
przyrodnicze podstawy i skutki nawożenia.

Kariera po studiach:







administracja państwowa i samorządowa,
zakłady gospodarki komunalnej,
ekspert/doradca środowiskowy,
Inspekcja Ochrony Środowiska,
jednostki naukowo-badawcze,
działy ds. ochrony środowiska przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zakładane efekty kształcenia oraz
%C5%9Brodowiska (dostęp: 21.09.2020)

plan

studiów:

https://puls.edu.pl/kierunek/ochrona-

6. ROLNICTWO
3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnej agrotechniki i zrównoważonego rozwoju.
Można się specjalizować w agronomii, hodowli roślin i nasiennictwie lub ochronie roślin. Absolwent
posiada m.in. wiedzę z zakresu:
 uprawy roli i roślin, nasiennictwa, ochrony roślin, łąkarstwa, mikrobiologii,
gleboznawstwa, genetyki i hodowli roślin, chemii rolnej iyp.,
 technologii produkcji rolniczej i eksploatacji środków technicznych,
 ekonomii, finansów, handlu i informatyki,
 zarządzania przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i kompleksu gospodarki
żywnościowej,
 zarządzania przedsiębiorstwami zajmujących się skupem i obrotem produktami rolniczymi.
Wybrane przedmioty:
 fizyka z elementami biofizyki,
 morfologia i systematyka roślin,
 fizjologia roślin,
52

Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy










gleboznawstwo,
chów zwierząt,
agrometeorologia,
żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
technika rolnicza,
agroekologia,
gospodarka wodna,
systemy rolnictwa.

Kariera po studiach:
 prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 zarządzanie przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i całego kompleksu
gospodarki żywnościowej,
 administracja rolna,
 doradztwo rolnicze,
 stacje hodowli roślin i oceny odmian roślin uprawnych,
 instytucje naukowo-badawcze.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/rolnictwo (dostęp:
21.09.2020)

7. LEŚNICTWO
3,5 letnie studia inżynierskie
Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w jednostkach administracji Lasów
Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach oraz
w firmach związanych z leśnictwem, w tym w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu specjalności
nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.
Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku, absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Uczelnia oferuje
również możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich (1,5 roku) oraz doktoranckich. Studia
magisterskie uczniowie mogą kontynuować na dwóch kierunkach:
1. Ochrona Przyrody - absolwenci otrzymają stopień zawodowy magistra ochrony przyrody
i będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: regionalne dyrekcje
ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody
w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy
promocyjne), parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych, jednostki
zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów
ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostki
administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska), urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty
ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska.
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2. Leśnictwo. Podczas studiów magisterskich na tym kierunku uczniowie wybierają jedną
z trzech specjalności:
 Gospodarka Leśna (wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne,
absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania
i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej;
pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac
leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz
wyników działalności gospodarczej w leśnictwie),
 Gospodarka Leśna z Łowiectwem (absolwent posiada wiedzę m.in. o surowcu drzewnym,
budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i
stosowanych
zabiegów
gospodarczych.
Posiada
rozszerzoną
wiedzę
o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz
do pozyskania, zrywki, wywozu drewna oraz handlem drewnem),
 Gospodarka Leśna z rynkiem drzewnym (absolwent posiada wiedzę
w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt
w ekosystemach oraz o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej
gospodarki leśnej. Ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i
jakość życia człowieka).
Wybrane przedmioty:











dendrologia,
ochrona lasu,
podstawy łowiectwa,
urządzanie lasu,
transport leśny,
inżynieria leśna,
fitosocjologia,
szkółkarstwo leśne,
techniki hodowli lasu,
genetyka drzew.

Kariera po studiach:
 parki narodowe i krajobrazowe oraz przedsiębiorstwa związane z leśnictwem, usługami
leśnymi i urządzaniem lasu,
 administracja Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz jednostki administracji Lasów
Państwowych,
 ośrodki badawcze i naukowe,
 szkolnictwo – pod warunkiem ukończenia dodatkowo specjalności nauczycielskiej.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/le%C5%9Bnictwo
(dostęp: 21.09.2020
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8. BIOLOGIA STOSOWANA
Studia stacjonarne I stopnia
Celem kształcenia jest poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania
organizmów żywych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie biologii stosowanej zwierząt i roślin,
zootechniki,
rybactwa
oraz
podstawowych
nauk
biologicznych.
Zdobytą
wiedzę
może wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Wybrane przedmioty:








ochrona przyrody,
histologia kręgowców,
genetyka molekularna i podstawy biotechnologii,
fizjologia roślin i zwierząt,
zoologia systematyczna,
botanika ogólna i systematyczna,
chemia ogólna i organiczna.

