


Drodzy Kandydaci
Wybór uczelni i kierunku studiów jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją 
przed młodymi ludźmi, pragnącymi odpowiedzialnie kreować swoją przyszłość. W 
celu ułatwienia tego zadania oddajemy w Wasze ręce Informator dla kandydatów na 
studia z ofertą edukacyjną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020. Znajdziecie w nim podstawowe 
informacje na temat zasad rekrutacji, kierunków studiów, pomocy materialnej, 
domów studenckich, jakości kształcenia oraz innych ważnych spraw dotyczących 
studiowania na naszej uczelni. Przy wyborze studiów warto kierować się przede 
wszystkim zainteresowaniami, poziomem kształcenia, warunkami studiowania, 
ale też możliwościami podjęcia pracy po uzyskaniu dyplomu. Droga Młodzieży, 
zapewniam Was, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
jest tą uczelnią, która spełni wasze oczekiwania. 

Oferujemy kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów z zakresu nauk technicznych, 
przyrodniczych i ekonomicznych. Kształcimy przede wszystkim inżynierów. 
Proponujemy oprócz studiów I i II stopnia również studia podyplomowe oraz 
doktoranckie. Nasze programy kształcenia spełniają oczekiwania pracodawców. 
Przy ich tworzeniu uczestniczą podmioty gospodarcze. Jakość studiów współtworzy 
doskonała kadra naukowo-dydaktyczna oraz dobrze wyposażona baza dydaktyczna i 
sportowo-rekreacyjna. W ostatnich latach uczelnia dużo inwestuje w nowe laboratoria 
i infrastrukturę techniczną. 

Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi. Dzięki podpisanym 
umowom i porozumieniom, również z uczelniami zagranicznymi, zapewniamy 
naszym studentom m.in. odbywanie części studiów w ramach programu Erasmus+, a 
także praktyki zawodowe oraz staże. Polskie i zagraniczne firmy chętnie zatrudniają 
naszych absolwentów. 

Studia to nie tylko kształcenie, ale i czas na rozwój własnych zainteresowań i pasji. 
Nasi studenci działają w licznych kołach naukowych, sekcjach sportowych AZS i w 
Parlamencie Samorządu Studentów. Osoby uzdolnione muzycznie mogą rozwijać 
swoje talenty w naszych znakomitych chórach akademickich. A po ciężkiej nauce 
mogą pobawić się w jednym z najlepszych klubów studenckich w Polsce „PINOKIO”. 
Nasi studenci zdobywają znaczące nagrody na różnych konferencjach i konkursach 
krajowych oraz międzynarodowych. Aktywnie współtworzą kulturę studencką w 
mieście, regionie i w Polsce. W ramach funduszu pomocy materialnej studenci ZUT 
otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednych z wyższych w kraju stypendiów. 
Słowem – mamy studentom wiele do zaoferowania.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z 70-letnią tradycją 
akademicką, zapewni Wam, drodzy kandydaci, kształcenie na najwyższym poziomie, 
zgodnie z najwyższymi standardami.

Serdecznie zapraszam Was do podjęcia nauki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie. 

Rektor ZUT
dr hab. inż. Jacek Wróbel, 
prof. nadzw.
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Zasady 
rekrutacji

studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 
I stopnia

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 będą 
wyniki pisemnego egzaminu: 

1. maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną),

2. dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
3. matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza 

dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację 
International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),

4. matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate 
potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie 
zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w 
Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.),

5. maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą, uprawniającego do 
ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki 
studiów wymienione zostały na stronie 3. 

Preferencje dla kandydatów na studia I stopnia

Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również 
laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich uzyskują 
maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na 
pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kierunki i formy studiów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie w  roku akademickim 2019/2020 
prowadzi rekrutację na:

 studia stacjonarne I stopnia

 studia niestacjonarne I stopnia (odpłatne) 

 studia stacjonarne II stopnia 

 studia niestacjonarne II stopnia (odpłatne)

Kierunki studiów wybierane przez 
kandydatów

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest 
oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych 
lub niestacjonarnych) oraz formę kształcenia (I lub II 
stopnia).

Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach 
rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę 
rekrutacyjną. Kandydat może w  ramach każdego 
z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie 
trzy kierunki studiów, szeregując je od najbardziej do 
najmniej preferowanego.
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Kierunki i formy studiów na rok akademicki 2019/2020 
Kierunki/formy oferowanych studiów mogą ulec zmianie stosownie do podjętych odpowiednich uchwał Senatu ZUT

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia S1 S2 N1 N2
kynologia S1 N1
zootechnika S1 S2 N1 N2

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka S1 S2 N2
budownictwo S1 S2 N1 N2
budownictwo – inżynier europejski S1
inżynieria środowiska S1 S2 N2
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S1

Wydział Ekonomiczny

ekonomia S1 S2 N1 N2
zarządzanie S1 N1

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka S1 S2
elektrotechnika S1 S2 N1 N2
teleinformatyka S1 S2

Wydział Informatyki

informatyka S1 S2 N1 N2

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka S1 S2 N1 N2
inżynieria materiałowa S1 S2 N1 N2
inżynieria materiałowa (w języku angielskim) 
– studia odpłatne S2

inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 * S1
mechanika i budowa maszyn S1 S2 N1 N2
mechatronika S1
transport S1 S2 N1 N2
zarządzanie i inżynieria produkcji S1 S2 N1 N2

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

architektura krajobrazu S1 S2 N2
gospodarka przestrzenna S1 S2 N1 N2
ochrona środowiska S1 S2 N1 N2
odnawialne źródła energii S1 S2 N1 N2
ogrodnictwo S1 S2 N1 N2
rolnictwo S1 S2 N1 N2
uprawa winorośli i winiarstwo S1 N1
technika rolnicza i leśna S1 N1

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

mikrobiologia stosowana S1 S2
rybactwo S1 S2
technologia żywności i żywienie człowieka S1 S2 N1 N2
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością 
żywności S1

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów S1
chłodnictwo i klimatyzacja S1
inżynieria bezpieczeństwa S1
logistyka ** S1
oceanotechnika S1 S2
transport S1 S2

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemical engineering *** S1
inżynieria chemiczna i procesowa S1 S2 N1 N2
nanotechnologia S1 S2
technologia chemiczna S1 S2

* kierunek o profilu praktycznym planowany do uruchomienia
** kierunek o profilu ogólnoakademickim planowany do uruchomienia

*** kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim
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Czas trwania studiów (w semestrach) na poszczególnych kierunkach, 
formach i stopniach studiów w roku akademickim 2019/2020

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia 7 3 7 3
kynologia 7 7
zootechnika 7 3 7 3

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka 8 3 4
budownictwo 8 3 9 4
budownictwo – inżynier europejski 8
inżynieria środowiska 8 3 4
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 8

Wydział Ekonomiczny

ekonomia 6 4 6 4
zarządzanie 6 6

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka 7 3
elektrotechnika 7 3 8 4
teleinformatyka 7 3

Wydział Informatyki

informatyka 7 3 8 4

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka 7 3 8 4
inżynieria materiałowa 7 3 8 4
inżynieria materiałowa (w języku angielskim) 
– studia odpłatne 3

inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 * 7
mechanika i budowa maszyn 7 3 8 4
mechatronika 7
transport 7 3 8 4
zarządzanie i inżynieria produkcji 7 3 8 4

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

architektura krajobrazu 7 3 4
gospodarka przestrzenna 7 3 8 4
ochrona środowiska 7 3 8 4
odnawialne źródła energii 7 3 8 4
ogrodnictwo 7 3 8 4
rolnictwo 7 3 8 4
uprawa winorośli i winiarstwo 7 8
technika rolnicza i leśna 7 8

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

mikrobiologia stosowana 7 3/4****

rybactwo 7 3
technologia żywności i żywienie człowieka 7 3/4**** 8 4
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością 
żywności 7

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów 7
chłodnictwo i klimatyzacja 7
inżynieria bezpieczeństwa 7
logistyka ** 7
oceanotechnika 7 3
transport 7 3

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemical engineering *** 7
inżynieria chemiczna i procesowa 7 3 8 4
nanotechnologia 7 3
technologia chemiczna 7 3

* kierunek o profilu praktycznym planowany do uruchomienia

** kierunek o profilu ogólnoakademickim planowany do uruchomienia

*** kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim

**** dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra tok studiów 
obejmuje 4 semestry, dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra 

inżyniera tok studiów obejmuje 3 semestry

S1 S2 N1 N2
semestry

S1 S2 N1 N2
semestry
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A  B  C  D
język obcy (now

ożytny)

przedm
iot dodatkow

y

biologia lub 
matematyka

matematyka

język polski

Kryteria kwalifikacyjne

O  przyjęciu na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych będzie decydowała ustalona w postępowaniu 
rekrutacyjnym liczba uzyskanych punktów. 

Dotyczy to również kandydatów na kierunki studiów architektura 
i  urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 
pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu 
umiejętności plastycznych.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie 
uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (z części pisemnej), 
natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata 
liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być 
uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i 
rozszerzonym.

Sprawdzian umiejętności plastycznych 

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: 
architektura i  urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i 
otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności 
plastycznych. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom 
niepełnosprawnym przystępującym do sprawdzianu umiejętności 
plastycznych. Kandydatom z  dysfunkcją ruchu udostępnione 
zostaną sale bez barier architektonicznych. 

Ogólny zakres sprawdzianów umiejętności plastycznych na 
kierunkach:

öö architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury 
wnętrz i otoczenia obejmuje: rysunek odręczny z natury i 
przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata.

O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze 
sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu 
maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej 
lub matury europejskiej.

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

na poszczególne kierunki 
studiów I stopnia

* kierunek o profilu ogólnoakademickim planowany do uruchomienia
** w przypadku kandydata na kierunek chemical engineering ocena na świadectwie

maturalnym z przedmiotu - język polski nie będzie brany pod uwagę przy wyznaczaniu
liczby punktów (LP)

*** kierunek planowany do uruchomienia o profilu praktycznym

Wydział Elektryczny
automatyka i robotyka
elektrotechnika
teleinformatyka

Wydział Informatyki
informatyka

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
zarządzanie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
budowa jachtów
chłodnictwo i klimatyzacja
inżynieria bezpieczeństwa
logistyka *

oceanotechnika
transport

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
chemical engineering **

inżynieria chemiczna i procesowa
nanotechnologia 
technologia chemiczna

Wydział Budownictwa i Architektury
architektura i urbanistyka
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)
inżynieria środowiska
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
energetyka
inżynieria materiałowa 
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 ***

mechanika i budowa maszyn
mechatronika 
transport
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
mikrobiologia stosowana
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka 
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
kynologia
biotechnologia
zootechnika

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
architektura krajobrazu
gospodarka przestrzenna 
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
rolnictwo
uprawa winorośli i winiarstwo
technika rolnicza i leśna

przedmiot
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Zasady przyjmowania obywateli polskich ze 
świadectwem zagranicznej szkoły średniej

Kandydaci – obywatele polscy posiadający świadectwo ukończenia 
zagranicznej szkoły średniej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 
wyższe na zasadach ustalonych dla kandydatów legitymujących się 
świadectwem dojrzałości, pod warunkiem że posiadane przez nich 
świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości 
(na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia 
o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na 
świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany 
na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w 
państwie, w którym uzyskał świadectwo.

Zasady przyjmowania cudzoziemców

Zasady przyjęcia na studia I i II stopnia osób niebędących 
obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami”, określają 
przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1125).

