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W trakcie procesu kształcenia zdobędziesz zaawansowaną 
wiedzę z zakresu administracji, wzbogaconą o niezbędną 
w pracy zawodowej wiedzę prawniczą, społeczną 
i ekonomiczną.

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja masz 
duże możliwości: przede wszystkim możesz podjąć 
zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej 
i prywatnej; możesz realizować się w instytucjach 
społecznych, kulturalnych i oświatowych; możesz być sam 
sobie szefem, zakładając własną działalność gospodarczą; 
zdobywasz przygotowanie do szeroko pojmowanej 
działalności społecznej i politycznej.

W kołach naukowych studenci mogą rozwijać 
swoje zainteresowania naukowe, ucząc się 
jednocześnie podstaw pracy naukowej 
i badawczej: Koło Naukowe Administratywistów, 
Koło Naukowe Prawa Podatkowego, Koło 
Naukowe Samorządowców.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/ADM/


Podczas studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe 
zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy 
w służbach mundurowych, administracji publicznej (Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, służba 
cywilna), w sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony 
osób i mienia, agencje detektywistyczne), ośrodkach 
doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły 
doradcze) oraz w innych organizacjach działających na 
rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać 
zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Będziesz 
potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Zdobędziesz również 
umiejętności w zakresie: sztuk samoobrony oraz użycia 
broni palnej.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/BN/


Studiując na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
zdobędziesz wiedzę z zakresu kompetencji, budowy struktur 
i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także umiejętności 
w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia 
broni palnej.

Absolwent modułu ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów 
przygranicznych jest przygotowany do podjęcia pracy 
w służbach mundurowych odpowiedzialnych za ochronę 
granicy państwowej oraz podmiotach administracji publicznej, 
które realizują zadania w tym obszarze. Posiada wiedzę 
i umiejętności z zakresu: współpracy transgranicznej, 
organizacji i funkcjonowania przejść granicznych, polityki 
wizowej Polski i państw strefy Schengen oraz rozpoznania 
migracyjnego.

Absolwent modułu obrona terytorialna kraju jest przygotowany 
do podjęcia pracy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, jednostkach obrony terytorialnej i wybranych 
służbach, inspekcjach oraz strażach. Zdobędzie wiedzę 
z zakresu: współpracy cywilno-wojskowej, systemów obrony 
terytorialnej wybranych państwa NATO, współczesnej techniki 
wojskowej i policyjnej, ochrony ludności i obrony cywilnej.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/BW/


W trakcie studiów nauczysz się: analitycznego i kreatywnego 
myślenia, argumentacji, przekonywania i negocjowania, 
zespołowego działania i komunikowania się; diagnozowania 
i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, 
regionalnym i światowym; strategicznego podejścia do wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem 
międzynarodowym.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu: położenia geopolitycznego Polski 
i jej bezpieczeństwa, polistrategii Polski i innych państw 
europejskich, stosunków polityczno-militarnych Polski 
z państwami sąsiednimi, geopolityki i geostrategii w Europie oraz 
w innych regionach świata.

Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne przygotują cię 
do podjęcia pracy w organizacjach działających na rzecz 
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 
w organach doradczych oraz w strukturach administracji 
publicznej, w organizacjach międzynarodowych i Unii 
Europejskiej, na wszystkich stanowiskach wymagających 
kontaktów międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych. 

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: stacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/GSS/


Studia zapewnią ci zdobycie wiedzy i umiejętności 
pozwalających zrozumieć zjawiska społeczne związane z 
szeroko rozumianą przestępczością, rozwiązywaniem 
problemów dotyczących naruszeń ładu i bezpieczeństwa 
osobowego, społecznego i środowiskowego.

W toku studiów poznasz nowoczesne metody wykrywania 
przestępstw, w tym typowania ich sprawców, a także 
prawidłowego zabezpieczania śladów i dowodów.

Studia przygotują cię do podjęcia pracy lub służby w organach 
oraz instytucjach takich jak: Policja, prokuratura, służba 
więzienna i kuratorska, ABW, Służba Celna, Straż Graniczna, 
Państwowa Straż Pożarna, ośrodki pomocy społecznej, centra 
pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, Inspekcja 
Ochrony Środowiska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka 
oraz w innych instytucjach rządowych, samorządowych 
i pozarządowych.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/KRM/


Podczas studiów na kierunku logistyka zdobędziesz 
pogłębioną wiedzę w zakresie warunków prowadzenia 
i rozwoju działalności logistycznej oraz metod planowania, 
organizowania i kontroli różnego typu systemów 
i procesów logistycznych. Zyskasz umiejętności 
diagnozowania i interpretowania zjawisk zachodzących 
w systemach logistycznych, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik 
organizacyjnych.

Studia przygotują cię do pracy w podmiotach logistycznych 
i produkcyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych 
w zakresie logistyki oraz w jednostkach publicznych na 
stanowiskach wymagających kompetencji logistycznych 
i menadżerskich. Dają także podstawy do podjęcia 
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości 
funkcjonują cztery koła naukowe: Koło Naukowe 
Ekonomiczne, Koło Naukowe Menedżerów TOP 
MANAGER, Koło Naukowe Logistyków.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/LOG/


Podczas studiów na kierunku pedagogika zdobędziesz 
podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, 
socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia 
społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy 
wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju 
zawodowego. Zyskasz umiejętności komunikacji społecznej, 
posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania 
oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie 
praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu 
metodycznego.  