Kariera po studiach:









ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne,
parki krajobrazowe i parki narodowe,
jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne oraz laboratoria badawcze lub diagnostyczne,
przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
zakłady hodowli zwierząt i roślin,
administracja, organizacje pozarządowe,
redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/biologia (dostęp:
21.09.2020)

9. WETERYNARIA
5-cio letnie studia jednolite magisterskie
Celem kształcenia jest zdobycie przez absolwenta szerokiej wiedzy z zakresu nauk
weterynaryjnych umożliwiającej wykonywanie zawodu lekarza weterynarii. Absolwent będzie mógł:
dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt,
wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne,
a także prowadzić szereg czynności z zakresu nadzoru weterynaryjnego. Studia kończą się uzyskaniem
dyplomu lekarza weterynarii.
Wybrane przedmioty:
 neurologia psów i kotów,
 prawodawstwo, doświadczenia i procedury z wykorzystaniem zwierząt,
 kardiologia koni,
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endokrynologia weterynaryjna,
choroby zwierząt nieudomowionych,
ekonomika weterynaryjna,
choroby zwierząt futerkowych,
choroby ptaków,
diagnostyka chorób genetycznych.

Kariera po studiach:







weterynarz w przychodniach weterynaryjnych,
przy produkcji i dystrybucji leków weterynaryjnych,
inspekcja weterynaryjna,
w laboratoriach diagnostycznych,
instytucje naukowo-badawcze i doradcze,
własna działalność gospodarcza.

Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/weterynaria-studiajednolite-magisterskie (dostęp: 21.09.2020)

10.

ZOOTECHNIKA

3,5 letnie inżynieryjne
Celem kształcenia jest zdobycie przez absolwenta gruntownej wiedzy z zakresu chowu
i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji
roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania
zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności
gospodarczej. Zootechnika jest kierunkiem inżynierskim, studia trwają siedem semestrów, do wyboru
są dwie specjalności:
 Hodowla zwierząt. Plan studiów http://www1.up.poznan.pl/animal/wpcontent/uploads/2014/12/Plan-studi%C3%B3w-stacjonarnych-I-stopnia-Hodowlazwierz%C4%85t.pdf (dostęp: 21.09.2020)
 Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Plan studiów:
http://www1.up.poznan.pl/animal/wp-content/uploads/2014/12/Plan-studi%C3%B3wstacjonarnych-I-stopnia-Hodowla-zwierz%C4%85t-wolno%C5%BCyjacych-iamatorskich.pdf (dostęp: 21.09.2020)
Kariera po studiach:
 administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem,
 doradca w zakresie rolnictwa, nadzoru hodowlanego,
 praca w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i
produktami pochodzenia zwierzęcego,
 prowadzenie gospodarstwa rolniczego.
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

Zakładane efekty kształcenia: https://puls.edu.pl/kierunek/zootechnika (dostęp: 21.09.2020)

11.

TECHNOLOGIA DREWNA

3,5 letnie inżynieryjne
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu: nauk o drewnie;
mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców
drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi,
urządzeń transportowych; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej oraz systemów
projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.
Absolwent jest przygotowany do udziału w projektowaniu i realizacji procesów
technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa
surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; wykonywania prac
wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; nadzoru
eksploatacji maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna
i tworzyw drzewnych;
Na drugim roku trwania tych studiów, dokonuje się wyboru specjalności. Do wyboru są:
 mechaniczna technologia drewna (specjalizacja skoncentrowana na wszelkich
procesach obróbki oraz zabiegach powiązanych z obsługą narzędzi i obrabiarek),
 chemiczna technologia drewna (specjalizacja skoncentrowana na procesach
chemicznych wykorzystywanych w przemyśle celulozowym, w którym dominuje
papiernictwo).
Wybrane przedmioty:










podstawy produkcji leśno-drzewnej,
pierwiastkowy przerób drewna,
podstawy konstrukcji maszyn,
podstawy CAD,
tworzywa drzewne,
podstawy modyfikacji drewna,
uszlachetnianie powierzchni drewna,
ochrona i konserwacja drewna,
urządzenia produkcyjne.