 � www.admission.zut.edu.pl

Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na 
dyplomie matury międzynarodowej IB 

Ocena na 
maturze IB

Liczba przyznanych punktów [%],
poziom podstawowy SL lub

poziom rozszerzony HL *

2 30

3 50

4 80

5 100

6 120

7 140

Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na 
dyplomie matury europejskiej EB 

Ocena na 
maturze IB

Liczba przyznanych punktów [%]
poziom podstawowy SL lub
 poziom rozszerzony HL *

6,00 - 6,50 30

6,51 - 7,00 40

7,01 - 7,50 50

7,51 - 8,00 60

8,01 - 8,50 70

8,51 - 9,00 80

9,01 - 9,50 90

9,51 - 10,00 100

Liczba punktów [%] przypisana ocenom na świadectwie egzaminu 
dojrzałości 

Ocena (skala 1–6) Punkty [%] Ocena (skala 2–5) Punkty [%]

dopuszczająca (2) 30 – –

dostateczna (3) 45 dostateczna (3) 45

dobra (4) 75 dobra (4) 75

bardzo dobra (5) 100 bardzo dobra (5) 130

celująca (6) 130 – –

* dla poziomu rozszerzonego HL liczbę punktów [%] mnoży się 
przez współczynnik X = 1,5

 +48 91 449 45 87

ö+48 91 449 43 07

 dzial.student@zut.edu.pl

 zut.edu.pl/rekrutacja

Niezbędne 
informacje 
można 
uzyskać:
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Zasady rekrutacji
studia II stopnia

1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 
winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera 
lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku 
studiów. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbędzie 
się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności 
przyjmowani będą kandydaci po ukończeniu tego samego 
kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku 
studiów.

3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani 
wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: 
architektura i urbanistyka oraz architektura. Na kierunek 
budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci 
studiów inżynierskich tego kierunku. 

4. Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: 
Budownictwa i Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki, Techniki Morskiej i Transportu 
oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani 
wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

5. Dla kandydatów-absolwentów tego samego kierunku studiów 
podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 
II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych 
studiów (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich). W 
przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana 
będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów, określona przez 
uczelnię wydającą dyplom.

6. Dla kandydatów-absolwentów innych kierunków studiów, 
którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, 
jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku 
studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji 
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będą te 
same kryteria jak dla kandydatów tego samego kierunku 
studiów (opisanych w pkt. 5). Kierunki studiów, o których 
mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić 
rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może 
odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych 
kandydatów-absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt. 
7. Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji, 
podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.

7. Dla kandydatów-absolwentów pozostałych kierunków studiów, 
którzy nie spełniają wymogów opisanych w pkt. 5 i 6, podstawą 
kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego 
przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału 
oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (I lub 
II stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy 
kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod 
uwagę średnia ocen ze studiów, określona przez uczelnię 
wydającą dyplom.

8. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt. 7, 
podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem rekrutacji na studia.

9. Dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych 
wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia 
się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmuje się 
jak w pkt. 5.

10. uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym 
przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia 
warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby 
kandydata powinien on zgłosić pisemnie wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 10 dni 
przed wyznaczonym terminem testu.

11. Kandydat-obywatel polski, który ukończył uczelnię 
zagraniczną, może ubiegać się o przyjęcie na studia II 
stopnia, pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom 
ukończenia studiów wyższych jest równoważny z polskim 
dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy 
lub rozporządzenia o nostryfikacji).

12. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym 
powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie 
umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, 
w którym zamierza studiować, nie jest językiem urzędowym 
jego kraju pochodzenia musi, legitymować się dokumentem 
potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z 
dokumentami określonymi w załączniku nr 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w 
służbie cywilnej (Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1695).
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Procedura postępowania 
rekrutacyjnego 

na studia I i II stopnia

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na 
każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz 
poziom kształcenia (I lub II stopnia). Kandydat może brać udział 
w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc 
opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z 
postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki 
studiów, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanego.

Procedura postępowania rekrutacyjnego:

1. Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji 
ISR. Deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie 
kierunku/kierunkach studiów prowadzonym/prowadzonych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w 
Szczecinie.

2. Na każdym kierunku studiów:

öö I stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani według liczby 
punktów (LP),
öö II stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani według ocen 

wpisanych do dyplomu ukończonych studiów wyższych (w 
przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, 
będzie brana pod uwagę średnia ze studiów określona 
przez uczelnię wydającą dyplom), z zachowaniem zasady, 
że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po 
ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej 
kolejności kandydaci po innym kierunku studiów,

3. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 
zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie 
kompletu dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku 
powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do 
przyjęcia na studia.

4. Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia 
na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata 
następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych. 

5. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę 
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 
zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie 
kompletu dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku 
powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do 
przyjęcia na studia.

6. Po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia zostaje przekształcona w listę 
przyjętych na studia (w ramach limitu miejsc). Kandydat, który 
złożył komplet dokumentów, otrzyma decyzję Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

7. Dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie 
kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego).

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, 
specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby 
kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, 
specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny 
kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach 
wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na których pozostały 
wolne miejsca.

Kandydat na studia wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz 
dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywania danych 
osobowych do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia 
w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w 
siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet 
dokumentów:
1. ankieta osobowa – formularz podania na studia z podpisem 

kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR); 
2. kserokopia świadectwa dojrzałości / kserokopia świadectwa 

dojrzałości i aneks / kserokopia świadectwa dojrzałości 
i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego 
z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały 
dokumentów do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej). 
 
Kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury 
europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie 
posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie 
ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację 
o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o 
zobowiązaniu się doręczenia kserokopii świadectwa w późniejszym, 
ustalonym przez komisję terminie;

3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny 
pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do 
podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku 
wymagane);

4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzająca tożsamość kandydata na studia w przypadku 
kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do 
wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej); 

5. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do 
dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) 
oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać 
przez ISR;

6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku 
bankowego wygenerowany z ISR;

7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);
8. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);
9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, 

konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, 
laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia 
w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w 
siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet 
dokumentów: 
1. ankieta osobowa – formularz podania na studia z podpisem 

kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);
2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, 

licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej 
komisji rekrutacyjnej oraz kserokopia suplementu lub wypisu z 
przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu 
egzaminu dyplomowego);

3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, w przypadku gdy brak 
takiej informacji w suplemencie lub indeksie;

4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą 
uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu;

5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny 
pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do 
podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku 
wymagane);

6. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzająca tożsamość kandydata na studia w przypadku 
kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do 
wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej); 

7. aktualna kolorowa fotografia spełniająca wymagania zdjęcia do 
dowodu osobistego (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) 
oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać 
przez ISR;

8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy 
wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR;

9. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);
10. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR).

Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji 
nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący uczelnianej komisji 
rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu 
drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz 
na tablicach ogłoszeń uczelni. 

Przyjęcia na studia będą odbywały się zgodnie z kolejnością składania kompletu dokumentów, po 
uprzednim zarejestrowaniu się kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji (w przypadku 
studiów II stopnia zgodnie z zasadami określonymi dla tego poziomu studiów).

Jeżeli zostanie ogłoszona rekrutacja w drugim terminie na kierunku architektura i urbanistyka 
lub projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, kandydaci przystępują do sprawdzianu 
umiejętności plastycznych, którego termin określi przewodniczący uczelnianej komisji 
rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Odwołanie od decyzji 
Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej

Od decyzji wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej służy kandydatowi 
odwołanie do uczelnianej komisji 
rekrutacyjnej w terminie czternastu 
dni od daty doręczenia decyzji. 
Podstawą odwołania może być 
jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na 
studia.

Wykaz dokumentów  
na studia I i II stopnia
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Pomoc 
materialna

Stypendium rektora 
dla najlepszych studentów

Stypendium może otrzymać student, który 
uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką 
średnią ocen lub posiada osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 
Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% 
studentów każdego kierunku studiów.

Stypendium socjalne

Stypendium ma prawo otrzymać 
student znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, którego 
dochód na osobę w rodzinie 
uprawnia do ubiegania się o 
stypendium. Stypendium socjalne 
o podwyższonej wysokości z 

tytułu zamieszkania w domu studenckim 
lub obiekcie innym niż dom studencki 
może otrzymywać student studiów 
stacjonarnych, jeżeli codzienny dojazd z 
miejsca stałego zamieszkania do uczelni 
uniemożliwiałby mu lub w znacznym 
stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student z 
tytułu niepełnosprawności potwierdzonej 
orzeczeniem właściwego organu.

Zapomoga

Zapomoga jest doraźną formą pomocy 
dla studenta, który z przyczyn losowych 
przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie finansowane są z 
budżetu państwa, ze środków przyznawanych corocznie uczelni w 
ramach funduszu pomocy materialnej. 

Aktualne wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów:

öö stypendium socjalne: od 150 zł do 1050 zł; dla osób spoza 
Szczecina zwiększenie wysokości stypendium socjalnego 
przyznane z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub na 
stancji wynosi 300 zł
öö stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 400 zł
öö stypendium rektora dla najlepszych studentów – od 300 zł do 

800 zł

öö zapomoga - do 2000 zł (zapomoga losowa do 1200 zł, a 
zapomoga losowa w przypadku ciężkiej choroby studenta - do 
2000 zł)

Student może również ubiegać się o pomoc materialną w formie 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy. 

Szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów zawiera regulamin przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej. 

Na stronach internetowych dla studentów dostępne są akty prawne 
dotyczące pomocy materialnej.
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Jakość 
kształcenia

Mając na uwadze doskonalenie jakości kształcenia 
i  dostosowanie uczelni do zmian w  europejskim szkolnictwie 
wyższym, w  Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie został wprowadzony Wewnętrzny 
System Zapewniania Jakości Kształcenia, który opiera się 
w głównej mierze na realizacji postanowień procesu bolońskiego 
oraz wytycznych zawartych w  standardach i  wskazówkach 
dotyczących zapewniania jakości kształcenia w  Europejskim 
Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i  oczekiwań 
studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej i 
międzynarodowej społeczności. Kreowanie nowych kierunków 
i  specjalności studiów, przy jednoczesnym wzroście potencjału 
naukowo-dydaktycznego pracowników uczelni oraz rozwoju 
bazy dydaktycznej, stanowi niewątpliwy atut uczelni w procesie 
doskonalenia jakości kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na uczelni 
obejmuje m.in.:

öö monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia,
öö ocenę i analizę procesu kształcenia,
öö ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
öö ocenę warunków socjalnych studentów,
öö ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,
öö ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
öö analizę opinii, studentów, doktorantów, monitorowanie kariery 

zawodowej absolwentów uczelni.
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ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin

