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Od Redakcji
Tworzymy wspólnotę. Jesteśmy z was dumni i chcemy, abyście wy byli dumni z nas. 

Uważamy, że jesteście dobrze przygotowani do pracy zawodowej. Jesteście gotowi na 
kolejne etapy w waszym życiu – mówił do studentów, podczas ogólnouczelnianego 
absolutorium Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor 
US. – Studia to czas wyjątkowy. To inwestycja w siebie. Wiedza, którą zdobyliście to coś, 
czego wam już nikt nigdy nie zabierze. To co zdobyliście, jest już na zawsze wasze. Abso-
lutorium to symboliczne pożegnanie studentów, którzy zakończyli edukację, ale wakacje 
to również czas, kiedy Uczelnia przyjmuje nowych kandydatów. Uniwersytet Szczeciński 
kształci studentów na około 90 kierunkach. Jak każdego roku pojawiają się nowości. Jak 
mówi dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia US, są one spójne 
z oczekiwaniami zarówno młodzieży, jak i pracodawców, z którymi każdego roku na bie-
żąco konsultowane są programy studiów na wszystkich kierunkach. Niektóre, wybrane 
propozycje prezentujemy na kolejnych stronach. Całość oferty można sprawdzić na 
stronie internetowej pod adresem www.kandydaci.usz.edu.pl. O jakości kształcenia na 
kierunkach studiów decyduje głównie kadra akademicka. W tym roku dr inż. Ireneusz 
Miciuła z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał tytuł 
„Nauczyciel roku Województwa Zachodniopomorskiego 2021 w kategorii Nauczyciel 
Akademicki”. W rozmowie z „Przeglądem” laureat nagrody podkreśla, że celem nauczy-
ciela powinno być nie tylko ocenianie postępów studenta, ale przede wszystkim przeka-
zanie mu wiedzy i umiejętności. Między innymi takie podejście sprawia, że po otrzyma-
niu dyplomu magistra, absolwenci Uniwersytetu – młodzi naukowcy chcą kontynuować, 
pod okiem swoich profesorów, naukę i badania w Szkole Doktorskiej US. Wielu z nich ma 
na koncie poważne sukcesy, które często wiążą się z wyjazdami zagranicznymi. Dwoje 
doktorantów, mgr Izabela Osek i mgr Michał Prusinowski, opisują swoje badania, które 
prowadzili podczas kwerendy w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie – w największej 
bibliotece świata. Zapewne wielu dzisiejszych doktorantów za kilka lat będzie promo-
torami prac dyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim, a ich podopieczni będą brali 
udział w kolejnych absolutoriach.
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Przegląd Uniwersytecki: W jaki sposób powstają pomysły na 
studia na nowych kierunki studiów?
Renata Podgórzańska: Filozofia tworzenia nowego kierunku stu-
diów jest zazwyczaj pochodną aktywności, która jest prowadzona 
przez poszczególne instytuty. Pomysły te z kolei wynikają z kilku 
czynników. Pierwszym i najważniejszym z nich jest analiza rynku 
pracy i potrzeb pracodawców. Często przed powstaniem koncepcji 
nowego kierunku najpierw projektodawcy kontaktują się z przed-
stawicielami tak zwanego otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Jako przykład można podać nowy, uruchomiony w tym roku, kieru-
nek zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Jest on unikatowy 
w skali kraju. Partnerami kierunku są podmioty z Grupy Kapitałowej 
ENEA – ENEA Operator, ENEA Oświetlenie i ENEA Nowa Energia. 
Studia mają wymiar praktyczny i ukierunkowane są na przekazanie 
specjalistycznej wiedzy przez praktyków i wieloletnich pracowni-
ków sektora energetycznego podczas zajęć, a także w czasie pół-
rocznych praktyk u partnerów kierunku.

PU: Czy powstają również studia oparte na współpracy zagra-
nicznej?
RP: Mamy w ofercie wiele kierunków prowadzonych w języku 
angielskim i wciąż powstają kolejne. W tym roku, po raz pierwszy 
uruchomiliśmy nabór na studia polonistyczno-germanistyczne 
wspólne studia nauczycielskie, które powstały we współpracy 
z partnerem zagranicznym (uczelnią zagraniczną), czyli z Uniwer-
sytetem w Greifswaldzie. Studia kierowane są do osób zaintere-
sowanych nauczaniem języka polskiego i niemieckiego w polskim 
i niemieckim systemie oświaty. Co ważne, absolwenci tego kierunku 
otrzymają dwa dyplomy – Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uni-
wersytetu w Greifswaldzie oraz nie będą musieli spełniać żadnych 
dodatkowych wymogów prawnych ani nostryfikować dyplomów, 
aby podjąć pracę w obu krajach. To wyjątkowy kierunek, ponieważ, 
abyśmy mogli go otworzyć, konieczne było dostosowanie progra-
mów studiów jednocześnie do wymogów prawnych, które obowią-
zują w obu krajach. To był bardzo żmudny proces i wymagał wielu 
konsultacji i pracy od obu stron. Całość zajęła cztery lata i czas ten 
nie wynikał z opieszałości projektodawców, ale bardzo skompliko-

wanej materii prawnej i niekompatybilności systemów kształcenia, 
szczególnie nauczycieli w Polsce i w Niemczech. Może się to wyda-
wać długo, ale przy podobnych projektach niemiecko-francuskich 
prace trwały nawet siedemnaście lat. Udało nam się, ponieważ obie 
uczelnie wykazały się ogromną determinacją. Konieczna była, na 
przykład, zmiana niemieckich przepisów prawnych na poziomie 
landu. Traktujemy ten projekt pilotażowo. Cała procedura pozwo-
liła nam wypracować pewną ścieżkę, która będzie wskazywała, 
jak postępować przy następnych takich projektach. Planujemy, że 
w przyszłości ruszą kolejne kierunki międzynarodowe, które będą 
prowadzone wspólnie z partnerem zagranicznym.

PU: Uniwersytet dostosowuje się również do oczekiwań poten-
cjalnych kandydatów?
RP: Nieustannie przyglądamy się i analizujemy, co interesuje mło-
dych ludzi, jakie umiejętności i kompetencje są pożądane – nie tylko 
z perspektywy rynku pracy, choć to jest oczywiście kluczowe, ale 
również z punktu widzenia kandydatów. Preferencje młodzieży też 
ewoluują i wciąż się zmieniają. Dlatego co roku proponujemy studia 
na nowych kierunkach. Ofertę dostosowujemy także do zmian we 
współczesnym świecie, postępu technologicznego i technicznego 
oraz rozwoju cywilizacyjnego. Reagujemy na to, jakich fachowców 
i jakich kompetencji potrzebuje współczesne społeczeństwo. Pra-
cujemy nad tym, w jakim zakresie profilować nowe i już istniejące 
kierunki.

PU: Pracownicy badawczo-dydaktyczni składają własne pro-
pozycje?
RP: Tak, wiedza i doświadczenia nauczycieli akademickich jest rów-
nież jednym z istotnych kontekstów powstawania nowych kierun-
ków. Pracownicy Uniwersytetu nieustannie rozwijają się, zdobywają 
kolejne kompetencje, nową wiedzę, a przede wszystkim prowadzą 
badania w nowych, różnych dyscyplinach. To jest część naszej pracy. 
W momencie, kiedy wykładowcy uznają, że warto te kompetencje 
i umiejętności przekuć na dydaktykę i spożytkować dla dobra stu-
dentów przygotowują nowy projekt kierunku studiów. Bardzo 
cenimy sobie te propozycje, bo wypływają z chęci dzielenia się wie-
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dzą. W ten sposób powstają nie tylko całe kierunki, ale również spe-
cjalności lub pojedyncze przedmioty, uzupełniające kształcenie na 
już istniejących kierunkach.

PU: W tworzeniu studiów na nowym kierunku uczestniczą 
praktycy?
RP: Tak, po pierwsze, współpracujemy z pracodawcami przy plano-
waniu oferty dydaktycznej. Po drugie, wielu naszych pracowników 
ma kompetencje eksperckie, wynikające z wcześniejszej praktyki 
lub pracy poza uczelnią.

PU: Czasem nowe kierunki zastępują te, które już istnieją?
RP: Prace nad programami studiów trwają cały czas i każdego 
roku wprowadzamy wiele zmian. Zdarza się, że pewna – wcze-
śniej innowacyjna i dotychczas doskonale funkcjonująca – formuła 
kształcenia się wyczerpuje. Nie jest tajemnicą, że na każdej uczelni 
wyższej są kierunki, nazwijmy to, modne. A moda ma to do siebie, 
że przemija. Z tego lub z innych powodów rekrutacja z roku na rok 
pokazuje, że zgłasza się coraz mniej kandydatów. Wtedy na wydzia-
łach lub w zespołach kierunku, analizowane są przyczyny, które 
wpłynęły na spadające zainteresowanie i w efekcie impas rekruta-
cyjny. Jeżeli okazuje się, że powodem jest brak świeżości, nowych 
i nowoczesnych treści dostosowanych do współczesnych wymogów 
lub nieuwzględnianie zmian, do których dochodzi poza Uniwersy-
tetem, mamy dwa wyjścia. Jeśli uznamy, że niewielkie zmiany mogą 
pomóc, wprowadzamy na przykład nowe specjalności i treści pro-
gramowe. Nie zawsze jednak taki świeży start jest wystarczający. 
W takim przypadku naturalnym jest, że poszukuje się nowej oferty 
i powstaje pomysł na nowy kierunek.

PU: Częściej modyfikowane są już istniejące kierunki czy two-
rzone nowe?
RP: To są równoległe procesy. Z jednej strony, grupy wykładow-
ców planują nową ofertę i przedstawiają ją najpierw dziekanom, 
później rektorowi, oczywiście to nie jest cała ścieżka procedowania 
utworzenia studiów na nowym kierunku. Na naszym Uniwersytecie 
mamy około stu kierunków studiów, a średnio, każdego roku pro-
ponujemy kandydatom dziesięć-dwanaście nowych. Warto pod-
kreślić, że nie skupiamy się tylko na studiach pierwszego stopnia. 
Powstają również, jako uzupełnienie dla kierunków licencjackich, 
studia drugiego stopnia. Są też zmiany prawne, które obligują 
nas do tworzenia jednolitych studiów magisterskich (pięciolet-
nich) w miejsce wcześniejszych osobnych kierunków licencjackich 
i magisterskich. Z drugiej strony, jak już wspomniałam, zespoły 
kierunkowe pracują nad treściami kształcenia przez cały rok aka-
demicki, modyfikują je i odświeżają. Te zmiany nie tylko wynikają 
z potrzeby chwili, ale głównie z naturalnej dla nas dbałości o podno-
szenie jakości kształcenia, ciągłego analizowania programu studiów 
pod kątem realizowanych treści i akcentów na najistotniejsze kwe-
stie, a przede wszystkim przekazania studentom najnowszej wiedzy 
na dany temat. W tym roku, na przykład, po raz pierwszy studenci 
będą mogli wybierać temat przedmiotu Wykład ogólnouczelniany 
w ramach całej uczelni, na dowolny temat, który został zapropono-
wany przez wykładowców ze wszystkich instytutów Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Dzięki tej zmianie studenci mają do wyboru dodat-

kowy materiał ponad ten, który już został ujęty w programie stu-
diów ich kierunku.

PU: Tych zmian jest więcej?
RP: Kolejnym przykładem jest możliwość wyboru drugiej spe-
cjalności. Ta zmiana była wyczekiwana i postulowana przez stu-
dentów, którzy zgłaszali, że często interesują ich również przed-
mioty realizowane na specjalności, której nie wybrali. Do tej 
pory studenci mieli zagwarantowane zajęcia na jednej, wybranej 
przez siebie specjalności i ta zasada pozostaje bez zmian. Teraz 
jednak mogą dodatkowo wybrać drugą specjalność. Studenci nie 
muszą więc rezygnować z części zajęć, co do tej pory czasem było 
przyczyną trudnych decyzji, tym bardziej, że nazwa ukończo-
nej specjalności znajduje się na dyplomie ukończenia studiów. 
W tym roku wypracowaliśmy odpowiedni mechanizm, zmieni-
liśmy regulamin studiów i daliśmy możliwość uczęszczania na 
zajęcia na dwóch specjalnościach. Myślę, że to jest nasz duży 
sukces, ponieważ udało nam się wypracować jednolite rozwiąza-
nie, które działa tak samo na wszystkich kierunkach na Uniwer-
sytecie, jest akceptowane przez całą społeczność Uczelni i będzie 
wdrożone do praktyki akademickiej już od października. Podkre-
ślam, że jest to szansa dla zaineresowanych studentów, a nie 
obowiązek dla wszystkich. Można oczywiście wciąż studiować 
tylko jedną specjalność. Kolejną zmianą, która jest przewidziana 
w regulaminie studiów, jest możliwość udziału studenta w ogól-
nouczelnianych przedmiotach realizowanych poza jego progra-

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI kwiecień • czerwiec 2022

	 TEMAT	NUMERU	 5



6	 TEMAT	NUMERU

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI kwiecień • czerwiec 2022

mem studiów. Zmiana ta daje studentowi możliwość uczestni-
czenia w zajęciach, które stanowią jego zainteresowanie, a nie są 
ujęte w jego programie studiów. Może to nie jest nowość, bo sta-
ramy się jako Uczelnia robić to od wielu lat, ale w chwili obecnej 
w programach studiów dla wszystkich kierunków, jest możliwość 
zmiany metod i formy weryfikacji efektów uczenia (zaliczenia) 
dla studentów ze szczególnymi potrzebami.

PU: Czy można zaobserwować na Uniwersytecie tendencje do 
dominowania kierunków ogólnoakademickich lub praktycz-
nych?

RP: Nie ma takiego trendu. Tutaj decyduje specyfika danego kie-
runku, bo też wobec tych dwóch typów stawiane są różne wyma-
gania. Jest wiele uwarunkowań prawnych, które mają tu znaczenie. 
Na naszym Uniwersytecie wszystko mamy uporządkowane, nie ma 
miejsca na przypadkowe posunięcia. Wszystkie kierunki są przygo-
towywane z udziałem interesariuszy zewnętrznych. W zależności 
od zapotrzebowania otoczenia społeczno-gospodarczego oraz ze 
względu na specyfikę danych studiów są to kierunki ogólnoakade-
mickie lub praktyczne. Oczywiście, praktyki zawodowe mogą być i są 
realizowane również na kierunkach o profilu ogólnoakademickim.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński

Nowości oraz wybrane kontynuowane kierunki 
w ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego 
w rekrutacji na rok akademicki 2022/23
Podczas tegorocznej rekrutacji tylko w pierwszym naborze 
zgłosiło się o kilkanaście procent kandydatów na studen-
tów Uniwersytetu Szczecińskiego więcej niż w ubiegłym 
roku, a komisja rekrutacyjna podjęła wiele decyzji o 
zwiększeniu limitów przyjęć w związku z dużą liczbą 
chętnych. Przyczyną tego sukcesu jest konkurencyjna 
oferta zawierająca zarówno tradycyjne, uznane kierunki, 
jak i nowości. Poniżej prezentujemy wybrane kierunki 
studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Business management  
(I stopień, stacjonarne) NOWOŚĆ

Business management – studia licencjackie I stopnia to nowy 
kierunek w języku angielskim. Kierowany jest do osób, które chcą 
nabyć niezbędne kompetencje biznesowe w zakresie zarządzania 
biznesem w świecie smart. Student zdobędzie kluczowe kwalifi-
kacje i poszukiwany zestaw umiejętności, które przygotują go do 
wprowadzania zmian w zglobalizowanym świecie jutra. Program 
nauczania dostarczy wiedzy i ukształtuje umiejętności niezbędne 
do prowadzenia biznesu. Student będzie znał zasady i narzędzia 
do budowania solidnych podstaw w obszarach takich jak: pod-
stawy ekonomii, zarządzanie, sprzedaż, rachunkowość, marke-
ting, IT, media cyfrowe i komunikacja, logistyka i transport oraz 
zarządzanie innowacjami. Student będzie miał możliwość odbycia 
stażu lub semestru za granicą przed napisaniem pracy licencjackiej 
w ostatnim semestrze. 

Program business management I stopnia ma charakter modu-
łowy. Dzięki temu studenci będą mieli szerszy wybór przedmiotów 
w odniesieniu do ich osobistych zainteresowań, co da im możliwość 
budowania różnych kompetencji w trakcie procesu dydaktycznego. 
Pozwoli to również ukształtować kierunek ich kariery. Program 

obejmuje seminaria oraz zajęcia praktyczne prowadzone w salach 
komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie. 
Projekty indywidualne i zespołowe w ramach studiów będą reali-
zowane pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej i praktyków. 

Ukończenie studiów business management umożliwi absolwentowi 
znalezienie pracy m.in.: jako menedżer/pracownik międzynarodowej 
korporacji, ekspert ds. marketingu/finansów/logistyki/innowacji/
systemów IT/ specjalista ds. mapowania i zarządzania procesami 
w biznesie właściciel /pracownik firmy konsultingowej.

Business management to kierunek jutra! Warto już dziś zacząć 
z nami budować własną karierę.

Eksploatacja zasobów naturalnych
Wszystko co masz, czego używasz i dzięki czemu przeżywasz 

kolejny dzień, jest efektem – skutkiem końcowym eksploatacji 
zasobów naturalnych naszej planety.

Przyszłość naszej planety zależy od tego, w jaki sposób będziemy 
ją eksploatować. Dlatego koniecznym jest ciągłe doskonalenie spo-
sobów eksploatacji. Współcześnie obowiązkowym jest jej ulepszanie, 
modyfikowanie tak, aby powodowała jak najmniej niekorzystnych 
skutków dla życia na Ziemi.

Bez fachowców w tej dziedzinie jest to po prostu niemożliwe.
Stąd nasza propozycja kierunku studiów inżynierskich pierwszego 

stopnia: eksploatacja zasobów naturalnych (EZN). Jest to też nasza 
odpowiedź na stwierdzony w praktyce brak fachowców posiadają-
cych wszechstronną, a jednocześnie wysoce specjalistyczną wiedzę 
o racjonalnym wykorzystywaniu bogactw naturalnych.

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku dysponuje wysoko wykwa-
lifikowaną kadrą naukową przygotowaną na przekaz wiedzy, która 
uczyni Cię takim fachowcem.

Zakres eksploatacji zasobów naturalnych w programie stu-
diów jest bardzo szeroki. Obejmuje obszar od wydobycia surowców 
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mineralnych (geologia), poprzez korzystanie z zasobów wodnych 
(hydrologia), jak i po tak zwane usługi ekosystemów (np. rybactwo, 
wędkarstwo, łowiectwo). Precyzyjnie dobrana tematyka przedmioto-
wych zajęć ma na celu możliwie atrakcyjny i wyczerpujący przekaz.

Po zakończeniu trzy i półrocznego kursu, absolwenci będą 
posiadać wszechstronne umiejętności i interdyscyplinarną wie-
dzę. Absolwenci EZN będą potrafili oceniać stan, wielkość i jakość 
zasobów naturalnych środowiska oraz określać ich lokalizację. 
Nauczą się także, jak stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu 
technologii pozyskania i przetwarzania bogactw naturalnych, 
w tym zasobów żywych. Będą także potrafili oceniać warianto-
wość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych 
w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (best available techniques). 
Kierunek eksploatacja zasobów naturalnych jest zaprojektowany tak, 
aby nauczyć studentów również bardzo ważnej sprawności, czyli 
wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Niewątpliwie duże znaczenie praktyczne będzie miała umiejęt-
ność wykorzystywania kompleksowej wiedzy z zakresu eksploatacji 
zasobów naturalnych w procesach decyzyjnych na wszystkich szcze-
blach administracyjnych. Tym samym, oprócz pracy w jednostkach 
administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się problematyką 
eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych, absol-
wenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach przygotowujących 
dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji 
zasobów naturalnych zarówno nieożywionych, jak i ożywionych oraz 
wykonujących i oceniających ekspertyzy związane z eksploatacją 
i jej potencjalnym wpływem na środowisko. Ponadto absolwenci 
kierunku eksploatacja zasobów naturalnych będą posiadać umiejętności 
i kwalifikacje do prowadzenia własnych firm ekspercko-usługowych.

Z dbałością o atrakcyjność i praktyczność programu studiów 
na kierunku EZN zaplanowano relatywnie dużo zajęć terenowych 
i praktycznych, które będą odbywać się w laboratoriach badawczych 
i stacjach terenowych Uniwersytetu Szczecińskiego, takich jak 
m.in.: Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdro-
jach, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Centrum 
Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych. Studenci kierunku 
EZN będą mieli możliwość realizowania prac dyplomowych w wielu 
zespołach naukowych Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, w tym 
w: Zespole Ekologii i Ochrony Środowiska, Zespole Eksperymental-
nych Badań Środowiskowych, Zespole Geobotaniki, Zespole Zoologii 
Bezkręgowców i Limnologii, Zespole Oceanografii Biologicznej 
i innych. Do dyspozycji studentów kierunku EZN przygotowano 
pracownie specjalistyczne w laboratoriach m.in.: w Laboratorium 
Geologii Inżynierskiej i Geotechnik, Laboratorium Geochemicznym, 
Laboratorium Biologii Morza, Laboratorium Paleobiologii, Labo-
ratorium Granulometrii Laserowej, Laboratorium Genetycznym, 
Laboratorium Taksonomii Roślin i Grzybów i innych.

Aby pomóc naszym absolwentom w wejściu w trudny rynek pracy, 
w tym roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Rektorem 
Uniwersytetu Szczecińskiego a Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące możliwości realiza-
cji praktyk studenckich wchodzących w skład programu studiów 
EZN w tej instytucji administracji państwowej. Praktyki te będą 
zaliczane jako staż zawodowy, co przełoży się na jakość aplikacji 
w przypadku starań o pierwszą pracę zawodową.

Familiologia
W potocznej interpretacji zawód familiologa często bywa spły-

cany i niedoceniany, traktowany jako niszowy. Obecnie natomiast, 
bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba specjalistów od rodziny, zwłasz-
cza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych 
sytuacjach życiowych i rodzinnych. Spektrum problemów, które 
dotykają współczesną rodzinę, jest bardzo szerokie i nie zawsze 
jej członkowie potrafią samodzielnie znaleźć źródło problemu, 
a następnie sposób przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się 
znaleźli.

Wyzwanie utworzenia kierunku, który sprostałby temu zadaniu 
poprzez wykształcenie specjalistów, podjął Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego, który w 2006 roku rozpoczął rekrutację 
na studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie, a od roku 
2009 także na studia drugiego stopnia na tym kierunku. Od roku 
akademickiego 2019/2020 kierunek nauki o rodzinie przekształcił się 
w familiologię. Zmianie uległa nie tylko nazwa kierunku, ale także 
w pewnym stopniu program studiów. Obecnie na pierwszym stopniu 
familiologii oferowane są dwie specjalności: asystent rodziny oraz 
profilaktyka społeczna, na stopniu drugim funkcjonuje specjalność 
poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacje. W ramach 
rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 przygotowanych zostało po 
30 miejsc dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, a nawet 
świata, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie 
i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomagają 
odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijań-
skich. Studenci familiologii wyposażeni zostają w wiedzę z zakresu 
psychologii, pedagogiki czy socjologii. Dowiadują się, czym jest 
rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym. 
Na zajęciach ćwiczeniowych przyszli familiolodzy uczą się metod 
i technik pomagania i udzielania wsparcia rodzinom, które mają 
problemy w swoim podstawowym funkcjonowaniu, bądź przeżywają 
różnego rodzaju trudności. Absolwent kierunku familiologia dys-
ponuje wiedzą i umiejętnościami pracy z rodzinami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, w których znajdują 
się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku, a także 
potrafi podejmować działania profilaktyczne wobec takich proble-
mów, jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie 
społeczne czy przestępczość.