Kariera po studiach:
 praca w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego oraz
związanych z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki produktów
drzewnych,
 jako sprzedawca tworzyw drzewnych,
 jako konsultant ds. obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych,
 w jednostkach zajmujących się badaniami w zakresie obróbki i przetwórstwa oraz
technologii mebli i wyrobów z drewna,
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 w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz akredytacyjnych i
atestacyjnych związanych z technologią drewna,
 przy organizacji procesów produkcyjnych i procesów pracy,
 w jednostkach związanych z ekonomiką drzewnictwa.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/technologia-drewna
(dostęp: 21.09.2020)

12.

PROJEKTOWANIE MEBLI

3,5 letnie inżynieryjne
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę związaną z projektowaniem,
konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz.
Absolwent zna etapy procesu projektowego: koncypowanie, makietowanie, modelowanie, techniki
wizualizacji, zapis konstrukcji, obliczenia wytrzymałościowe, zapisy struktury i technologii wytwarzania
w systemach informatycznych zarządzania, symulacja procesu wytwarzania i realizacja mebla w skali.
Zna metody zarządzania procesami produkcji. Jest zorientowany w tendencjach projektowania,
wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać.
Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna
uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową.
Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa, meblarstwa potrafi
przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki,
konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy
odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać
optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył
umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z
zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować
samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych,
ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy
zespołowej.
Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada
odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować
i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Absolwent rozumie znaczenie i
wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego
dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie
meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę
dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego.
Wybrane przedmioty:





komputerowe zintegrowane zarządzanie,
technologie mebli szkieletowych,
pracownia projektowania,
technologie mebli skrzyniowych,
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techniki komputerowe w projektowaniu mebli,
konstrukcje stolarki drewnianej,
narzędzia i obrabiarki,
ergonomia,
pracownia CAD,
rysunek techniczny,
materiałoznawstwo.

Kariera po studiach:
 projektant wyrobów meblarskich,
 przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli oraz zarządzanie procesem produkcyjnym,
 sprzedaż i dystrybucja mebli.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/projektowanie-mebli
(dostęp: 21.09.2020)

13.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nauk
przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy
zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności
kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi
i biologicznymi człowieka.
Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów
architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami
zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich
wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach
architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową
i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami
uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
Wybrane przedmioty:












normowanie i kosztorysowanie inwestycji,
projektowanie obiektów architektury krajobrazu,
historia ogrodów i podstawy rewaloryzacji założeń ogrodowych,
pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu,
projektowanie systemów nawadniania,
rośliny ozdobne w przestrzeni miejskiej,
gospodarka przestrzenna,
rośliny ozdobne zielone;
inżynieria i instalacje ogrodnicze,
formy przestrzenne,
zasady projektowania krajobrazu.
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Kariera po studiach:
 jako projektant w pracowniach projektowych,
 w urzędach miejskich i gminnych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
 w ogrodach botanicznych o dendrologicznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się
urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonych,
 w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska,
 w przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń
ogrodowych,
 projektowanie, budowa i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu na zasadach własnej
działalności gospodarczej.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/architektura-krajobrazu
(dostęp: 21.09.2020)

14.

OGRODNICTWO

3,5 letnie studia inżynierskie
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii
produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie
ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest zaznajomiony z podstawami prawa
w odniesieniu do działalności gospodarczej a także zna metody analizy ekonomicznej, organizacji
i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.
Wybrane przedmioty:









rośliny i grzyby lecznicze,
projektowanie terenów zielonych,
technologia produkcji drzew i krzewów,
szkółkarstwo roślin ozdobnych,
jakość i wartość biologiczna owoców i warzyw,
rekultywacja terenów zdegradowanych,
choroby uprawnych roślin zielnych, drzew i krzewów,
tworzenie i prowadzenie małej firmy.

Kariera po studiach:
 szkółki roślin ozdobnych i sadowniczych,
 praca związana z produkcją i dystrybucją nasion,
 centra i giełdy ogrodnicze oraz przedsiębiorstwa związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów
zieleni,
 stacje doświadczalne i hodowlane,
 doradztwo w zakresie ogrodnictwa,
 jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz kształtowania terenów
zieleni,
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
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Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/ogrodnictwo (dostęp:
21.09.2020)

15. DIETETYKA
Studia stacjonarne I stopnia
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu żywienia człowieka
zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Program kształcenia na kierunku
Dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację
Stowarzyszenia Dietetyków.
Absolwent jest przygotowany do:
 planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją,
 oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz
produkcji potraw,
 oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego.
Wybrane przedmioty:










chemia żywności,
fizjologia człowieka,
mikrobiologia ogólna i żywności,
parazytologia,
analiza i ocena jakości żywności,
podstawy żywienia człowieka,
żywienie człowieka,
higiena i toksykologia żywności,
podstawy klinicznego zarysu chorób.