 +48 91 449 67 54 (53, 52, 51, 50)

biotechnologia.zut.edu.pl
 � Wydział-Biotechnologii-i-Hodowli-Zwierząt- 

ZUT-w-Szczecinie-639518229497681

Dlaczego warto u nas studiować?
Studiując na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zdobędziesz 
gruntowną wiedzę oraz umiejętności poszukiwane i oczekiwane przez 
przyszłych pracodawców. Firmy z szeroko pojętej branży rolno-spożywczej, 
gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne oraz zakłady przemysłowe w 
kraju i na całym świecie wykazują nieustannie rosnące zapotrzebowanie 
na absolwentów kierunku ZOOTECHNIKA oraz specjalistów potrafiących 
wykorzystywać na każdym etapie produkcji zaawansowane metody 
BIOTECHNOLOGICZNE. Dynamicznie rozwijający się rynek produktów 
i usług kierowanych do właścicieli zwierząt domowych wykazuje coraz 
większe zainteresowanie absolwentami unikatowego w skali kraju kierunku 
KYNOLOGIA. 
Studenci Wydziału mają do dyspozycji laboratoria badawcze, w których poza 
zajęciami dydaktycznymi rozwijać mogą swoje zainteresowania, realizując 
prace dyplomowe, własne projekty oraz wykonując badania naukowe w 
ramach działalności studenckich kół naukowych. Infrastruktura Wydziału 
to nowoczesne, gruntownie wyremontowane pomieszczenia dydaktyczno-
badawcze, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę m.in. do badań 
z zakresu biologii molekularnej, proteomiki, transkryptomiki, genomiki, 
mikrobiologii, hodowli komórkowych in-vitro. Do celów dydaktycznych i 
naukowych, wykorzystywane są zwierzętarnie, w których utrzymywane są 
zwierzęta inwentarskie, laboratoryjne oraz rodziny pszczele. 
Studenci Wydziału mają możliwość odbywania zajęć praktycznych w 
wiodących ośrodkach u naszych partnerów z branży rolno-spożywczej, 
biotechnologicznej i kynologicznej, a tym samym bezpośredniego kontaktu z 
produkcją i usługami. W ramach programu ERASMUS zapewniamy możliwość 
odbywania części studiów na europejskich uczelniach partnerskich, np. 
w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy, Grecja, Bułgaria, Słowenia, Węgry, 
Czechy czy Francja. Lista uczelni partnerskich jest stale powiększana i 
uaktualniana zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów. W ramach 
programu IAESTE studenci mają możliwość odbywania praktyk w firmach lub 
jednostkach naukowych na całym świecie. 
Dlatego absolwenci naszego Wydziału bez trudu znajdują zatrudnienie 
zarówno w kraju jak i za granicą, a także są kompleksowo przygotowani do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Gwarantujemy Ci, że jako absolwent Wydziału Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt staniesz się dobrze wykształconym, rozpoznawalnym na rynku 
specjalistą z zakresu BIOTECHNOLOGII, ZOOTECHNIKI lub KYNOLOGII.

zawsze aktualne 
dane na 

1cel.zut.edu.pl
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Biotechnologia    

BIOTECHNOLOGIA to kierunek studiów, który łączy kompetencje 
technologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych w 
produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i 
produkcji żywności, wytwarzania biomateriałów i wielu innych. W trakcie 
studiów zdobędziesz rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, 
mikrobiologii, ochrony środowiska, inżynierii genetycznej oraz wielu innych 
dziedzin technicznych i przyrodniczych. Gwarantujemy, że spędzisz dużo czasu 
w laboratoriach, nie tylko w trakcie programowych zajęć dydaktycznych, ale 
również realizując własne projekty, czyli poznając praktyczną stronę swojego 
przyszłego zawodu.
Do niedawna BIOTECHNOLOGIA należała do tak zwanych kierunków 
zamawianych, co jest jednoznacznie związane z dużym zainteresowania 
przemysłu kształceniem specjalistów w tym zakresie. Obecnie coraz 
więcej procesów przemysłowych opartych jest o innowacyjne rozwiązania 
biotechnologiczne. Dlatego BIOTECHNOLOGIA to dziedzina rozwojowa, która 
generuje coraz większą ilość miejsc pracy. 
Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA są przygotowani do pracy w firmach, 
których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach 
przemysłu spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, 
zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną 
środowiska, ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt oraz powiązanych 
z nimi instytutach naukowo-badawczych, kontrolnych i badawczych 
laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne 
i/lub biologiczne. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie 
własnej firmy biotechnologicznej. Jako absolwent BIOTECHNOLOGII możesz 
również zostać naukowcem, wykonywać badania, odkrywać coś nowego i 
interesującego.
Absolwent BIOTECHNOLOGII na naszym Wydziale to świetnie przygotowany 
do realizowania swojego zawodu fachowiec, który może być pewnym sukcesu 
w swojej zawodowej przyszłości. Pamiętaj, im bardziej do przodu idzie 
postęp w dziedzinie medycyny, farmakologii, ochrony środowiska, produkcji 
rolniczej i żywności tym większe zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny 
BIOTECHNOLOGII!

S2, N2
öö biotechnologia w produkcji roślinnej
öö biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
öö bioinżynieria produkcji żywności

S2
öö nanobioinżynieria

S2 (w j. angielskim)
öö biotechnology in animal production and environmental 

protection

Kynologia  

Studia na unikatowym w skali kraju kierunku KYNOLOGIA to przede wszystkim 
praktyka. W toku studiów studenci odbywają zajęcia praktyczne między innymi 
w kennelach krajowych i zagranicznych; w Oddziałach Związku Kynologicznego 
w Polsce, biorą udział w wystawach psów rasowych w charakterze 

sekretarzy i gospodarzy ringów; zapoznają się ze sposobami produkcji karm. 
Praktyki obejmują również gabinety weterynaryjne i rehabilitacyjne, salony 
groomerskie, a także ośrodki szkolenia psów. Studenci poznają metody 
hodowlane i regulacje prawne stosowane w hodowli psów rasowych. Ponadto 
zdobywają wiedzę z zakresu żywienia, rozrodu oraz higieny psów. Biorąc 
udział w certyfikowanych warsztatach kynologicznych, zgłębiają dodatkową 
specjalistyczną wiedzę pod okiem uznanych specjalistów. 
KYNOLOGIA to kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie 
rynku pracy. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie: jako specjalista 
kynolog w służbach mundurowych, w ośrodkach szkolenia psów sportowych, 
w organizacjach i związkach kynologicznych, w ośrodkach zajmujących się 
zapobieganiem bezdomności psów, jako zoopsycholog lub behawiorysta, 
konsultant lub przedstawiciel handlowy, a także może założyć działalność 
gospodarczą.

Studiuj z nami i zostań ekspertem w dziedzinie KYNOLOGII!

Zootechnika    

Studia na kierunku ZOOTECHNIKA umożliwią Ci zdobycie specjalistycznej 
wiedzy i kwalifikacji z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, 
amatorskich, towarzyszących człowiekowi i egzotycznych. Będziesz 
potrafił zapewnić im właściwe warunki utrzymania wynikające z ich potrzeb 
behawioralnych i pielęgnacji. Zdobędziesz wiedzę na temat biologii rozrodu 
zwierząt, ich racjonalnego żywienia, metod efektywnego prowadzenia 
hodowli i produkcji, wykorzystania surowców pochodzenia zwierzęcego, 
a także organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Dowiesz się jak 
od podstaw wytwarzać żywność ekologiczną i tą produkowaną metodami 
konwencjonalnymi, a przy tym będziesz potrafił ocenić skutki prowadzonej 
produkcji zwierzęcej na stan środowiska. 
W trakcie studiów nabędziesz wiele umiejętności, które umożliwią Ci 
prowadzenie własnego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Sprawdzisz 
się również na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach hodowli 
różnych gatunków zwierząt i produkcji pasz, w administracji państwowej i 
samorządowej, w służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, w doradztwie 
rolniczym, w firmach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami 
pochodzenia zwierzęcego oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej 
obsługi rolnictwa. 
Nieustanne zapotrzebowanie krajowego, jak również zagranicznego rynku 
pracy na specjalistów z zakresu zootechniki oraz zdobyte podczas studiów 
kwalifikacje zdecydowanie pozwolą absolwentowi tego kierunku podjąć 
zgodną z zainteresowaniami drogę zawodową. Dobry ZOOTECHNIK zawsze 
będzie miał pracę. Dlatego jeżeli jesteś osobą, która chce swoją przyszłość 
związać z pracą przy zwierzętach, a przy tym za wykonywaną pracę chcesz być 
godziwie wynagradzany ZOOTECHNIKA to studia idealne dla Ciebie!

S1, N1
öö hodowla i użytkowanie zwierząt
öö hodowla koni i jeździectwo
öö pielęgniarstwo zwierząt

S2, N2
öö hodowla zwierząt gospodarskich
öö ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
öö gospodarowanie populacjami zwierząt wolno żyjących
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Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Budownictwa i Architektury w roku 2016 obchodził  jubileusz 70-lecia i jest jednym z trzech 
najstarszych wydziałów Politechniki Szczecińskiej (1946-2008), a od 2009r. największym z 10 
wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W swojej 70-letniej 
historii mury wydziału opuściło tysiące absolwentów pełniących dziś odpowiedzialne funkcje w kraju 
i na świecie w branży budowlanej, w tym w budownictwie lądowym i wodnym, nadzorze inwestorskim, 
branży instalacyjnej, inżynierii sanitarnej, budownictwie energooszczędnym, hydrotechnice, 
architekturze i urbanistyce oraz projektowaniu architektury wnętrz i otoczenia. Na Wydziale prężnie 
działają studenckie koła naukowe zrzeszające liczne grono studentów wszystkich specjalności. 
WBiA oferuje z wielkim sukcesem studentom polskim i zagranicznym zdobycie międzynarodowego 
doświadczenia akademickiego w ramach programu Erasmus. 

budownictwo, 
inżynieria środowiska:

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
studia stacjonarne:

 +48 91 449 47 16, +48 91 449 42 18
studia niestacjonarne:
 +48 91 449 49 95

budownictwo–inżynier europejski:
 +48 91 449 48 17

architektura i urbanistyka, 
projektowanie architektury 

wnętrz i otoczenia:
ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin

studia stacjonarne:
 +48 91 449 59 92 , +48 91 449 56 73

studia niestacjonarne:
 +48 91 449 59 92 

wbia.zut.edu.pl
 � WBiAZUT

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Budownictwo    

Na studiach student zdobywa gruntowną wiedzę 
z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów 
budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, 
przemysłowego i komunikacyjnego. Poznaje technologię 
i organizację budownictwa, zasady kierowania zespołami 
i firmą budowlaną oraz technologie wytwarzania i 
zasady doboru materiałów budowlanych. Zapoznaje 
się z nowoczesnymi technikami komputerowymi 
i technologiami stosowanymi obecnie w praktyce 
inżynierskiej. Karierę zawodową absolwent może 
rozwijać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze 
budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, 
jednostkach administracji państwowej i samorządowej 
związanych z budownictwem i architekturą.

S1
öö konstrukcje budowlane inżynierskie
öö technologia i organizacja budownictwa
öö budownictwo wodne
öö drogi, ulice i lotniska
öö organizacja i zarządzanie w budownictwie – 

inżynier europejski
S2
öö konstrukcje budowlane i inżynierskie
öö technologia i organizacja budownictwa
öö drogi, ulice i lotniska
öö budownictwo energooszczędne
öö budownictwo hydrotechniczne

N1
öö konstrukcje budowlane i inżynierskie
öö technologia i organizacja budownictwa
öö budownictwo wodne
öö drogi, ulice i lotniska

N2
öö konstrukcje budowlane i inżynierskie
öö technologia i organizacja budownictwa
öö budownictwo hydrotechniczne
öö drogi, ulice i lotniska

S2 (w j.angielskim)
öö International Construction Management
öö Engineering Structures

Architektura i urbanistyka   
W procesie wznoszenia budynków pierwszym etapem jest ich zaprojektowanie. Wiedza, 
umiejętności i kompetencje nabywane na studiach architektonicznych pozwolą, w oparciu 
o szereg przesłanek, projektować nowoczesne, piękne i funkcjonalne obiekty, dobrze 
wkomponowane w otoczenie. Architekci dbają o realizację zamierzeń i ambicji inwestorów, 
koordynują branże budowlane i nadzorują wykonawców. Na rynku pracy architekci 
funkcjonują jako wolny zawód, są zatrudniani w różnej wielkości biurach projektów, w 
administracji państwowej i samorządowej. Obecnie architekci wykonują często także plany 
miejscowe i studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

S2 (w j.angielskim)
öö Architecture and Urban Planning

Budownictwo – inżynier europejski 
Unikalna w skali kraju, jest oferowana przez WBiA ZUT w Szczecinie specjalność 
organizacja i zarządzanie w budownictwie – inżynier europejski (ECEM), prowadzona we 
współpracy z uczelniami z Holandii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Finlandii, 
Węgier, Włoch, Czech i Szkocji. Finalnym efektem studiowania tej specjalności może być, 
po spełnieniu określonych warunków, uzyskanie dwóch oryginalnych dyplomów: krajowego 
i uczelni zagranicznej. Otwiera to szerokie możliwości podejmowania pracy zawodowej. 
W roku akademickim 2017/2018 Wydział Budownictwa i Architektury obchodził Jubileusz 
25-lecia specjalności ECEM – European Civil Engineering Management.

