
Lp. Jednostka podstawowa Kierunek   

1 Artes liberales  

1.kulturoznawstwo-
cywilizacja 
śródziemnomorska  

Absolwenci są gotowi do rozpoczęcia pracy 
badawczej są jednocześnie otwarci i przygotowani 
do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w 
instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich 
sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o 
kulturze i tradycji krajów basenu Morza 
Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, 
tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, 
pracownik dyplomacji, pracownik instytucji 
europejskich). 

2.Artes Liberales  

Absolwent jest  przygotowany do pracy w jednostkach, 
instytucjach, organizacjach realizujących zadania 
mające wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb 
społecznych (np. oświata, kultura, turystyka, media) i w 
organizacjach rozwiązujących problemy społeczne. 
Posiada także umiejętności niezbędne do realizacji 
zadań w samorządach lokalnych. Jest zdolny do 
funkcjonowania w instytucjach samorządowych i 
pozarządowych. Potrafi kierować zespołami. Docenia 
tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz 
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego, zarówno w 
regionie i kraju, jak i za granicą 

3.filologia nowogrecka 

 Absolwent kierunku filologia nowgrecka znajdzie 
zatrudnienie w/jako: 
    branży turystycznej jako przewodnik 
    branży hotelarskiej 
    biurach tłumaczeń 
    placówkach dyplomatycznych 
    placówkach kulturalnych 

  

1.kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska  
    kulturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) 
    językoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) 
    literaturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)                                                                                                                                                                      
2. ARTES LIBERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            
kulturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.filologia nowogrecka   
    literaturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) 
    językoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) 
    kulturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) 

  



2 
Wydział Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii 

1. Informacja naukowa i 
bibliotekoznawstwo,  

Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko 
pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, 
biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach 
naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość 
potrzeby uczenia się przez całe życie i 
odpowiedzialności za zachowanie polskiego 
dziedzictwa narodowego oraz kulturowego 
zjednoczonej Europy.                                                                                                                   
Ekspert z doświadczeniem, świetnie znający 
problematykę zarządzania i gromadzenia informacji 
zrobi karierę, jako infobroker, czy specjalista ds. 
pozyskiwania danych gospodarczych w korporacjach i 
jednostkach rządowych. 

2.Dziennikarstwo i 
Komunikacja Społeczna 

Coraz większa liczba firm i instytucji potrzebuje 
dobrych rzeczników prasowych i ludzi, którzy świetnie 
znają się na nowych mediach.                                                                                              
zatrudnienie w branży: medialnej, reklamowej oraz 
biznesie . 

3.Logistyka i 
administrowanie,  

Absolwent jest przygotowany do zarządzania firmą 
medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: 
kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami 
instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także 
umiejętności związane logistyką marketingu mediów 
(ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich 
znaczenie, usługi komercyjne, społeczna 
odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami 
informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą 
przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie 
radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz 
usługi mobilne w mediach).                                                                                                                                                                                                                             
Absolwent kierunku logistyka i administrowanie w 
mediach znajdzie zatrudnienie w/jako: 
    pracownik firmy logistycznej, 
    pracownik portalu internetowego, 
    pracownik firmy marketingowej, 
    specjalista do spraw kapitału firmy, 
    specjalista do spraw transportu. 

4.Dziennikarstwo i 
medioznawstwo  

 Absolwent kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo 
znajdzie zatrudnienie jako: 
    redaktor gazety firmowej, portalu internetowego lub 
społecznościowego, 
    specjalisty do spraw marketingu, 
    specjalisty do spraw public relations, 
    specjalisty do spraw komunikacji biznesowej lub 
szeroko pojętego marketingu, 
    rzecznik prasowy. 



  

1.informacja naukowa i bibliotekoznawstwo                                                                                                                                                                                                                                              
bibliologia i informatologia (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)                                                                                                                                                           
2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna                                                                                                                                                                                                                                                           
nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina 
nauk społecznych)                                                                                                                                                                                                      
3. Logistyka i administrowanie w mediach                                                                                                                                                                                                                                                              
nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina 
nauk społecznych)                                                                                                                                                                              
4.Dziennikarstwo i medioznawstwo                                                                                                                                                                                                                                                                             
nauki o mediach (Obszar nauk społecznych/dziedzina 
nauk społecznych) 

  

3 
Wydział Filozofii i 
Socjologii 

1.Socjologia 

 
Absolwent potrafi skutecznie współpracować z 
członkami zespołu zadaniowego, 
- włączyć się do realizowanych projektów społecznych, 
- wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat 
zjawisk społecznych, 
- potrafi pracować samodzielnie, w zespołach lub 
zespołowo w ramach organizacji prywatnych i 
publicznych, 
-potrafi prezentować wyniki swojej pracy badawczej                        
Praca w Instytucjach badawczych, firmach 
marketingowych, organizacjach pozarządowych i 
mediach.  