Często pada pytanie o pracę po kierunku familiologia. Celem 
studiów familiologicznych jest przygotowanie specjalistów do 
pracy w instytucjach, w których realizowane są zadania wspiera-
jące funkcjonowanie jednostek i całych rodzin. Można tu wymienić 
takie instytucje, jak ośrodki pomocy rodzinie, poradnie małżeńskie 
i rodzinne, ośrodki pomocy społecznej czy instytucje profilaktyki 
społecznej i interwencji kryzysowej.

Studia drugiego stopnia familiologii wyróżnia bardzo ciekawa 
i atrakcyjna specjalność, jaką jest poradnictwo psychospołeczne, 
rodzinne i mediacje, która zyskała sobie uznanie wśród studentów 
oraz placówek związanych z pomocą rodzinie, chętnie przyjmują-
cych studentów familiologii na praktyki. W ramach tej specjalności 
kształceni są specjaliści w zakresie poradnictwa psychospołecznego 
i małżeńsko-rodzinnego. Absolwent potrafi analizować rozwój 
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psychospołeczny i psychopatologię życia społecznego, a także 
diagnozować, wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów. 
Absolwent wyżej wymienionej specjalności uzyskuje też kompe-
tencje do prowadzenia mediacji sądowych, pozasądowych, a także 
pomagania w organizowaniu negocjacji. Przykładowe przedmioty 
w programie studiów na drugim stopniu familiologii, to poradnictwo 
w zakresie uzależnień, psychopedagogika rodziny, mediacje karne 
i w sprawach nieletnich, poradnictwo małżeńskie i rodzinne czy 
problemy życia seksualnego. Studenci w ramach programu studiów 
odbywają praktyki, których głównym celem jest kształcenie umiejęt-
ności w zakresie pracy specjalisty poradnictwa psychospołecznego 
i rodzinnego oraz mediatora sądowego.

Warto przytoczyć anegdotę opowiedzianą przez absolwenta, 
który kiedyś będąc studentem pojechał na wakacje do swoich zna-
jomych. Został zapytany przez znajomego:

– Co w ogóle studiujesz?
– Familiologię.
– Co takiego, familiologię?
– Tak, familiologię.
– Ha, ha, naprawdę jest co studiować.
Dokończenie rozmowy nastąpiło w innym czasie, przy wspólnej 

próbie szukania odpowiedzi na pytania, co takiego się wydarzyło, 
że w rodzinie pojawiły się różne problemy powodujące dysfunkcje 
w codziennym, społecznym funkcjonowaniu. Ton rozmowy był 
tym razem zupełnie inny niż przy pytaniu o kierunek studiów…

W obecnych czasach duży nacisk kładziony jest na zdobywanie 
wiedzy z różnych dziedzin nauki czy też posługiwanie się najnow-
szą technologią, a tak mało słyszy się o nauczeniu społeczeństwa 
funkcjonowania najpierw w tych najmniejszych jednostkach spo-
łecznych – rodzinie, a następnie społeczeństwie, gdzie statystyki 
zachowań dysfunkcyjnych są niepokojące i ciągle rosną. Tymczasem 
według wyników przeprowadzanych badaniach niezmiennie na 
pierwszym miejscu najważniejszych wartości w życiu człowieka 
stawiana jest rodzina. Wobec powyższego niepodważalny jest fakt 
potrzeby wykształcenia specjalistów od spraw rodziny, którzy będą 
kompetentni w tej dziedzinie, świadcząc w swojej działalności 
pomoc potrzebującym.

Geologia
Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, aby być poszukiwaczem skarbów 

lub przygód – te marzenia możesz spełnić, studiując geologię.
Geologia to nauka o Ziemi, planecie, która wciąż skrywa wiele 

nierozwiązanych zagadek. Pracę geologa można porównać do pracy 
klasycznego detektywa, tropiącego wszelkie ślady zapisane w mine-
rałach i skałach oraz formach, które są efektem działania procesów 
zachodzących zarówno we wnętrzu jak i na powierzchni Ziemi. 
Geolog, tropiciel przyrody nieożywionej, musi mieć dużo wyobraźni, 
aby wszystkie te ślady poukładać w logiczną całość i spróbować 
zrekonstruować historię rozwoju Ziemi, odtworzyć mechanizmy 
tworzenia się złóż kopalin, znaleźć miejsca ich występowania czy 
przewidzieć, jakie będą skutki ich eksploatacji.

Dzisiejsza geologia to głównie nowoczesne laboratoria, najnow-
sze technologie i zaawansowane techniki poszukiwań i eksploatacji 
złóż; to również szczegółowe badania środowiska geologicznego, 

jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego 
i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji 
obiektów budowlanych.

Kierunek geologia na Uniwersytecie Szczecińskim został utwo-
rzony w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców z województwa 
zachodniopomorskiego zapotrzebowanie na absolwentów geologii.

Przy współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Oddziału 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego (PIG-PIB) w Szczecinie, Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie, Geofizyki Toruń S.A. oraz przedstawi-
cielami przedsiębiorstw geologicznych stworzono program studiów, 
którego nadrzędnym celem jest przekazanie studentom wiedzy 
i podstawowych umiejętności praktycznych właściwych dla nowo-
czesnej geologii z całym jej spektrum teoretyczno-praktycznym, 
ze szczególnym naciskiem na badania morza, jak również geologię 
czwartorzędu, która ze względu na zintensyfikowane w ostatnim 
czasie inwestycje, staje się poszukiwaną specjalnością, zwłaszcza 
przez pracodawców z naszego regionu.

Podstawowymi przedmiotami w programie studiów są: mine-
ralogia – nauka o minerałach; petrografia – nauka o skałach; geo-
morfologia – nauka o rzeźbie Ziemi; geochemia – nauka o migracji 
pierwiastków i związków chemicznych w obrębie poszczególnych 
środowisk ziemskich; paleontologia – dziedzina zajmująca się orga-
nizmami, które w postaci skamieniałej, są świadectwem ewolucji 
geosystemu; stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący 
się wiekiem i prawidłowościami rozmieszczenia skał w skorupie 
ziemskiej. Program studiów obejmuje też wiele innych przedmiotów 
specjalistycznych, takich jak: kartografia geologiczna, tektonika, 
sedymentologia, hydrogeologia, geologia inżynierska, geologia złóż 
surowców mineralnych, geologia morska. W ramach przedmiotów 
geoinformatyka oraz geostatystyka i modelowanie geologiczne 
studenci wykorzystują zaawansowane techniki geoinformacyjne 
i geostatystyczne do analizy danych geologicznych. Studenci podczas 
zajęć realizują cały proces badawczy od wykonywania odwiertów 
i pobierania prób w terenie, przez przeprowadzanie różnorod-
nych analiz w laboratoriach, aż po modelowanie komputerowe 
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania jak ArcGIS 
Pro i pakiet Golden Software, tworząc atrakcyjne wizualnie mapy 
oraz prezentując wyniki analiz w bardzo czytelnej i przyjaznej 
dla odbiorcy formie.

Kierunek wyróżnia również unikatowa oferta specjalistycznych 
przedmiotów warsztatowych, m.in. warsztaty georadarowe, geotech-
niczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne, palinologiczne oraz 
mikropaleontologiczne, które zapewniają opanowanie najbardziej 
nowoczesnych metod badań geologicznych.

Bardzo ważnym, wręcz nieodzownym, elementem studiów 
geologicznych, o którym z dużą aprobatą mówią wszyscy stu-
denci, są ćwiczenia terenowe odbywające się w najpiękniejszych 
i najbardziej interesujących pod względem geologicznym rejonach 
kraju. W ramach studiów przyszli geolodzy uczą się i nabywają 
praktycznych umiejętności między innymi w Tatrach, Górach Świę-
tokrzyskich, Sudetach czy na wybrzeżu Bałtyku. Studenci mają 
również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w działają-
cym od 2004 roku Studenckim Kole Naukowym Geologów (SKNG), 
które kilkukrotnie zostało nagrodzone w uczelnianym przeglądzie 
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działalności organizacji studenckich. Członkowie SKNG organizują 
wyprawy w różne rejony Polski oraz za granicę, gdzie, jak praw-
dziwi odkrywcy, penetrują obszary w poszukiwaniu minerałów, 
skał i skamieniałości. Część znalezionych przez studentów okazów 
jest później prezentowana w działającym na wydziale Muzeum 
Geologicznym.

Niezwykle ciekawe są również wyprawy do kamieniołomów 
czy kopalń podziemnych, obejmujące między innymi zjazdy do 
głębokości wydobywczych i zapoznanie się ze sposobami pozyski-
wania surowców, metodami ich podstawowej obróbki i procesami 
pozwalającymi na zminimalizowanie oddziaływania ich wydobycia 
na środowisko naturalne. W ramach warsztatów SKNG studenci 
odwiedzili m.in. kopalnie soli w Kłodawie i Bochni, kopalnię węgla 
w Wałbrzychu, magnezytu w Wirach, uranu w Kletnie, miedzi 
w Polkowicach-Sieroszowicach.

Do dyspozycji studentów geologii są doskonale wyposażone, 
nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk 
Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki 
pływające: Kuter SNB-US-1 oraz katamaran badawczy „Szuwarek”. 
Dodatkowo studenci mają do dyspozycji Muzeum Geologiczne 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym mogą przygotowywać się 
do ćwiczeń praktycznych, jak również zostać wolontariuszami 
i czynnie włączyć się w prowadzone w Muzeum działania edukacyjne.

Badania i studia geologiczno-inżynierskie są prowadzone na 
potrzeby różnego rodzaju projektów: budownictwa mieszkaniowego, 
usługowego i przemysłowego; infrastruktury publicznej i przemy-
słowej (oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi, gazociągi, 
ropociągi, systemy kanalizacyjne, tunele (kolejowe i drogowe), 
kanały, zapory, linie kolejowe, linie metra, drogi, mosty, lotniska, 
porty, bazy i obiekty wojskowe itp.); kopalni z towarzyszącą infra-
strukturą; rezerwatów i programów ochrony środowiska; inżynierii 
wybrzeża, zabezpieczeń stabilności klifów i nabrzeży; platform 
wiertniczych, rurociągów podmorskich, kabli podmorskich itp.

Absolwenci geologii znajdują zatrudnienie w: instytucjach 
państwowych (np. PIG-PIB); urzędach administracji państwo-
wej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów 
i województw (w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, 
mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej); biu-
rach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych; 
firmach doradczych w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz 
hydrologicznych i meteorologicznych; firmach geologicznych, 
geodezyjnych, przedsiębiorstwach specjalizujących się w syste-
mach informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz 
kartografii i tworzenia map; w instytucjach i przedsiębiorstwach 
związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką 
morską, ochroną brzegów oraz ich zagospodarowaniem; instytutach 
naukowych; zarządzaniu kryzysowym; mediach zajmujących się 
problematyką rozwoju przestrzennego oraz instytucjach zajmu-
jących się promocją i marketingiem terytorialnym.

Należy podkreślić, że studenci geologii odbywający praktyki 
zawodowe są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców, a po 
ukończeniu studiów (a nawet w trakcie!) wielu absolwentów 
jest zatrudnianych w firmach, w których te praktyki realizowali. 
Wysoko oceniane jest zarówno ich przygotowanie merytoryczne 
oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności takie jak: organizacja 

pracy w terenie, gromadzenie i analiza informacji geologicznych, 
znajomość wykorzystania różnych technik w geologii stosowanej, 
w tym wypowiadania się w sposób precyzyjny i spójny w dziedzinie 
zagadnień objętych praktyką, jak również kompetencje społeczne.

W najnowszym rankingu kierunków studiów Perspektywy 2021, 
najmłodszy w Polsce kierunek geologia (uruchomiony na US w roku 
akademickim 2013/2014) uzyskał najwyższy wynik w grupie uczelni 
w Polsce w kategorii ekonomiczne losy absolwentów, wyprzedzając 
Uniwersytet Warszawski (dane z ZUS).

Gospodarka przestrzenna  
(studia inżynierskie,  
I stopień, stacjonarne) NOWOŚĆ

Problematyka zagospodarowania przestrzennego i zarządzania 
zasobem przestrzeni stanowi w naszym kraju wciąż atrakcyjną niszę 
poszukiwanych kompetencji. W przededniu szerokiej reformy całego 
systemu zarządzania przestrzenią w ciągu najbliższych kilku lat 
należy spodziewać się dużego zapotrzebowania na specjalistów tego 
rodzaju. Gminy będą zobowiązane niemal od nowa tworzyć swoją 
dokumentację przestrzenną i planistyczną, a inwestorzy zmierzyć 
się ze skomplikowanym systemem postępowania inwestycyjnego. 
Wciąż rośnie też zainteresowanie tworzeniem i wykorzystywaniem 
informacji przestrzennej w niemal wszystkich dziedzinach życia. 
Rozwija się miejski aktywizm oraz zainteresowanie tworzeniem 
wokół nas dobrze urządzonej, zrównoważonej i przyjaznej prze-
strzeni. Stosunkowo nieliczni w naszym regionie specjaliści od 
gospodarki przestrzennej nie mają problemów ze znalezieniem 
pracy w zawodzie.

W przyszłym roku akademickim na Wydziale Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania rusza nowa odsłona studiów dziennych na kierunku 
gospodarka przestrzenna. Kierunek startuje po raz pierwszy jako 
7-semestralne studia inżynierskie. Zapowiada się więc kolejna, 
interesująca możliwość studiowania na kierunku o praktycznym, 
użytkowym i wielodyscyplinarnym charakterze.

Gospodarka przestrzenna funkcjonuje już na Uniwersytecie Szcze-
cińskim od około 10 lat. Wcześniej studia były prowadzone przez 
Wydział Nauk o Ziemi, a po zmianie struktury uczelni znalazły się 
na WEFiZ, gdzie opiekuje się nimi Instytut Gospodarki Przestrzen-
nej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Zmiany organizacyjne 
oraz zebrane doświadczenia z działaniem dotychczasowego toku 
kształcenia stały się impulsem do odświeżenia i zmiany charak-
teru kierunku.

Studia gospodarki przestrzennej funkcjonują obecnie na ponad 20 
uczelniach w całym kraju. Z uwagi na specyficzny, interdyscyplinarny 
charakter są one realizowane na różnych typach uczelni. Działają 
zarówno na uczelniach uniwersyteckich (głównie na wydziałach 
geograficznych i ekonomicznych), jak i uczelniach technicznych 
(tu głównie na wydziałach architektury) oraz uniwersytetach przy-
rodniczych. Zadaniem kierunku jest przygotowanie specjalistów 
o bardzo wszechstronnych kompetencjach, z uwagi na szerokie 
możliwości przyszłego zatrudnienia. Absolwenci GP są spoty-
kani przede wszystkim w administracji samorządowej (pracują 
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w wydziałach zajmujących się planowaniem, budownictwem czy 
ochroną środowiska), firmach konsultingowych przygotowujących 
dokumentację inwestycyjną, biurach projektowych, agencjach nie-
ruchomości, firmach przetwarzających dane przestrzenne, ruchach 
miejskich i innych organizacjach pozarządowych. Z uwagi na tak 
szeroki zakres tematyczny tok kształcenia musi uwzględniać szereg 
zagadnień z wielu dyscyplin naukowych: od nauk geograficznych 
przez ekonomiczne do przyrodniczych. Studenci dostają też solidną 
porcję wiedzy dotyczącą praktycznych uwarunkowań funkcjonowania 
polskiego systemu administracyjnego, zarządzania przestrzenią, 
środowiskiem oraz działalności gospodarczej. Absolwenci muszą 
również nabyć szereg umiejętności narzędziowych, zwłaszcza 
związanych z przetwarzaniem i analizą danych przestrzennych 
w oprogramowaniu GIS i CAD.

Nowa odsłona studiów inżynierskich z gospodarki przestrzennej 
ukierunkowana jest na kształcenie wszechstronnych specjalistów 
od zarządzania przestrzenią z ukierunkowaniem na umiejętności 
analityczne, dobre rozeznanie w realiach społeczno-gospodarczych 
oraz poszanowanie uwarunkowań przyrodniczych w kształtowa-
niu zagospodarowania przestrzennego. Studia potrwają 3,5 roku 
i obejmą 2100 godzin dydaktycznych. Po 5. semestrze studenci będą 
mogli wybrać specjalizację realizowaną w czasie trzech ostatnich 
semestrów. Do wyboru zaproponowano dwa warianty:

– analityk danych przestrzennych: specjalizacja kształcąca spe-
cjalistów analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS (systemy 
informacji przestrzennej). Studenci zapoznają się z różnorodnością 
danych przestrzennych tworzonych dziś przez różne instytucje 
oraz dostępnych z różnych źródeł. Uczą się wykonywania ana-
liz mających zastosowanie w administracji, studiach miejskich, 
planowaniu działalności inwestycyjnej czy ochronie środowiska. 
Poznają różnorodność sposobów prezentacji danych i wizualizacji 
kartograficznej;

– koordynator lokalnych projektów inwestycyjnych: specjali-
zacja kształcąca osoby odpowiedzialne za tworzenie, gromadzenie 
i koordynację projektów inwestycyjnych w zakresie dokumentacji 
planistycznej, środowiskowej i gospodarczej. Absolwenci zapoznają 
się tu z wymogami dokumentacji, metodami analiz oraz sposobami 
przygotowywania i prezentacji analiz. Uczą się również prowadze-
nia prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych wspomaganych 
nowoczesnymi metodami pracy w terenie.

Twórcy nowej odsłony kierunku dobierając układ przedmio-
tów, starali się zachować właściwą proporcję wiedzy teoretycznej, 
kompetencji miękkich (zwłaszcza dotyczących negocjacji, konsul-
tacji społecznych czy strategii marketingowych) oraz umiejętno-
ści narzędziowych. W toku kształcenia przyszłych specjalistów 
gospodarki przestrzennej znalazł się bardzo zróżnicowany zestaw 
przedmiotów. Wśród przedmiotów podstawowych nauczanych 
w pierwszych semestrach kształcenia znalazły się podstawy eko-
nomii, zarządzania czy urbanistyki. Jest też wprowadzenie do 
zagadnień socjologii czy polityki społeczno-gospodarczej. Stronę 
praktyczną reprezentują podstawy projektowania, rysunek tech-
niczny i planistyczny oraz przedmioty informatyczne. Zasadniczą 
część programu studiów wypełniają przedmioty kierunkowe o bar-
dzo interesującej, zróżnicowanej tematyce. Znajdziemy tu zestaw 
przedmiotów o charakterze geograficznym: m. in. geografię ludno-

ści i osadnictwa, fizjografię czy przyrodnicze uwarunkowania GP. 
Sporo jest przedmiotów dotyczących przestrzennych uwarunkowań 
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, m. in. planowanie 
przestrzenne, lokalizacja działalności gospodarczej, samorząd tery-
torialny, gospodarka nieruchomościami czy polityka regionalna. 
Ważną grupę stanowią przedmioty analityczno-narzędziowe, takie 
jak teledetekcja, geograficzne systemy informacji, metody analizy 
przestrzennej, projektowanie urbanistyczne czy różnego rodzaju 
waloryzacje i inwentaryzacje. Są oczywiście zajęcia z języków 
obcych, przedmioty humanistyczne i społeczne. W toku studiów 
przewidziano również szereg aktywności poza salą wykładową. 
Część przedmiotów ma charakter zajęć terenowych na których 
studenci realizują praktyczne zadania w realnej przestrzeni naszych 
miast, przewidziano też 3-tygodniowe praktyki zawodowe. Zwień-
czeniem studiów są moduły specjalnościowe, realizowane w trzech 
ostatnich semestrach. Analitycy danych przestrzennych poznają 
tajniki analiz systemów transportowych, zachowań przestrzennych, 
prognoz społeczno-ekonomicznych czy rynków nieruchomości. 
Poznają infrastrukturę danych i rejestry publiczne. Nauczą się 
metod modelowania i wizualizacji przestrzennej oraz poznają tajniki 
wykorzystania geomarketingu i Big Data. Koordynatorzy projektów 
inwestycyjnych poznają procedury planistyczne i środowiskowe. 
Nauczą się, jak przygotować raport oddziaływania na środowisko, 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy studium 
uwarunkowań. Poznają tajniki gospodarki komunalnej, prowadzenia 
konsultacji społecznych czy projektowania i prowadzenia procesów 
rewitalizacji miast. Docenią znaczenie dziedzictwa kulturowego 
i zasobów przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią.

Zapowiada się interesująca propozycja wszechstronnego kierunku 
studiów dla młodzieży o szerokich zainteresowaniach: dla miejskich 
aktywistów, fanów zaawansowanych metod analiz informatycznych, 
twórców interesujących map i infografik czy przyszłych dorad-
ców inwestycyjnych. Wciąż jest dużo do zrobienia w dziedzinie 
przyjaznego miasta, ładu przestrzennego, czy zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego.

International economics
International economics jest angielskojęzycznym kierunkiem 

studiów na drugim stopniu na Wydziale Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania, dającym możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej 
i umiejętności praktycznych z zakresu ekonomii międzynarodo-
wej. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy 
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w szybko zmieniającym się 
i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu.

Studenci, którzy podejmą studia na kierunku international eco-
nomics, będą mieli możliwość doskonałego przygotowania się do 
podjęcia pracy w globalnej gospodarce. Należy przy tym podkreślić 
usytuowanie Szczecina w regionie przygranicznym, co zwiększa 
możliwości współpracy międzynarodowej. Jest to związane między 
innymi z pokoleniową wymianą kadr menedżerskich, szczególnie 
u naszych zachodnich sąsiadów oraz szybszym rozwojem regionów 
przygranicznych, w tym Euroregionu Pomerania.

Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastycz-
ność w doborze przedmiotów, a tym samym student ma większy 
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wybór w zakresie budowanych podczas procesu dydaktycznego 
umiejętności i kompetencji. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi 
realizować się w zawodach, które dopiero pojawią się na rynku 
w rezultacie dokonującej się czwartej rewolucji przemysłowej. Studia 
przygotowują również do prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej, której zakres obejmuje rynki zagraniczne.

Program kierunku ma charakter modułowy. Student wybiera dwa 
moduły spośród czterech (e-economy, common/global labor market, 
sustainable development, international finance). Przykładowe przed-
mioty realizowane w trakcie dwóch lat studiowania to: international 
economic relations – advanced course, international business valu-
ation, advance analytics – big data, international trade – advanced 
course, globalisation, digitalisation and platform economy, industry 
4.0, international financial integration.

Program studiów w języku angielskim pozwala rozwinąć kom-
petencje językowe w zakresie nie tylko fachowego słownictwa, ale 
także swobody i otwartości w nawiązywaniu kontaktów i relacji 
biznesowych. Dodatkowym atutem studiowania na kierunku inter-
national economics jest możliwość pracy nad wspólnymi projektami 
ze studentami z wymiany międzynarodowej, co pozwala dodatkowo 
dzielić się doświadczeniami oraz poznawać kulturę i zwyczaje 
innych krajów.

Dodatkowym atutem podnoszącym atrakcyjność kierunku inter-
national economics jest istnienie działających w ramach Instytutu 
Ekonomii i Finansów dwóch laboratoriów, które są ważnym miejscem 
przeprowadzania szkoleń i badań naukowych przez studentów 
i doktorantów. Laboratorium Ekonomii Behawioralnej, które stanowi 
centrum badań nad naturą podejmowania decyzji ekonomicznych 
przez człowieka oraz Laboratorium Rozwoju Rachunkowości, gdzie 
prowadzone są badania naukowe w obszarze ekonomii, finansów 
i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości 
finansowej i controllingu. W laboratoriach odbywają się również 
seminaria gromadzące wykładowców i studentów zajmujących się 
badaniami z obszaru ekonomii i finansów oraz wszystkich zainte-
resowanych tą dziedziną wiedzy.

Kierunek international economics jest doskonałą propozycją 
dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju swojej kariery zawodowej 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Komunikacja i psychologia w biznesie 
(I i II stopień, stacjonarne) NOWOŚĆ

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów łączący 
aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywno-
ścią zawodową (biznesową). Studia przygotowują do zrozumienia 
m.in. zachowań człowieka, motywów postępowania, roli emocji 
w podejmowania decyzji, kształtowania relacji międzyludzkich, 
skutecznego komunikowania się, a następnie wykorzystywania tej 
wiedzy w usprawnianiu działania firm, wpływania na zaangażowa-
nie i satysfakcję pracowników, kształtowania właściwej atmosferę 
w pracy, czy też np. doskonalenia działań marketingowych.