Inżynieria środowiska   

W trakcie studiów student zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu projektowania, 
wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych oraz przemysłowych - wodno-
kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłowniczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych . Zakres studiów obejmuje także technologie oczyszczania 
ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami oraz konwencjonalne 
i odnawialne źródła ciepła. Absolwenci Inżynierii Środowiska mogą pracować: w biurach 
projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, w zakładach komunalnych (zakłady 
wodociągowo-kanalizacyjne, energetyki cieplnej, gazownie i inne) a także chemicznych 
laboratoriach przemysłowych.  

kierunki dyplomowania:
öö sieci, instalacje komunalne i przemysłowe

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 
Przygotowanie budynków wzniesionych przez wymienionych specjalistów, a zwłaszcza 
ich wnętrz, do użytkowania oraz zagospodarowanie terenu inwestycji po jej ukończeniu 
wymaga od projektantów innej wrażliwości, znajomości zupełnie innych środków wyrazu, 
innych materiałów i technik. Obserwacja przebiegu inwestycji i potrzeb rynku pracy 
poskutkowała otwarciem na naszym wydziale nowego, innowacyjnego kierunku, który ma 
kształcić specjalistów z tytułem inżynierskim, których wiedza, umiejętności i kompetencje 
wpasują się i wypełnią zauważoną lukę.
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ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

ö+48 91 449 69 00 

stacjonarne: 
ö48 91 449 69 51, 52, 56

niestacjonarne: 
ö+48 91 449 69 53

ekonomia.zut.edu.pl
 � Wydział-Ekonomiczny-
ZUT-355377367909866

Dlaczego warto u nas studiować?

Absolwenci naszego Wydziału z łatwością znajdują zatrudnienie w licznych firmach w kraju i za 
granicą, są cenionymi specjalistami z zakresu ekonomii i zarządzania. Dbamy o rozwój studentów, 
stale doskonalimy bazę dydaktyczną Wydziału, utrzymujemy kierunki i specjalizacje korespondujące 
z aktualnymi wymogami rynku, poszerzamy oferty przedmiotów w językach obcych, organizujemy 
wydarzenia kulturalne i sportowe. Stwarzamy studentom możliwość rozwoju zainteresowań 
naukowych i pozanaukowych. W ramach Wydziału działa wiele różnorodnych kół naukowych. Dajemy 
możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez nowoczesne kierunki studiów, współpracę z biznesem 
oraz współpracę międzynarodową. Zapewniamy możliwość odbycia części studiów na polskich i 
europejskich uczelniach partnerskich, np. w krajach takich jak Hiszpania, Niemcy, Grecja, Cypr, Węgry, 
Czechy, Francja i innych. Wydział Ekonomiczny ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami 
publicznymi oraz stowarzyszeniami branżowymi. Studenci odbywają praktyki w wielu ciekawych 
miejscach, gdzie mogą pogłębiać swoją wiedzę i planować dalszą karierę. 

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Ekonomia  
   

Studiując Ekonomię na Wydziale Ekonomicznym 
ZUT, nauczysz się sprawnie podejmować 
decyzje ekonomiczne i rozwiązywać problemy 
gospodarcze. Zostaniesz wyposażony 
w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i 
funkcjonowania organizacji przy użyciu 
nowoczesnych technologii. W przyszłości 
możesz znaleźć zatrudnienie w komórkach 
ekonomicznych przedsiębiorstw, w administracji 
rządowej i samorządowej, w instytucjach 
finansowych, ubezpieczeniowych i doradczych, 
przedsiębiorstwach obrotu nieruchomościami, w 
biurach rachunkowo-podatkowych, instytucjach 
związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, 
a także organizacjach non-profit. Ponadto studia 
na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo 
przygotują Cię do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.

S1, N1 (od IV semestru):
öö analityka gospodarcza
öö rzeczoznawstwo majątkowe i obrót 

nieruchomościami
öö handel zagraniczny
öö logistyka w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym
öö międzynarodowe stosunki gospodarcze
öö rachunkowość i finanse w jednostkach 

gospodarczych
S2, N2
öö gospodarka nieruchomościami
öö gospodarka turystyczna
öö gospodarowanie kapitałem ludzkim
öö konsulting gospodarczy
öö logistyka w biznesie
öö rachunkowość i finanse w jednostkach 

gospodarczych
öö wycena nieruchomości

Zarządzanie  
 

Studiując Zarządzanie na Wydziale 
Ekonomicznym ZUT, nauczysz się, jak sprawnie 
i skutecznie osiągnąć zamierzone cele, 
podejmując działania skierowane na posiadane 
zasoby organizacji. Współczesne organizacje, 
szczególnie ze względu na dużą konkurencję i 
rosnące wymagania rynku, potrzebują wysoko 
kwalifikowanych menedżerów stosujących 
nowoczesne technologie. Takie kwalifikacje 
możesz uzyskać studiując na Wydziale 
Ekonomicznym ZUT. Nasi absolwenci znajdują 
zatrudnienie na różnych szczeblach zarządzania 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
usługowych, w administracji państwowej i 
samorządowej, w instytucjach finansowych 
i doradczych, w biurach konsultingowych i 
ubezpieczeniowych, w szkolnictwie, handlu 
i przemyśle rolno-spożywczym. Ponadto 
zostaniesz przygotowany do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

S1, N1 (od IV semestru): 
öö gospodarka regionalna i samorządowa
öö logistyka w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym
öö zarządzanie w kryzysie
öö zarządzanie zasobami ludzkimi
öö rachunkowość zarządcza
öö wycena i zarządzanie 

nieruchomościami
öö zarządzanie informacją w 

przedsiębiorstwie
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ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

ö+48 91 449 41 50
ö+48 91 449 45 56

we.zut.edu.pl
 � wezut

Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział to prawdziwy inkubator specjalistów w dziedzinach powiązanych z bardzo szeroko rozumianą 
elektrycznością. Już od ponad 70 lat pozwala odnaleźć się na rynku pracy absolwentom takich 
kierunków jak fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka 
oraz teleinformatyka. Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym i przemysłowym oferuje 
swoim studentom możliwość wykorzystywania najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz 
bogaty program atrakcyjnych staży i praktyk studenckich. Studenci, w trakcie zajęć dydaktycznych w 
specjalizowanych laboratoriach, przygotowują się do zewnętrznych egzaminów, które umożliwiają 
uzyskanie prestiżowych certyfikatów takich firm jak Siemens, Bernecker & Rainer, National Instruments 
czy Wonderware. Stanowi to niewątpliwie dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Automatyka i robotyka  
 

To kierunek studiów cieszący się niesłabnącą 
popularnością od chwili jego utworzenia. Już 
od kilkunastu lat ukończenie tego kierunku 
umożliwia podjęcie pracy związanej z 
projektowaniem układów automatyki i stanowisk 
robotycznych, programowaniem urządzeń 
automatyki i robotów przemysłowych, a także 
mikroprocesorowych układów wbudowanych. 
Umożliwia uzyskanie licznych certyfikatów 
m.in. Akademii Siemens, B&R, czy CLAD firmy 
National Instruments. Absolwenci tego kierunku 
to cenieni i poszukiwani na rynku pracownicy, 
dobrze wykwalifikowani specjaliści pracujący w 
firmach nie tylko z branży automatyki i robotyki, 
ale również zajmujący się projektowaniem i 
implementowaniem rozwiązań wykorzystujących 
wszelkiego rodzaju układy programowalne.

S2
öö systemy sterowania procesami 

przemysłowymi
öö sterowanie w układach robotycznych
öö bezpieczeństwo funkcjonalne 

systemów przemysłowych

Elektrotechnika  
   

To kierunek studiów, który łączy w sobie 
teorię i praktykę z dziedziny elektryczności 
i magnetyzmu. W związku z masowym 
zastosowaniem elektroniki w układach 
sterowania dużymi mocami elektrycznymi 
jest ściśle powiązany z innymi kierunkami 
studiów – automatyką i robotyką, elektroniką 
i telekomunikacją, a także informatyką. 
Do zagadnień wchodzących w zakres 
elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie 
i użytkowanie energii elektrycznej, odnawialne 
źródła energii, komputerowe wspomaganie 
projektowania sieci i instalacji elektrycznych, 
nadzór, diagnostyka, zabezpieczenia, 
automatyzacja i regulacja nowoczesnych 
systemów elektroenergetycznych, układów 
energoelektronicznych, maszyn i napędów 
elektrycznych. Absolwenci tego kierunku 
mogą być zatrudniani w: elektrowniach i 
elektrociepłowniach, zakładach energetycznych, 
biurach konstrukcyjnych i projektowych 
związanych z inżynierią elektryczną i 
dziedzinami pokrewnymi.

S2, N2
öö systemy elektroenergetyczne
öö urządzenia i instalacje elektryczne

Teleinformatyka  
 

To unikatowy w skali kraju kierunek studiów, 
który stanowi połączenie informatyki i 
telekomunikacji. Studenci tego kierunku uczą 
się technik programowania aplikacji mobilnych, 
internetowych oraz systemów wbudowanych, 
a także zdobywają wiedzę z zakresu budowy 
i administracji sieci komputerowych i 
teleinformatycznych, kryptografii oraz 
bezpieczeństwa sieciowego. Program 
studiów na kierunku teleinformatyka jest stale 
aktualizowany we współpracy z wiodącymi 
firmami z branży IT, takimi jak: InfinIT Codelab 
(dawniej brightONE), Tieto, GlobalLogic itp. 
Absolwenci tego kierunku mogą pracować 
jako projektanci, twórcy oprogramowania i 
administratorzy sieci teleinformatycznych, 
specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa 
systemów teleinformatycznych. Znajdują 
również zatrudnienie w firmach produkujących 
sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny oraz 
w sferze usług teleinformatycznych. Badania 
rynkowe dowodzą, że osoby zatrudnione 
w branżach ICT oraz IT należą do najlepiej 
zarabiających grup zawodowych!

S2
öö sieci teleinformatyczne i systemy 

mobilne
öö systemy transmisyjne
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Dlaczego warto u nas studiować?

Do informatyki i informatyków należy przyszłość! I to nie 
dlatego, że jest najważniejszą dziedziną nauki i gospodarki, 
ale dlatego, że jest wszechobecna i niezbędna w każdym 
obszarze działalności człowieka, wręcz uzależnia go od siebie. 
Dzięki swojemu prężnemu rozwojowi informatyka stwarza 
możliwości, o których nawet kilkanaście lat temu można było 
tylko marzyć.

Chcesz opanować świat – opanuj komputery! Droga do 
osiągnięcia tego celu nie jest prosta, ale jeśli zostaniesz 
studentem Wydziału Informatyki, pomożemy Ci w tym. 
Jesteśmy młodym i prężnym Wydziałem, dysponującym 
świetnie wykształconą kadrą, bardzo silnie angażującą się 
w procesy kształcenia i prowadzącą badania naukowe na 
światowym poziomie. Kierunek Informatyka jest prowadzony 
na Wydziale Informatyki zarówno na studiach inżynierskich 
(S1), jak również magisterskich (S2). Podstawą kształcenia 
jest nowoczesny program zgodny ze światowymi trendami 
oraz standardami nauczania informatyki, bardzo mocno 
ukierunkowany na praktyczne zastosowania informatyki. 
Istotny wpływ na programy kształcenia mają przedstawiciele 
firm skupieni w Radzie ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału 
Informatyki.