Kariera po studiach:
 dietetyk w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej lub poradni dietetycznej,
 przedsiębiorstwa zajmujące się poradnictwem w zakresie dietetyki oraz upowszechnianiem
wiedzy o żywności i żywieniu,
 instytucje naukowo-badawcze,
 instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego,
 własna działalność gospodarcza.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/dietetyka (dostęp:
21.09.2020)
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

16. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
3,5 letnie studia inżynierskie
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu wytwarzania, przechowywania
oraz przetwarzania surowców i produktów spożywczych, a także kontroli jakości produktów
spożywczych i systemów zarządzania jakością żywności.
Absolwent jest przygotowany do:





analizowania cyklu produktu,
oceny produktu i procesu jego wytworzenia na środowisko,
oceny wyboru technologii i materiałów inżynierskich w kontekście danego zastosowania,
oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych za pomocą metod laboratoryjnych.

Wybrane przedmioty:











chemia ogólna i nieorganiczna,
ekonomia i zarządzanie,
podstawy biofizyki,
propedeutyka wiedzy o jakości i bezpieczeństwie żywności,
surowce pochodzenia roślinnego i surowce pochodzenia zwierzęcego,
podstawy analizy i oceny jakości żywności,
prawo żywnościowe z elementami prawa cywilnego,
bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności,
podstawy toksykologii,
opracowanie i komercjalizacja nowych produktów żywieniowych.

Kariera po studiach:
 kontroler jakości produktów spożywczych,
 praca w laboratoriach analitycznych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych związanych z
żywnością,
 praca w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności,
 praca w urzędach celnych.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/jako%C5%9B%C4%87-ibezpiecze%C5%84stwo-%C5%BCywno%C5%9Bci (dostęp: 21.09.2020)

17.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA:

3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk
technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Absolwent jest specjalistą
w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Umie organizować
produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna
zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych
z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu
procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

Wybrane przedmioty:







ogólna technologia żywności,
biochemia składników żywności,
podstawy żywienia człowieka,
technologia gastronomiczna i towaroznawstwo,
sterowanie jakością i optymalizowaniem procesów produkcyjnych,
podstawy dietetyki.

Kariera po studiach:







w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności,
zakłady zajmujące się żywieniem zbiorowym,
doradztwo w zakresie poradnictwa i upowszechniania wiedzy o żywności i żywieniu,
laboratoria analityczne,
ośrodki badawczo-rozwojowe i instytucje naukowo-badawcze,
praca jako kontroler jakości produktów spożywczych.

Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/technologia%C5%BCywno%C5%9Bci-i-%C5%BCywienie-cz%C5%82owieka (dostęp: 21.09.2020)

18. GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY
3,5 letnie studia inżynierskie
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu
geotechnologii i geoinformacji, logistyki transportu wodnego, wodnego transportu śródlądowego,
budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego oraz modelowania hydrodynamicznego przepływów wód
podziemnych i powierzchniowych. Większość zajęć jest prowadzona w sposób praktyczny i w ramach
przedmiotów kierunkowych. Dodatkowo, w program studiów wpisane są unikalne i bezpłatne kursy
np. Geomatyka, AUTOCAD, ArcGIS, Python, HYDRUS, Systemy pomiarowe, a dla najlepszych studentów
także kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOS z licencją pilota. Wszystkie kursy prowadzone są przez
wiodące na rynku firmy, które kładą nacisk na umiejętności praktyczne. Dzięki temu, absolwenci
posiadają nie tylko wiedzę, ale również umiejętności, które z pewnością ułatwią absolwentowi
rozpoczęcie pracy związanej z kierunkiem studiów od razu po ich zakończeniu. Do dyspozycji
studentów są również laboratoria DRONELAB i KOMPLAB wyposażone w nowoczesne
oprogramowanie projektowe i inżynierskie. Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych
dotyczących inżynierii hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanych.
Wybrane przedmioty:









rysunek techniczny i geometria wykreślana,
geomatyka,
geologia z hydrogeologią,
ochrona środowiska, ochrona wód,
hydraulika z elementami hydromechaniki,
zastosowanie dronów do pozyskiwania danych przestrzennych,
hydrologia inżynierska,
małe elektrownie wodne,
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
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 ocena oddziaływania inwestycji hydrologicznych na środowisko,
 komputerowe modelowanie przepływów.
Kariera po studiach:
 doradca w zakresie geotechnologii, hydrotechniki oraz transportu wodnego,
 projektant urządzeń hydrotechnicznych,
 praca związana z utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotechnicznych oraz logistyką
transportu wodnego,
 praca związana z projektowa i wykonawcza związana z geotechnologią i budownictwem
wodnym,
 rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej,
 ośrodki badawcze zajmujące się geotechnologią, hydrotechniką oraz transportem wodnym,
 urzędy, administracja państwowa i samorządowa.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/geotechnologiehydrotechnika-transport-wodny (dostęp: 21.09.2020)

19. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta studiów licencjackich w wiedzę z zakresu
przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a także wiedzę ekonomiczną,
przyrodniczą, społeczną, a absolwenta studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze
technicznym.
Absolwent jest przygotowany do:
 kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami
cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju
zrównoważonego,
 współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych,
 opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych planowania
rozwoju infrastruktury technicznej,
 planowania rozwoju usług uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska
udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz
współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego.

Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do:
 opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji
przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form
zagospodarowania,
 pracy w pracowniach projektowych.
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Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

Wybrane przedmioty:








projektowanie terenów zieleni miejskiej,
planowanie infrastruktury technicznej,
gospodarka nieruchomościami,
rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
gospodarka wodna,
analiza finansowa gmin,
zarządzanie finansami lokalnymi.

Kariera po studiach:
 zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym,
 jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 agencjach rozwoju,
 agencjach nieruchomości,
 firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.
Zakładane efekty kształcenia oraz
przestrzenna (dostęp: 21.09.2020)

20.

plan

studiów:

https://puls.edu.pl/kierunek/gospodarka-

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA:

3,5 letnie inżynieryjne
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu podstaw nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej
i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych.
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania,
wykonywania i eksploatacji:







obiektów inżynierii i gospodarki wodnej,
obiektów i systemów ochrony przed powodzią i suszą,
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych,
obiektów hydrotechnicznych i regulacji cieków,
systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą.

Absolwent powinien również znać zasady dotyczące:
 rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii
i gospodarki wodnej,
 interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne,
 kształtowania środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 ochrony siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi
i antropogenicznymi,
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optymalizacji warunków glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i leśnej,
jakościowej i ilościowej ochrony zasobów wodnych,
rekultywacji i remediacji środowiska glebowego i wodnego,
stosowania nowoczesnych narzędzi inżynierskich a także ustawicznego samokształcenia.

Wybrane przedmioty:







systemy wodne w rolnictwie,
adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu,
zrównoważony rozwój w gospodarce wodnej,
ekonomika i zarządzanie w inżynierii i gospodarce wodnej,
rolnicze podstawy kształtowania środowiska,
budownictwo wodne.

Kariera po studiach:
 administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej,
 przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i wykonywaniem urządzeń wodnomelioracyjnych, instalacji sanitarnych oraz budownictwa wodnego,
 zakłady komunalne,
 instytucje zajmujące się nadzorem i eksploatacją urządzeń wodnych oraz zintegrowanym
zarządzaniem środowiskowym,
 fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/in%C5%BCynieria-igospodarka-wodna (dostęp: 21.09.2020)

21. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
3,5 letnie inżynierskie
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu podstaw nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej
i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien posiadać: wiedzę z
zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; umiejętności rozwiązywania problemów
o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz
obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie
odpowiedzialności za swoje działania.
Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa
i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów
diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Wybrane przedmioty:







zastosowanie geoinformacji w inżynierii środowiska,
przestrzenna ocena gleb w zakresie kształtowania środowiska,
kanalizacja terenów niezurbanizowanych,
budowle piętrzące,
zanieczyszczenia i ochrona atmosfery,
ekonimika i zarządzanie w inżynierii środowiska,
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 prawo wodne.
Kariera po studiach:
 specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska,
 praca w przedsiębiorstwach instalacyjnych i wykonawczo-budowlanych,
 praca w przedsiębiorstwach oferujących usługi projektowe i budowlane w zakresie
inżynierii środowiska,
 instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem,
 ośrodki badawcze,
 przedsiębiorstwa zajmujące się konsultingiem i kontrolą środowiska.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/in%C5%BCynieria%C5%9Brodowiska (dostęp: 21.09.2020)

22.