Program studiów został tak dobrany, aby dostarczać kierunkową 
wiedzę i kształtować umiejętności związane z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw, zarówno w aspekcie wewnętrznym (np. zarzą-

dzanie organizacją, zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna), 
jak i zewnętrznym (np. kształtowanie wizerunku firmy oraz marki, 
public relations, podejmowanie działań marketingowych, współ-
praca z klientami). W celu lepszego poznania procesów zachodzą-
cych w organizacji, jak i jej otoczeniu wprowadzone zostały liczne 
przedmioty pozwalające na zrozumienie aspektów komunikacji 
międzyludzkiej, podstaw psychologicznych i przesłanek zacho-
wań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów). Absolwenci 
studiów będą rozumieli funkcjonowanie procesów poznawczych 
oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka, metod ich pomiaru, 
analizowania oraz podejmowania odpowiednich działań prak-
tycznych. Będą posiadali umiejętności w zakresie prowadzenia 
mediacji i negocjacji, a także będą znali techniki motywowania, 
kreatywnego myślenia, wywierania wpływu społecznego, czy np. 
wystąpień publicznych.

Program studiów daje możliwość wyboru trzech z czterech 
specjalistycznych modułów ukierunkowanych na specjalistyczne 
kształcenie w wybranych obszarach tematycznych. Całość programu 
studiów jest uzupełniona metodologią badawczą, który pozwala 
absolwentom projektować, przeprowadzać badania, analizować 
wyniki i wyciągać wnioski w obszarze biznesu i psychologii biznesu.

Absolwent kierunku komunikacja i psychologia w biznesie otrzy-
muje wykształcenie dające szansę na podjęcie ciekawej i dobrze 
płatnej pracy w zawodach, w których wiedza z psychologii oraz 
umiejętności komunikowania są wymagane do wspomagania biz-
nesu, działalności firmy, m.in. jako menedżer, mentor i doradca 
biznesu, specjalista marketingu, komunikacji, sprzedaży, mediator.

Kierunek studiów komunikacja i psychologia w biznesie jest reali-
zowany na I i II stopniu. Studia I stopnia dostarczają specjalistycznej 
wiedzy, umiejętności oraz kształtują kompetencje na poziomie 
zgodnym z oczekiwaniami rynku pracy. Studia II stopnia pozwalają 
na poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności zarówno tych 
ogólnych, specjalistycznych, jak i metodycznych..

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza (I stopień,  
stacjonarne i niestacjonarne) NOWOŚĆ

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek realizowany 
przez 6 semestrów z możliwością wyboru pomiędzy trybem stacjo-
narnym a niestacjonarnym, którego ukończenie kończy się nada-
niem tytułu licencjata. Jednocześnie jest to kierunek spełniający 
wymagania w zakresie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289), 
otwierający drogę do dalszego kształcenia na studiach drugiego 
stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (pro-
wadzonym na US).

Studiując pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, student zdobę-
dzie holistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z pod-
opiecznymi i wychowankami w różnym wieku i o różnym statusie 
społecznym (m.in. w ramach realizacji następujących przedmiotów: 
pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńcza, polityka społeczna, 
metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce oświato-
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wej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach 
wsparcia dziennego, edukacja tanatologiczna, praktyka zawodowa 
oraz praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawo-
wej). Absolwent zostanie również przygotowany do opracowania 
specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia 
do zaplanowania strategii działań opiekuńczych i wychowawczych. 
Niewątpliwym atutem kierunku jest możliwość zdobycia – w ramach 
przedmiotów składających się na moduły – wąskospecjalistycznej 
wiedzy i umiejętności z obszarów takich jak: elementy pomocy 
społecznej, mediacje szkolne, opieka nad dzieckiem do lat trzech, 
opieka nad osobami w wieku senioralnym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia pedagogiki opiekuńczo-
-wychowawczej będzie mógł podjąć zatrudnienie w administracji 
terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dziećmi 
i młodzieżą oraz, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej z 2011 r., jako asystent rodziny w placówkach 
wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej, jak świetlice, ogniska 
wychowawcze, kluby oraz w formie specjalistycznej), w placówkach 
pieczy zastępczej typu instytucjonalnego (w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym), w ośrodku adopcyj-
nym, jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w żłobku 
bądź klubie dziecięcym. W przypadku kontynuacji kształcenia 
i ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza absolwent będzie mógł ubiegać się 
o zatrudnienie jako:

 – wychowawca w świetlicy szkolnej w bursie, internacie, hufcu pracy,
 – pedagog w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w szko-

łach oraz w poradniach, zwłaszcza do udzielania porad peda-
gogiczno-psychologicznych rodzicom z zakresu oddziaływań 
wobec uczniów uzdolnionych, napotykających na trudności 
w uczeniu się, czy sprawiających trudności wychowawcze,

 – doradca w placówkach świadczących usługi w zakresie poradnic-
twa pedagogiczno-psychologicznego osobom dorosłym, a także 
uczniom i ich rodzicom oraz opiekunom.

Pedagogika resocjalizacyjna  
(I stopień, stacjonarne 
i niestacjonarne) NOWOŚĆ

Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek realizowany przez sześć 
semestrów z możliwością wyboru pomiędzy trybem stacjonarnym 
a niestacjonarnym.

Studia przygotowują do prowadzenia działań z szeroko rozu-
mianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci studiów 
wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które 
mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształce-
niu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Niewątpliwym walorem 
proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki 
resocjalizacji.

Studiując pedagogikę resocjalizacyjną, student zdobędzie wiedzę 
i umiejętności w zakresie:

 – twórczej resocjalizacji,

 – projektowania i organizowania oddziaływań wychowawczych, 
terapeutycznych i profilaktycznych,

 – diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań 
korekcyjnych,

 – identyfikowania potrzeb i zasobów osób z zaburzeniami zacho-
wania,

 – rozwiązywania trudności zawodowych,
 – umiejętności pracy w zespole i podejmowania współpracy ze 

środowiskiem (specjalistami z innych placówek i instytucji 
działających w środowisku lokalnym),

 – umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na motywo-
wanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.
Absolwenci studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna 

będą mieli możliwość kontynuowania kształcenia na studiach 
drugiego stopnia na kierunkach pedagogika resocjalizacyjna oraz 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza realizowanych w Instytucie 
Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończenie kierunku 
pedagogika resocjalizacyjna uprawnia do podjęcia zatrudnienia jako: 
pedagog/wychowawca w instytucjach systemu oświaty (szkoły, 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjo-
terapii, bursy, internaty), pedagog w schroniskach dla nieletnich, 
wychowawca w zakładach poprawczych, wychowawca/pedagog 
w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających 
w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeu-
tyczne, ogniska pracy z młodzieżą), asystent rodziny, koordynator 
pieczy zastępczej, kurator społeczny (po przejściu odpowiednich 
procedur), pracownik/założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń 
zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną 
osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi 
młodzieżą oraz aktywizacją społeczności lokalnych.

Polonistyczno-germanistyczne 
wspólne studia nauczycielskie  
(I stopień, stacjonarne) NOWOŚĆ

Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie (studia 
I stopnia) to nowy kierunek oferowany od roku akademickiego 
2022/2023 przez Wydział Humanistyczny US i realizowany we 
współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie.

Kierunek stanowi unikatową ofertę kształcenia, będącą efektem 
wieloletniej współpracy pomiędzy uczelniami. To jeden z nielicz-
nych w Europie kierunków realizujących program double-degree 
i pierwsza tego typu współpraca między Polską i Niemcami. Daje 
wyjątkową możliwość kształcenia nauczycieli przy współpracy 
uczelni partnerskiej z zagranicy. Studia mają wspólny program, który 
jest realizowany częściowo na każdym z uniwersytetów. Studenci 
pierwszego roku będą studiowali na macierzystej uczelni, w Polsce 
lub w Niemczech. Po pierwszym roku studenci obu uczelni konty-
nuują wspólnie kształcenie na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Trzeci 
rok studiów realizują na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwenci 
studiów otrzymają dyplomy ukończenia obu uczelni. Prowadzone 
w ten sposób studia nie tylko otwierają przed absolwentami nowe 
perspektywy zawodowe, ale również stanowią istotny aspekt 
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współpracy międzynarodowej i wymiany kulturowej w regionie 
przygranicznym. Mobilność transgraniczna, dwujęzyczność i kom-
petencje międzykulturowe to najistotniejsze aspekty stanowiące 
o wyjątkowości oferowanego kierunku kształcenia.

Wieloletnie doświadczenie obu uczelni w zakresie nauczania 
języków oraz pedagogiki stało się podstawą stworzenia kierunku. 
Podpisanie umowy dotyczącej uruchomienia i prowadzenia wspól-
nego kierunku studiów nauczycielskich z podwójnym dyplomem 
„polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie / Leh-
ramt Deutsch-Polnisch binational” pomiędzy Uniwersytetem Szcze-
cińskim a Uniwersytetem w Greifswaldzie miało miejsce 13 maja 
br. w siedzibie naszego partnera. Umowa została podpisana przez 
rektorów obu uczelni – prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego 
oraz prof. dr Kathrinę Riedel.

– Bardzo cieszę się z utworzenia studiów podwójnego dyplomo-
wania, gdyż są one unikatowe w skali europejskiej – mówił podczas 
spotkania prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego. – Duże znaczenie ma fakt ich realizowania na 
pograniczu polsko-niemieckim. Ten kierunek stanowi niepowta-
rzalną okazję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu filologii 
polskiej oraz niemieckiej, zyskać umiejętność interpretacji tekstów 
kulturowych oraz poznać tajniki pracy pedagoga. Absolwenci tych 
studiów z pewnością będą posiadać konkurencyjne kompetencje 
zawodowe na rynku pracy.

Głównym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie 
przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
polskiego i języka niemieckiego. Studia na kierunku mogą podjąć 
osoby znające język polski i niemiecki na poziomie B2. Program 
studiów umożliwia zdobycie wykształcenia, a przede wszystkim 
uprawnień do nauczania języka polskiego i języka niemieckiego – 
zarówno jako języków ojczystych, jak i obcych. Kierunek wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom, umożliwiając kształcenie przyszłych 
nauczycieli języków, ale także – animatorów przedsięwzięć edu-
kacyjnych, kulturalnych, społecznych.

– Potrzeba kształcenia nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 
więcej niż jednego przedmiotu jest wyzwaniem obecnych czasów, 
szczególnie pod kątem nauczania języków – mówi dr hab. Krzysztof 
Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US. – Wynika 
to między innymi z dużej liczby migrantów, zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech, ale także z potrzeby nauczania języków polskiego 
i niemieckiego jako ojczystych. We współpracę transgraniczną 
wpisuje się konieczność poznawania języka sąsiada. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w codziennych kontaktach obywateli Polski 
i Niemiec, ale także w odniesieniu do współpracy gospodarczej, 
społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.

Studenci polonistyczno-germanistycznych wspólnych studiów 
nauczycielskich nauczą się posługiwać językiem polskim i niemiec-
kim na poziomie minimum C1, a także obserwować i interpreto-
wać procesy przyswajania języków oraz wykorzystywać tę wiedzę 
i umiejętności w pracy zawodowej. Będą potrafili m.in. interpretować 
polskie i niemieckie teksty użytkowe, popularnonaukowe, naukowe 
i literackie w kontekście potrzeb związanych z pracą zawodową. 
Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom kierunku 
inicjować i animować wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia 
o charakterze edukacyjnym. Międzynarodowy charakter studiów 

umożliwi również studentom nawiązanie współpracy z wykładow-
cami i studentami niemieckimi, poznanie zasad studiowania na 
uczelni zagranicznej czy tworzenie wspólnych zespołów naukowych 
i dydaktycznych. Wartość stanowi również sam pobyt w sąsiednim 
kraju, pozwalający na rozwijanie kompetencji międzykulturowych.

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2164 godzin 
(1489 godzin w Uniwersytecie Szczecińskim i 675 godzin w Uni-
wersytecie w Greifswaldzie) oraz 180 godzin praktyk (120 godzin 
praktyk w polskim systemie edukacyjnym i 60 godzin praktyk 
w niemieckim systemie edukacyjnym). Zajęcia w semestrach 1 i 2 
studenci odbywają w uniwersytetach macierzystych z uznawal-
nością efektów uczenia się, w semestrach 3 i 4 – w Uniwersytecie 
w Greifswaldzie, natomiast w semestrach 5 i 6 – w Uniwersytecie 
Szczecińskim. W zależności od charakteru zajęć i efektów uczenia się 
zakładanych do osiągnięcia zajęcia odbywają się w języku polskim 
lub niemiecki (lub w odpowiednich proporcjach). Wśród oferowanych 
w programie studiów przedmiotów znajdują się m.in.: praktyczna 
nauka języka sąsiada – język polski i niemiecki, dydaktyka nauczania 
języka polskiego i niemieckiego jako języków ojczystych i obcych, 
psychologia, pedagogika, językoznawstwo i literaturoznawstwo 
polonistyczne i germanistyczne, analiza reprezentatywnych tekstów, 
wprowadzenie do teorii komunikacji, język polski wobec wyzwań 
współczesnego świata, nowe media i ich wpływ na język. W ramach 
studiów realizowana jest specjalność: kształcenie nauczycielskie 
w zakresie nauczania języka polskiego / języka niemieckiego jako 
ojczystego i obcego.

– Od pierwszego roku planowane są również zajęcia w ramach tak 
zwanych tandemów językowych – dodaje prof. Nerlicki. – Podczas 
tych zajęć studenci polscy i niemieccy będą uczyli się nawzajem 
języków. Zajęcia realizowane w ramach tandemu polsko-niemiec-
kiego pozwolą na wymianę doświadczeń i opinii w języku ojczystym 
i obcym pomiędzy studentami uczelni partnerskich. Zajęcia są ujęte 
w programie kształcenia na tym kierunku. Będą opierały się przede 
wszystkim na pracy w parach pod nadzorem wykładowcy z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dostępnych 
w uczelniach. Studenci będą również przygotowywali materiały 
do nauki danego języka odpowiadające wzajemnym zaintereso-
waniom i potrzebom.

W procesie kształcenia na polonistyczno-germanistycznych 
wspólnych studiach nauczycielskich istotny jest aspekt praktyczny 
– studenci będą realizowali praktyki dydaktyczne w obu krajach, 
dzięki czemu poznają oba systemy edukacji. Praktyka zawodowa 
obejmuje praktykę psychologiczno-pedagogiczną (polski system 
edukacyjny, 60 godzin), praktykę zawodową dydaktyczną w szkole 
podstawowej: język polski (polski system edukacyjny, 60 godzin), 
praktykę zawodową psychologiczno-pedagogiczną (niemiecki system 
edukacyjny, 60 godzin). Pozostałe części praktyk według standardów 
kształcenia nauczycieli w polskim i niemieckim systemie eduka-
cyjnym będą realizowane na studiach II stopnia.

Absolwenci polonistyczno-germanistycznych wspólnych studiów 
nauczycielskich będą mogli znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele 
języka polskiego i niemieckiego w polskim oraz niemieckim syste-
mie edukacyjnym (szczególnie przygranicznym). Ponadto zostaną 
przygotowani do pracy w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych, 
społecznych, których działalność jest związana ze współpracą pol-
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sko-niemiecką. Absolwenci kierunku zwiększą swoją atrakcyjność 
na rynku pracy – polskim i niemieckim, a także w innych krajach.

Kształcenie będzie kontynuowane na studiach II stopnia, co 
pozwoli na uzyskanie uprawnień nauczycielskich w polskim i nie-
mieckim systemie edukacyjnym.

Prawo
Od czasów uniwersytetu średniowiecznego nauczanie prawa 

uznawane jest za rzecz oczywistą i słuszną. Wykształcenie przy-
szłego prawnika daje szansę na lepsze funkcjonowanie państwa 
i jego struktur. Pozwala sprawniej działać wymiarowi sprawie-
dliwości a klientom tego wymiaru dawać gwarancję ochrony ich 
praw. W sferze gospodarczej sprzyja pewności obrotu a w sferze 
prywatnej pozwala otoczyć opieką szczególne relacje.

Prawo jako kierunek studiów realizowany jest przez Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego od 1988 roku. 
Studia prowadzone są na poziomie jednolitych studiów magister-
skich o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej oraz 
niestacjonarnej i trwają 10 semestrów.

Założona dla tego kierunku koncepcja kształcenia jest zbieżna 
z misją Uniwersytetu Szczecińskiego, określoną w „Strategii rozwoju 
US 2019–2028” i oparta została na doświadczeniach wynikających 
z dotychczasowej współpracy z różnymi uczelniami, w tym zagra-
nicznymi, otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przyjętymi 
wzorcami międzynarodowymi (np. Uniwersytetu w Bremie). Dzięki 
przyjętej koncepcji kształcenia na kierunku prawo, Wydział przy-
gotowuje absolwentów o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach 
społecznych, odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-
-gospodarczego i wymaganych na współczesnym rynku pracy. 
Jednocześnie rynek ten kreuje przez nauczanie i kształtowanie 
postaw studentów, zgodnych z tendencjami ogólnokrajowymi, 
europejskimi oraz światowymi.

Kandydat, chcący studiować na kierunku prawo powinien prezen-
tować wartości nakierowane na propagowanie właściwych postaw 
obywatelskich, społecznych i kulturowych, w tym poszanowanie 
prawa, instytucji państwowych oraz samorządowych, ochronę praw 
człowieka i obywatela.

Przyjęte dla kierunku prawo efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
akcentują znajomość i rozumienie, w pogłębionym stopniu, zależ-
ności między naukami prawnymi a innymi naukami na poziomie 
umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze 
specjalistami z różnych dyscyplin naukowych, a także rolę prawa 
i prawników w kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa, 
w zakresie umiejętności uwzględniają kompetencje badawcze, 
w tym analityczne, natomiast w zakresie kompetencji społecz-
nych docenianie znaczenia nauk prawnych dla rozwoju jednostki 
i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych.

Treści kształcenia na kierunku prawo są kompleksowe i spe-
cyficzne dla poszczególnych zajęć tworzących program studiów, 
uwzględniają kluczowe zagadnienia z zakresu dyscypliny nauki 
prawne i zapewniają uzyskanie wszystkich kierunkowych efektów 
uczenia się. Obejmują kształcenie w zakresie wiedzy z podstawo-
wych gałęzi prawa materialnego (cywilnego, karnego, admini-
stracyjnego, konstytucyjnego), prawa formalnego (postępowania 

administracyjnego i sądowoadministracyjnego, cywilnego i karnego), 
a także z zakresu prawa rzymskiego, filozofii prawa, teorii prawa 
(w szczególności w zakresie wykładni i stosowania prawa) czy 
zasad techniki normotwórczej. Studenci mają też do wyboru kilka 
lektoratów, w tym języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski 
i francuski. Kształcenie językowe kończą, osiągając co najmniej 
poziom B2+ znajomości języka obcego. Studenci zapoznawani 
są także z podstawowymi zasadami gramatyki języka łacińskiego 
(w ramach przedmiotu łacińska terminologia prawnicza). Szcze-
gólną kompetencją, którą mogą uzyskać, jest wiedza i umiejętności 
w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, pozyskiwane 
m.in. podczas ćwiczeń na symulatorach wirtualnej rzeczywistości.

Kadra realizująca kształcenie na kierunku prawo odznacza się 
bogatym dorobkiem naukowym i wszechstronnym przygotowa-
niem dydaktycznym. Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje 
oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 
zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć. 
Poglądy wykładowców Wydziału były wielokrotnie przywoływane 
w doktrynie oraz uzasadnieniach orzeczeń Trybunału Konstytu-
cyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów okręgowych i sądów 
apelacyjnych, a także orzecznictwie organów nadzoru nad dzia-
łalnością samorządu terytorialnego i indywidualnych interpre-
tacjach podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów 
przez dyrektorów izb administracji skarbowej. Ustalenia dokonane 
w toku badań naukowych wykorzystano w procesie legislacyj-
nym oraz przy formułowaniu oficjalnych stanowisk, interpretacji, 
rekomendacji i opinii (m.in. Ministerstwa Finansów i izb admini-
stracji skarbowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Związku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Finansowego, komisji 
kodyfikacyjnych). Udokumentowano kilkanaście tysięcy cytowań 
poglądów naukowych wyrażanych przez pracowników jednostki, 
przywoływanych w polskiej doktrynie, uzasadnieniach orzeczeń 
sądowych, a także urzędowych stanowiskach, interpretacjach oraz 
rekomendacjach i opiniach. Nauczyciele prowadzący zajęcia posia-
dają także kompetencje merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia 
zajęć w językach obcych. Są także praktykami, m.in. pełnią funkcje 
zastępcy prezydenta miasta, prezesa samorządowego kolegium 
odwoławczego, referendarza sądowego, wykonują zawody radcy 
prawnego, adwokata, pozwala to na przekazywanie w trakcie zajęć 
wiedzy i umiejętności istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

Kadra jest też przygotowana i stale szkolona w zakresie kompe-
tencji dydaktycznych oraz nowoczesnych metod i technik kształce-
nia, w tym także na odległość. Nauczyciele akademiccy prowadzący 
zajęcia wypracowują własne zasoby dydaktyczne, są autorami róż-
norodnych materiałów, w tym przede wszystkim: podręczników, 
skryptów, kazusów, repetytoriów, schematów i tablic, wydawanych 
przez renomowane wydawnictwa prawnicze.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w szeroko pojmowa-
nym procesie umiędzynarodowienia kierunku prawo. Począwszy od 
międzynarodowej wymiany studentów i kadry dydaktycznej, choćby 
w zakresie programu Erasmus+, przez możliwość uczestniczenia 
w zajęciach programowych zatrudnionych na Wydziale naukowców 
z zagranicznych uczelni, możliwość uczestniczenia w kursach, 
szkoleniach i wykładach prowadzonych przez badaczy z zagranicy 
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(w kontakcie bezpośrednim albo on-line), aż do uczestniczenia 
w szkołach prawa obcego (litewskiego, ukraińskiego, włoskiego).

W procesie kształcenia wykorzystuje się różnorodne metody 
kształcenia, zarówno te tradycyjne (np. wykłady podające), jak i najno-
wocześniejsze, obejmujące m.in. elementy e-learningu (przy wykorzy-
staniu platformy Moodle i MS Teams) oraz nauczania problemowego 
(problem-based learning). W doborze metod zostały uwzględnione 
najnowsze osiągnięcia dydaktyki akademickiej, a w nauczaniu i ucze-
niu się są stosowane właściwie dobrane środki i narzędzia dydak-
tyczne wspomagające osiąganie przez studentów efektów uczenia 
oraz stymulujące ich do samodzielności i pełnienia aktywnej roli 
w procesie uczenia się. W czasie zajęć wykorzystywane są techniki 
dydaktyczne pozwalające na łatwiejsze przyswajanie wiedzy, takie 
jak m.in. prezentacje z wykorzystaniem tablic multimedialnych, 
sprzętu komputerowego i rzutników, karty pracy, symulacje rozpraw, 
warsztaty praktyczne. W procesie kształcenia wykorzystuje się rów-
nież metody, które pozwalają studentom na skuteczne uzyskanie 
umiejętności kierunkowych, w tym umożliwiających przygotowanie 
do prowadzenia działalności naukowej, takich jak np. wykorzystanie 
case studies, projektów zespołowych, analizy i interpretacji tekstów 
źródłowych, zadań problemowych, zadań indywidualnych i zespoło-
wych, a także poznaniu zasad przygotowania opracowań do publikacji.