Studenci Wydziału mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria 
dydaktyczne, otwarte laboratoria studenckie, pracownie 
studenckich kół naukowych, a także laboratoria badawcze, 
w których mogą realizować swoje prace dyplomowe. 
Studenci mogą bezpłatnie korzystać z licencjonowanego 
oprogramowania m.in. firmy Microsoft w ramach licencji 
akademickiej. Dodatkowo część studiów (do dwóch 
semestrów) studenci mogą zrealizować w wybranych 
uczelniach zagranicznych, z którymi Uczelnia współpracuje w 
ramach programu Erasmus.

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość odbywania 
praktyk w wiodących firmach regionu, a także w korporacjach 
międzynarodowych. Studenci Wydziału Informatyki z 
powodzeniem biorą udział w konkursach i programach 
stażowych wiodących firm z branży IT.

Wydział Informatyki to wydział o nowoczesnej strategii, 
zorientowany na dynamiczną współpracę naukowo-badawczą 
z wiodącymi firmami zaawansowanych technologii. To 
właściwe miejsce do rozwijania swoich pasji i kształtowania 
przyszłości. Zapraszamy!
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Informatyka    

Informatyka to studia trudne, ale gwarantujące pracę. To kierunek, który 
oferuje dostęp do bardzo zróżnicowanych obszarów technologicznych 
od aplikacji mobilnych, systemów wbudowanych, poprzez inżynierię, 
oprogramowania, grafikę komputerową, modelowanie i symulacje 
komputerowe, sztuczną inteligencję, aż po zarządzanie projektami 
informatycznymi.
Program studiów na kierunku Informatyka został gruntownie 
przebudowany w roku 2018 i wzorowany jest na standardach 
programowych opracowanych przez Association for Computing
Machinery (ACM) i IEEE Computer Society. Kształcenie odbywa się w 
ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku 
Informatyka oraz przedmiotów specjalnościowych. Przedmioty 
wspólne obejmują semestry 1-7, natomiast przedmioty związane z 
poszczególnymi specjalnościami wprowadzane są od semestru 5. Na 
specjalności składają się także bloki obieralne, dzięki którym studenci 
mogą kształtować ścieżkę rozwoju dostosowaną do własnych potrzeb 
i zainteresowań. Studia na studiach niestacjonarnych są wydłużone o 
jeden semestr.

S1, N1
öö Inżynieria komputerowa
öö Inżynieria oprogramowania
öö Inżynieria systemów informacyjnych

S2, N2
öö W roku akademickim 2019/2020 Wydział Informatyki 

w odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy branży IT 
wprowadza nowe specjalności na studiach II stopnia 
(S2 i N2). Swoim zakresem obejmą one między innymi 
zagadnienia związane z oprogramowaniem na potrzeby 
branży motoryzacyjnej (Automotive), Internetem rzeczy 
(Internet of Things), uczeniem maszynowym i nowoczesną 
analizą danych oraz cyberbezpieczeństwem. Aktualne 
informacje dostępne są na stronie www.wi.zut.edu.pl w 
zakładce ‘Dla kandydata’.

zawsze 
aktualne
dane na

1cel.zut.edu.pl
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Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział posiada nowoczesne laboratoria 
badawcze i infrastrukturę dydaktyczną oraz wysoko 

wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. 
Jest jednym z największych wydziałów Uczelni z 

siedemdziesięcioletnią tradycją akademicką. 

Proces kształcenia ściśle koreluje z potrzebami otoczenia 
przemysłowego. Wydział kształci inżynierów zgodnie z 

koncepcją rewolucji przemysłowej „Industry 4.0”. Na Wydziale 
prężnie działają studenckie koła naukowe zrzeszające liczne 

grono studentów, a w ramach programu Erasmus zapewnia się 
studentom polskim i zagranicznym zdobycie specjalistycznej wiedzy i 

międzynarodowego doświadczenia akademickiego. 

Absolwenci Wydziału zasilają kadry inżynierskie i menedżerskie zakładów przemysłowych 
w regionie zachodniopomorskim, w kraju i na świecie. Zajmują często wysokie stanowiska i 
odnoszą sukcesy w prywatnej działalności gospodarczej.

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl

wimim.zut.edu.pl

Energetyka    

Studia zapewniają nabycie specjalistycznej wiedzy o 
systemach, siłowniach i urządzeniach nowoczesnej 
energetyki. Wybierając jedną z dostępnych 
specjalizacji tego kierunku, studenci poszerzają 
zdobytą wiedzę i nabywają cenione umiejętności 
projektowania,  modelowania  i symulowania 
procesów energetycznych.

S2, N2
öö efektywność energetyczna
öö energetyka konwencjonalna
öö energetyka odnawialnych źródeł energii
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Mechanika i budowa maszyn    

Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności  wymagane od dobrze 
przygotowanego do pracy inżyniera. Dobrze wyposażone laboratoria, 
posiadane obrabiarki, roboty i inne urządzenia oraz dobrze wyszkolona 
kadra, pomogą Ci sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce. 

S2, N2
öö komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie 

maszyn
öö urządzenia mechatroniczne

Mechatronika 
Absolwenci mechatroniki są cenionymi pracownikami i poszukiwanymi 
specjalistami wdrażającymi nowoczesne rozwiązania techniczne w 
przemyśle. Studenci kształcą się w nowoczesnych laboratoriach, a 
najlepsi mają możliwość czynnego uczestniczenia w projektach naukowo 
- badawczych. Dynamicznie rozwijająca się automatyzacja i robotyzacja 
produkcji przemysłowej powodują, że na Absolwentów mechatroniki czeka 
ciekawa i dobrze płatna praca.

öö układy mechatroniczne

Inżynieria materiałowa    

Studia umożliwiają poznanie nowoczesnych materiałów metalicznych, 
ceramicznych i polimerowych, nowatorskich kompozytów i biomateriałów,   
zdobycie umiejętności badania ich struktur i własności, a także 
opracowania i doskonalenia materiałów nadając im specyficzne cechy 
użytkowe. 

S2, N2
öö konstrukcje lekkie
öö przetwórstwo tworzyw polimerowych
öö spawalnictwo i techniki łączenia

Inżynieria materiałowa w j. ang. 
Second-degree studies (Master of Science degree) on the Materials 
Engineering provide education in the fields of advanced research methods, 
design, manufacturing and utilization of engineering materials - polymers, 
metals, composites, and technological processes. This study is suitable 
for both foreigners and Polish students who would like to get advanced in 
English nomenclature in materials science.

öö light-weight structures
öö processing of polymer materials

Transport    

Studia pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu budowy i 
działania pojazdów samochodowych oraz procesów ich eksploatacji. 
Znajomość zagadnień transportu samochodowego, nabyta podczas 
studiów sprawi, że nauczysz się racjonalnie wykorzystywać nowoczesny 
sprzęt i metodykę badań pojazdów.

S1, N1
öö organizacja transportu
öö diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów 

samochodowych
S2, N2
öö logistyka, organizacja i technologia transportu
öö urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

Zarządzanie i inżynieria produkcji  
   

Studia przygotowują kompleksowo wykształconych specjalistów 
zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania jakością oraz 
efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstw. Absolwenci 
tego kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami planowania 
produkcji, zarządzania jakością, jak i logistyki i zakupów.

S1, N1
öö inżynieria jakości i zarządzanie

S2
öö inżynieria jakości
öö zarządzanie energią i środowiskiem
öö logistyka przemysłowa

N2
öö inżynieria jakości
öö zarządzanie energią i środowiskiem
öö zarządzanie przedsiębiorstwem

Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 * 
„Studia dualne” o profilu praktycznym prowadzone w ramach Programu 
Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014-2020. 
Kierunek Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 wychodzi naprzeciw 
potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację 
programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć 
dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych 
u pracodawców.

* kierunek o profilu praktycznym planowany do uruchomienia
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Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT jest najstarszym wydziałem byłej Akademii Rolniczej 
w Szczecinie. Dziś w strukturze Wydziału jest 9 katedr i 3 zakłady. Terenową bazę badawczą stanowią: 
Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi oraz Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku. Wydział 
kształci studentów na 8 kierunkach i 12 specjalnościach. Na Wydziale studia doktoranckie realizowane 
są w 4 dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, ogrodnictwo, ochrona i kształtowanie środowiska. 
Wyjątkowo aktywnie rozwija się studencki ruch naukowy. W prace badawcze zaangażowani są studenci 
zrzeszeni w 12 kołach naukowych i doktoranci w 1 kole naukowym. W nowym roku akademickim 
2017/2018, na zapotrzebowanie rynku pracy, utworzony został nowy kierunek studiów inżynierskich: 
uprawa winorośli i winiarstwo, oraz możliwość kontynuacji kierunku odnawialne źródla energii na 
studiach stacjonarnych drugiego stopnia S2 i drugiego stopnia niestacjonarnych N2.

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Architektura krajobrazu   

Nauczysz się wykonywania prac inwentaryzacyjnych i kształtowania 
obiektów architektury krajobrazu, oceny szaty roślinnej takich obiektów; 
wykonywania projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania 
obiektów architektury krajobrazu; kierowania i dozoru nad robotami 
realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu. 
Nauczysz się współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w 
projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Gospodarka przestrzenna    

Będziesz posiadać interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną, 
techniczną i społeczną dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Będziesz posiadać umiejętność kształtowania 
środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami 
cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami rozwoju 
zrównoważonego i ładu przestrzennego.

S2, N2
öö geoinformatyka
öö obszary wrażliwe

Ochrona środowiska    

Na kierunku zdobędziesz wiedzę ogólnoprzyrodniczą oraz umiejętności 
przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Poznasz 
procesy zachodzące w środowisku, a także zagadnienia dotyczące nowych 
technologii stosowanych w ochronie środowiska oraz zakres oddziaływania 
produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.

S2, N2
öö ocena stanu i zagrożeń środowiska
öö rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Odnawialne źródła energii    

Będziesz przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Posiądziesz szeroką 
wiedzę techniczną, przyrodniczą, ekonomiczną i społeczną umożliwiającą 
rozwiązywanie problemów dotyczących energii odnawialnej z 
uwzględnieniem wielu aspektów. Będziesz posiadał także umiejętności 
pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania 
procesami pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii 
odnawialnej.

S2, N2
öö systemy wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
öö pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

Ogrodnictwo    

Zdobędziesz umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, 
organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym. Będziesz 
dysponował wiedzą z zakresu oceny jakości produktów ogrodniczych i 
surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, 
pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii 
ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka oraz z zielarstwa.

S2
öö zrównoważona produkcja roślinna – studia międzynarodowe

S2, N2
öö produkcja owoców, warzyw i ziół
öö rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Rolnictwo    

Będziesz specjalistą rolnikiem dysponującym poszerzoną wiedzą 
biologiczno-chemiczną, technologiczną i techniczną z zakresu produkcji 
rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej, a także ze znajomością 
metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem 
produkcyjnym i agroturystycznym.