EKONOMIA

Studia stacjonarne I stopnia
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę ekonomiczną oraz praktyczne
przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania
zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania
analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji
osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy
w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach
operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej
przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Wybrane przedmioty:








ekonomia sektora publicznego,
zarządzanie przedsiębiorstwem ogrodniczym,
logistyka w przedsiębiorstwie agrobiznesu,
gospodarka regionalna,
zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych,
systemy informatyczne w rachunkowości,
bankowość.

Kariera po studiach:
 jednostki administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucje samorządowe,
 banki, biura rachunkowe, agencje płatnicze (Agencja Rynku Rolnego, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
 przedsiębiorstwa przemysłowe (w tym przemysłu rolno-spożywczego), przedsiębiorstwa
i gospodarstwa rolne,

67

Informator o kierunkach studiów i specjalnościach realizowanych na poznańskich uczelniach wyższych:
Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Przyrodniczy

 handel hurtowy i detaliczny – krajowy i zagraniczny, giełdy towarowe i papierów
wartościowych,
 własna działalność gospodarcza i inne.
Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów: https://puls.edu.pl/kierunek/ekonomia (dostęp:
21.09.2020)

23. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia stacjonarne I stopnia
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną dla każdego ekonomisty
– pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym - z zakresu finansów i rachunkowości.
Absolwenci poznają rzeczowe i finansowe oraz prawne uwarunkowania działalności gospodarczej
różnych jednostek. W trakcie studiów nabywają umiejętności w zakresie:





















znajomości zasad pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych,
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami i międzynarodowymi
standardami rachunkowości,
analizowania bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
przygotowywania i oceniania planów finansowych i inwestycyjnych,
interpretowania i analizowania wyników finansowych przedsiębiorstwa,
przygotowywania planów finansowych firmy,
kształtowania prawidłowej struktury kapitałów przedsiębiorstwa,
zarządzania finansami w krótkim i długim okresie,
oceniania projektów inwestycyjnych,
przygotowywania pakietu działań związanych z monitoringiem kosztów,
znajomości zasad funkcjonowania systemu prawa i rozumienia przepisów prawnych,
rozumienia zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego,
interpretowania i analizowania systemów podatkowych,
znajomości finansów UE oraz systemów wdrażania funduszy UE w Polsce,
znajomości mechanizmów działania banku centralnego, zasad funkcjonowania rynków
finansowych oraz systemów pieniężnych,
znajomości podstaw produkcji rolniczej – roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej,
znajomości podstaw przetwórstwa rolno-spożywczego oraz towaroznawstwa,
znajomości ekonomiki organizacji gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przemysłu rolnospożywczego, handlu rolniczego, usług w agrobiznesie, ekonomii obszarów wiejskich,
czynnego posługiwania się techniką komputerową.

Wybrane przedmioty:






fundusze pożyczkowe na rozwój podmiotów gospodarczych,
marketing usług finansowych,
wycena nieruchomości,
analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
rynki finansowe,
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systemy informatyczne w rachunkowości,
ubezpieczenia,
finanse publiczne,
polityka gospodarcza,
mikroekonomia,
makroekonomia,
rachunkowość finansowa.

Kariera po studiach:















działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych
(w szczególności tych, związanych z przemysłem rolno-spożywczym),
biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego
i inwestycyjnego, biurach rachunkowych prowadzących księgowość dla rolników,
podmiotach sektora finansów publicznych (urzędach i izbach skarbowych, Regionalnych Izbach
Obrachunkowych, urzędach administracji samorządowej),
jednostkach administracji państwowej – lokalnej i centralnej,
ośrodkach i firmach doradztwa ekonomiczno–rolniczego,
lokalnych i Wojewódzkich Biurach Rachunkowych zajmujących się zbieraniem danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Polski FADN),
instytucjach pozarządowych (np. na obszarach wiejskich),
bankach i innych instytucjach finansowych, np. bankach spółdzielczych, agencjach płatniczych
(Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) domach
maklerskich, funduszach (inwestycyjnych, powierniczych, emerytalnych, poręczeniowych),
instytucjach sektora ubezpieczeniowego,
strukturach UE,
agencjach rozwoju regionalnego,
izbach gospodarczych i rolniczych,
własnym przedsiębiorstwie.

Zakładane efekty kształcenia oraz plan studiów:
https://puls.edu.pl/kierunek/finanse-i-rachunkowo%C5%9B%C4%87 (dostęp: 21.09.2020)
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