Studenci są zaangażowani w prowadzenie badań naukowych, co 
rozwija ich umiejętności praktyczne, ale przede wszystkim sprzyja 
podejmowaniu w przyszłości kariery naukowej oraz kształtowaniu 
postawy uczenia się przez całe życie. Studenci mają zapewnioną 
możliwość rozwoju naukowego i zdobywania kompetencji badaw-
czych przez uczestnictwo w studenckich kołach naukowych, w któ-
rych realizują się m.in. przez organizowanie spotkań naukowych, 
debat, sesji, warsztatów i konferencji oraz publikowanie artykułów 
naukowych, a także udział w monografiach naukowych, np. w Kole 
Naukowym Prawa Finansowego „FiskUS” opublikowano siedem 
(ósma w przygotowaniu) recenzowanych monografii naukowych 
wieloautorskich z udziałem przede wszystkim studentów. Wsparciu 
i indywidualizacji zainteresowań badawczych studentów służy 
ponadto oferta wykładów otwartych, które nie zostały ujęte w planie 
studiów, wygłaszanych przez zapraszanych samodzielnych pracow-
ników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących 
krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie.

Program studiów, uwzględniając m.in. potrzeby rynku pracy, 
służy rozwijaniu umiejętności z zakresu praktycznego stosowania 
prawa, a to – chociażby – przez realizację przedmiotów do wyboru 
w ramach modułu pod nazwą praktyczne aspekty wykonywania 
zawodów prawniczych: Studencka Poradnia Prawna, rozprawa 
sądowa, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych, 
negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów. Wydział oferuje także 
„Pokój prawniczy”, czyli miejsce spotkań studentów z osobami, które 
wykonują zawody stricte prawnicze albo związane ze stosowaniem 
prawa. W ramach tych spotkań studenci mogą poznawać arkana 
„tajemnej” wiedzy prawniczej i szkolić potem swoje umiejętności, 
mają też szansę dowiedzieć się, czym są kompetencje miękkie, i jak 
je wykorzystywać. Ponadto dzięki inicjatywie „Pokój prawniczy” 
mogą spotkać tych, którzy mają już doświadczenie zawodowe i chcą 
tym doświadczeniem podzielić się z adeptami sztuki prawniczej.

Na Wydziale funkcjonuje Klinika Prawa z 4 jednostkami 

wewnętrznymi: Studencką Poradnią Prawną, Centrum Praktyk 
Sądowych, Poradnią ds. Dyskryminacji i Mobbingu oraz Poradnią 
ds. Cudzoziemców. Za miarę możliwości praktycznego rozwijania 
umiejętności studentów niech posłuży przykład zainicjowanej 
przez panią Dziekan dr hab. E. Całą-Wacinkiewicz prof. US we 
współpracy z przedstawicielami szczecińskich samorządów praw-
niczych – mec. Dr. Przemysławem Mijalem – Dziekanem OIRP 
w Szczecinie oraz mec. Piotrem Dobrołowiczem – Przewodniczą-
cym ORA w Szczecinie akcji: „Szczecińscy prawnicy Ukrainie”. 
Realizacja tej akcji, w ramach Kliniki Prawa WPiA US, polega na 
udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy 
i ich rodzin zamieszkujących w Polsce. Porady dotyczą spraw takich 
jak kwestia legalizacji pobytu i pracy, wykonywania pracy na zasa-
dach pracy powierzonej, uznawalności (nostryfikacji) dyplomów 
i zaświadczeń, uzyskiwania prawa do lokalu mieszkalnego w drodze 
najmu okazjonalnego, możliwości korzystania przez małoletnich 
z oferty edukacyjnej szkół polskich, ustanowienia prawnej opieki 
nad małoletnimi obywatelami Ukrainy, a także możliwości sko-
rzystania z pomocy socjalnej państwa polskiego.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w symulacjach rozpraw 
sądowych, co stanowi skuteczną i pożądaną metodę edukacyjną 
stosowaną w kształceniu prawników. Zajęcia w ramach „Sali Roz-
praw” – jako uzupełnienie przedmiotów już realizowanych w pro-
cesie kształcenia – mają za zadanie umożliwić zdobycie wiedzy 
praktycznej, przez zaznajomienie studentów z tajnikami pracy na 
sali sądowej. Zajęcia w sali rozpraw odbywają się z udziałem m.in. 
sędziów, adwokatów, radców oraz aplikantów radcowskich Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Efekty zastosowania 
symulacji w programie studiów to nauczenie studentów metod 
praktycznego zastosowania zdobywanej w toku studiów wiedzy przez 
rozwiązywanie problematycznych kwestii prawnych pojawiających 
się w realnych sprawach sądowych, wykształcenie u studentów 
zdolności biegłego lokalizowania problemu prawnego wyłaniają-
cego się na gruncie danej sprawy, wskazania przepisów prawnych 
znajdujących zastosowanie w określonym przypadku, dokonanie ich 
odpowiedniej subsumpcji, wykładni oraz wykształcenie u studen-
tów umiejętności zachowania na sali sądowej, podczas rozprawy, 
zastosowania przepisów proceduralnych w realnym przebiegu 
wydarzeń podczas postępowania sądowego, a także umiejętności 
sporządzania pism procesowych w realnych sprawach, z jakimi 
mogą się zetknąć w praktyce zawodowej.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstru-
owaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów ma wymiar 
wielopłaszczyznowy. Obejmuje ona kooperację z podmiotami 
publicznymi i prywatnymi, wśród których są zarówno instytucje 
publiczne, samorządy zawodowe i uczelnie, jak również przed-
siębiorstwa i pracodawcy. Współpraca z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym gwarantuje zgodność z dyscypliną nauki prawne 
oraz z koncepcją i celami kształcenia, jak również z wyzwaniami 
zawodowego rynku pracy właściwego dla absolwentów kierunku. 
Zasięg tej działalności ma charakter lokalny (obejmujący miasto 
Szczecin), regionalny (województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, 
mazowieckie, dolnośląskie), krajowy i międzynarodowy. Rozmiar 
udziału tych podmiotów we wskazanym zakresie jest uzależniony 
od zakładanej formy współpracy z Wydziałem.
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Wyrazem współpracy w budowaniu kultury jakości jest również 
częsty udział interesariuszy zewnętrznych w licznych spotkaniach 
naukowych, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez 
Wydział, a także współpraca przy prowadzeniu badań naukowych 
(m.in. wydawane są wspólne prace zbiorowe stanowiące podsumo-
wanie wspólnych badań, a przedstawiciele lokalnego środowiska 
prawniczego są członkami Komitetu Redakcyjnego wydziałowego 
czasopisma naukowego „Acta Iuris Stetinensis” oraz decydują o pro-
blematyce badawczo-naukowej poszczególnych numerów i doborze 
recenzentów opracowań).

Na kierunku prawo kształci się przyszła kadra wymiaru spra-
wiedliwości, organów ochrony prawnej, organów administracji 
rządowej i samorządowej, obsługi prawnej przedsiębiorców, pod-
miotów kształtujących bezpieczeństwo prawne społeczeństwa, 
podmiotów stanowiących zaplecze uczestników profesjonalnego 
i konsumenckiego obrotu gospodarczego, organizacji pozarządowych 
(w tym organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów, dla 
których wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 
dyscypliny nauki prawne mają podstawowe znaczenie). Wydział 
przygotowuje absolwentów kierunku prawo do pełnienia ważnych 
ról w życiu intelektualnym, politycznym i gospodarczym, przede 
wszystkim w kontekście lokalnego rynku pracy, ale także krajowego 
czy europejskiego.

Absolwent kierunku prawo posiada umiejętność egzegezy tekstu 
prawnego, co pozwala na kontynuację rozwoju w wybranej spe-
cjalizacji. Jest przygotowany do samodzielnej pracy zawodowej, 
posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umie-
jętność wykonywania różnorodnych zadań, z wykorzystaniem 
zdolności kreatywnego, analitycznego i syntetycznego myśle-
nia. Jest przygotowany do podjęcia aplikacji prawniczej (ogólnej, 
adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej) oraz aplikacji 
legislacyjnej, rzecznikowskiej, kuratorskiej, dyplomatycznej. Zdo-
byte wykształcenie – uzupełnione wymaganymi egzaminami pań-
stwowymi i korporacyjnymi, studiami podyplomowymi i kursami 
– daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach 
publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania specjali-
stycznej wiedzy prawniczej. Posiada także wiedzę i umiejętności 
niezbędne do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Może 
ubiegać się o licencję syndyka, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy 
podatkowego itp. Nadmienić należy, że absolwenci Wydziału 
Prawa i Administracji US znajdują się w czołówkach rankingu 
prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącego 
zdawalności na aplikacje prawnicze.

Zakładana i realizowana koncepcja kształcenia sprzyja dalszej 
edukacji po zakończeniu studiów, w szkole doktorskiej albo na 
studiach podyplomowych i kursach oferowanych przez Wydział oraz 
Uniwersytet Szczeciński. Koncepcja ta pozwala – obok kształcenia 
w formie tradycyjnej – na przejście do modelu kształcenia zdalnego. 
Taka właściwość programu studiów umożliwiła w semestrze letnim 
roku akademickiego 2019/2020 i semestrze zimowym roku akade-
mickiego 2020/2021 efektywne kształcenie studentów w warunkach 
epidemii COVID-19 i w ramach obowiązujących przepisów MNiSW.

Prawo to wymarzony kierunek dla tych, którzy mają otwarte 
umysły i pragną służyć innym, w myśl zasady: „Ius est ars boni 
et aequi”.

Przekład rosyjsko-polski  
(I stopień, stacjonarne) NOWOŚĆ

Kierunek przekład rosyjsko-polski powstał jako rezultat wielo-
letniego doświadczenia wykładowców Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie dydaktyki tłumaczenia 
i językoznawstwa porównawczego. Przez kilkanaście lat część 
wykładowców tego kierunku pracowała w Zakładzie Translatoryki 
i Lingwistyki Konfrontatywnej, kierowanym przez prof. Michała 
Aleksiejenkę, autora Polsko-rosyjsko-ukraińskiego słownika języka 
oficjalno-urzędowego. Kształcono tu studentów studiów licencjac-
kich z ukrainistyki właśnie na specjalności translatorskiej.

Umiejętność tłumaczenia jako pośredniczenia w komunikacji 
osób przynależących do dwóch różnych grup językowych i kul-
tur narodowych była i jest niezbędna w funkcjonowaniu świata, 
począwszy od spraw codziennych po międzynarodowe. Ponadto, 
rosyjski to jeden z języków konferencyjnych.

Przekład rosyjsko-polski to studia II stopnia o profilu ogólno-
akademickim. Trwają 4 semestry. Kończą się uzyskaniem tytułu 
magistra. Przynależą do dwóch dyscyplin naukowych – litera-
turoznawstwa i językoznawstwa, dyscypliną wiodącą jest języ-
koznawstwo.

Program studiów zakłada kształcenie kompetencji przekła-
doznawczych, umiejętności tłumaczenia oraz zaawansowanej 
znajomości języka rosyjskiego. Obejmuje odpowiednio przedmioty 
teoretyczne i praktyczne. Celem pierwszych jest wyposażenie 
studenta w wiedzę z zakresu przekładoznawstwa niezbędną w pro-
cesie tłumaczenia i do pracy o charakterze badawczym, w tym 
– przygotowania pracy magisterskiej. Z tego względu przedmioty 
takie jak, np. gramatyka porównawcza współczesnego języka 
rosyjskiego i polskiego zwracają uwagę na zjawiska, które są 
przyczyną błędów w tłumaczeniu rosyjsko-polskim. Podobnie 
stylistyka i kultura współczesnego języka rosyjskiego i polskiego. 
Studia przekładoznawcze mają ten niezbywalny walor, że ucząc 
się tłumaczenia z, czy na język obcy, podnosimy swoje kom-
petencje w zakresie języka ojczystego. Przedmioty praktyczne, 
które obejmują ćwiczenia w tłumaczeniu różnych typów tekstów 
– użytkowych, oficjalno-urzędowych, prawniczych i innych – 
dają studentowi zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności do 
sprawnego, świadomego i swobodnego tworzenia ich w języku 
ojczystym. Program przewiduje również kształcenie umiejętności 
różnego typu tłumaczenia: pisemnego i ustnego. Novum stanowią 
przedmioty debata w języku rosyjskim i wystąpienia w języku 
rosyjskim, nastawione na podnoszenie niezwykle ważnych obec-
nie kompetencji komunikacyjnych, związanych z umiejętnością 
debatowania, argumentowania, wnioskowania, kultury dyskusji 
czy autoprezentacji.

Student przygotowuje pracę magisterską z zakresu wybranej 
problematyki przekładu na materiale wybranych typów tekstów: 
ustnych, audiowizualnych, pisanych; specjalistycznych, użytko-
wych, publicystycznych czy literackich.

Program studiów kierunku przekład rosyjsko-polski otrzymał 
bardzo wysoką ocenę zespołu eksperckiego ds. jakości kształcenia 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Zarządzanie ochroną środowiska 
przyrodniczego

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego jest jedną z now-
szych propozycji Instytutu Biologii. Kierunek ma charakter inter-
dyscyplinarny, dlatego poszczególne przedmioty są prowadzone 
przez specjalistów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, jak 
i nauk społecznych.

Jest to kierunek adresowany do osób zainteresowanych przyrodą, 
które chcą brać udział w formalnej ochronie środowiska przyrod-
niczego. W trakcie zajęć w laboratorium i wykładów, a także zajęć 
terenowych studenci poznają składniki przyrody oraz dowiadują 
się, jak funkcjonują ekosystemy na podstawie wiedzy na poziomie 
molekularnym, gatunkowym i siedliskowym, a także zdobywają 
wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, które są niezbędne 
w skutecznym zarządzaniu ochroną środowiska przyrodniczego.

W trakcie studiów studenci uczą się efektywnego zarządzania 
środowiskiem przyrodniczym, w tym stosowania odpowiednich 
metod zarządzania w działalności instytucji, firm i projektów, 
wdrażania nieformalnych metod zarządzania środowiskowego, 
przeprowadzania audytu środowiskowego, a także planowania 
przestrzennego i interpretowania dokumentacji planistycznej.

Posiadając silne podstawy przyrodnicze oraz znając metody 
zarządzania, absolwenci z łatwością odnajdą się na rynku pracy.

Zarządzanie odnawialnymi źródłami 
energii (I stopień, stacjonarne) NOWOŚĆ

Kierunek zarządzanie odnawialnymi źródłami energii to najnowsza 
oferta edukacyjna Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Powstał on jako odpowiedź na wyzwania współczesnej ener-
getyki, która oparta jest na odnawialnych źródłach energii (OZE). 
Mają one ogromny potencjał zarówno w produkcji energii, jak 
i stymulowania gospodarki. Sektor OZE daje ogromne szanse na 
innowacyjne, zielone miejsca pracy i kreuje coraz większą potrzebę 
zatrudniania specjalistów.

Studenci kierunku zdobędą szeroką wiedzę w zakresie rozwijania 
i zarządzania projektami OZE, w tym nauczą się przeprowadzać 
rachunek ekonomiczny projektów OZE, projektować, usprawniać 
i zarządzać procesami w łańcuchu dostaw w sektorze energetycznym, 
rozwiązywać problemy lokalizacyjne projektów i oceniać opłacalność 
inwestycji OZE. Studenci poznają również zasady funkcjonowania 
przedsiębiorstw energetycznych i rynku energii, zasady funkcjo-
nowania giełdy energii i systemu wsparcia dla źródeł OZE. Nabędą 
również praktyczne umiejętności w zakresie podstaw projektowania 
i zarządzania systemami i instalacjami w inteligentnych budynkach, 
projektowania instalacji OZE, modelowania i symulacji procesów 
w systemach energetycznych, przeprowadzania procedur środo-
wiskowych dla projektów OZE oraz doboru źródeł oraz analizy 
danych przestrzennych w oprogramowaniu GIS.

Kierunek stanowi unikatową i bardzo aktualną ofertę wśród 
kierunków na polskich uniwersytetach. Widząc potrzebę wyposa-
żenia studentów w niezbędny zakres rzetelnej wiedzy o realiach 

funkcjonowania organizacji i podmiotów gospodarczych z sektora 
energetycznego oraz przekazania im doświadczeń wynikających 
z praktyki gospodarczej, Władze US podpisały porozumienie z pod-
miotami z Grupy Kapitałowej ENEA. Dzięki temu studenci kierunku 
będą mieli niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznej wiedzy 
i doświadczenia w największych przedsiębiorstwach energetycznych.

Studenci mają szansę na zdobycie wiedzy umożliwiającej im 
podjęcie pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze, oferującym 
innowacyjne, dobrze płatne miejsca pracy. Absolwent znajdzie 
zatrudnienie w szeroko rozumianym sektorze energetycznym – 
zarówno w przedsiębiorstwach energetycznych, zajmujących się 
wytwarzaniem, dystrybucją lub przesyłem energii, koncernach 
energetycznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się rozwijaniem 
projektów odnawialnych źródeł energii lub zarządzaniem nimi, 
zajmujących się handlem i obrotem energią, w przedsiębiorstwach 
doradczych i consultingowych, a także w organizacjach otoczenia 
biznesu. Zdobyta podczas studiów wiedza umożliwi absolwentowi 
również podjęcie pracy w strukturach zajmujących się polityką 
energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy szeroko rozumianą 
gospodarką energetyczną zarówno organizacji samorządowych, jak 
i administracji państwowej.

Wykładowcami kierunku są w większości menedżerowie prak-
tycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze 
energetycznym, co pozwoli studentom na uzyskanie aktualnej, 
praktycznej wiedzy i umiejętności, które wyróżnią ich na rynku pracy.

Zdrowie publiczne
Większość ludzi uznaje zdrowie za jedną z najważniejszych 

wartości, ponieważ wpływa ona na inne aspekty codzienności 
jak życie rodzinne, praca czy aktywności społeczne. Z jednej 
strony świadomość zdrowia, tego czym jest zdrowie i co jest 
dobre dla zdrowia, rośnie. Coraz więcej osób zna i praktykuje 
nawyki zdrowotne, modyfikuje własny styl życia, aby żyć zdrowo. 
Z drugiej strony nadal przyczyną ponad 50 procent zgonów 
w Polsce są choroby układu krążenia i nowotwory, a cukrzyca 
zyskała miano pierwszej niezakaźnej choroby uznanej przez ONZ 
za epidemię XXI wieku. Wiele osiągnięć medycyny pozwoliło 
ludziom cieszyć się dłuższym życiem, jednak nawet najnowsze 
metody terapeutyczne czy wysokie nakłady na ochronę zdrowia 
nie powstrzymają dynamiki chorób przewlekłych. Na ich rozwój 
mają wpływ nieprawidłowe zachowania zdrowotne, takie jak 
niewłaściwa dieta, niski poziom aktywności fizycznej, niechęć 
do regularnych badań, stres, palenie tytoniu czy uzależnienia. 
Osobami, którym zależy na zdrowiu pojedynczych osób, ale 
również zdrowiu całych społeczeństw są specjaliści zdrowia 
publicznego. Działają oni w celu proaktywnego zapobiegania cho-
robom i utrzymania zdrowia populacji, dzielą się wiedzą i umie-
jętnościami, które zapewniają zdrowie teraz oraz w przyszłości. 
Zdrowie publiczne stale ewoluuje w odpowiedzi na potrzeby 
społeczności i populacji na całym świecie. Podstawową misją 
zdrowia publicznego jest poprawa warunków i zachowań, które 
wpływają na zdrowie, tak aby wszyscy ludzie mogli je osiągnąć. Ta 
misja obejmuje nie tylko praktykę polityki zdrowia publicznego, 
ale także badania problemów zdrowia publicznego i edukację 
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przyszłych liderów, którzy ostatecznie przełożą te badania na 
praktykę i politykę, mające na celu poprawę zdrowia ludzi na 
szczeblu regionalnym, krajowym i globalnym. Zdrowie publiczne 
to unikalna mieszanka badań, dociekań i działań, która łączy 
ludzi z różnych dyscyplin, środowisk i perspektyw, aby odkryć 
podstawowe przyczyny problemów zdrowotnych i opracować 
długotrwałe, innowacyjne rozwiązania, które poprawiają jakość 
życia każdego z nas.

Zdrowie to podróż, a nie cel sam w sobie. Na kierunku zdrowie 
publiczne kształcimy przewodników tej podróży, którzy jako absol-
wenci, są przygotowani do wspierania potencjału zdrowotnego 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia w różnych 
grupach społecznych, lokalnie oraz globalnie.

W programie studiów w zakresie zdrowia publicznego znajdują 
się zajęcia, podczas których dowiesz się, w jaki sposób warunki 
w miejscach, w których ludzie mieszkają, uczą się, pracują, rozwijają 
się i bawią, wpływają na ich wyniki zdrowotne. W zależności od 
twoich zainteresowań i pasji, możesz odkrywać czynniki stojące 
za rozprzestrzenianiem się i kontrolą chorób, badać wpływ śro-
dowiska na zdrowie ludzkie, analizować jak polityka i dane mogą 
zmienić zdrowie populacji oraz praktykować promocję zdrowia 
w różnych środowiskach.

Po ukończeniu studiów na kierunku zdrowie publiczne posiadasz 
profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz kluczowe kompetencje, 
dzięki którym możesz pracować nad szerokim zakresem problemów 
z różnych branż i dziedzin, w tym z problemami, które codziennie 
widzisz w wiadomościach, od COVID-19, przez kryzys humanitarny, 
po politykę zdrowotną, bezpieczeństwo zdrowotne i promocję 
zdrowia. Osoby z dyplomami zdrowia publicznego dbają o zdrowie 
społeczności, chronią pracowników, zapobiegają i zwalczają pan-
demie, inicjują pomoc w przypadku katastrof, zapewniają dostęp 
do opieki zdrowotnej i wiele więcej.

Jako największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim kształcimy 
i szkolimy przyszłych liderów zdrowia publicznego. Studenci 
zdrowia publicznego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia przy-
gotowują się do dążenia do pozytywnych, transformacyjnych 
zmian poprzez angażujące możliwości uczenia się od najlepszych 
wykładowców i naukowców, dostęp do innowacyjnych środowisk 
laboratoryjnych i terenowych oraz szkolenia społecznościowe 

i przedsiębiorcze. Dzięki licznym zajęciom praktycznym już od 
pierwszych lat studiów studenci nabywają szerokich umiejętności 
pracy w różnych środowiskach. Nasz program ma strukturę, która 
pomaga studentom zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności 
w pierwszym semestrze, a w kolejnych wykorzystania nowo naby-
tych kompetencji podczas praktyk zawodowych. Nasi studenci 
na studiach I stopnia m.in. realizują zajęcia zdrowotne w przed-
szkolach i szkołach, uczestniczą w spotkaniach w instytucjach 
zdrowotnych, opracowują programy zdrowotne. Program studiów 
magisterskich w zakresie zdrowia publicznego oferuje studentom 
możliwość nauczenia się analizowania zdrowia populacji oraz 
rozpoznawania i oceny czynników środowiskowych i społecz-
nych wpływających na zdrowie i samopoczucie. Ponadto nasi 
studenci uczą się opracowywać, oceniać i wdrażać interwencje, 
które umożliwiają osobom zdrowo żyć.

Studia na kierunku zdrowie publiczne obejmują metody, wiedzę 
i praktykę z całego spektrum obszarów pracy związanych ze zdro-
wiem: od medycyny i biometrii po ekonomię i politykę. Wydział 
Kultury Fizycznej i Zdrowia współpracuje z wieloma podmiotami 
zajmującymi się zdrowiem publicznym na poziomie lokalnym, kra-
jowym i międzynarodowym. Kursy, staże i dodatkowe wydarzenia 
zapewniają studentom liczne możliwości kontaktu z ekspertami 
z różnych dziedzin badań i praktyki zdrowia publicznego.

