
Kierunki  studiów dla klasy PRAWNO – EKONOMICZNEJ 

NAZWA 
KIERUNKU 

CHARAKTERYSTYKA PRACA 

architektura i 
urbanistyka 

-Planowanie przestrzenne. 

-Projektowanie architektoniczne. 

-Wykonywanie i nadzór  

procesu inwestycyjnego. 

-w  biurach i pracowniach 

projektowych 

- w służbach i jednostkach 

inwestorskich oraz budowlanych,         

- własna działalność 

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, 

 

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  

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 

 

matematyka Absolwenci matematyki powinni stać się 

mistrzami matematyki oraz jej zastosowań. W 

zakresie ich umiejętności powinny znaleźć się: 

przeprowadzanie dowodów (rozumowań) 

matematycznych, w szczególności klarownej 

identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywanie 

złożonych obliczeń, przedstawianie w różnych 

formach treści matematycznych 

 

 

Absolwenci powinni być 

przygotowani do pracy w instytucjach 

wykorzystujących metody 

matematyczne, a po ukończeniu 

specjalności nauczycielskiej, mogą 

pracować w szkolnictwie. 

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. 

archeologia  Nauka o przeszłości człowieka odtwarzanej na 

podstawie materialnych pozostałości jego 

działań. Absolwent posiada wiedzę z zakresu 

archeologii poszczególnych epok i okresów oraz 

-w działach archeologicznych i 

oświatowych muzeów, 

-w placówkach kulturalnych, 

-w regionalnych ośrodkach kultury, 
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nauk pokrewnych. Zna metody i techniki prac 

wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. 

Posiada wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą 

ocenę chronologii i przynależności kulturowej 

znalezisk archeologicznych. Zna podstawowe 

zabiegi konserwacji zabytków i zasady 

muzealnego opracowywania zbiorów. Nabyte 

umiejętności umożliwiają absolwentowi 

wykonywanie prac technicznych w trakcie 

badań archeologicznych i prac laboratoryjno-

inwentaryzacyjnych w placówkach 

gromadzących zbiory zabytków 

archeologicznych. 

-w archiwach. 

etnologia Dział nauki o człowieku i jego kulturze. Stąd 

często używa się równolegle pojęcia 

antropologia kulturowa. To specjalista 

zajmujący się badaniami kultur różnych ludów i 

cywilizacji, który wie, że nasz świat nie jest 

jedyny. 

-w instytucjach kulturalnych, 

oświatowych- zajmujących się 

folklorem, sztuką nieprofesjonalną,  

- w turystyce  

-w mediach i muzeach , 

-w instytucjach prowadzących badania 

opinii społecznej. 

filozofia W uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia 

zajmuje się ogólnymi, podstawowymi 

zagadkami świata: naturą istnienia i 

rzeczywistości, poznawalnością prawdy czy 

tym, jakie działanie jest pożądane. 

-w instytucjach kulturalnych, 

opiekuńczych i oświatowych, 

-jako rzecznik prasowy, 

-jako felietonista i komentator, 

historia Wiedza z zakresu historii Polski i historii 

powszechnej. Historyk zajmuje się 

analizowaniem zjawisk procesów historycznych 

w skali globalnej, regionalnej, państwowej i 

lokalnej. 

-w placówkach oświatowych różnych 

szczebli, 

-w placówkach muzealnych, 

kulturalnych, 

-w placówkach naukowych, 

zajmujących się różnymi aspektami 

badania dziejów, 

-w archiwach i innych instytucjach 

gromadzących oraz opracowujących 

dokumenty. 

informacja 
naukowa i 
bibliotekoznawst
wo 

Ogólna wiedza dotyczącą źródeł informacji, 

procesów informacyjnych oraz z zakresu 

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 

Znajomość metod i technik stosowane w 

procesach informacyjno-bibliotecznych, metody 

pracy z czytelnikami i użytkownikami 

informacji oraz kształcenia użytkowników. 

- w różnych instytucjach działających 

w sferze komunikacji publicznej, 

kultury, edukacji, biznesu, nauki i 

administracji, zajmujących się 

gromadzeniem, opracowaniem i 

udostępnianiem dokumentów i 

zbiorów informacji o dokumentach. 

wiedza o teatrze Absolwent tego kierunku to przede wszystkim 

humanista posiadający wiedzę przede 

wszystkim z zakresu teorii dramatu i teatru, 

antropologii i socjologii teatru. 

- w wydawnictwach, instytucjach 

kultury, domach kultury, a także 

prowadzić działalność animacyjną. -w 

placówkach dydaktycznych. 

dziennikarstwo i 
komunikacja 
społeczna 

Absolwent jest przygotowany do zawodu 

dziennikarza pracującego w periodycznych 

mediach masowych (prasa, radio, telewizja,  

Internet). 

 

 

 

– w mediach  publicznych, 

komercyjnych, reklamie, promocji, 

instytucjach prowadzących edukację 

medialną. 

europeistyka Pomysł zorganizowania studiów europejskich 

(European Studies) zrodził się w czasie 

tworzenia pierwszych instytucji integrujących 

Europę. Instytucje te wraz z coraz wyższym 

poziomem rozwoju potrzebowały fachowej 

kadry administracyjnej i zarządzającej. 

- w administracji rządowej i 

samorządowej, instytucjach i 

organizacjach krajowych i 

międzynarodowych, organach 

Wspólnot Europejskich, 

-w przedsiębiorstwach 

współpracujących z krajami Unii 
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Europejskiej, 

-w placówkach kulturalnych, 

wydawnictwach i środkach masowego 

przekazu. 

politologia Ogólna wiedza pozwalającą na zrozumienie 

zjawisk i procesów politycznych zachodzących 

w skali globalnej, regionalnej, państwowej i 

lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie 

zależności między funkcjonowaniem instytucji 

politycznych, społeczeństw i poszczególnych 

osób. 

- w administracji rządowej i 

samorządowej, 

-w organach partii politycznych, 

organizacjach społecznych i 

gospodarczych, 

-w instytucjach i organizacjach 

międzynarodowych, 

-w mediach oraz szkolnictwie. 

psychologia Gruntowna wiedzę na temat metodologicznych 

podstaw diagnostyki psychologicznej, zdobyć 

kompetencje w korzystaniu z gotowych 

narzędzi diagnostycznych oraz samodzielność w 

konstruowaniu nowych, poprawnych pod 

względem psychometrycznym. 

-jako psycholog,  psychoterapeuta, 

doradca zawodowy,  biegły sądowy. 

-w służbie zdrowia,. 

socjologia Wiedza z zakresu socjologii poszerzoną o 

podstawy nauk społecznych. Socjolog 

umiejętność rozwiązywania problemów 

zawodowych łączy z umiejętnością 

gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i 

ustnego przekazywania informacji. 

-w ośrodkach badań społecznych, 

placówkach kulturalnych,  instytucjach 

naukowych, agencjach reklamowych , 

środkach masowego przekazu. 

 

stosunki 
międzynarodowe 

Wiedza z zakresu nauk ekonomicznych, 

społecznych, prawnych i politycznych, 

umożliwiającą poznanie i rozumienie 

mechanizmów funkcjonowania stosunków 

międzynarodowych oraz gospodarki światowej. 

- w administracji rządowej i 

samorządowej, 

-w organizacjach, instytucjach i 

przedsiębiorstwach zlokalizowanych w 

kraju i zagranicą. 
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