2.Filozofia 

Perspektywy absolwentów kierunków 
humanistycznych na rynku pracy są – wbrew 
powszechnej opinii – bardzo rozległe. Z jednej strony 
absolwent filozofii jest dobrze przygotowany do 
kontynuowania studiów na uczelni wyższej oraz do 
nauczania filozofii i etyki w szkołach. Z drugiej strony 
przed absolwentem tego kierunku stoi wiele możliwych 
do wybrania ścieżek kariery zawodowej. Absolwenci 
filozofii często łączą ten kierunek z innym. Filozofię 
traktują wówczas jako wszechstronną bazę.    
Absolwenci filozofii mogą również odnaleźć się na 
rynku pracy w roli doradców. Doradztwo filozoficzne 
już od lat rozwija się w krajach zachodnich. W Polsce 
coraz częściej można usłyszeć o tej ścieżce kariery.                                                                                                                  

  

1.Socjologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)                                                                                                                                                                                                                       
2.Filozofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk 
humanistycznych) 

  

4 
Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów  
Międzynarodowych 

1.Studia Euroazjatycke Absolwent znajdzie zatrudnienie w  ośrodkach analiz 
politologicznych, pełnienia funkcji eksperta i doradcy 
oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w 
odniesieniu do państw Europy i Azji; 
kierowania zespołami realizującymi projekty 
obywatelskie oraz proponowania ich kształtu 
prawnego i organizacyjnego; 
samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i 
umiejętności poszerzonych o wymiar 
interdyscyplinarny.  



2.Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

Absolwenci BW pracują zwykle dla jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacji rządowych i 
pozarządowych. Chętnie aplikują także do służb 
mundurowych, takich jak Wojsko, Policja, Państwowa 
Straż Pożarna, Służba Ochrony Pogranicza i wielu 
innych. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
zmusiły licznych pracodawców do utworzenia 
stanowisk administratora bezpieczeństwa informacji. 
Absolwent studiów na kierunku Bezpieczeństwo 
państwa będzie mógł podjąć pracę w charakterze: 
- menedżera programów kryzysowych, 
- analityka danych w sytuacjach ekstremalnych, 
- specjalisty w zakresie planowania cywilnego, 
- doradcy w sztabach kryzysowych każdego szczebla, 
- inspektora ds. monitorowania zagrożeń, 
- specjalisty ds. procedury bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu 
organizacji państwowej i międzynarodowej. 

3.Politologia Kierunek ten przygotowuje do pracy w szkolnictwie, 
administracji publicznej, polityce, mediach, agencjach 
informacyjnych, reklamie, public relations, marketingu 
politycznym. 

4.Europeistyka w zakresie 
europejskich procesów 
integracyjnych 

 Absolwent kierunku europeistyka w zakresie 
europejskich procesów integracyjnych znajdzie 
zatrudnienie jako: 
    pracownik placówek szkoleniowych, 
    pracownik instytucji administracji publicznej, 
    pracownik biura euroregionów, 
    pracownik firmy marketingowej, 
    pracownik firmy konsultingowej. 

5.Polityka Społeczna,   Absolwent kierunku polityka społeczna znajdzie 
zatrudnienie w/jako: 
    pracownik organizacji pozarządowych, 
    pracownik administracji państwowej, 
    pracownik struktur samorządowych, 
    pracownik firmy zajmującej się zarządzaniem 
środkami unijnymi, 
    pracownik działu human resources. 

6.Organizowanie Rynku Pracy Absolwent odnajdzie się na stanowisku: 
   -  analityka rynku pracy, 
    - specjalisty ds. HR, 
   -  specjalisty ds. szkoleń, 
    - doradcy zawodowego, 
   -  pośrednika pracy, 
    - animatora lokalnego rynku pracy, 
    - konsultanta CSR, 
   -  specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej i 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
    a także tych, którzy chcieliby zaprojektować i 
prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź też 
organizować działalność w ramach III sektora. 



7. Stosunki międzynarodowe,  
Jaka praca po stosunkach międzynarodowych? 
- analityk i specjalista średniego szczebla w 
administracji państwowej i samorządowej; 
- organizacje i instytucje międzynarodowe lub krajowe 
współpracujące z zagranicą; 
- przedsiębiorstwa działające na rynkach 
międzynarodowych; 
- jednostki administracji państwowej związane z 
polityką zagraniczną i gospodarczą; 
- ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się 
stosunkami międzynarodowymi; 
- dyplomacja oraz środki masowego przekazu – prasa, 
radio, telewizja. 