Zmiana klimatu, choroby niezakaźne i starzenie się populacji to 
tylko niektóre z powodów rosnącego znaczenia zdrowia publicznego. 
W miarę wzrostu zainteresowania tą dziedziną wiedzy w Polsce i na 
całym świecie rośnie również zakres możliwości kariery dla naszych 
absolwentów. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w instytu-
cjach zdrowia publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym lub międzynarodowym. Wielu naszych absolwentów 
podejmuje również pracę w sektorze prywatnym, jak towarzystwa 
ubezpieczeń zdrowotnych, w zakresie promocji zdrowia w miejscu 
pracy czy w branży farmaceutycznej.

Winston Churchill powiedział, że zdrowi obywatele to największy 
atut, jaki może mieć każdy kraj. Zapomniał dodać, że za zdrowymi 
obywatelami stoją promotorzy zdrowia. Dołącz do nas i zacznij 
zmieniać świat na lepszy.

 Autorami są wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego  
 – przewodniczący i członkowie zespołów kierunkowych
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Oprócz studiów: sport, chór, teatr, 
koła naukowe, radio
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają do dyspozycji 
wiele aktywności, które uzupełniają czas studiów.

Na Uniwersytecie Szczecińskim prężnie działają Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu US oraz Klub Uczelniany Akademic-
kiego Związku Sportowego. Studenci odnoszą znaczące sukcesy 
w różnorodnych dyscyplinach. W minionym roku nasza drużyna 
we wspaniałym stylu obroniła tytuł Akademickiego Mistrza Polski 
w piłce nożnej mężczyzn. Uniwersytet Szczeciński był również orga-
nizatorem finału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej 
kobiet. Regularnie na podium podczas turniejów stają brydżyści 
US. Regularnie odbywają się także treningi innych dyscyplin indy-
widualnych i zespołowych. Studenci wyjeżdżają na obozy sportowe, 
między innymi narciarskie i rowerowo-kajakowe.

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego powstał w październiku 
2006 roku i zdążył wyrobić sobie renomę wśród miłośników muzyki. 
Początkowo zespół występował głównie na ważnych uroczystościach 
uczelnianych, teraz jednak może poszczycić się licznymi koncertami 
w kraju i za granicą, między innymi w Belgii, Niemczech, Francji, 
Szwajcarii i Bułgarii. Najważniejszymi występami w trakcie tras 
koncertowych były koncerty w obu siedzibach Parlamentu Euro-
pejskiego, w Brukseli i Strasburgu. W swym dorobku artystycznym 
Chór US posiada cztery płyty CD i pięć DVD z nagraniami wielkich 
dzieł wokalno-instrumentalnych. Wciąż rozszerzany jest repertuar. 
Budowany jest również drugi zespół chóralny, więc nowi członkowie 
są mile widziani. Kandydaci mogą się zgłaszać za pośrednictwem 
strony Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego na Facebooku lub przycho-
dząc w każdy wtorek lub czwartek na godz. 18 do budynku Wydziału 
Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64, gdzie 
odbywają się próby.

Na Uniwersytecie działa również Teatr Nie Ma z siedzibą w Strefie 
Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zespół składa 

się z osób kochających teatr, buduje markę rozpoznawalną wśród 
szczecińskich miłośników teatru. Nie Ma przygotowało już kilka-
dziesiąt premier, a spektakle były wystawiane podczas krajowych 
i międzynarodowych festiwali. Teatr jest organizatorem corocznego, 
jesiennego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Pro Contra. 
Z zespołem można skontaktować się za pośrednictwem Strefy Kultury 
Studenckiej US (adres internetowy: www.sks.usz.edu.pl).

Studenci US mogą realizować swoje zainteresowania w ponad 
stu kołach naukowych na każdym wydziale i instytucie, a każdego 
roku powstają nowe. Do założenia koła wystarczy grupa pięciu 
studentów i opiekun. Oferta jest tak bogata, że w praktyce studenci 
każdego z kierunków mają do wyboru wiele propozycji i tylko od nich 
zależy, w którym kole naukowym chcą pracować. Udział w pracach 
kół naukowych to szansa na poznanie studentów o podobnych 
zainteresowaniach oraz możliwość zdobywania wiedzy i umie-
jętności, które przekraczają standardowy program nauczania na 
kierunku. Koła naukowe organizują konferencje, wydają czasopisma 
popularne i recenzowane publikacje naukowe, które dla studentów-
-autorów są często wstępem do nauki w Szkole Doktorskiej US 
i kariery naukowej. Pełną listę kół naukowych można znaleźć na 
stronie internetowej pod adresem: www.sks.usz.edu.pl/lista-kol-
-naukowych-i-organizacji-studenckich.

Do dyspozycji studentów są również media uniwersyteckie. 
Studenci, pod okiem radiowców-praktyków, przygotowują audycje 
i podcasty emitowane w NiUS Radio – internetowej rozgłośni Uni-
wersytetu Szczecińskiego, działającej w ramach Centrum Edukacji 
Medialnej i Interaktywności. W ramówce są audycje z zakresu nauki, 
kultury i sportu, a także formy publicystyczne, wywiady i dysku-
sje z ekspertami oraz pasmo popularnonaukowe. Nadawane są też 
wiadomości z życia Uczelni. Rozgłośni można posłuchać na stronie 
internetowej www.niusradio.pl. Budowany jest również zespół, który 
będzie przygotowywał program telewizyjny.



Przegląd Uniwersytecki: 7 maja na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się ogólnopolska gala finałowa, będąca 
zwieńczeniem plebiscytu Nauczyciel Roku. Nagrody ode-
brali dydaktycy z całej Polski. Pan zdobył pierwsze miejsce 
w kategorii Nauczyciel Akademicki, czyli głosowali na Pana 
studenci Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ireneusz Miciuła: Nagrody wręczano nauczycielom ze wszystkich 
województw i reprezentującym każdy poziom nauczania, od przed-
szkoli po szkoły wyższe. Uczelnie nie były już dzielone na kolejne 
podkategorie, więc teoretycznie mogli na mnie głosować wszyscy 
studenci, również ci, którzy już skończyli edukację. O zgłoszeniu 
do konkursu dowiedziałem się od organizatorów, którzy przesłali 
mi taką informację, prosząc jednocześnie o zgodę na udział.

PU: Jakich przedmiotów Pan uczy?
IM: Skończyłem kierunek Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie 
Szczecińskim oraz zrobiłem doktorat z informatyki na ówcze-
snej Politechnice Szczecińskiej. Prowadzę zajęcia z informatyki, 
ekonomii i finansów, zarządzania przedsiębiorstwem. Najwięcej 
mam przedmiotów łączących finanse i technologię. Teraz jestem 
w zespole, który pracuje nad nowym kierunkiem Analityka Biz-
nesowa, który również będzie mocno związany z informatyką. 
Będziemy chcieli uczyć studentów wykorzystywać technologię 
IT i umiejętność programowania w kilku językach do celów biz-
nesowych.

PU: Studenci narzekają na trudne techniczne przedmioty?
IM: Każdy przedmiot może być trudny, nie tylko techniczny, 
wszystko zależy od wykładowcy i studenta. Dzisiaj technologia, 
a szczególnie – informatyka, jest obecna w każdej dziedzinie życia, 
więc studenci widzą praktyczne korzyści z połączenia finansów 
i technologii.

PU: Jakimi cechami powinien odznaczać się nauczyciel, na 
którego studenci chcą głosować w takich konkursach?
IM: Wydaje mi się, że najważniejsze jest zaangażowanie w przeka-
zywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Druga 
kwestia to okazywanie studentom szacunku, pokazanie, że wszyscy 
jesteśmy ludźmi i każdy z nas może mieć chwile słabości. Wyro-
zumiałość i przyjazność dla studentów jest ważna, szczególnie 
ostatnio, kiedy pandemia i nauczanie zdalne odkryło problemy, 
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dr inż. Ireneusz Miciuła

Jest pracownikiem Katedry Finansów Zrównoważonych 
i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwent Ekonomii i Finan-
sów na Uniwersytecie Szczecińskim i Informatyki na Poli-
technice Szczecińskiej. Do jego zainteresowań naukowych 
należy zarządzanie finansami, ocena kondycji finansowej, 
wycena przedsiębiorstw, efektywność gospodarowania, 
modelowanie i symulacje procesów gospodarczych, cyber-
netyka ekonomiczna, mierniki jakości życia, energetyka, 
systemy wspomagania decyzji, informatyka, prognozowa-
nie oraz zarządzanie ryzykiem walutowym.

Dobry nauczyciel powinien pamiętać, 
że ma przekazać wiedzę, a nie tylko 
wystawić ocenę
Rozmowa z dr. inż. Ireneuszem Miciułą, nagrodzonym tytułem Nauczyciel Roku 
Województwa Zachodniopomorskiego 2021 w kategorii Nauczyciel Akademicki
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Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego, 
którzy zostali zgłoszeni do konkursu Nauczyciel Roku 
Województwa Zachodniopomorskiego 2021  
(kolejność alfabetyczna)
dr Halina Budis (Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej), dr Barbara 
Chojnacka (Instytut Pedagogiki), dr Urszula Chrąchol-Bar-
czyk (Instytut Zarządzania), dr Małgorzata Cieśluk (Instytut 
Historyczny), dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US (Instytut 
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie), dr Tomasz Duda (Instytut 
Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej), 
dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US (Instytut Psycholo-
gii), mgr Rafał Hrynkiewicz (Instytut Biologii), mgr Magdalena 
Iwan (Instytut Pedagogiki), dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. 
US (Instytut Pedagogiki), dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US 

(Instytut Zarządzania), dr Dorota Kowalewska (Instytut Nauk 
o Polityce i Bezpieczeństwie), dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. 
US (Instytut Językoznawstwa), dr hab. Paulina Niedźwiedzka-
-Rystwej, prof. US (Instytut Biologii), dr hab. Adam Pawlicz, prof. 
US (Instytut Zarządzania), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Instytut 
Nauk Prawnych), dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US (Insty-
tut Nauk Prawnych), dr hab. Luiza Wojnicz, prof. US (Instytut 
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie), mgr Małgorzata Zakrzewska 
(Instytut Ekonomii i Finansów), dr Marek Zwolankowski, prof. 
US (Instytut Ekonomii i Finansów).

z których możliwości pojawienia się wcześniej nawet nie zdawa-
liśmy sobie sprawy. Te dwa elementy ze sobą współgrają: idealnie 
jest, jeśli uda nam się przekazać merytoryczne informacje w sposób 
przystępny i przejrzysty.

PU: Dostał Pan nagrodę za 2021 rok, kiedy nauczanie zdalne 
jeszcze obowiązywało. Część wykładowców narzekała, że 
pandemia ograniczyła możliwości nauczania. Zgadza się 
Pan z tym twierdzeniem?
IM: Oczywiście, że sytuacja wpłynęła na to, że pojawiły się pewne 
różnice w sposobie nauczania. Ale to tylko kwestia przestawie-
nia się. Wystarczy nie patrzeć tylko, że mamy ograniczenia i je 
rozpamiętywać, ale starać się jak najlepiej wykorzystać możli-
wości, które mamy. Dostaliśmy też wiele nowych narzędzi, które 
mogliśmy i możemy wciąż wykorzystywać. Pewne zajęcia trudno 
prowadzić online, jak ćwiczenia przy maszynach czy w laborato-
riach. Jednak wykłady, czy nawet takie przedmioty jak progra-
mowanie czy praca z arkuszem kalkulacyjnym z powodzeniem 
można prowadzić zdalnie. Uważam, że jeśli kanał komunikacji 
nas nie ogranicza, to nie ma wielkiej różnicy między nauczaniem 
stacjonarnym a zdalnym.

PU: Co radziłby Pan nauczycielom akademickim, którzy chcą 
zdobyć uznanie wśród studentów?
IM: Moim zdaniem istotne jest postawienie jako priorytet tego, że 
studenci chcą się czegoś nauczyć. Czasem spotykam się z podej-
ściem w stronę ocen, jakby to one były najważniejsze podczas 
studiowania. Toczą się dyskusje, w jaki sposób oceniać studentów, 
jakie techniki sprawdzania wiedzy stosować, jakie zadania przy-
gotowywać i czego wymagać. Weryfikacja wiedzy i umiejętności 
jest również ważna, ale nie powinna przysłaniać głównego celu 
uczenia się – czyli zdobywania nowej wiedzy. Pamiętajmy, że 

studenci chcą się nauczyć, a nie tylko zaliczyć przedmiot. Być 
może mam takie podejście, ponieważ mam praktykę na wszystkich 
szczeblach nauczania.

PU: Miał Pan praktyki w szkole?
IM: Nawet w przedszkolu! Pracowałem tam przez miesiąc, kiedy 
robiłem kurs pedagogiczny. Chciałem poznać jak najszerszą gamę 
technik uczenia. Oczywiście, na studiach nie można stosować 
tych samych metod, ale nastawienie raczej na nauczanie i prze-
kazywanie umiejętności praktycznych niż na surowe ocenianie 
pozostało we mnie do dzisiaj.

PU: Oprócz ścieżki dydaktycznej, aktywnie pracuje Pan 
naukowo.
IM: To jest dysonans, który każdy z nas, nauczycieli akademic-
kich, odczuwa. Z jednej strony, i słusznie, przepisy kładą silny 
nacisk na rozwój naukowy, a system premiuje nas za aktywną 
pracę badawczą, ale z drugiej strony dydaktyka nie jest równie 
mocno wspierana. Nie możemy zapominać, że jesteśmy po to, aby 
uczyć studentów. Jak mówiłem wcześniej, jest to kwestia rozwią-
zań prawnych i w takiej samej sytuacji są wszyscy nauczyciele 
akademiccy w Polsce.

PU: Wyjściem z sytuacji może być wciąganie studentów do 
pracy naukowej?
IM: Tak, mam takie doświadczenia. Piszę artykuły do czaso-
pism naukowych wspólnie z doktorantami, a nawet studentami 
starszych roczników. Studenci i absolwenci mogą również brać 
udział w różnych projektach badawczych i robią to chętnie. To 
się doskonale sprawdza, ale tylko z naprawdę zaangażowanymi 
osobami i ze studentami już kończącymi edukację uniwersytecką.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński
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Ze Szczecina do Waszyngtonu,  
czyli kwerenda doktorantów 
w Bibliotece Kongresu
Dwoje doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, mgr Izabela Osek i mgr Michał 
Prusinowski, w ramach realizacji międzynarodowej 
mobilności doktorantów wzięło udział w kwerendzie 
bibliotecznej, jaka miała miejsce w Bibliotece Kongresu 
w Waszyngtonie.

W tej największej bibliotece świata doktoranci US szukali 
materiałów do prowadzonych badań, a także budowali kon-
takty na szczeblu międzynarodowym i promowali szczecińskie 
szkolnictwo wyższe. Wyjazd ten powiązany był z prowadzonymi 
przez doktorantów badaniami w ramach przygotowanych roz-
praw doktorskich.

Kwerenda w bibliotece bibliotek
Oficjalne powstanie Biblioteki Kongresu jest datowane na rok 

1800, kiedy to w wyniku przemian politycznych przeniesiono sto-
licę USA z Filadelfii do Waszyngtonu. Pierwotnie Biblioteka miała 
służyć członkom Kongresu, będąc przy tym źródłem niezbędnych 
informacji głównie z zakresu prawa.

Zgodnie ze swoim statutem, Biblioteka Kongresu miała 
spełniać rolę książnicy narodowej, stanowić źródło wiedzy dla 
członków Kongresu, jak również zwykłych obywateli, pełnić 
rolę wzoru oraz inspiracji dla innych bibliotek na świecie, jak 
również oferować im wsparcie merytoryczne. W skład zgroma-
dzonych w niej kolekcji weszły na przestrzeni lat m.in. kolekcje 
literatury chińskiej, japońskiej, hebrajskiej oraz kolekcja rodziny 
Romanowów. W 1929 roku za zgodą Kongresu zakupiono za 1,5 
miliona dolarów prywatną niemiecką kolekcję, która liczyła 
trzy tysiące tomów i zawierała jedną z trzech istniejących kopii 
Biblii Gutenberga. W 1960 roku Bibliotece Kongresu przyznano 
budżet na kolejny (trzeci) budynek, noszący obecnie nazwę James 
Madison Memorial Building, oddany do użytku w 1981 roku. Jest 
on obecnie największym budynkiem bibliotecznym na świecie. 
W skład księgozbioru Biblioteki Kongresu nie wchodzą jedynie 
książki z dwóch dziedzin: rolnictwa i medycyny, ponieważ zgro-
madzono je w dwóch odrębnych bibliotekach specjalistycznych 
– w Narodowej Bibliotece Medycznej i Rolniczej.

Zbiory Biblioteki stale powiększają się w szybkim tempie: 
dziennie przybywa około 22 tysięcy woluminów, z czego około 
10 tysięcy zostaje włączonych do stałej kolekcji. Blisko połowa 
publikacji, jakie znajdują się w Bibliotece, jest w językach innych 
niż angielski. Na terenie Biblioteki Kongresu znajduje się dwa-
dzieścia czytelni oraz ośrodków informacji tematycznych. Rocz-
nie udostępnia się czytelnikom ponad milion pozycji. Obecnie 
Biblioteka Kongresu jest największą biblioteką świata: posiada 

w swoich zbiorach niemalże 170 mln pozycji na każdy możliwy 
temat, wydanych w 470 językach.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 
szukali w niej materiałów z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości 
oraz nauk ekonomicznych. Mgr Izabela Osek przygotowuje bowiem 
rozprawę doktorską o przekształceniach w procesach zarządzania 
kapitałem ludzkim w organizacjach medialnych, zachodzących pod 
wpływem zjawiska konwergencji mediów, natomiast mgr Michał 
Prusinowski bada wpływ prywatnego finansowania kampanii wybor-
czych na nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych.

Konwergencja, kapitał i zarządzanie
Za cel naukowy rozprawy doktorskiej mgr Izabela Osek przy-

jęła identyfikację wpływu, jaki na procesy zarządcze związane 
z kapitałem ludzkim w organizacjach medialnych wywiera zjawisko 
konwergencji mediów. Autorka zamierza w wyniku dostosowanych 
narzędzi badawczych (ankiety oraz wywiadów pogłębionych) zba-
dać, jaki jest poziom wpływu zjawiska konwergencji mediów na 
zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach medialnych, 
jaki jest poziom zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim w orga-
nizacjach medialnych pod wpływem konwergencji mediów, jaki 
jest stosunek menedżerów medialnych do przekształceń, stających 
się udziałem organizacji medialnych pod wpływem zjawiska kon-
wergencji mediów oraz jakie znaczenie ma zjawisko konwergencji 
mediów, zachodzące w organizacjach medialnych dla organizacji 
i zarządzania zawartym w nich kapitale ludzkim. Zostanie to zbadane 
z perspektywy menedżerów w mediach – osób, które zarządzają 
zawartym w organizacjach medialnych kapitałem ludzkim.

Autorka zamierza wykazać, że konwergencja mediów w zna-
czący sposób wpływa na procesy zarządcze w przedsiębiorstwach 
medialnych: przekształca sposoby organizacji pracy, podział obo-
wiązków, przyjmowane strategie organizacyjne, procesy związane 
z zarządzaniem kapitałem ludzkim (jak rekrutowanie/nabór, selekcję, 
ocenianie, rozwijanie/szkolenie i motywowanie pracowników), inte-
rakcję z odbiorcami i konkurentami, czy kontakty z kontrahentami. 
Osoby zatrudnione w mediach (dziennikarze i inni pracownicy 
kreatywni) to specyficzna grupa do zarządzania.

Dziennikarze częstokroć cechują się ponadprzeciętną kreatywno-
ścią i nieszablonowym myśleniem. Są głęboko przekonani o swojej 
wartości rynkowej, a przy tym niezależni i niepokorni. W organi-
zacjach medialnych potrzebny jest lider, który potrafi sprostać 
stawianym przed nim wyzwaniom. Menedżer w mediach musi 
stawiać czoło przemianom, jakie wynikają z procesów konsolida-
cyjnych na rynku. Powinien także potrafić odnaleźć się w sytuacji 
digitalizacji mediów i zagrożeń, jakie pojawiają się przed mediami 
tradycyjnymi w dobie cyfryzacji formy i treści. Winien on także 



posiadać umiejętności, które umożliwią mu delegowanie zadań 
podległym pracownikom, którzy zbierają, opracowują i udostępniają 
materiały dziennikarskie. Osoby zarządzające przedsiębiorstwami 
medialnymi mierzą się z wyzwaniami na rynku, na którym głównym 
towarem jest informacja, a uwaga audytorium jest niezwykle trudna 
do uzyskania i utrzymania, co wynika z ogromnej konkurencji 
pośród podmiotów funkcjonujących na rynku mediów.

Jednym z najważniejszych zadań menedżerów w mediach jest 
w istocie budowanie zespołów. Dobry zespół częstokroć staje się 
jednym z najlepszych mechanizmów motywujących do działania. 
Wszystko to przekłada się na specyfikę zarządzania przedsiębior-
stwem medialnym, które w głównej mierze bazuje na zatrudnionych 
w nim ludziach: ich doświadczeniu, wykształceniu, motywacji do 
pracy i nabytych umiejętnościach. Menedżer w mediach to zawód, 
który zasługuje na gruntowne zbadanie. Ponadto, autorka badań 
postuluje, że istnieje wyraźna luka badawcza także w przypadku 
badań nad zjawiskiem konwergencji mediów.

W Polsce temat konwergencji mediów jest stosunkowo słabo 
zbadany. Dominują badania przeglądowe, które jedynie opisują 
zgromadzony dorobek badawczy. Część z nich stanowi element 
większych monografii, poświęconych analizowanemu zjawisku. 
Pośród poruszanych tematów badań dominują strategie, jakie 
obierane są przez nadawców mediów tradycyjnych, przemiany 
w zachowaniach odbiorców oraz wpływ konwergencji mediów 
na różne sektory rynku i obserwowane na nim uwarunkowania. 
Autorka w ramach pracy nad rozprawą doktorską w toku syste-
matycznego przeglądu literatury (ok. 150 publikacji: artykułów, 

raportów, monografii i rozdziałów) nie dotarła do ani jednej publi-
kacji, która traktowałaby o wynikach badań przeprowadzonych 
w polskiej organizacji medialnej. Żadna z publikacji nie zawierała 
także wyników badań na temat wpływu zjawiska konwergencji 
mediów na procesy powiązane z zarządzaniem kapitałem ludzkim 
w organizacjach medialnych. W związku z powyższym – brakuje 
holistycznej analizy tego, w jaki sposób konwergencja wpływa 
na kapitał ludzki w mediach i na procesy zarządcze, jakie mają 
miejsce we współczesnych mediach i za które odpowiedzialni są 
menedżerowie organizacji medialnych.

Pomiędzy wyborami a nierównościami
Amerykański sen, będący jednym z filarów wewnątrznarodo-

wego, ale i ogólnoświatowego postrzegania Stanów Zjednoczonych, 
wolność osiągania ekonomicznego sukcesu, którą obiecuje system 
ekonomiczno-polityczny państwa, obecnie słabnie – co jest zara-
zem wnioskiem, jak i jedną z głównych przestrzeni i przedmiotów 
badań nierówności ekonomicznych. Ze względu na skalę wzrostu 
koncentracji dochodów i majątków, a także dostępność pełnych 
i rzetelnych danych, Stany Zjednoczone stały się w ostatnim cza-
sie podstawowym przedmiotem badań ekonomicznych z zakresu 
dystrybucji. Określenie przyczyn trwającego wzrostu nierówności 
ekonomicznych stanowi natomiast jeden z kluczowych nurtów 
analitycznych, w który wpisują się badania mgr. Michała Prusi-
nowskiego.