S2, N2
öö doradztwo w agroturyzmie
öö doradztwo rolnicze

Technika rolnicza i leśna  

Będziesz specjalistą w zakresie: budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń 
stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej; 
zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem systemów 
informatycznych; zagrożeń środowiska związanych z techniką rolniczą i 
leśną; wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Uprawa winorośli i winiarstwo  

Posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii 
produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w 
winnicy i winiarni. Poznasz podstawy prawa w odniesieniu do działalności 
gospodarczej, metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania 
oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego. Będziesz 
przygotowany do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw 
sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, do samodzielnego 
prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle 
fermentacyjnym.
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Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa to 65 lat tradycji akademickiej, w którą wpisuje się wysoka 
wiedza, praktyka i znani na całym świecie absolwenci pracujący w branży. Bazę dydaktyczną Wydziału 
stanowią nowoczesne sale seminaryjne, specjalistyczne laboratoria dydaktyczne wyposażone w 
najnowocześniejszy sprzęt, na którym oprócz badań naukowych prowadzone są zajęcia ze studentami. 
Jeden z najważniejszych celów, jakie stawia sobie Wydział, to zajęcia praktyczne, które studenci mogą 
odbywać we współpracy z naszymi partnerami gospodarczymi, i wiele zajęć terenowych. Dzięki przyjętej 
strategii i planom nauczania absolwent naszego Wydziału po ukończeniu studiów jest przygotowany 
do samodzielnej pracy i posiada wiele cennych kontaktów ułatwiających znalezienie satysfakcjonującej 
pracy.

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Mikrobiologia stosowana  

To kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie 
rynku pracy. Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą 
wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, 
przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Absolwent 
jest przygotowany do szeroko rozumianej działalności w dziedzinie 
mikrobiologii.

Rybactwo  

Ichtiologia, ekologia wód, akwakultura i zarządzanie szeroko pojętymi 
zasobami wód to główne nurty wiedzy jakie można zgłębiać studiując 
na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wydział w swojej 67 
letniej tradycji akademickiej wykształcił setki renomowanych ekspertów 
pracujących na całym świecie w tzw. „błękitnej gospodarce”. Wydział Nauk 
o Żywności i Rybactwa w Szczecinie to właściwe miejsce dla prawdziwych 
pasjonatów wiedzących czego oczekują od życia. Studia można zrealizować 
na I (inżynierskie) i II stopniu (magisterskie), a swoje zainteresowania 
naukowe rozwinąć na studiach III stopnia – studiach doktoranckich. 
Również oferujemy dla osób pracujących studium podyplomowe z 
Rybactwa. System nauczania jest dynamiczny i stale dostosowany do 
bieżących potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy. Studiując u nas 
oprócz fascynujących zajęć studenci mają możliwość weryfikowania teorii 
podczas bardzo ciekawych zajęć praktycznych, realizowanych nie tylko na 
Wydziale dysponującym m.in. statkiem naukowo-badawczym czy rybacką 
stacją doświadczaną ale także u czołowych firm polskiej akwakultury i 
rybołówstwa. Dodatkowym atutem są liczne Koła Naukowe związane z 
akwakulturą, akwarystyką czy wędkarstwem. Gwarantujemy Ci, że jako 
absolwent Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa staniesz się wyjątkowym, 
rozpoznawalnym na rynku specjalistą, który znajdzie pracę w szeroko 
pojmowanej, szybko rozwijającej się dziedzinie gospodarki jaką jest tzw. 
błękitna gospodarka znana pod angielską nazwą blue economy. Nie czekaj, 
przyłącz do nas – studiuj z pasją!!!

S1 (do wyboru po II roku)
öö biotechnologia rybacka i akwakultura
öö eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

S2
öö akwakultura
öö eksploatacja biologicznych zasobów wód
öö ochrona środowiska wodnego

Technologia żywności i żywienie człowieka 
   

Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który 
od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Studiując u nas, poznasz 
najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody 
oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów. 
Dysponujemy najnowszym zapleczem sprzętowym i laboratoryjnym, 
który wykorzystujemy w dydaktyce. Jeżeli interesuje Cię, jak unikać 
podstawowych błędów żywieniowych, i chcesz w przyszłości świadomie 
decydować, jak zdrowo żyć, to nie zwlekaj, tylko przyjdź do nas i zostań 
ekspertem w dziedzinie żywienia. Technologia żywności i żywienie 
człowieka to kierunek z przyszłością!

S1 (do wyboru po I roku)
öö technologia i żywienie
öö żywienie człowieka i dietetyka
öö technologia żywności pochodzenia wodnego

N1
öö technologia i żywienie
öö technologia żywności pochodzenia wodnego

S2, N2
öö ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
öö technologia i biotechnologia żywności
öö technologia rybna
öö żywienie człowieka

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością 
żywności 
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności jest to kierunek 
interdyscyplinarny, który obejmuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, 
przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych oraz medycznych. Podczas 
studiów dowiesz się wiele o najnowszych osiągnięciach na temat 
wykorzystywania narzędzi stosowanych do analizy jakości produktów 
spożywczych, stosowania znanych systemów komputerowych w procesie 
badania jakości żywności, znajomości systemów kontroli żywności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce i Unii Europejskiej, a także 
analizy zagrożeń i ryzyka związanego z konsumpcją żywności oraz jej 
wpływu na zdrowie publiczne. Poznasz również technologie stosowane 
do przetwarzania i zabezpieczania żywności, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na wysoki poziom produktu, potwierdzany certyfikatami jakości.  
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Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział kształci studentów na atrakcyjnych i elitarnych kierunkach, których absolwenci są cenieni 
na rynku pracy. Bazę dydaktyczną wydziału stanowią sale seminaryjne, laboratoria komputerowe 
i laboratoria dydaktyczne: laboratorium badań właściwości palnych materiałów, laboratorium 
wibroakustyki i akustyki, laboratorium chłodnictwa i klimatyzacji, symulator siłowni okrętowych, 
laboratorium projektowania konstrukcji okrętów, laboratorium komputerowych metod mechaniki 
konstrukcji, laboratorium techniki głębinowej i ruchome laboratorium monitorowania prac podwodnych, 
pracownia urządzeń termoelektrycznych, laboratorium aero- i hydrodynamiczne na wodzie, 
Laboratorium Inżynierii Transportu CAD, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej oraz 
Laboratorium Spawania Konstrukcji Wielkowymiarowych. Wydział posiada prawo nadawania stopnia 
doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

al. Piastów 41
71-065 Szczecin

 +48 91 449 47 71
 +48 91 449 49 20

wtmit.zut.edu.pl
 � WTMiT

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Budowa jachtów 
Studia na kierunku budowa jachtów to oferta skierowana do osób 
pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności 
związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. 
Studiując budowę jachtów, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie 
budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, 
sportowych, rekreacyjnych, portowych), tzn. projektowania jachtów 
żaglowych i motorowych oraz innych małych jednostek pływających, teorii 
jachtów i żeglowania, projektowania żagli i takielunku, projektowania 
architektonicznego i wyposażenia wnętrz, projektowania napędu 
jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych, 
metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w 
projektowaniu i określaniu właściwości jachtów, organizowania produkcji 
i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności 
gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów 
jachtowych.

Chłodnictwo i klimatyzacja 
Chłodnictwo i klimatyzacja jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Oferta 
kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub 
rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i 
eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. 
Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, 
technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę 
i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i 
klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in. chłodni lądowych, 
portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-
chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła.

Oceanotechnika  

Studia na kierunku oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy 
w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z 
konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore. 
Studiując kierunek oceanotechnika, uzyskasz wiedzę i umiejętności z 
zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych 
związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego 
(statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd.), głównie do transportu, 
rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

S1
öö projektowanie i budowa okrętów
öö budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

S2
öö projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
öö projektowanie i budowa systemów energetycznych

Inżynieria bezpieczeństwa 
Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to oferta skierowana do tych, 
którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką zapewnienia 
bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem zespołów 
ludzkich, obiektów technicznych oraz środowiska, w których te systemy są 
eksploatowane. W trakcie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 
uzyskasz wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznawania i 
oceny zagrożeń, planowania i organizacji akcji ratowniczych, oceny ryzyka 
oraz planowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

S1
öö inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
öö bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
öö bezpieczeństwo systemów transportowych

Transport  

Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w 
szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego 
transportu, logistyki i spedycji. Studiując kierunek transport, uzyskasz 
wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy 
użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między 
innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję 
oraz bezpieczeństwo transportu.

S1
öö zintegrowany transport wodny i lądowy
öö inżynieria ruchu w transporcie
öö transport chłodniczy i paliw
öö transport portowy i przemysłowy

S2
öö logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
öö transport paliw
öö transport żywności

Logistyka * 
Studia na kierunku logistyka to oferta skierowana do tych, którzy w 
szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną zarówno 
z technicznymi, jak i ekonomiczno-organizacyjnymi zagadnieniami 
efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. 
Studiując kierunek logistyka, uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu 
m.in. technologii (magazynowych, informacyjnych, transportowych), 
bezpieczeństwa, oceny niezawodności i ryzyka procesów logistycznych, 
organizacji i zarządzania procesami transportowymi i ich wpływu na jakość 
usług logistycznych, projektowania, inicjowania i prowadzenia badań.

* kierunek o profilu ogólnoakademickim planowany do uruchomienia
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Dlaczego warto u nas studiować?

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej na wszystkich kierunkach przygotowują do 
konkretnych zawodów. Dają bogatą, wszechstronną wiedzę, dzięki czemu absolwent łatwo znajdzie 
zatrudnienie tak w dużym koncernie, jak i w małej firmie, może także rozpocząć samodzielną 
działalność. TECHNOLOGIA CHEMICZNA pozwala na przekształcenie procesów chemicznych – 
reakcji, prowadzonych w skali laboratoryjnej, na procesy przemysłowe w wielkiej skali. INŻYNIERIA 
CHEMICZNA I PROCESOWA pozwala na dobór odpowiedniej aparatury do tych procesów. 
CHEMIA wykorzystywana jest w analizie i badaniu właściwości otrzymanych produktów, a dzięki 
NANOTECHNOLOGII poznajemy strukturę wewnętrzną materiałów. Jest to możliwe dzięki dobrej 
znajomości zjawisk fizycznych, przemian chemicznych i procesów biotechnologicznych.

CHEMICAL ENGINEERING (studia w języku angielskim) umożliwia poznanie zasad projektowania i 
prowadzenia procesów związanych z wytwarzaniem nowoczesnych materiałów.

zawsze aktualne dane na 
1cel.zut.edu.pl
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Chemical engineering * 
Zaznajomisz się z procesami pozwalającymi na wytworzenie 
innowacyjnych materiałów. Program studiów kierunku chemical 
engineering jest zgodny z najlepszymi wzorcami światowymi (MIT, 
Stanford University of Technology). Realizowana na WTiICh tematyka 
badań naukowych, umożliwia zaoferowanie studentom szerokiej oferty 
dydaktycznej prowadzonej przez specjalistów z chemii, nanotechnologii, 
technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej. Prowadzone na Wydziale 
kierunki badań wpisują się w najnowsze światowe trendy, co przekłada się 
na możliwość kształcenia z zastosowaniem zaawansowanej infrastruktury 
badawczej. Podczas zajęć studenci w sposób twórczy, kreatywny i 
innowacyjny będą rozwiązywali problemy związane z zastosowaniem 
zasad i praw leżących u podstaw inżynierii procesowej oraz wykorzystają 
zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów technicznych.

Inżynieria chemiczna i procesowa 
   

Poznasz aparaturę stosowaną w procesach produkcyjnych substancji 
chemicznych. Dowiesz się, jak konstruować reaktory, mieszalniki, 
dobierać odpowiednio urządzenia. Nauczysz się projektować instalacje 
do oczyszczania gazów i ścieków w celu ochrony środowiska. Będziesz 
potrafił sterować procesami chemicznymi dzięki zastosowaniu systemów 
informatycznych.

S2, N2
öö informatyka procesowa
öö inżynieria bioprocesowa
öö inżynieria procesowa
öö inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
öö inżynieria procesów ekoenergetyki
öö inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
öö procesy i urządzenia w ochronie środowiska
öö inżynieria procesów wytwarzania olefin (specjalność prowadzona we 

współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz PDH Polska S.A.)

