
Kierunki  studiów dla  klasy  GEO-EKONOMICZNEJ 

NAZWA 
KIERUNKU 

CHARAKTERYSTYKA PRACA 

geografia Geografia to nauka zajmująca się badaniem 

procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych,  

występujących w środowisku geograficznym. 

- w instytucjach i urzędach 

zajmujących się wykorzystaniem 

zasobów, ochroną i kształtowaniem 

środowiska geograficznego. 

-w  jednostkach gospodarczych, 

planistycznych, administracji 

publicznej oraz w instytucjach 

oświatowych. 

geologia Jest to nauka, która zajmuje się badaniem Ziemi, 

jej budowy, własności, historii i procesów w niej 

zachodzących. Studia pozwalają na zdobycie 

wiedzy na temat budowy Ziemi oraz procesów 

geologicznych. 

- w gałęziach przemysłu i usług 

związanych z budownictwem, ochroną 

środowiska, poszukiwaniem wody dla 

celów pitnych i przemysłowych i 

ochroną jej zasobów, poszukiwaniem 

złóż surowców  naturalnych, 

 - w  kopalniach. 

górnictwo i 
geologia 

Górnictwo i geologia jest kierunkiem łączącym w 

sobie wiedzę z zakresu nauk o ziemi, nauk 

matematycznych i technicznych. 

- w projektowaniu i prowadzeniu ruchu 

zakładu górniczego,  

-w robotach geologicznych i 

mierniczych,  

-w  prowadzeniu robót w celu ochrony 

terenów górniczych, 

ekonomia Zadaniem ekonomistów jest gospodarowanie 

zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. 

Oznacza to, między innymi, umiejętność 

przeprowadzania analizy dostępnych lub 

tworzonych informacji, które mają służyć 

podejmowaniu racjonalnych decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-w przedsiębiorstwach, organizacjach i 

instytucjach, głównie na stanowiskach 

operacyjnych bądź pomocniczych  w 

kraju lub  za granicą ,w banku w 

towarzystwie ubezpieczeniowym, w 

funduszach inwestycyjnych, w 

samorządąch  lokalnych, 

 

finanse i 
rachunkowość 

Celem studiów na kierunku finanse i 

rachunkowość jest przekazanie studentom 

konkretnych umiejętności umożliwiających 

prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie 

sukcesu na szczeblach kierowniczych w różnych 

firmach z uwzględnieniem instytucji 

finansowych i bankowych. 

 

 

 

- specjalista zarządzania finansami, 

specjalista rachunkowości ,  doradca 

finansowy i inwestycyjny, doradca 

podatkowy w placówkach bankowych, 

maklerskich,biurach rachunkowych 

 

gospodarka 
przestrzenna 

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę 

z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, 

przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów 

inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze 

technicznym. 

 

 

 

-w zespołach przygotowujących 

opracowania i dokumenty planistyczne 

na poziomie lokalnym, regionalnym i 

krajowym, w pracowniach 

projektowych, w jednostkach 

administracji samorządowej i rządowej 
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informatyka i 
ekonometria 

Absolwent powinien dysponować podstawową 

wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko 

rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; 

znać metody i narzędzia matematyczne, 

statystyczne i ekonometryczne niezbędne do 

analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i 

makroekonomicznej. 

 - we wszystkich podmiotach 

gospodarczych i instytucjach, w 

których wymagane jest stosowanie 

narzędzi matematycznych, 

statystycznych, ekonometrycznych i 

informatycznych. 

geodezja i 
kartografia 

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach 

którego przekazywana jest wiedza z zakresu 

wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, 

przedstawiania ich na mapie, a także badania i 

pomiarów deformacji Ziemi. 