Autor za cel pracy Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1970–2020 przyjął określenie istoty 

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI kwiecień • czerwiec 2022

	 TEMAT	NUMERU	 23



24	 TEMAT	NUMERU

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI kwiecień • czerwiec 2022

kluczowego elementu procesu wyborczego, jaki stanowi w Stanach 
Zjednoczonych prywatne finansowanie kampanii wyborczych, dla 
trwającego we wskazanym okresie wzrostu nierówności ekonomicz-
nych, który oceniony zostanie przez zmiany w zakresie podatków 
i transferów. Tak sformułowany cel sprawia, że badania, choć odnoszą 
się i wnioskują o problemie ściśle ekonomicznym, mają znaczący 
wymiar interdyscyplinarny, poruszając ważne dla współczesnych 
badań Stanów Zjednoczonych przedmioty analiz prawnych i politolo-
gicznych. Niosą one jednocześnie istotną wartość dodaną dla analiz 
nierówności ekonomicznych – rozszerzają ich badania o problematykę 
wykraczającą poza podstawową przestrzeń badań ekonomicznych, 
jednocześnie przenosząc ją na grunt polskiej nauki.

Interdyscyplinarność przekłada się tu również na szeroki 
wachlarz stosowanych narzędzi badawczych służących weryfikacji 
hipotezy głównej. W ramach analiz o charakterze ekonomicznym, 
analiz dystrybucji majątków, dochodów oraz znaczenia podat-
ków i transferów w tym zakresie zastosowane zostały metody 
ilościowe oparte o dane wtórne. Wymienić należy tu metodę 
percentylową, podstawowe dziś narzędzie analizy struktury 
dystrybucji, jak również szereg metod statystycznych służą-
cych analizie i opisowi przemian dystrybucji w czasie. Tożsame 
metody zastosowano również do określania zakresu i przemian 
prywatnego finansowania kampanii wyborczych. Metody jako-
ściowe, a przede wszystkim metoda badań dokumentów, pozwoliły 
natomiast uzupełnić wnioski płynące z analiz ilościowych o ich 
uwarunkowania prawne.

Międzynarodowe mobilności doktorantów
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego wspiera swoich 

doktorantów, zachęcając do podejmowania aktywności na rozmaitych 
polach. Jedną z form rozwoju młodych badaczy jest zachęcanie do 
realizowania wyjazdów badawczych w ramach mobilności, między 
innymi mobilności o zasięgu międzynarodowym.

Wyjazd zrealizowany został w ramach programu „PROM” Naro-
dowej Agencji Wymiany Akademickiej, środków Prorektora ds. 
Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Grantów dla Doktorantów 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem wizyty 
w największej bibliotece świata było w głównej mierze zbieranie 
materiałów do obecnych, jak również planowanych w przyszłości 
badań, a także budowanie partnerstwa na szczeblu międzynarodo-
wym oraz promocja Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

W trakcie wizyty w Bibliotece Kongresu doktoranci poszerzyli 
również zakres posiadanych kompetencji społecznych takich jak 
samodzielny kontakt z zagraniczną instytucją naukową w celu pla-
nowania, organizowania i realizacji zadań naukowych, budowanie 
kontaktów z pracownikami zagranicznych instytucji naukowych 
i utrzymywanie współpracy po zrealizowaniu zadania naukowego 
oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z pracownikami zagranicznych 
instytucji naukowych.

 mgr Izabela Osek
 Szkoła Doktorska US, Instytut Zarządzania
 mgr Michał Prusinowski
 Szkoła Doktorska US, Instytut Ekonomii
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Najważniejsze jest zaangażowanie 
i miłość do śpiewania
Rozmowa z dr hab. Anną Tarnowską, prof. Akademii Sztuki, kierownikiem artystycznym 
i dyrygentem Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego

Przegląd Uniwersytecki: Jak trafiła Pani do Chóru Uniwersy-
tetu Szczecińskiego?
Anna Tarnowska: W marcu tego roku przejęłam stanowisko dyry-
genta i kierownika artystycznego zespołu, zastępując tym samym 
dra Tadeusza Buczkowskiego. Wraz ze mną do zespołu dołączyły 
osoby z prowadzonego przez mnie wcześniej mieszanego chóru 
Soli Deo i żeńskiego Gioia di Canto. Dla części z nich był to powrót, 
ponieważ wielu tych wokalistów już wcześniej śpiewało w Chórze 
US i wciąż oni czuli się jego członkami. Pozostali to nowe głosy – 
miłośnicy śpiewu chóralnego w praktyce.

PU: Została Pani nową dyrygent Chóru Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w tym roku, ale zespół ma już bogatą tradycję.
AT: Pierwotnie był to Chór WNEiZ, który powstał ponad szesnaście 
lat temu, w październiku 2006 roku z inicjatywy dziekana ówczesnego 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. zw. dra hab. Edwarda 
Urbańczyka oraz dra Tadeusza Buczkowskiego, dyrygenta o wieloletnim 
doświadczeniu. Doktor Buczkowski był kierownikiem artystycznym 
i dyrygentem Chóru nieprzerwanie do stycznia 2022 roku. W dzie-
siątą rocznicę istnienia Chór otrzymał statuetkę Zachodniopomorski 
Laur Kultury, przyznaną przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury za 
całokształt działalności artystycznej oraz liczne listy gratulacyjne od 
władz miasta, regionu, innych zaprzyjaźnionych zespołów, a także 
odznaczenia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, które wręczył prof. 
Dariusz Dyczewski, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie i zarazem 
prezes PZChiO. Rok później Chór został odznaczony przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego Srebrną Odznaką Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego. Jednakże ta bogata tradycja i dorobek 
sięga jeszcze dalej wstecz. Chór US istniał i działał przecież już od lat 
70. XX wieku. Prowadził go wówczas z ogromnymi sukcesami prof. 
Eugeniusz Kus – wieloletni dyrektor Zamku Książąt Pomorskich – 
o tym rozdziale historii chóru nie powinniśmy zapominać.

PU: Kim są członkowie Chóru?
AT: Trzon zespołu stanowią studenci i absolwenci Uczelni, a składu 
dopełnia grupa szczecińskich sympatyków muzyki i śpiewu, jak 
również studenci Akademii Sztuki. Podstawą Chóru są osoby, które 
śpiewają wspólnie od wielu lat. Są nawet tacy, którzy byli na pierw-
szej próbie w 2006 roku. Stanowią oni bardzo sympatyczną, zgraną, 
rozśpiewaną grupę. Widać, że Chór ich zintegrował nie tylko pod 
względem śpiewu, ale również towarzysko. Spędzają ze sobą czas 
również poza próbami i występami. Najważniejsze jest to, że bardzo 
dobrze śpiewają – choć nie są zawodowymi wokalistami. To praw-
dziwi miłośnicy śpiewu – są bazą dla zespołu, znają repertuar i są 
obyci z występowaniem przed publicznością. Nie musimy zatem 

tworzyć grupy od podstaw, ale uzupełniamy ją o nowe głosy. To 
połączenie jest znakomite dla rozwoju zespołu chóralnego.

PU: To są profesjonaliści?
AT: Nie. Nawet ich kiedyś zapytałam, czy kształcili się muzycznie. 
Odpowiedzieli, że nie. Zaczęli studiować na Uniwersytecie i zgłosili 
się do Chóru w ramach rekrutacji. Odkryli, że to ich pasja, złapali 
bakcyla śpiewania i zostali. Zostali również dlatego, że chór ofe-
ruje wspaniałe możliwości spędzania wolnego czasu w sposób 
interesujący, atrakcyjny, twórczy.

PU: Ale nie wszyscy mają wieloletni staż?
AT: Obecnie dużą część stanowią aktualni studenci, którzy śpie-
wają krócej, ale widać, że również ich to pasjonuje. Lubią to robić, 
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przychodzą – a przynajmniej, ze względu na pokrywające się w tym 
samym czasie obowiązkowe zajęcia uniwersyteckie, starają się 
przychodzić – systematycznie na próby, wytrwale ćwiczą i uczą 
się, jak śpiewać oraz poznają nowe utwory.

PU: Wciąż szukacie nowych kandydatów?
AT: Oczywiście! Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że śpiewanie 
jest ich pasją. Jak wspomniałam, nasi członkowie nie są profesjo-
nalistami, a często wcześniej nie mieli kontaktu ze śpiewaniem 
przed publicznością. Bardzo nam zależy, aby Chór był otwarty dla 
osób, które po prostu lubią śpiewać. Chętni mogą zgłaszać się za 
pośrednictwem naszego profilu na facebooku lub przychodząc do 
Auli im. prof. L. Babińskiego. Tam odbywają się próby, we wtorki 
i czwartki w godzinach od 18.30 do 20.30. Jest to budynek Wydziału 
Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 
przy ul. Mickiewicza 64. Obecnie będziemy do 15 lipca, następnie 
trochę wakacji i wracamy na początku września.

PU: Brak umiejętności wokalnych nie przeszkadza?
AT: Nie – przynajmniej w pierwszym okresie! – w tak zwanym 
okresie przygotowawczym, próbnym. Najważniejsze jest, aby była 
pasja, miłość i zaangażowanie do śpiewania. Wówczas umiejętności 
wokalne będą się doskonalić. Jeżeli ktoś lubi śpiewać i chce to 
robić oraz ma podstawowy talent, czyli słuch muzyczny, wów-
czas wszystko jest osiągalne i zależy tylko od ćwiczenia. Niektórzy 
podczas rozmowy mówią, że próbowali śpiewać solo, w szkolnym 
chórze lub scholi kościelnej. Jeśli chodzi o umiejętności wokalne, 
mamy zatrudnionych specjalistów, którzy szkolą chórzystów. Zanim 
kandydat trafi do tzw. składu koncertującego, przechodzi szereg 
lekcji techniki wokalnej: uczy się techniki oddychania w śpiewie, 
co zrobić ze swoimi mięśniami i jak uruchomić ciało, aby jak naj-
lepiej wydobyć głos na zewnątrz. Później chórzyści uczą się, jak 
rozwijać swój głos i poszerzać jego skalę zarówno w górę – do 
coraz wyższych dźwięków, jak i w dół – śpiewając niskie dźwięki. 
Oczywiście w zależności od tego, kto jakim rodzajem głosu dys-
ponuje. Nic poza możliwości fizyczne danej osoby. Ale im szybciej 
ktoś się uczy i doskonali swój głos, tym prędzej dołącza do grupy 
koncertującej, czyli biorącej udział w wydarzeniach artystycznych.

PU: Czy trzeba umieć czytać nuty?
AT: To częste pytanie od osób zainteresowanych śpiewaniem 
w chórze. A zatem – nie jest to zespół zawodowy. W takim chórze 
uczymy się bardziej ze słuchu, więc generalnie znajomość czytania 
nut nie jest konieczna, choć czasami pomocna i my to wyjaśniamy. 
Dlatego w miarę upływu czasu i nabywania doświadczenia podczas 
ćwiczeń, chórzysta zaczyna orientować się w tym skomplikowa-
nym gąszczu znaków. Oczywiście, my również tłumaczymy, na co 
zwracać uwagę w zapisie nutowym i jak go odczytywać. Bardziej 
nam jednak zależy, aby na przesłuchaniu wstępnym kandydat do 
chóru potrafił powtórzyć dźwięki, melodię i rytm, aniżeli umiał 
czytać nuty.

PU: Czy jest jakiś limit przyjęć?
AT: Zespoły tego typu, aby dobrze brzmiały, muszą być duże. 
Mówimy tu o masie dźwiękowej. W przypadku zespołów nieza-

wodowych – amatorskich – oznacza to, że im więcej mamy chórzy-
stów, tym bardziej nasycone jest brzmienie całej grupy. Dlatego nie 
wprowadzamy żadnych liczbowych limitów. Wprost przeciwnie. Im 
więcej – tym lepiej. W tej chwili mamy jeden zespół koncertujący, 
ale są już osoby początkujące. Jeśli będzie ich więcej – utworzymy 
zespół przygotowawczy.

PU: Wspomniała Pani, że chórzyści utrzymują również pry-
watne relacje.
AT: Spotykamy się podczas prób, ćwiczymy repertuar, przygoto-
wujemy koncerty. Ale również śmiejemy się, pamiętamy o swoich 
urodzinach, śpiewamy „sto lat”. Stanowimy grupę w sensie spo-
łecznym, a taka grupa lepiej funkcjonuje, jeżeli jej członkowie 
lubią siebie nawzajem i lubią spędzać ze sobą czas. W zespole 
nawiązują się trwałe przyjaźnie, a nawet rozpoczynają się histo-
rie miłosne zakończone na ślubnym kobiercu. Aktualnie mamy 
takie 4 chóralne małżeństwa, niektóre z nich wciąż śpiewają 
w chórze – razem.

PU: Zawiązywanie relacji odbywa się także poza salą prób?
AT: W integracji bardzo pomocne są wyjazdy. Co najmniej dwa 
razy w roku są organizowane wyjazdowe zgrupowania, na przy-
kład w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie. Jedno 
wynika z drugiego: im więcej Chór nauczy się od strony muzycz-
nej, tym częściej może wyjeżdżać i występować na festiwalach 
czy konkursach. To bardzo buduje zespół pod względem więzi. 

Dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS
Chórmistrz, dyrygent, profesor Akademii Sztuki w Szczeci-
nie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu dyrygowania oraz pro-
wadzenia zespołów wokalnych i jest kierownikiem Katedry 
Dyrygentury. 1 marca 2022 roku objęła funkcję dyrygenta 
i kierownika artystycznego Chóru Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. W sezonie artystycznym 2002-2003 pracowała jako 
chórmistrz w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, a w latach 
2003–2010 była kierownikiem chóru i chórmistrzem w Ope-
rze Śląskiej w Bytomiu. Od 2010 roku jest kuratorem regionu 
zachodniopomorskiego ogólnopolskiego programu rozwoju 
chórów szkolnych Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”. 
Jako kurator organizuje koncerty, przeglądy regionalne oraz 
warsztaty dla dyrygentów w ramach działalności programu. 
Wspiera merytorycznie dyrygentów regionu zachodniopo-
morskiego należących do programu. W 2011 roku została 
dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. Jest zapraszana jako 
juror do prac w komisjach artystycznych podczas ogólno-
polskich oraz międzynarodowych konkursów wokalnych. 
Nawiązała współpracę z Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, którego dyrektor Andrzej Kosendiak jest pomy-
słodawcą projektu „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”. 
Dzięki temu w PSM I st. realizuje ten projekt na terenie 
Szczecina. W 2018 roku otrzymała odznakę „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Laureatka między innymi: Nagrody Pre-
zydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy 
zawodowej w 2014, 2015 i 2021 roku oraz nagrody „Magno-
lie Biznesu” w kategorii Sztuka i Kultura w 2020 roku.
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„Pomorze to jest moje miejsce pod słońcem”

I Seminarium Naukowe  
im. Profesora Edwarda Włodarczyka

Oczywiście najbardziej motywujące jest zdobycie nagrody lub 
wyróżnienia, a im lepsze relacje między wokalistami, tym łatwiej 
osiągnąć sukces. Każdy z nas wie, że pracuje na wspólny sukces, 
bez jednej lub dwóch osób może się nie udać. W każdym chórze 
musi być poczucie współodpowiedzialności. Wokalista nie może 
myśleć, że jeżeli nie przyjdzie na próbę lub występ, nic się nie 
stanie – wprost przeciwnie, każdy jest ważny.

PU: Jaki jest repertuar Chóru US?
AT: Coraz bardziej zróżnicowany. Śpiewamy na różnych koncer-
tach, dla różnych odbiorców, którzy niejednokrotnie mają różne 
zapotrzebowanie na utwory. Chcemy zapewnić różnorodność. Nie 
zapominamy o muzyce czysto chóralnej, takiej tradycyjnej a cappella 
lub z towarzyszeniem orkiestry. Jednocześnie wybieram chóralne 
aranżacje muzyki rozrywkowej, standardy jazzowe, np. George’a 
Gershwina lub polskie piosenki z repertuaru na przykład Zbigniewa 
Wodeckiego (Zacznij od Bacha), Maryli Rodowicz (Niech żyje bal), 
a także znane i lubiane przeboje musicalowe. W maju w Filharmonii 
w Szczecinie, na zaproszenie Fundacji Filharmonia, wykonywaliśmy 
osiem fragmentów utworów muzyki filmowej Ennio Morricone.

PU: Czy na działalność Chóru wpłynęła pandemia?
AT: Tak, próby w okresie pandemii były zawieszone, tak jak wszystkie 
zajęcia prowadzone na Uniwersytecie. Dodatkowo, ograniczone 
były również możliwości występowania przed publicznością. Chór 
właściwie nie funkcjonował. Sytuacja zmieniła się w połowie roku 
akademickiego, ale wtedy też część osób miała już ustalone grafiki 
w pracy lub zaplanowane inne zajęcia w czasie, kiedy odbywają 

się próby. Teraz wróciliśmy już do normalnej, systematycznej 
działalności.

PU: Zespół można usłyszeć podczas uroczystości i wydarzeń 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Występujecie jednak Państwo 
również poza uczelnią.
AT: Początkowo rzeczywiście Chór występował tylko na ważnych 
uroczystościach uczelnianych. Z czasem jednak, dzięki ciężkiej 
pracy i imponującym postępom, grono słuchaczy poszerzało się 
i dziś chór może poszczycić się licznymi koncertami w kraju i za 
granicą, między innymi w Belgii, Niemczech, Francji, Szwajcarii 
i Bułgarii. Najważniejszymi występami w trakcie tras koncer-
towych były występy w obu siedzibach Parlamentu Europej-
skiego, w Brukseli i Strasburgu. Zespół miał okazję współpraco-
wać gościnnie z dyrygentami tej klasy, co Paul Esswood, Simon 
Halsey, Warcisław Kunc, Piotr Sułkowski czy Bassem Akiki oraz 
otrzymał nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach 
chórów. W marcu zaśpiewaliśmy wraz z orkiestrą Wood & Brass 
w Goleniowie w koncercie charytatywnym na rzecz uchodźców 
z Ukrainy. Chór US był także organizatorem cyklicznych Letnich 
Koncertów Uniwersyteckich, objętych patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których wraz z profesjonal-
nymi muzykami i zawodowymi solistami wykonywał wielkie dzieła 
muzyczne Bacha, Haendla, Haydna, Mendelssohna i Charpentiera 
w Szczecinie, Wolinie, Kobylance czy w Kamieniu Pomorskim. 
W swym dorobku artystycznym zespół posiada cztery płyty CD 
i pięć DVD z nagraniami wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński

W rocznicę śmierci Profesora Edwarda Włodarczyka, uzna-
nego badacza dziejów społeczno-gospodarczych Szczecina, 
Pomorza Zachodniego i nadbałtyckich prowincji państwa 
Prusy, a także znawcy polityki morskiej Niemiec i II Rze-
czypospolitej Polskiej, pełniącego również ważne funkcję 
na Uniwersytecie Szczecińskim, w tym rektora, dziekana 
i dyrektora – z inicjatywy władz Instytutu Historycznego 
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
zorganizowano I Seminarium Naukowe im. Profesora 
Edwarda Włodarczyka. Odbyło się ono 8 kwietnia 2022 
roku w audytorium Centrum Dydaktyczno-Badawczym 
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

W założeniu organizatorów spotkanie to i następne, które będą 
się odbywać co roku na początku kwietnia, ma stanowić forum 
wymiany myśli dla młodszych badaczy zajmujących się historyczną 

problematyką pomorską, dać uczestnikom sesji możliwość zaprezen-
towania planów i pierwszych ustaleń badawczych, wreszcie poddać 
je dyskusji publicznej. Już teraz można powiedzieć, że zakładane 
cele zostały osiągnięte, albowiem sesji naukowej towarzyszyła 
gorąca i merytoryczna dyskusja nad zaprezentowanymi referatami.

Na sesję, obok uczestników i pracowników Instytutu Historycz-
nego, przybyli również zaproszeni goście, którzy zostali powitani 
przez dyrektorkę Instytutu Historycznego US, dr hab. Agnieszkę 
Szudarek, prof. US. Wystąpienia naukowe poprzedziła premierowa 
prezentacja fragmentów wywiadu przeprowadzonego w 2018 roku 
z Edwardem Włodarczykiem przez Michała Majerskiego na potrzeby 
realizacji filmu „Było sobie Pomorze” (reż. Michał Majerski, 2018). 
W swej wypowiedzi odniósł się do prezentacji Prorektor ds. Nauki 
US, prof. Andrzej Skrendo, wskazując miedzy innymi na feno-
men genius loci. Opracowane i surowe fragmenty wywiadu zostały 
przekazane do Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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W nawiązaniu do słów profesora Edwarda Włodarczyka padających 
w wywiadzie zatytułowano je: „Pomorze to jest moje miejsce pod 
słońcem”. W krótkiej wersji wywiadu został położony akcent na 
przedstawienie sylwetki naukowej patrona seminarium, natomiast 
w długiej, czysto materiałowej – na złożoność zagadnień związa-
nych z pojęciem regionu historycznego, szczególnie trudnych do 
określenia w przypadku zawiłej przeszłości Pomorza Zachodniego, 
która stanowi przedmiot badań wielu naukowców, nie tylko zwią-
zanych ze szczecińskim ośrodkiem naukowym.

Wśród referentów uczestniczących w sesji znaleźli się naukowcy 
realizujący swoje badania pod egidą Akademii Pomorskiej w Słup-
sku, Uniwersytetu Szczecińskiego czy gdańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. Wystąpienia dotyczyły różnych 
zagadnień i epok historycznych. Na podstawie źródeł pisanych 
i analizy pyłków Małgorzata Romankiewicz-Częścik próbowała 
odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, jak wyglądał udział zbóż 
w gospodarce Słowian północno-zachodnich w średniowieczu. 
Do ustaleń archeologicznych odnosił się również referat Toma-
sza Częścika dotyczący osadnictwa w dolnych odcinkach Wie-
przy, Słupi i Łupawy, na którym znajduje się około pięćdziesiąt 
reliktów osadnictwa. Obszar ziemi sławieńskiej i słupskiej oraz 
ich przyłączenie do księstwa wołogoskiego w czasie panowania 
Warcisława IV stały się przedmiotem zainteresowania Patrycji 

Jędrzejowskiej. W drugiej części sesji zostały poruszone zagad-
nienia odnoszące się do czasów bliższych współczesności. I tak 
dr Kacper Pencarski przedstawił problemy związane z organizacją 
transportu lądowego w prowincji pomorskiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym, wskazując m.in. na uwarunkowania działalności 
władz państwowych i lokalnych. Sprawy społeczno-polityczne 
po 1945 roku stały się domeną wystąpienia dra Jana Hlebowicza, 
który podjął się próby nakreślenia portretu zbiorowego księży 
„patriotów” na Pomorzu Gdańskim z wykorzystaniem metody 
propozograficznej. Obrady zostały zakończone referatem Anny 
Sienkiewicz. Autorka skupiła w nim uwagę na zmianach zacho-
dzących w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w produkcji 
dóbr konsumpcyjnych, upowszechnianiem się nowych wzorców 
zachowań konsumenckich na obszarze mody i roli przemysłu 
odzieżowego w Szczecinie w opisywanych procesach.

Dyskutanci i referenci dostrzegli potrzebę kolejnych spotkań 
w przyjętej formule, która daje możliwość nie tylko prezenta-
cji założeń i wyników badań, lecz również weryfikacji własnych 
ustaleń, zapoznania się z odmiennym spojrzeniem na poruszane 
zagadnienia czy rozszerzenia stosowanego warsztatu badawczego.

 dr hab. Dariusz K. Chojecki, prof. US
 Instytut Historyczny US
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Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 
koordynatorem międzynarodowej 
agencji AVEPRO do Polski
AVEPRO, a dokładniej Agencja Stolicy Apostolskiej do 
Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uni-
wersytetach Kościelnych i Wydziałach podlegających 
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, została założona 
19 września 2007 roku przez papieża Benedykta XVI. 
Agencja powstała z inicjatywy Kongregacji Edukacji 
Katolickiej po tym, jak Stolica Apostolska podpisała 
Deklarację Bolońską w 2003 roku, w celu podnoszenia 
jakości kształcenia przez wdrożenie nowych procedur 
i metod dostosowanych do wymagań dnia dzisiejszego 
oraz z potrzeby dążenia do ujednoliconych standardów, 
które mają wprowadzać w życie postanowienia Procesu 
Bolońskiego.