  

 1. Studia Euroazjatycke                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
społecznych)                                                                                                                                                                                                       
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                      
nauki o bezpieczeństwie (Obszar nauk 
społecznych/dziedzina nauk społecznych)                                                                                                                                                                     
3.Politologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
społecznych)                                                                                                                                                                                                       
4.  Europeistyka w zakresie europejskich procesów 
integracyjnych                                                                                                                                                                                                                    
nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
społecznych)                                                                                                                                                                                                       
5. Polityka Społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
nauki o polityce publicznej (Obszar nauk 
społecznych/dziedzina nauk społecznych)                                                                                                                                                                                 
6. Organizowanie Rynku Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                      
nauki o polityce publicznej (Obszar nauk 
społecznych/dziedzina nauk społecznych)                                                                                                                                                                         
7.Stosunki międzynarodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          
nauki o polityce (Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk 
społecznych)                                                                                                                                                                           

  

5 Wydział Polonistyki 

1. Filologia polska                                  
 Absolwent kierunku filologia polska znajdzie 
zatrudnienie w/jako: 
    szkolnictwie 
  -  placówkach kulturalnych 
  - wydawnictwach 
  -   czasopismach 
  -  mediach                                                                                                             
-   social media                                                      

 2. Logopedia  Absolwent kierunku logopedia znajdzie zatrudnienie 
w/jako: 
    pracownik w ośrodkach zdrowia, szpitalach czy 
poradniach, 
    specjalista od emisji głosu w mediach 
elektronicznych, 
    pracownik w teatrze, 
    pracownik ośrodka badawczego, 
    pracownik w instytucjach kultury. 



3. Slawistyka zachodnia i 
południowa               

 Absolwent kierunku slawistyka znajdzie zatrudnienie 
w/jako: 
    biurach tłumaczeń 
    placówkach dyplomatycznych 
    korespondent zagraniczny 
    szkolnictwie wyższym 
    wydawnictwach zagranicznych 
    szkołach językowych 
    turystyce 
    branży handlowej 

4. Kulturoznawstwo         Absolwent kierunku kulturoznawstwo znajdzie 
zatrudnienie w/jako: 
    pracownik w instytucjach kulturalnych, 
    pracownik w pracowniach artystycznych, 
    pracownik instytucji naukowo-badawczych, 
    pracownik w prasie, radiu i telewizji,, 
    pracownik instytucji społecznych lub wydawnictw. 

5. Filologia Bałtycka   Dla absolwenta Filologii bałtyckiej problemem nie 
będzie odnalezienie się na rynku pracy w instytucjach 
kulturalnych i firmach działających przede wszystkim 
na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jako tłumacz, 
pracownik ambasady, pracownik obsługi ruchu 
turystycznego 

6.   Filologia klasyczna         Kilka sektorów rynku, w których pojawia się 
zainteresowanie absolwentami Filologii:                                                                               
• szkolnictwo publiczne; 
• szkolnictwo niepubliczne (prywatne, elitarne szkoły 
zapewniające klasyczne wykształcenie swoim 
podopiecznym); 
• uczelnie (nadal na wielu kierunkach obowiązkowy 
jest lektorat z języka łacińskiego); 
• wydawnictwa; 
• media specjalistyczne; 
• ośrodki tłumaczeń specjalistycznych; 
• redakcje branżowych czasopism naukowych;    

  

1. Filologia polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
literaturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) 
językoznawstwo (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina 
nauk humanistycznych) 2. Logopedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
językoznawstwo (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina 
nauk humanistycznych)                                                                                                                                                                      
3 .Slawistyka zachodnia i południowa                                                                                                                                                                                                                                                           
kulturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)                                                                                                                                                                               
4. Kulturoznawstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                
kulturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)                                                                                                                                                                                
5. Filologia Bałtycka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
językoznawstwo (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina 
nauk humanistycznych)                                                                                                                                                                                         
6.  Filologia klasyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                       
literaturoznawstwo (Obszar nauk 
humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)                                  

  



6 Wydział Psychologii  Psychologia  

 Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie 
w/jako: 
    psycholog w placówkach ochrony zdrowia, 
    pracownik w ośrodkach opieki społecznej czy 
penitencjarnej, 
    psycholog w przedsiębiorstwach, 
    pracownik w organizacjach samorządowych, 
    psycholog w ośrodkach edukacyjnych 

  
Psychologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)   

 