Nanotechnologia  

Nauczysz się, jak otrzymywać i gdzie stosować struktury, których co 
najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach. Poznasz właściwości 
nanocząstek, sposoby ich wytwarzania oraz zastosowania w elektronice, 
elektrotechnice, technologiach materiałowych, medycynie.

S1
öö nanomateriały funkcjonalne
öö polimerowe bio- i nanomateriały

S2
öö nano-biomateriały
öö nanonauki i nanotechnologie

Technologia chemiczna  

Dowiesz się, jak wytwarzane są gazy techniczne, kwasy, soda, nawozy 
sztuczne. Poznasz procesy uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i 
utylizacji odpadów. Nauczysz się, jak produkowane są barwniki, kosmetyki, 
leki, środki ochrony roślin. Poznasz tworzywa sztuczne, które otaczają 
Cię w życiu codziennym, farby, kleje, tekstylia, kompozyty. Kształcenie na 
poziomie studiów S1 obejmuje wiedzę z zakresu technologii chemicznej 
nieorganicznej, organicznej oraz technologii polimerów.

S2
öö biotechnologia przemysłowa
öö technologia wody i inżynierii środowiska
öö technologia nieorganiczna
öö technologia podstawowej syntezy organicznej
öö technologia środków pomocniczych i kosmetyków
öö technologia leków i pestycydów
öö biopolimery i biomateriały
öö technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
öö inorganic chemical technology
öö technologie jądrowe

* kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim
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Współpraca 
międzynarodowa

Studenci ZUT mają możliwość skorzystania z programów 
stypendialnych, w ramach których realizować mogą studia 

częściowe (jeden lub dwa semestry) lub praktyki zawodowe 
w instytucjach zagranicznych.

Międzynarodowa mobilność studentów i pracowników postrzegana jest jako 
istotny czynnik wpływający na podnoszenie jakości badań i kształcenia. Z tego 
względu uczelnia aktywnie poszukuje zagranicznych instytucji partnerskich 
w celu poszerzania współpracy dydaktycznej i naukowej

ERASMUS+

Międzynarodowa współpraca edukacyjna ZUT w ramach programu 
Erasmus+ obejmuje: 

1. Wymianę studentów związaną z odbyciem częściowych 
studiów (semestr bądź rok akademicki);

2. Wyjazdy studentów na praktyki zawodowe w zagranicznych 
instytucjach;

3. Wyjazdy świeżo upieczonych absolwentów na praktyki 
zawodowe w zagranicznych instytucjach; 

4. Wymianę nauczycieli akademickich związaną z realizacją 
krótkich pobytów dydaktycznych (przeprowadzenie zajęć 
uzgodnionych uprzednio z partnerem);

5. Wymianę pracowników w celu doskonalenia kompetencji 
zawodowych poprzez udział w szkoleniach, seminariach;

6. Udział w projektach wielostronnych w charakterze partnera 
lub koordynatora.

W ramach programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019 
wyjechało 59 studentów na studia częściowe oraz 40 studentów 
na zagraniczne praktyki zawodowe. uczelnia przyjęła łącznie 240 
studentów zagranicznych. 

W ramach programu uczelnia współpracuje w zakresie wymiany 
akademickiej studentów i pracowników z instytucjami partnerskimi: 
z Austrii, Belgii, Bułgarii, Białorusi, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Wietnamu oraz Włoch.
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Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 

Na wszystkich kierunkach studiów w  uczelni osiągnięcia studenta 
wyrażane są za pomocą punktów ECTS. W uczelni przyjmuje się, że 
uzyskanie efektów kształcenia odpowiadających jednemu punktowi 
ECTS wymaga dwudziestu pięciu do trzydziestu godzin pracy 
studenta, w tym godzin z nauczycielem akademickim realizowanych 
w  ramach poszczególnych form zajęć dydaktycznych i konsultacji. 
Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych student może 
uzyskać nie mniej niż trzydzieści punktów ECTS w  każdym 
semestrze. System ECTS, poza pełnieniem funkcji przenoszenia 
osiągnięć pomiędzy uczelniami, służyć może również akumulacji 
osiągnięć studentów.

Podstawowymi dokumentami stosowanymi w systemie ECTS są:

öö pakiety informacyjne, opisujące w  ujednoliconej formie zajęcia 
prowadzone w ramach kierunków oferowanych przez uczelnie;
öö porozumienie o  programie studiów, ustalone przed wyjazdem 

studenta, w którym planuje się zajęcia przewidziane do realizacji 
poza uczelnią macierzystą;
öö odpis przedmiotów, w  którym zapisane zostają uzyskane 

zaliczenia (z całego okresu studiów lub też z jego części).

Inne programy i oferty stypendialne

Poza programem Erasmus+ studenci ZUT mają możliwość 
skorzystania z takich programów stypendialnych jak stypendia 
rządowe wynikające z centralnych umów międzynarodowych 
(oferta zbierana przez Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej – www.nawa.gov.pl), stypendia DAAD (stypendia 
realizowane na terenie Niemiec oferowane przez Niemiecką 
Centralę Wymiany Akademickiej – www.daad.pl), stypendia 
programu Vulcanus in Japan oraz programy praktyk IAESTE 
(International Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience) oraz Placement UK (praktyki na terenie 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). 

W ramach umów dwustronnych (poza programem Erasmus+) 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz instytutami i 
centrami naukowo-badawczymi z terenu: Białorusi, Bułgarii, 
Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, 
Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA, 
Wielkiej Brytanii oraz Wietnamu.

 � www.mobilnosc.zut.edu.pl

Zdjęcia naszych studentów z pobytu na studiach w zagranicznych uczelniach partnerskich
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Wydział Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt
 ö Rolnictwo w warunkach zrównoważonego 
rozwoju
ö91 449 67 44
 beata.seremak@zut.edu.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
 ö Bezpieczeństwo i higiena pracy 
ö663 882 809
 wcieslewicz@zut.edu.pl

 ö Inżynieria drogowa 
ö91 449 40 36 
 kdim@zut.edu.pl

 ö Melioracje wodne 
ö91 449 43 71
 urszula.tusinska@zut.edu.pl 

 ö Modelowanie informacji oraz techniki CAD w 
budownictwie i architekturze
ö663 882 809 
 wcieslewicz@zut.edu.pl

Wydział Ekonomiczny
 ö Rachunkowość 
ö91 449 69 36, 91 449 69 31
 elzbieta.jaworska@zut.edu.pl 

 ö Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
ö91 449 69 99
 jmyszczyszyn@zut.edu.pl 

 ö Audyt wewnętrzny
ö91 449 69 32
 zofia.sawicka-kluzniak@zut.edu.pl

 ö Fundusze i projekty unijne
ö91 449 69 88
 monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl

 ö Gospodarka nieruchomościami
ö91 449 69 39 
 malgorzata.blaszke@zut.edu.pl

 ö Konsulting ekonomiczno-środowiskowy
ö91 449 69 44 
 aneta.zaremba@zut.edu.pl

 ö Rachunkowość budżetowa
ö91 449 69 37 
 marzena.rydzewska-wlodarczyk@zut.edu.pl

Wydział Informatyki
 ö Programowanie komputerów 
ö91 449 56 63
 renata.zielinska@zut.edu.pl

 ö Programowanie w szkole
ö91 449 56 62
 sylwia.hardej@zut.edu.pl

 ö Programowanie z elementami systemów 
wbudowanych
ö91 449 56 67
 iwona.scheibe@zut.edu.pl

 ö Certyfikowany administrator Microsoft 
Windows Server 2016
ö732 999 333
 mroszkowski@wi.zut.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki
 ö Menedżer i audytor systemu zarządzania 
jakością 
ö91 449 46 02
 aterelak@zut.edu.pl

Wydział Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa
 ö Florystyka 
ö91 449 61 56
 rafal.piechocki@zut.edu.pl 

 ö Melioracje wodne 
ö91 449 43 71
 urszula.tusinska@zut.edu.pl 

 ö Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 
ö91 449 63 20
 hanna.siwek@zut.edu.pl

 ö Gospodarka odpadami *

ö91 449 64 21
 magdalena.blaszak@zut.edu.pl

 ö Proekologiczne źródła energii
ö91 449 64 74 
 piotr.kostencki@zut.edu.pl

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 ö Żywienie człowieka – promocja zdrowia 
ö91 449 65 70
 mariola.friedrich@zut.edu.pl 

 ö Rybactwo
ö608 756 188
 marcin.biernaczyk@zut.edu.pl

Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 ö Projektowanie jachtów i pływających 
jednostek sportowych 
ö91 449 41 26
 jolanta.gutkowska@zut.edu.pl

 ö Chłodnictwo i klimatyzacja
ö91 449 48 90
 Katarzyna.Ciesciow@zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej
 ö Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli
ö91 449 40 04
 elwira.wroblewska@zut.edu.pl

Studia podyplomowe
Sekretariat studiów podyplomowych znajduje się na ul. Puławskiego 10, pokój 121.

*planowany do uruchomienia
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Studia doktoranckie

Wydział Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt
öö biotechnologia
öö zootechnika

öDziekanat
ul. Klemensa Janickiego 32
ö91 449 67 54

Wydział Budownictwa i Architektury
öö architektura i urbanistyka
öö budownictwo
öö inżynieria środowiska

öDziekanat
al. Piastów 50
ö91 449 48 17

Wydział Elektryczny
öö automatyka i robotyka
öö elektrotechnika

öDziekanat 
ul. Gen. Sikorskiego 37
ö91 449 41 50

Wydział Informatyki
öö informatyka

öSekretariat studiów
ul. Żołnierska 49, p. 104 B 
ö91 449 56 08

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki 
öö budowa i eksploatacja maszyn
öö inżynieria materiałowa

öDziekanat 
al. Piastów 19
ö91 449 42 09

Wydział Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa
öö agronomia
öö inżynieria rolnicza
öö ochrona i kształtowanie środowiska
öö ogrodnictwo

öDziekanat
ul. Juliusza Słowackiego 17 
 ö91 449 62 52

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
öö rybactwo
öö technologia żywności i żywienia

öDziekanat
ul. Kazimierza Królewicza 4
ö91 449 66 53

Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej
öö inżynieria chemiczna
öö technologia chemiczna
öö chemical engineering*

öö chemical technology*

öSekretariat studiów
ul. Pułaskiego 10 
ö91 449 42 44,
Kierownik studiów 
  91 449 46 87

* zajęcia prowadzone w języku angielskim oraz w języku polskim
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Dla studentów

Na uczelni działa 10 organizacji 
studenckich:

öö Akademickie Radio „Pomorze”
öö Akademicki Klub Jeździecki
öö Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego 

ZUT w Szczecinie
öö Chór Kameralny ZUT w Szczecinie
öö Klub uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego ZUT w Szczecinie
öö Komitet Lokalny IAESTE
öö Niezależne Zrzeszenie Studentów ZUT w 

Szczecinie
öö Parlament Samorządu Studentów ZUT
öö Studencki Klub Żeglarski ZUT „RACJONALNI 

UŻYTKOWNICY MORZA”
öö Bractwo Czapki Studenckiej "ANIMUS"

Pasje badawcze i naukowe studenci 
mogą rozwijać w jednym spośród 107 

studenckich kół naukowych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  oraz Klub 
uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT

 � www.kuazs.zut.edu.pl

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne, sportowe oraz zajęcia z gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej i profilaktyki zdrowotnej. Swoje obiekty 
posiadamy w dwóch lokalizacjach:

öö ul. Tenisowa 33–35: kompleks sportowy uczelni, w samym sercu 
miasta. Znajduje się tu boisko do gry w piłkę nożną, płyta stadionu 
lekkoatletycznego z bieżnią 400 m, boisko do gry w piłkę plażową, 
płyta boiska ze sztuczną trawą (ogrodzona i oświetlona z zapleczem 
socjalno-gospodarczym) oraz naturalne boisko trawiaste do gry w 
piłkę nożną o wymiarach 100 x 60 m, trzy korty tenisowe oraz hala 
sportowa,
öö ul. Doktora Judyma 4: sala sportowa z siłownią. Studium wspólnie 

z Klubem uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego ZUT 
prowadzi działalność sportową w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i turystyki, jak również rozwijania sportu wyczynowego w 
środowisku akademickim. KU AZS ZUT zrzesza studentów w 19 
sekcjach (aerobik, badminton, brydż, koszykówka kobiet, koszykówka 
mężczyzn, lekka atletyka, piłka nożna mężczyzn i kobiet, pływanie, 
narciarstwo, rugby, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, 
szachy, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, unihokej, wioślarstwo). 
Uczestniczymy czynnie w sportowych imprezach krajowych i 
międzynarodowych.
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Chór Akademicki im. prof. 
Jana Szyrockiego ZUT

 � www.chaps.zut.edu.pl

Powstał w  1952 r., założony 
przez prof. Jana Szyrockiego. Od 
początku istnienia współpracuje 
z  zawodowymi placówkami 
muzycznymi, także z  krajowymi 
i  zagranicznymi orkiestrami 
symfonicznymi. Potwierdzeniem 
pozycji chóru są liczne nagrody 
i wyróżnienia na międzynarodowych 
festiwalach i  konkursach. Chór 
koncertował we wszystkich niemal 
krajach Europy, a  także w  obu 
Amerykach i Azji.