Bezpośrednim celem AVEPRO jest podjęcie ścisłej i harmonijnej 
współpracy z wydziałami i uniwersytetami kościelnymi w całej 
Europie, zgodnie z ramami ustalonymi przez Konstytucję apostolską 
Sapientia christiana (z 15 kwietnia 1979 r.) oraz obecnie obowią-
zującą Veritatis gaudium (z 8 grudnia 2017 r.), która ma pomóc 
w tworzeniu solidnych procedur sprzyjających zapewnieniu jakości 
kształcenia, zgodnych z wymaganiami Procesu Bolońskiego oraz 
Europejskimi Standardami i Wskazówkami dot. Zapewnienia Jakości 
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG). Te wskazówki 
i standardy zostały stworzone przez Europejskie Stowarzyszenie 
na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), 
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), Europejskie 
Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE) oraz 
Europejską Unię Studentów (ESU, poprzednio znaną jako ESIB) 
i przyjęte przez europejskich ministrów edukacji w roku 2005. 
Ponadto, przedstawiciele szkolnictwa wyższego na całym świecie 
zdają sobie sprawę z wagi potrzeby zapewnienia jakości na pozio-
mie instytucjonalnym, akademickim i dydaktycznym. Dlatego też 
AVEPRO dba o to, aby instytucje z nią współpracujące spełniały 
standardy międzynarodowe, jednocześnie przestrzegając zaleceń 
konstytucji Veritatis gaudium w świetle zmieniających się okolicz-
ności zewnętrznych.

W perspektywie długofalowej oraz zgodnie z ogólnymi zało-
żeniami Procesu Bolońskiego, AVEPRO chce pomóc instytucjom 
kościelnym w dążeniach do zapewnienia jakości we wszystkich 
obszarach ich działalności, w tym w sferze dydaktycznej, w sferze 
badań naukowych i usług. To zadanie wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy Agencją i 180 wydziałami (stanowiącymi część ponad 
stu instytucji), które rozsiane są po osiemnastu krajach. Dlatego 
AVEPRO przeprowadza serię intensywnych szkoleń, na których 
omówione zostają dotychczas powszechnie przyjęte standardowe 
metody zarządzania współczesną szkołą wyższą: warsztaty dotyczące 

kluczowych zagadnień wraz z instrukcjami postępowania i ćwicze-
niami praktycznymi; przykładowe ramy planowania strategicznego 
uwzględniające zapewnienie jakości; bazy danych i inne narzędzia 
dostępne instytucjom, oferujące możliwość adaptacji ich do wła-

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych US oraz dziekan 
Wydziału Teologicznego US. Wcześniej adiunkt w Zakła-
dzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Później kie-
rownik tej katedry. Redaktor naczelny czasopisma nauko-
wego „Studia Paradyskie” (indeks ERIH PLUS) oraz członek 
rady naukowej czasopism „Studia Oecumenica” oraz „Teo-
logia i Moralność”. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
w dziedzinie nauk teologicznych.
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snych potrzeb. Ponadto, AVEPRO ułatwia organizację wyjazdów 
na inne uczelnie oraz zbieranie punktów za studia niestacjonarne 
i dalsze kształcenie, wykorzystując potencjał Europejskiego Systemu 
Transferu Punktów (ECTS).

Należy sobie jeszcze uświadomić, jak wygląda złożoność działań 
AVEPRO. Wspomniane instytucje, podlegające jej opiece, znajdują 
się w 18 różnych krajach, w których mówi się w piętnastu różnych 
językach. Uczelnie te w znacznej mierze różnią się między sobą 
rozmiarem, strukturą, mają odmienne misje, zaplecze kulturowe 
i funkcjonują w innych realiach. Z organizacyjnego punktu widzenia, 
można je podzielić na cztery główne grupy: uniwersytety papieskie, 
autonomiczne jednostki posiadające jeden wydział lub więcej, 
jednostki posiadające jeden wydział lub więcej, będące częścią 
uniwersytetów katolickich; jednostki posiadające jeden wydział 
lub więcej, będące częścią uniwersytetów państwowych (z taką 
sytuacją mamy do czynienia na Uniwersytecie Szczecińskim). Wiele 
z tych jednostek współpracuje z różnymi instytutami i ośrodkami 
szkoleniowymi (filiami, jednostkami stowarzyszonymi, itp.), jedno-
cześnie współtworząc program proponowanych przez nie studiów 
i ponosząc odpowiedzialność za jego jakość.

Należy jeszcze dodać, że AVEPRO stara się włączyć w system 
zapewnienia jakości kształcenia przez wiele inicjatyw, które ist-
niały już przed rozpoczętym Procesem Bolońskim. Na podkreśle-
nie zasługują następujące: system oceny wzajemnej publikacji 
naukowych, system oceny wzajemnej podań o dotacje na badania, 
zapraszanie nauczycieli akademickich na uczelnie zagraniczne 
w celu prowadzenia zajęć lub prowadzenia badań (visiting profesor), 
współpracę międzynarodową z pracownikami uczelni zatrudnionymi 
w charakterze recenzentów lub egzaminatorów zewnętrznych, 
informacje zwrotne dotyczące zatrudnienia absolwentów oraz 
ich uczestnictwa w prestiżowych studiach doktorskich za granicą, 
udział w pracach grup zewnętrznych dokonujących wyboru kandy-
datów na stanowiska akademickie oraz regularne przeprowadzanie 
oceny procesów nauczania i uczenia się. To wszystko sprawia, że na 
uczelniach katolickich rozumie się dobrze ducha odpowiedzialności 
za naukę i dydaktykę.

Moim zdaniem, w europejskim systemie zapewnienia jakości 
kształcenia kluczową rolę odgrywają dwa elementy.

Jako pierwszy chciałbym wymienić wewnętrzny system zapewnie-
nia jakości, oparty na podstawowej zasadzie mówiącej, że za jakość 
kształcenia w obszarze danej jednostki odpowiada ona sama. Nie 
ma lepszego sposobu na wewnętrzną inercję, jak właśnie własny 
audyt, zmierzający do autodiagnozy i wyciągnięcia wniosków oraz 
wdrożenia środków naprawczych. Zgodnie z Europejskimi Stan-
dardami i Wskazówkami dot. Zapewnienia Jakości w Europejskim 
Obszarze Szkolnictwa Wyższego „instytucje powinny posiadać 
strategię działania i powiązane z nią procedury dotyczące jako-
ści oferowanych przez siebie programów i ich efektów. Powinny 
także przyjąć na siebie wyraźne zobowiązanie, że w swojej pracy 
będą dążyć do rozwoju kultury, która uznaje znaczenie jakości 
oraz wagę działalności na rzecz jej zapewnienia. W tym celu, 
instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na 
rzecz ciągłej poprawy jakości”. Warto jeszcze dodać, że polityka 
Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów jest jeszcze bardziej 
jednoznaczna: „uniwersytety ponoszą odpowiedzialność za opraco-

wanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Uniwersytety 
muszą monitorować i kontrolować wszystkie swoje działania, w tym 
programy nauczania, badania, działania nowatorskie, zarządzanie, 
finansowanie i usługi”.

Natomiast drugim ważnym elementem jest zewnętrzny system 
zapewnienia jakości, którym kieruje i zarządza jednostka zewnętrzna, 
tutaj AVEPRO. Według Europejskich Norm i Wytycznych „procedury 
związane z zewnętrznym zapewnieniem jakości kształcenia powinny 
brać pod uwagę skuteczność wewnętrznych procesów zapewnienia 
jakości”, podczas gdy Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów 
zauważa, że „procedury związane z zewnętrznym zapewnieniem 
jakości kształcenia powinny koncentrować się na sprawdzeniu, 
poprzez audyt instytucjonalny, czy wewnętrzne strategie nadzoru 
i system zarządzania jakością działają sprawnie i z powodzeniem”.

Aby ułatwić działanie AVEPRO na terenie Polski, powstała 
Grupa Kontaktowa, powołana dokumentem abpa Marka Jędra-
szewskiego, z dnia 26 lutego 2020 roku, w ramach współpracy 
AVEPRO z Episkopatem Polski, a na Koordynatora prac tej Grupy 
zostałem powołany w 2022 roku. Jak i w innych krajach, istnieje 
ona dla lepszego wymiany dobrych praktyk między uniwersytetami 
i wydziałami kościelnymi w celu promowania stałego wzrostu ich 
jakości (Quality Advancement). Grupa Kontaktowa ma więc odegrać 
zasadniczą rolę we współpracy pomiędzy kościelnymi uczelniami 
wyższymi, które będą mogły pomagać sobie nawzajem w procesie 
promowania tejże jakości akademickiej. Proces ten jest stały, połą-
czony z cyklicznymi wizytacjami zewnętrznymi (obecnie co pięć 
lat). Każda wymiana doświadczeń i konkretnych procedur między 
różnymi instytucjami w Polsce – w ramach zasady pomocniczości 
i bez konieczności bezpośrednich interwencji AVEPRO – może być 
bardzo pomocna dla wszystkich, którzy jej potrzebują.

Polska Grupa Kontaktowa odgrywa również ważną rolę pośred-
nika między ekspertami z komisji zewnętrznej oceny, aby wytłu-
maczyć im lepiej istotę kultury, historii i prawodawstwa kraju, 
w którym działają kościelne instytucje akademickie. Także w tym 
względzie, Grupa Kontaktowa może być „platformą” skutecznej 
wymiany „Best Practice” między kościelnymi instytucjami akade-
mickimi na danym obszarze kulturowym.

Otrzymując nominację na Koordynatora otrzymałem jeszcze 
inne szczegółowe zadania, do których należą m.in.:
a) wspólne studium i zastosowanie wytycznych (Guidelines) AVE-

PRO w zakresie oceny i promocji jakości do kontekstu edukacji 
w Polsce;

b) opracowanie krótkiego vademecum specyficznego dla kontekstu 
Polski, dzięki któremu międzynarodowi eksperci pochodzący 
z innych krajów będą mogli właściwie zinterpretować specy-
fikę lokalnej struktury akademickiej i przedstawić rzeczywiście 
trafne propozycje;

c) współpraca w zakresie procesów, które należy wprowadzić po 
zakończeniu zewnętrznych wizyt ewaluacyjnych, w szczegól-
ności związanych z planem poprawy jakości (sprawy ściśle 
akademickie) oraz z samym planem strategicznym (bardziej 
globalnym). Planowanie strategiczne jest częścią ogólnego 
procesu promowania jakości, do którego zmierza cykl ewa-
luacji i z którym porównuje się późniejszy proces samooceny 
każdej instytucji,
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d) współpraca przy wyszukiwaniu odpowiednich i wolnych osób 
do pełnienia funkcji ekspertów ds. oceny jakości w komisjach 
międzynarodowych powoływanych w różnych częściach świata;

e) pomoc w ustaleniu kandydatur studentów, najlepiej doktorantów, 
do składu komisji międzynarodowych, zwłaszcza dla Polski;

f) współpraca (także nawet techniczna) w przypadku wizyt ewa-
luacyjnych prowadzonych w trybie mieszanym (hybrydowym) 
lub całkowicie online;

g) organizacja seminariów szkoleniowych na temat promowania 
jakości, zgodnie z założeniami systemu edukacyjnego Stolicy 
Apostolskiej, które mają być realizowane w systemie lokalnym 
oraz inne inicjatywy własne, autorstwa Grupy Kontaktowej.
Wszystko to wskazuje, że jest to bardzo prestiżowa nominacja, 

ale i bardzo odpowiedzialna misja.
 ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
 Instytut Nauk Teologicznych US

Otwarcie Sali symulacji wirtualnej 
rzeczywistości na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
12 kwietnia 2022 roku na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Oficjalnie otwarto Salę symulacji wirtualnej 
rzeczywistości – inicjatywę, w ramach której społeczność 
akademicka Uniwersytetu będzie mogła skorzystać z symu-
latorów tworzących wirtualną rzeczywistość (VR), czyli 
rzeczywistość stworzoną przy wykorzystaniu technologii 
informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie 
multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Tak nowoczesna inicjatywa Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego jest efektem realizowanego przez 
jednostkę projektu wdrożeniowego „Jak najbliżej dostępności” 
w ramach konkursu „Projektowanie uniwersalne”, który uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 963 492,50 zł z Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju oraz dzięki funduszom pozyskanym z Unii 
Europejskiej. Projekt pozwoli Wydziałowi poszerzyć swoją ofertę 
edukacyjną poprzez organizowanie cyklu szkoleń i wykładów dla 
studentów, uczniów i pracowników sektora publicznego.
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Oficjalne otwarcie Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości 
poprzedził briefing prasowy z mediami, który odbył się w Sali Rady 
Wydziału Prawa i Administracji. Goście przybyli na zaproszenie 
gospodarzy wydarzenia: prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego 
– Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Eweliny Całej-
-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Udział w wydarzeniu potwierdzili 
również: Mateusz Wagemann – wicewojewoda Zachodniopomorski, 
dr hab. Beata Bugajska, prof. US – pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Szczecin ds. Równości, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Szczecin, mgr inż. Andrzej Jakubowski – Kanclerz Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Konrad Pachciarek – Okręgowy 
Inspektor Pracy w Szczecinie, Robert Muszyński – Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej w Szczecinie, Robert Hołubasz – Zastępca 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, ppłk Bartosz 
Chudziński – Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojsko-
wej w Szczecinie, Eliza Jastrzębska – Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zamiejscowego w Szczecinie Delegatury ABW w Gdańsku, Daniel 
Lala – wiceprezes zarządu firmy Asseco Data Systems.

– Wirtualna rzeczywistość, od kilku lat jest wykorzystywana 
w wielu dziedzinach naszego życia, nie tylko w rozrywce, medycynie 
czy szkoleniach, ale również, jak w przypadku naszego projektu, 
może służyć budowaniu i rozwijaniu świadomości społecznej lub 
zwiększeniu atrakcyjności programów kształcenia i uzupełnianiu 

wiedzy teoretycznej – powiedział Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Następnie głos zabrała dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. 
US, która podkreśliła, że „inkluzyjność uczyniliśmy jednym z istot-
nych elementów strategii rozwoju Wydziału. To ogromna satysfakcja 
móc zaproponować obecnym i przyszłym studentom to narzędzie 
dydaktyczne. Stale uczymy naszych studentów, że niesienie pomocy 
jest kwintesencją zawodu prawnika. Jest też ono bardzo ważnym 
aspektem zawodu urzędnika, managera lub pracownika placówki 
medycznej. Dzięki temu niezwykle innowacyjnemu projektowi 
będziemy mogli przekazać wiedzę w nowoczesny sposób”.

Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann stwier-
dził, że wykorzystanie nowych technologii poprzez poszerzenie bazy 
dydaktycznej daje duże możliwości. Zaznaczył on, że „potrzeby 
osoby z niepełnosprawnościami są różne od osób pełnosprawnych 
i zadaniem instytucji, urzędów i uczelni jest likwidowanie barier 
utrudniających życie niepełnosprawnym. Cieszę się również, że 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało ten zakup 
i umożliwiło poszerzenie oferty kształcenia na Uniwersytecie. Cie-
szę się także z kierunków rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego”.

Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems wskazał, że Uniwer-
sytet Szczeciński dołączył do ścisłej czołówki światowych uczelni.

– Wirtualna rzeczywistość to technologia, która już teraz rewo-
lucjonizuje świat rozrywki i edukacji. Z symulatorów VR korzy-
stają wszystkie najlepsze uczelnie na świecie takie jak: Harvard 
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„Colloquia Erasmiana”. Interdyscyplinarne 
debaty dla doktorantów
Jak psychologia i neurobiologia wpływają na współ-
czesne badania o emocjach? Na czym polega religijna 
kampania bilboardowa? Do czego we współczesnym 
prawie wykorzystuje się rzymskie paremie? W jaki 
sposób nowa literatura ukraińska umożliwia przepraco-
wanie traumy? – to tylko kilka z wielu pytań zadanych 
podczas interdyscyplinarnych debat dla doktorantów 
Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Erasmiana”.

W bieżącym roku akademickim odbyły się cztery Debaty Era-
zmiańskie, a w sumie zorganizowano już siedem spotkań poświę-
conych istotnym zagadnieniom z różnorodnych dyscyplin.

Inauguracja cyklu debat „Colloquia Erasmiana” odbyła się 18 
marca 2021 roku. Spotkanie było poświęcone książce ks. prof. 
Andrzeja Draguły Kościół na rynku. Eseje pastoralne (Biblioteka 
„Więzi”, Warszawa 2020). Podczas debaty, w której udział wzięli: 
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (nauki teologiczne), dr hab. 

Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu 
i jakości) oraz prof. dr hab. Andrzej Skrendo (literaturoznawstwo), 
zastanawiano się m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi marke-
tingu religijnego, dystansu Kościoła do technik reklamowych czy 
związków wiary i ekonomii. Spotkanie poprowadzili doktoranci: 
Katarzyna Buganik i Paweł Dziel.

Druga debata, 20 maja ubiegłego roku, poświęcona była rozwa-
żaniom wokół książki Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recep-
cja, redakcja Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, 
(Universitas, Kraków 2019). Gośćmi spotkania byli: prof. dr hab. 
Ewa Domańska, UAM (historia), dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. 
US (historia) i prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznaw-
stwo). Podczas debaty podjęto m.in. kwestie związane z relacjami 
pomiędzy narracją historyczną a narracją literacką, recepcją Hay-
dena White’a w Polsce czy wpływem koncepcji amerykańskiego 
teoretyka na transcydscyplinarność badań humanistycznych. 
Spotkanie poprowadzili doktoranci: Agata Jankowska i Paweł 

czy Stanford, dlatego cieszymy się, że dziś do tego grona dołącza 
Uniwersytet Szczeciński – powiedział Daniel Lala.

Po oficjalnym briefingu prasowym nastąpiło uroczyste otwarcie 
Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości, która mieści się w s. 117 
w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego przy ul. Narutowicza 17a. Aktu oficjalnego otwarcia dokonał 
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński wraz z dr hab. Eweliną Całą-
-Wacinkiewicz, prof. US.

Następnie odbył się pierwszy oficjalny test symulatorów dostęp-
nych na uroczystości. Symulacje prowadzili Artur Kapała z firmy 
Inter IT i Justyna Szymańska z firmy Asseco Data Systems. W trakcie 
uroczystości dostępne były symulatory:
1. wad wzroku – narzędzie, które umożliwia doświadczenie proble-

mów percepcyjnych osób z różnorodnymi zaburzeniami widzenia. 
Dzięki zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) 
symulator umożliwia użytkownikom zaobserwowanie wpływu 
różnych chorób na pole widzenia, percepcję barw oraz inne 
elementy, które mogą w istotny sposób utrudniać funkcjono-
wanie osób dotkniętych dysfunkcjami wzroku;

2. wózka inwalidzkiego – korzystając z symulatora, użytkownik 
może zrealizować szereg codziennych czynności w przestrzeni 
publicznej i doświadczać określonych barier – w tym barier 
architektonicznych (np. wysokie i nierówne krawężniki), barier 
transportowych (np. brak niskopodłogowego autobusu). Użyt-
kownik symulatora może przemieszczać się w świecie wirtu-
alnym za pomocą wózka inwalidzkiego umieszczonego na 
nieruchomej platformie;

3. miejsca zbrodni – obecnie w fazie testowania na Wydziale Prawa 
i Administracji US. Jest to narzędzie, które dzięki wykorzystaniu 

wirtualnej rzeczywistości umożliwia użytkownikowi rozwiązanie 
sprawy kryminalnej w konkretnym stanie faktycznym poprzez 
wyjaśnienie okoliczności zbrodni. Zadaniem użytkownika jest 
zabezpieczenie śladów kryminalnych na miejscu zbrodni, które 
przyczynią się do rozwiązania sprawy.
Ponadto w Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości dostępne 

są symulatory:
1. osób niesłyszących – narzędzie umożliwia zetknięcie się z pro-

blemami, z jakimi spotykają się na co dzień osoby dotknięte 
chorobami zmysłu słuchu,

2. ograniczeń geriatrycznych – narzędzie umożliwia odczucie różnych 
ograniczeń i trudności, z jakimi muszą zmagać się osoby starsze. 
Oprócz zastosowania technologii VR symulator wyposażony jest 
m.in. w kombinezon geriatryczny i bieżnię VR – w celu lepszego 
zrozumienia problemów, z jakimi borykają się osoby starsze.
Dostępność jest jednym z filarów strategii działania Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dotychczas 
Wydział: przystosował infrastrukturalnie budynek dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami; korzysta z pomocy tłumacza języka migo-
wego; szkoli swoich pracowników oraz popularyzuje wiedzę w zakresie 
inkluzji społecznej.

Otwarcie Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości jest kolejnym 
działaniem realizującym założenia strategii jednostki. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do korzystania z nowej inwestycji Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aby to zrobić, 
należy skontaktować się z mgr. Jakubem Baranowskim (sala.symu-
lacji@usz.edu.pl), który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

 mgr Jakub Baranowski
 Instytut Prawa i Administracji US
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Śliżewski. Trzecie spotkanie (1.07.2021) dotyczyło zagadnień 
prawnych i skupiało się wokół rozważań nad publikacją prof. 
Jerzego Zajadły Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywi-
stościach prawniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Wydawnictwo Arche, Sopot 2019). Ekspertami spotkania byli: 
prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG (nauki prawne, filozofia), dr hab. 
Maciej Jońca, prof. KUL (nauki prawne, nauki o sztuce) oraz dr 
hab. Dariusz Śnieżko, prof. US (literaturoznawstwo), a debatę 
poprowadzili: Paweł Dziel i Michał Michalski. Podczas spotkania 
dyskutowano m.in. o: związkach prawa i literatury, adekwatności 
rzymskich paremii do współczesnych praktyk prawniczych czy 
relacji aforyzmów i kodeksu prawnego. Czwarta debata z cyklu, 
a zarazem pierwsza w bieżącym roku akademickim, zorganizo-
wana została 18 listopada i dotyczyła książki prof. Wojciecha 
Czakona Krótkowzroczność strategiczna menedżerów (Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020). Podczas 
spotkania, którego gośćmi byli: prof. dr hab. Wojciech Czakon, UJ 
(ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości) oraz dr hab. 
Jarosław Korpysa, prof. US (ekonomia i finanse, nauki o zarzą-
dzaniu i jakości), podjęto dyskusję z zakresu szeroko pojętego 
marketingu. Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. 
wyzwań strategicznych stojących przed firmami i ich managerami, 
przydatności metafory w ekonomii czy przyczyn fiaska gigantów 
biznesowych. Debatę poprowadzili doktoranci: Radosław Dep-
czyński i Anna Ścibior-Butrym. Piąte „Colloquia Erasmiana” (25 
stycznia) zorganizowano wokół książki prof. Karoliny Wigury 
Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła myślenia o emo-
cjach (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019). Podczas debaty 
rozważano kwestie związane ze współczesnym rozumieniem 
emocji i afektami w rozumieniu filozoficznym. Zastanawiano się 
m.in. również nad historią idei i relacją liberalizmu do świata 
uczuć. Gośćmi spotkania byli: dr hab. Karolina Wigura, UW 
(socjologia), dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (socjologia) 
i prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo). Debatę 
poprowadziły doktorantki: Kaciaryna Bychak i Katarzyna Buga-
nik. 7 kwietnia 2022 odbyła się szósta debata, która wpisała się 
w aktualną sytuację ogólnoświatową i była okazją do rozwa-
żań na temat wojny w Ukrainie. Podczas dyskusji odbywającej 
się wokół książki prof. Agnieszki Matusiak Wyjść z milczenia. 
Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku 
z traumą posttotalitarną (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, 
2020), rozmawiano m.in. o sposobach performatywnego przepra-
cowania traumy, fotografiach wojennych, wpływie ukraińskiego 
teatru na przekraczanie barier pamięci narodowej, czy dydaktyce 
uniwersyteckiej w czasie wojny. Gościniami spotkania były: prof. 
dr hab. Agnieszka Matusiak (literaturoznawstwo) Uniwersytet 
Wrocławski, Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitar-
nych, prof. dr hab. Maiia Harbuziuk (nauki o sztuce, teatrologia) 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki oraz dr hab. 
Ewa Bal, prof. UJ (literaturoznawstwo). Debatę poprowadzili 
Katarzyna Buganik i Paweł Dziel.