Po studiach uzyskasz podstawowe kwalifikacje zawodowe 
w zależności od wybranej specjalności na studiach I stopnia: 
opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej; pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną; 
opiekun i wychowawca dziecka; doradztwo personalne. 

Po studiach uzyskasz podstawowe kwalifikacje zawodowe 
w zależności od wybranej specjalności na studiach II stopnia: 
edukacja wieku dziecięcego; profilaktyka społeczna; 
doradztwo zawodowe i coaching kariery.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/PED/


Podczas studiów na kierunku pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna zdobędziesz przygotowanie w zakresie:
- przygotowania psychologiczno-pedagogicznego; 
- przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli 
i klas I–III szkoły podstawowej, jako przygotowania do 
integracji treści nauczania;
- wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 
i młodszym wieku szkolnym;
- podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego 
w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
- metodyki poszczególnych typów edukacji 
z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy 
i umiejętności dzieci lub uczniów;
- pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III 
szkoły podstawowej;
- organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa 
oświatowego i praw dziecka oraz kultury przedszkola i szkoły, 
w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami;
- podstaw diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli;
- kultury języka;
- praktyk zawodowych;
- metodologii badań naukowych.

CZAS TRWANIA: 5 lat

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
jednolite magisterskie

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/PPW/


Studiując pedagogikę specjalną zdobędziesz wiedzę z zakresu 
pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki, psychologii, socjologii, 
filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju, prawnych podstaw 
edukacji, rewalidacji, resocjalizacji i terapii; a także 
umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami 
wymagającymi zindywidualizowania procesu kształcenia oraz 
innych działań wynikających z potrzeb i możliwości osób 
zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych. Będziesz 
samodzielnie projektował działania edukacyjne, rewalidacyjne 
i terapeutyczne. Zdobędziesz kompetencje społeczne 
niezbędne do pracy w charakterze pedagoga specjalnego.

Będziesz przygotowany do podejmowania aktywności na rzecz 
włączania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem i 
wykluczonych ze względu na ich specjalne potrzeby, 
wynikające z rozwoju psychospołecznego i możliwości. 

Proponowane moduły do wyboru : edukacja i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością intelektualną; resocjalizacja z 
socjoterapią i wczesne wspomaganie rozwoju.

CZAS TRWANIA: 
5 lat (jednolite magisterskie) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
jednolite magisterskie / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/PS/


Studia na kierunku prawo przygotują cię do pracy 
w organach władzy publicznej na stanowiskach 
związanych ze stosowaniem prawa, w instytucjach 
i organizacjach publicznych i niepublicznych, na 
stanowiskach wymagających posiadania wiedzy 
prawniczej, przygotowują również do podejmowania 
działalności gospodarczej i obsługi prawnej podmiotów 
prywatnych oraz pełnienia funkcji w życiu publicznym.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk 
prawnych, umiejętności praktyczne stosowania norm 
prawnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów 
prawnych z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami 
sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa.

Absolwent kierunku prawo nabędzie niezbędną 
wiedzę i umiejętności do ubiegania się o przyjęcie na 
aplikację prawniczą (sądową, prokuratorską, 
radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą).

CZAS TRWANIA: 
5 lat

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
jednolite magisterskie

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/PRA/


Proponowane moduły do wyboru: moduł 1 obejmuje przedmioty 
dotyczące szeroko rozumianego zarządzania finansami i 
rachunkowości; moduł 2 uwzględnia przedmioty przygotowujące 
absolwenta do zajmowania stanowisk menedżerskich na różnych 
szczeblach struktury organizacyjnej i w różnych obszarach 
funkcjonalnych przedsiębiorstwa; moduł 3 (prowadzony w języku 
angielskim) przygotowuje absolwenta do pracy w 
międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach 
publicznych, a także do prowadzenia indywidualnej działalności 
gospodarczej na rynkach międzynarodowych.

Studia na kierunku zarządzanie przygotują cię do pracy 
w  charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk 
kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach 
finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. 
Zdobędziesz kompetencje niezbędne do podjęcia 
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

W Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości 
funkcjonują cztery koła naukowe: Koło Naukowe 
Ekonomiczne, Koło Naukowe Menedżerów TOP 
MANAGER, Koło Naukowe Logistyków.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) / 2 lata (II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia / II stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/ZARZ/


N
O

W
O

ŚĆ
Kierunek bezpieczeństwo informacyjne adresowany jest do 
osób, które chcą pracować na stanowiskach specjalistycznych 
i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz 
przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo informacyjne 
obejmuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci 
teleinformatycznych, strategii i programów 
cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i zarządzania bazami 
danych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony 
danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania 
cyberprzestępczości.

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne przygotują 
Cię do pracy w: jednostkach samorządu terytorialnego,
administracji rządowej, publicznych i prywatnych podmiotach 
gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem 
informacją oraz zapewnianiem jej właściwego i bezpiecznego 
wykorzystania.

CZAS TRWANIA: 
3 lata (I stopnia) 

POZIOM KSZTAŁCENIA: 
I stopnia

TRYB STUDIÓW: 
stacjonarne / niestacjonarne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 
www.irk.uph.edu.pl

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2021-2022/field/BI/


https://irk.uph.edu.pl/pl/
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