-w firmach zajmujących się 

budownictwem, w firmach 

geodezyjnych, w górnictwie, w 

przedsiębiorstwach poszukujących 

złoża surowców 

ochrona 
środowiska 

Absolwent posiada  interdyscyplinarną wiedzę 

ogólną z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych i nauk o środowisku, a 

inżynierskich – z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych 

lub leśnych. Powinien rozumieć i umieć 

analizować procesy dokonujące się w przyrodzie 

oraz wpływ człowieka na środowisko. znać 

podstawowe procesy technologiczne, w 

szczególności procesy przyjazne środowisku, a 

także posiadać umiejętność prowadzenia prac 

laboratoryjnych oraz bezpiecznej organizacji tych 

prac. 

-w instytucjach badawczych, w 

laboratoriach, na stacjach badania 

środowiska, w organizacjach 

ekologicznych, w parkach narodowych 

i krajobrazowych. 

logistyka Logistyk posiada  wiedzę  z zakresu 

funkcjonowania nowoczesnych systemów 

logistycznych oraz podstaw  nauk 

ekonomicznych, organizacji i zarządzania, 

posiadają umiejętności menedżerskie oraz 

dotyczące rozwiązywania problemów 

logistycznych za pomocą metod i technik 

inżynierskich 

 

 

 

 

 

-w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 

w przedsiębiorstwach logistycznych,     

- w  jednostkach projektowych i 

doradczych zajmujących się logistyką,  

w jednostkach gospodarczych  

architektura 
krajobrazu 

Architektura krajobrazu jest dziedziną  

nauki związaną z kształtowaniem życiowej 

przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, 

elementów wodnych i architektonicznych oraz z 

uwzględnieniem rozmaitych czynników, które 

tworzą charakter otaczającego krajobrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przy wykonywaniu prac 

inwentaryzacyjnych terenowych 

obiektów krajobrazowych,                    

-  przy pełnienia funkcji pomocniczych 

w strukturach administracji 

samorządowej,                                       

- przy budowie i pielęgnowaniu 

obiektów architektury krajobrazu i 

elementów ich wyposażenia,                 

- przy zarządzaniu jednostkami 

zajmującymi sią projektowaniem,          

- przy budowie i pielęgnacji obiektów 

architektury krajobrazu oraz 

współpracy z innymi specjalistami 

uczestniczącymi w projektowaniu,             

- przy budowie i pielęgnacji obiektów 

architektury krajobrazu. 

nawigacja Absolwent  studiów   posiada  umiejętności 

posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: 

obiektów, środków transportu i komunikacji. 

 

 

- absolwenci po odbyciu odpowiedniej 

praktyki morskiej mogą uzyskać 

międzynarodowe uprawnienia do 

pełnienia funkcji oficerskich w dziale 

pokładowym na statkach morskich.      
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-   absolwenci są  przygotowani do 

zadań związanych z szeroko 

rozumianym bezpieczeństwem ludzi, 

obiektów i środowiska. Naturalne 

miejsca pracy m. in. w jednostkach 

żeglugi śródlądowej i morskiej, w 

lotnictwie. 

zarządzanie i 
inżynieria 
produkcji 

Absolwenci są przygotowani m.in. do 

zarządzania procesami produkcyjnymi w 

wybranym zakresie inżynierii produkcji, 

projektowania nowych i nadzorowania 

istniejących procesów i system ó produkcyjnych i 

eksploatacyjnych, nadzorowania, doboru i 

szkolenia personelu, zarządzania kosztami, 

finansami i kapitałem, zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

-w przedsiębiorstwach zajmujących się 

wybranym zakresem inżynierii 

produkcji, jednostkach projektowych i 

doradczych, gospodarczych i 

administracyjnych, w których 

wymagana jest wiedza techniczna, 

ekonomiczna i informacyjna oraz 

umiejętności organizacyjne. 

matematyka Absolwenci matematyki powinni stać się 

mistrzami matematyki oraz jej zastosowań.  

-w instytucjach wykorzystujących 

metody matematyczne, a po 

ukończeniu specjalności 

nauczycielskiej, mogą pracować w 

szkolnictwie. 
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