Chór Kameralny ZUT

 � www.chorkameralny.zut.edu.pl

Powstał w  1991 r. Tworzą go studenci ZUT i  innych szczecińskich uczelni. Zespół 
koncertował w  wielu krajach Europy, a  także w Ameryce i  Azji. Jest laureatem 
kilkudziesięciu konkursów i  festiwali chóralnych w  Polsce i  Europie. Jego dorobek 
artystyczny został utrwalony na 10 płytach CD.

Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT

 � www.aoj.zut.edu.pl

Miejsce dla osób kochających konie. Od października 2012 r. uczelnia wprowadziła 
zajęcia z  jazdy konnej w  ramach wychowania fizycznego. Co roku na terenie AOJ 
odbywają się zawody w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu. AOJ prowadzi program 
profilaktyki uzależnień dla studentów ZUT „Trawa Tylko dla Koni”.
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Biblioteka Główna ZUT

 � www.bg.zut.edu.pl öbg@zut.edu.pl

Zlokalizowana w pobliskim sąsiedztwie osiedla akademickiego 
i wielu wydziałów uczelni. W sieci czytelni na użytkowników 
czeka około 600 miejsc. Kontakt z użytkownikami utrzymywany 
jest nie tylko poprzez stronę internetową, ale też przez pocztę 
elektroniczną.

Biblioteka zapewnia zdalny dostęp do pełnotekstowych baz 
danych czasopism oraz książek polskich i zagranicznych, baz 
patentowych oraz do bazy polskich podręczników IBUK Libra.

Wypożyczalnia Biblioteki Głównej obsługuje użytkowników w 

sposób w pełni zautomatyzowany. Książki zamawia się przez 
Internet, a użytkownicy mają dostęp do swego konta i mogą 
sprawdzić zdalnie, jakie książki są wypożyczone i na jaki okres. 

W Czytelni Głównej, informatorium oraz w bibliotekach 
wydziałowych użytkownicy uzyskają pomoc w dotarciu do 
poszukiwanych źródeł informacji.

W sieci bibliotecznej ZUT znajdują się liczne stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu, wyposażone w skanery i 
drukarki.

Wydawnictwo uczelniane

 � www.wydawnictwo.zut.edu.pl

Działalność wydawnicza prowadzona jest w zakresie publikowania 
oryginalnych prac naukowych, skryptów i pomocy dydaktycznych, 
materiałów konferencyjnych, czasopism naukowych i innych 
wydawnictw zgodnie z potrzebami uczelni.

W ramach prac naukowych wydawnictwo publikuje pozycje 
zapewniające rozwój naukowy. Druga grupa wydawnictw to skrypty 

do wykładów i materiały pomocnicze do wszelkiego rodzaju 
ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.

al. Piastów 48, 70-311 Szczecin
tel. 91 449 47 60

 � wydawnictwo@zut.edu.pl
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Biuro Karier

 � www.biurokarier.zut.edu.pl

Biuro Karier stanowi pomost między 
studentami oraz absolwentami ZUT a 
rynkiem pracy. Misją Biura Karier jest 
wsparcie studentów i absolwentów ZUT w 
płynnym wejściu w aktywność zawodową 
poprzez naukę autoprezentacji, w tym jak 
najlepiej zaprezentować się pracodawcy, 
sporządzić życiorys zawodowy – CV oraz 
list motywacyjny – LM i pomyślnie odbyć 
rozmowę kwalifikacyjną. 

Biuro zapewnia studentom 
profesjonalną informację na temat 
procedur rekrutacyjnych firm, wymagań 
kwalifikacyjnych wobec kandydatów 
na oferowane stanowiska, możliwości 
podwyższenia swoich kwalifikacji 
zawodowych, językowych, szkoleń w 
kraju i za granicą, np. szkolenia z zakresu 
poszczególnych systemów ISO, które dają 
dodatkowe kompetencje poszukiwane 
przez pracodawców. Biuro Karier oferuje 
zajęcia warsztatowe i symulację rozmów 
kwalifikacyjnych pod okiem HRowców z 

firm, indywidualne spotkania z firmami 
na poszczególnych wydziałach. Ponadto 
doradztwo zawodowe w formie grupowej 
oraz indywidualnej dla studentów i 
absolwentów. Pozyskuje od pracodawców 
oferty pracy, praktyk i staży w kraju i 
za granicą, inicjuje cykliczne spotkania 
studentów i absolwentów z pracodawcami: 
Targi Pracy KARIERA, podczas których 
studenci mają możliwość bezpośredniego 
kontaktu z przedstawicielami firm i 
instytucji oraz urzędów. Targi Pracy 
i prezentacje firm na wydziałach to 
doskonały moment, aby znaleźć dla siebie 
zajęcie na wakacje – prace dorywcze, 
praktykę studencką lub pracę etatową 
zgodną z kierunkiem kształcenia. 

Inną specyfiką działalności Biura Karier 
jest monitorowanie karier zawodowych 
absolwentów w celu dostosowania 
kierunków studiów i programów 
kształcenia do potrzeb rynku pracy.
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Centra i ośrodki

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT)

 � www.innowacje.zut.edu.pl

Centrum prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców, studentów i absolwentów w zakresie transferu technologii, 
finansowania badań oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką. 
RCIiTT co roku udziela m.in. ponad 600 konsultacji, organizuje ponad 60 imprez i przeprowadza ponad 30 audytów oraz ocen pomysłów 
na biznes w ramach usług Enterprise Europe Network. W celu kompleksowej obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych 
w strukturze RCIiTT działa również Centrum Zarządzania Projektami.
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Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi 

 � www.oze.szczecin.pl

Zajmuje się popularyzacją technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz promowaniem postaw proekologicznych 
z naciskiem na racjonalne wykorzystanie energii. Ośrodek prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie energii 
odnawialnej, z której korzystają naukowcy, studenci, placówki naukowo-dydaktyczne oraz osoby indywidualne. 

W ośrodku realizowane są praktyki studenckie i staże absolwenckie. Studentom studiów niestacjonarnych polecamy noclegi w naszych 
pokojach gościnnych.

Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku

 � www.rsd.zut.edu.pl

Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, posiada grunty orne w IV klasie bonitacyjnej 
gleb, na których prowadzi polowe doświadczenia ścisłe, demonstracyjne lub łanowe. Dysponuje nowym, wysokiej jakości sprzętem 
doświadczalnym i ogólnorolniczym, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac polowych i agrotechnicznych.

Stacja wykonuje pomiary biometryczne materiału doświadczalnego, czyszczenie i młócenie plonów z poletek. 

Stacja dysponuje salą konferencyjno-szkoleniową, w której mogą odbywać się szkolenia, konferencje i warsztaty.
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Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

 � www.cbimo.zut.edu.pl

Centrum to grupa specjalistów z  dziedziny nowoczesnych technik immobilizacji (czyli unieruchomienia aktywnych cząstek, komórek, 
bakterii dokładnie w tym punkcie, w którym ich potrzebujemy), a także ekspertów z dziedziny innowacyjnych materiałów i nowoczesnych 
technologii i systemów opakowaniowych.
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Centrum Dydaktyczno–Badawcze Nanotechnologii

 � www.nanotechnologie.zut.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w  ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko). Centrum jest zespołem 72 laboratoriów dydaktycznych, w ramach których prowadzone są zajęcia praktyczne 
dla kierunków: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i  procesowa, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, biotechnologia, 
ochrona środowiska, budownictwo oraz nanotechnologia w zakresie dziedzin priorytetowych. W budynku znajduje się sala wykładowa 
na 500 osób, pomieszczenia dydaktyczne, czytelnia, pokoje dla studentów i  nauczycieli do prowadzenia konsultacji ze studentami. 
Powierzchnia centrum to ponad 10 000 m2. Studenci dzięki realizacji projektu mają zdecydowanie lepszy dostęp do zaawansowanych 
technologii. Korzystają również na wytworzonym w środowisku naukowym, skupionym w centrum, efekcie synergii.
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Domy 
studenckie
 � www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl

Uczelnia dysponuje siedmioma akademikami 
położonymi blisko Wydziałów ZUT z 2,9 tys. miejsc dla 
studentów i doktorantów (pokoje 1, 2 oraz 3-osobowe). 

Wysokość miesięcznej opłaty za miejsce w trakcie roku 
akademickiego jest uzależniona od standardu pokoju 
i wynosi od 315 do 426 zł (studenci i doktoranci ZUT) 
oraz od 344 do 486 zł (dla studentów spoza ZUT). 
Zalety zamieszkania w akademikach:

öö najtańsza opcja zamieszkania poza domem 
(korzystna cena, bez dodatkowych dopłat np. za 
media),
öö szybkie dotarcie na swój Wydział – oszczędność 

czasu i pieniędzy,
öö własna łazienka (przy wyborze pokoju w wyższym 

standardzie), ogólnodostępna kuchnia oraz pralnia,
öö Internet w każdym pokoju,
öö integracja z innymi studentami - akademik to 

pierwsze miejsce nawiązywania kontaktów między 
studentami, szczególnie pierwszego roku,
öö sposób na znalezienie wieloletnich przyjaźni,
öö bliskość sklepów, klubów studenckich, przychodni 

studenckiej, biblioteki,
öö w niektórych akademikach są siłownie, fryzjer, 

ksero, przy akademiku boisko do gry w koszykówkę,
öö bezpieczeństwo – firma ochroniarska dba o 

bezpieczeństwo studentów,

Kandydaci zainteresowani zamieszkaniem w 
akademikach prosimy o kontakt z Działem ds. 
Studenckich 91 449 45 87, 91 449 45 93, dzial.student@
zut.edu.pl

Dom Studencki nr 1
al. Bohaterów Warszawy 55 
71-070 Szczecin
ö91 449 42 74

Dom Studencki nr 4
ul. Szwoleżerów 1/2 
71-062 Szczecin
ö91 449 45 88

Dom Studencki nr 5
al. Piastów 24 
71-064 Szczecin
ö91 449 47 58

Dom Studencki 
„AMICUS”
ul. Chopina 55 
71-450 Szczecin
ö91 449 64 85

Dom Studencki 
„ARKONA”
ul. Chopina 61 
71-450 Szczecin
ö91 449 64 91

Dom Studencki 
„ANDROMEDA”
ul. Chopina 59 
71-450 Szczecin
ö91 449 64 80

Dom Studencki nr 3
al. Piastów 26 
71-064 Szczecin
ö91 449 44 17