Ostatnia w tym roku akademickim, a siódma w cyklu, debata 
poświęcona była książce dr hab. Piotra Krupińskiego, prof. US, 
zatytułowanej Co się śni zwierzętom? Eseje z pogranicza zoofilolo-

gii i psychoanalizy (Instytut Badań Literackich, Warszawa 2021). 
Podczas spotkania podjęto zagadnienia dotyczące między innymi 
animal studies i ekokrytyki. Dyskutowano o sposobie opowiada-
nia o zwierzętach, relacjach człowiek-zwierzę, a także świado-
mości zwierząt i sposobie ich myślenia. Podczas spotkania nie 
zabrakło odniesień do poezji i literatury, a także do wydarzeń 
historycznych, w których zwierzęta odgrywały istotną rolę (los 
„braci mniejszych” podczas Zagłady czy zwierzęta-uciekinierzy 
w czasie wojny w Ukrainie).

Każde ze spotkań miało indywidualny i niepowtarzalny charak-
ter. Było także nie tylko dyskusją o wybranej książce, ale okazją 
do omówienia aktualnych problemów i tematów nurtujących 
uczestników spotkań.

Interdyscyplinarne spotkania dla doktorantów Uniwersytetu 
Szczecińskiego „Colloquia Erasmiana” poświęcone są pamięci 
profesora Erazma Kuźmy, założyciela szczecińskiej polonistyki, 
literaturoznawcy i krytyka literackiego, eseisty, współtwórcy 
lokalnego środowiska literackiego, a także wychowawcy wielu 
pokoleń humanistów. Pomysłodawcą, inicjatorem i konsultantem 
merytorycznym debat jest dr hab. Jerzy Madejski, prof. US (Instytut 
Literatury i Nowych Mediów), a organizatorami spotkań są: Szkoła 
Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Interdyscyplinarne 
Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Ponadto każda z debat obejmowana jest patronatem przez wydaw-
nictwo, które opublikowało daną książkę.

Ideą spotkań jest promowanie w środowisku akademickim 
najnowszych książek i publikacji naukowych oraz rozmów wokół 
tematów w nich podejmowanych. Na spotkania zapraszani są 
goście-eksperci z różnych ośrodków naukowych w Polsce, co daje 
możliwość wymiany poglądów i jest okazją do ciekawych, inter-
dyscyplinarnych dyskusji. To także czas dla doktorantów, którzy 
mogą wyrażać swoje opinie na różnorodne tematy, a także pytać 
ekspertów o nurtujące ich zagadnienia. Spotkania odbywają się 
online za pomocą platformy MS Teams. Debaty prowadzone są 
zwykle przez dwóch doktorantów reprezentujących różne dyscy-
pliny. Każde spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza to 
pytania do gości i czas na odpowiedzi lub konfrontację poglądów. 
Druga część to czas, podczas którego każdy z uczestników może 
zabrać głos i zadać pytanie lub podzielić się spostrzeżeniem czy 
refleksją.

Przygotowaniem, promocją i prowadzeniem spotkań, a także 
ich oprawą techniczną zajmują się doktoranci Szkoły Doktorskiej 
i doktoranci studiów doktoranckich III stopnia, zaangażowani 
w prace Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego, którego opiekunem jest wicedyrektor 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Paulina 
Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US.

Więcej informacji o debatach opublikowanych jest na stronie 
www.szkoladoktorska.usz.edu.pl/debaty-erazmianskie, na której 
można znaleźć między innymi teksty naukowe prof. Erazma Kuźmy, 
wywiady z nim, a także nagrania z debat.

 Katarzyna Buganik
 Szkoła Doktorska US
 Instytut Literatury i Nowych Mediów US 
 oraz Instytut Nauk Teologicznych US
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Multidyscyplinarność w wydaniu 
doktorantów, czyli II edycja MKDUS 2.0

Ponad dwustu uczestników, więcej niż sto artyku-
łów oraz kilkadziesiąt godzin prelekcji i naukowych 
debat: tak w skrócie można podsumować kolejną edycję 
Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji 
Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

To już druga edycja konferencji, reaktywowanej przez Szkołę 
Doktorską US w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Dok-
torantów US po kilkuletniej przerwie. To wydarzenie o zasięgu 
międzynarodowym, które stało się swoistą wizytówką doktorantów 
związanych z Uniwersytetem Szczecińskim. Jedną ze szczególnych 
cech MKDUSa jest jego multidyscyplinarność, która pokrywa się 
z koncepcją kształcenia w Szkole Doktorskiej US.

Powrót z nową energią
Początki Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uni-

wersytetu Szczecińskiego sięgają 2008 roku, kiedy to Samorząd 
Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego stworzył wydarzenie, 
które w założeniu miało służyć jako coroczne miejsce spotkań 
środowiska doktorantów w celu podzielenia się dokonaniami 
naukowymi, oddawaniu się licznym dyskusjom, a także szeroko 

pojętej integracji. Konferencja od samego początku podzielona 
była na panele adekwatne do dyscyplin naukowych i trwała trzy 
dni. W takiej formule MKDUS odbywał się do 2017 roku i doczekał 
się dziesięciu edycji. Niestety, kilka niesprzyjających czynników 
wpłynęło na to, że Konferencja przestała się odbywać.

Uczelniana Rada Samorządów Doktorantów Uniwersytetu Szcze-
cińskiego pod kierownictwem Przewodniczącego URSD US, mgr. 
Artura Łabuza, chciała ją jak najszybciej przywrócić, aby doktoranci 
znów mieli przestrzeń, w której będą mogli porozmawiać o swoich 
badaniach i zainteresowaniach naukowych, a także skonfrontować 
swoje poglądy z opiniami innych młodych adeptów nauki. Reali-
zacja przedsięwzięcia ponownie okazała się nie być łatwa, między 
innymi przez pandemię wirusa Covid-19.

W 2021 roku URSD US otrzymała od władz Uczelni zielone światło 
na wznowienie i ponowne zorganizowanie MKDUSa. Członkowie 
URSD US zaczęli więc zastanawiać się, w jaki sposób przywrócić 
MKDUSa, aby odbywał się każdego roku i nie był jedynie jedno-
razową próbą reaktywacji pracy poprzedników. Przewodniczący 
URSD US, mgr Artur Łabuz i wicedyrektor Szkoły Doktorskiej US, 
dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, nawiązali kontakt 
i postanowili, że połączą siły, a nowy MKDUS zostanie osadzony 
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w Szkole Doktorskiej US, która wówczas dopiero rozpoczynała swoją 
działalność. Było to podyktowane tym, że „stary” tryb studiów III 
stopnia zaczynał być wygaszany, a MKDUS z założenia miał być 
blisko doktorantów, tak więc Szkoła Doktorska stała się do tego 
idealnym miejscem. Po połączeniu sił Samorządu Doktorantów 
i Szkoły Doktorskiej rozpoczęto przygotowania do organizacji 
konferencji. W organizację wydarzenia, oprócz URSD US i SD US, 
zostali włączeni doktoranci Szkoły Doktorskiej US, doktoranci 
studiów III stopnia, a także członkowie Interdyscyplinarnego Koła 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizatorzy uznali, że musi być to nowy początek 
i tym samym do nazwy został dodany człon „2.0”. Konferen-
cja uzyskała więc nową nazwę – Multidyscyplinarna Konfe-
rencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0, czyli 
„MKDUS 2.0”; jej seria została zresetowana, a organizatorzy 
zaczęli od 1. edycji. Początkowym zamysłem było zrobienie  
z MKDUSa konferencji ogólnopolskiej, aczkolwiek zaintereso-
wanie wydarzeniem było tak duże, że z łatwością status został 
zmieniony na międzynarodowy. W związku z pandemią wirusa 
Covid-19 Konferencja pierwszy raz odbyła się w formie zdalnej 
w czerwcu 2021 roku. Wzięło w niej udział około 200 doktorantów 
z całej Polski i świata.

Zamysłem nowego MKDUSa jest to, aby doktoranci z całej Polski, 
a nawet świata, mieli miejsce do cyklicznych spotkań i wymiany 
doświadczeń naukowych. Ważny aspekt stanowi także wykreowa-
nie miejsca, służącego integracji całego środowiska doktorantów. 
Tym miejscem jest właśnie Uniwersytet Szczeciński. Konferencję 
wspierają liczne patronaty (m.in. Patronat Honorowy Jego Magni-
ficencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, patronat Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów), lokalne media, Miasto Szczecin, czy 
też Akademicki Szczecin. Organizatorzy zawsze zapraszają gości 
specjalnych, którzy są autorytetami naukowymi w swoich dyscy-
plinach i pełnią funkcję swoistych mentorów dla danych paneli. 
Konferencja będzie odbywać się każdego roku, pod koniec czerwca.

Zieleń, czerwień i fiolet
Druga edycja Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji 

Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS 2.0 odbyła się 
w dniach 22–24 czerwca 2022 roku. Tegoroczna edycja, podobnie 
jak poprzednia, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród doktorantów pochodzących z Polski, jak i tych zagranicznych. 
Podczas konferencji prelegenci mieli okazję do podzielenia się 
różnorodnymi zainteresowaniami, a ich inspirujące wystąpienia 
były znakomitym wstępem do podjęcia dyskusji. Interdyscyplinarny 
charakter Konferencji umożliwił poszerzenie horyzontów o nowe 
doświadczenia i pozwolił na nawiązanie kontaktów z osobami 
reprezentującymi różne dziedziny nauki. Była to niepowtarzalna 
okazja do wymiany spostrzeżeń badawczych dla młodych naukow-
ców nie tylko z Polski.

MKDUS 2.0 składał się z trzech paneli tematycznych, ozna-
czonych kolorami. W środę, 22 czerwca 2022 roku miały miejsce 
obrady pod szyldem Panelu Zielonego, którego hasłem przewod-
nim był „Współczesny świat”. Pośród dyscyplin naukowych, jakie 
weszły w skład tego panelu wymienić należy: nauki matematyczne, 
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi 

i środowisku, nauki o kulturze fizycznej oraz socjologię. Uczestnicy 
tego Panelu poszukiwali odpowiedzi na pytania, takie jak „Czy 
zastanawiałeś się kiedyś z czym kojarzy Ci się świat?, (…) może 
jest to planeta, ludzie, drzewa, kwiaty?, A może świat kojarzy Ci 
się z czymś zupełnie innym, tym co jest niewidoczne dla Twojego 
oka?”, bowiem przedstawiciele dyscyplin skupionych w ramach 
Panelu Zielonego mają świadomość tego, że w teorii każdy z nas 
postrzega świat inaczej. Dla matematyka świat może być identyfiko-
wany z liczbami, dla fizyka z różnorodnymi zjawiskami, dla biologa 
z organizmami żywymi. Są również dziedziny, które identyfikują 
go jako aktywność fizyczną, relacje pomiędzy ludźmi czy też łączą 
jego istnienie z recyklingiem, troską o planetę, dbaniem o czystość. 
Obecna sytuacja na świecie skłania nas do różnych refleksji – w dobie 
popandemicznej obraz świata na pewno wygląda nieco inaczej, co 
starali się udowodnić uczestnicy Panelu.

Drugi dzień Konferencji zarezerwowany był dla Panelu Czer-
wonego, którego myślą przewodnią było pytanie „Kto Ty jesteś?”, 
traktujące o interdyscyplinarnym ujęciu tożsamości. Młodzi badacze, 
reprezentujący dyscypliny naukowe takie jak filozofia, historia, 
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne i nauki 
o kulturze i religii, a także pedagogika, stanęli przed wyzwaniem 
poznania samych siebie. Tożsamość człowieka – jego odpowiedź 
na pytanie „kim jestem?” – stanowi fundament dla jego wyborów 
i funkcjonowania. W pytaniu tym zawiera się problem jego tożsa-
mości narodowej, poczucia moralności, przynależności do grupy 
wyznaniowej. W świecie opartym na indywidualizmie pytania „kim 
jestem?, z czym się utożsamiam?”, wchodzą w grupę podstawowych 
pytań egzystencjalnych, z którymi musieli się zmierzyć doktoranci 
w drugim dniu MKDUSa 23 czerwca 2022 r. Jednocześnie tożsa-
mość jako przedmiot badań analizować można zarówno pod kątem 
kulturowych i społecznych uwarunkowań kreowania tożsamości, 
jak i wpływu języka, kultury i edukacji na poczucie przynależności, 
a także sposobów ekspresji tożsamości poprzez sztukę i działalność 
społeczną, co również czynili uczestnicy wydarzenia.

Ostatni dzień Konferencji, czyli 24 czerwca, poświęcony został 
naukom społecznym, takim jak: ekonomia i finanse, nauki o zarzą-
dzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne oraz 
psychologia. Problematyka podejmowana podczas trzeciego dnia 
Konferencji dotyczyła wyzwań nauk społecznych w XXI wieku. Pod-
czas Panelu Fioletowego słuchacze uczestniczyli w Sesji Mistrzów, 
w trakcie której głos zabrali wybitni eksperci z zakresu wybra-
nych dyscyplin naukowych oraz w Sesji Doktorantów, która została 
podzielona na cztery panele, zgodne z tematyką podejmowaną 
przez prelegentów. Po każdym z paneli odbyła się dyskusja nad 
zagadnieniami poruszanymi przez młodych badaczy. Celem było 
zapewnienie doktorantom przestrzeni do żywej wymiany myśli 
oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Wszystko to 
duchu otwartości, różnorodności tematycznej oraz prezentacji 
praktycznych aspektów badań Doktorantów.

Goście, goście
MKDUS to jednak nie tylko doktoranci. To także goście, którzy 

dzielą się swoją wiedzą i inspirują młodych badaczy do prowadzenia 
dalszych naukowych dociekań. W tym roku gościem inaugurującym 



Konferencję była dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US. Katarzyna 
Kotarska jest doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycz-
nej, autorką i współautorką ponad 110 prac naukowych, w tym 
pięciu monografii i skryptu z zakresu obszaru nauk medycznych, 
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jej zainteresowa-
nia naukowe obejmują problematykę uwarunkowań aktywności 
fizycznej w różnych grupach społecznych, która ewoluowała od 
aktywności małych dzieci (żłobkowych i przedszkolnych), poprzez 
osoby w różnym wieku, aż do osób przewlekle chorych. Profesor 
wygłosiła wykład otwarcia „Współczesne tendencje badań nauko-
wych – wyzwania i dylematy interdyscyplinarności”.

Gościem Panelu Zielonego była dr Viorica Railean, która otrzy-
mała Nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN w kategorii 
„Najlepszy doktorat”. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej główny obszar 
badawczy stanowią preparaty nanomateriałowe (BioAgNPs, Bio-
AgNCl i ich hybryda, BioZnONPs): synteza, kompleksowa charak-
terystyka (mikroskopia, spektrometria, metody spektroskopowe 
z uwzględnieniem cytometrii przepływowej) oraz ich zastosowanie 
jako potencjalne preparaty antyseptyczne lub/i maści. Przedstawiony 
przez dr Vioricę Railean wykład nosił tytuł „(Bio) Nanocomposites 
– a new vision of the future; Sustainable development, properties 
discepancy, in vitro and in vivo application”.

W Panelu Czerwonym II edycji Międzynarodowej Multidyscypli-
narnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego udział 
wzięło dwóch gości specjalnych. Pierwszym z nich był dr Łukasz 
Karpiński – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale 
Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Łukasz 
Karpiński wygłosił wykład „Cyfrowa tożsamość twórcy i tworzywa 
– źródła, treści i analiza stylometryczno-modalnościowa korpusów 
tekstowych”, który powiązany był z jego zainteresowaniami badaw-
czymi, do których należą: leksykologia i leksykografia, tłumaczenia 
techniczne, badania nad językami specjalistycznymi, translatoryka 
maszynowa, tworzenie i rozwój analitycznego oprogramowania 
do badań korpusów tekstowych oraz definicyjne modelowanie 
sztucznej inteligencji. Drugim gościem była dr Ewa Grochowska: 
filozofka, antropolożka kultury, badaczka tradycji muzycznych oraz 
teoretycznych i praktycznych aspektów ich przekazu, pasjonująca 
się obyczajową i społeczną historią wsi, która determinuje procesy 
związane z tożsamością, pamięcią i kontynuacją tradycji.

Gośćmi Panelu Fioletowego było natomiast dwóch profesorów 
nadzwyczajnych Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. inż. Alberto 
Lozano Platonoff oraz dr hab. Maciej Jońca. Alberto Lozano pra-
cuje w Instytucie Zarządzania US i prowadzi badania oraz zajęcia 
głównie w obszarze zarządzania strategicznego. Profesor Lozano 
jest współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Forum Gryf – 
organizacji typu think-tank, która zrzesza wielu liderów regionalnych 
w celu osiągnięcia rozwoju regionalnego (ekonomicznego, kultu-
ralnego, społecznego itp.). Jest także członkiem Rady Uczelni PUM 
oraz Rady Gospodarczej Prezydenta Szczecina. W trakcie trzeciego 
dnia Konferencji wygłosił wykład pt. „Knowledge development”. 
Dr hab. Maciej Jońca, prof. US z Instytutu Nauk Prawnych US jest 
natomiast prawnikiem i historykiem sztuki, na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wykłada prawo rzym-
skie oraz historię doktryn politycznych i prawnych. Jest autorem 

sześciu monografii i ponad stu artykułów naukowych, członkiem 
kolegium redakcyjnego „Edukacji Prawniczej”. Publikował też m.in. 
w: „Gazecie Prawnej”, „Polityce”, „Głosie Prawa” oraz „Temidium”. 
Interesuje się wpływem prawa rzymskiego na kształtowanie się 
kulturowego obrazu współczesnego świata, a w trakcie MKDUSa 
wygłosił wykład „Imago iuris. Słowo o średniowiecznych minia-
turach prawniczych”.

Co przyniesie przyszłość?
Owocem obrad młodych naukowców, skupionych wokół pierw-

szej edycji MKDUSa 2.0 była wydana przez Fundację Centrum 
Badań Socjologicznych publikacja pod nazwą Młodzi Naukowcy 
2.0. Monografia pod redakcją dr. hab. Jarosława Korpysy, prof. US 
oraz dr hab. Pauliny Niedźwiedzkiej-Rystwej, prof. US stanowiła 
wypadkową pracy zespołu doktorantów III stopnia, eksternistycznych 
i kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 
i przełożyła się na powstanie realnego, naukowego materiału.

Pośród ponad 60 artykułów, jakie znalazły się na łamach publi-
kacji wymienić należy chociażby opis badań, przeprowadzonych 
przez Darię Buczkowską pt. Charakterystyka aktywności fizycznej 
szczecińskiej młodzieży w wybranych szkołach ponadpodstawowych 
w czasie pandemii COVID-19, artykuł Wpływ nanopierwiastków miedzi 
na ekspresję peroksydazy glutationowej u karpia (Cyprinus carpio) 
autorstwa Anny Sielskiej, Moniki Kowalskiej-Góralskiej i Lidii 
Skuzy, opis badań Urszuli Chwesiuk Transfer z języka drugiego na 
język pierwszy w przekładzie jako efekt formalnego nauczania języka 
drugiego czy też rozważania Ewy Balanickiej, zawarte w artykule 
W poszukiwaniu piękna w przestrzeni publicznej – wstępne wyniki 
badań społecznych w wybranych miejscach w Szczecinie. W tego-
rocznej edycji zgłoszonych do publikacji zostało 116 abstraktów, 
co pokazuje potencjał rozwojowy Konferencji.

Tegoroczna edycja MKDUSa odbyła się w cieniu mijającej pan-
demii, przez co organizatorzy zdecydowali się utrzymać jej zdalną 
formułę. W tych wymagających czasach, kontaktując się niemal 
wyłącznie poprzez internet, udało się zbudować niesamowity 
kapitał – w wirtualnej przestrzeni spotkali się doktoranci z kraju 
i zagranicy, by bez barier dziedzin i dyscyplin (Konferencja miała 
charakter interdyscyplinarny) podzielić się swoimi osiągnięciami 
naukowymi. Społeczność Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 
niezmiennie hołduje zasadzie, że nauka nie może się zatrzymać, 
a świat bez nauki nie istnieje. Wiara w to, że konferencje nieustannie 
stanowią największe źródło naukowej inspiracji i najlepszą platformę 
do wymiany poglądów sprawiła, że II edycja Międzynarodowej 
Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów US zakończyła się 
ogromnym sukcesem, zapisując się na kartach historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego jako cykliczne, inspirujące i cechujące się wysokim 
poziomem merytorycznym wydarzenie. Kolejna edycja już za rok!

Wydarzenie patronatem medialnym objęło Radio Plus oraz 
TVP3 Szczecin.

 mgr Daria Buczkowska
 Szkoła Doktorska US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US
 mgr Artur Łabuz
 Instytut Zarządzania US
 mgr Izabela Osek
 Szkoła Doktorska US, Instytut Zarządzania US
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Otwarcie Herbarium Stetinense  
po remoncie

Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonują dwa zielniki: 
zielnik roślin i grzybów Instytutu Biologii Herbarium 
Stetinense (akronim SZUB) oraz zielnik okrzemek tj. 
Szczecińska Kolekcja Okrzemek Instytutu Nauk o Morzu 
i Środowisku (akronim SZCZ).

W ramach otrzymanego dofinansowania w projekcie Herbarium 
Pomeranicum wykonano remont kapitalny pomieszczeń Herbarium 
Stetinense w budynku Instytutu Biologii US przy ul. Wąskiej, w tym 
zainstalowano system klimatyzacji archiwum i system gaszenia 
pożaru gazem. W dniu 1 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość 
otwarcia wyremontowanych pomieszczeń, w której wzięły udział 
Władze Uniwersytetu Szczecińskiego z JM Rektorem prof. dr hab. 
Waldemarem Tarczyńskim, a także Wojewoda Zachodniopomorski 
Zbigniew Bogucki oraz kilkudziesięciu przedstawicieli różnych 
środowisk, m. in. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magda-
lena Zarębska-Kulesza, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie Aleksandra Stodulna, Wojewódzki Konserwator Przy-
rody Marcin Siedlecki i Prezes Radia Szczecin Wojciech Włodarski.

Uroczystość wpisywała się w ogólnopolskie obchody Roku 
Botaniki i została objęta medialnym patronatem Radia Szcze-

cin. Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listo-
pada 2021 r., rok 2022 został ustanowiony Rokiem Botaniki, 
z okazji jubileuszu stulecia powstania Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego.

Projekt Herbarium Pomeranicum polega na stworzeniu zielnika 
cyfrowego, zawierającego ponad 400 000 zdigitalizowanych okazów: 
roślin, grzybów i okrzemek. Projekt jest finansowany z funduszy 
europejskich w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, która wspiera utrwalanie i przenoszenie do sieci 
zasobów nauki, a jego wartość to przeszło 25 mln złotych. Uczelnie 
biorące udział w projekcie, tj. Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet 
Gdański i Akademia Pomorska w Słupsku, mają za zadanie udostępnić 
swoje zasoby zielnikowe w formie cyfrowej, dzięki czemu wszystkie 
zebrane eksponaty będą dostępne on-line dla naukowców i innych 
interesariuszy. Projekt w założeniu ma ułatwić pracę badaczom, 
naukowcom oraz studentom, zwiększyć rozpoznawalność działań 
polskich uczonych na świecie oraz stanowić ponadczasowy dokument 
świadczący o bioróżnorodności Pomorza Zachodniego.

 prof. dr hab. Agnieszka Popiela
 Instytut Biologii US
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Kierunek prawo służb mundurowych ma zaledwie dwa 
lata, ale ciągle się rozwija i udoskonala. O innowa-
cyjności kierunku świadczyć może zarówno opinia 
samych studentów oraz uzyskanie przez niego Znaku 
Jakości „Studia z Przyszłością” oraz statuetkę „Lidera 
Jakości Kształcenia” w 2021 roku.

W ramach kierunku funkcjonują dwie specjalizacje – kryminalno-
-penitencjarna oraz ochrony interesów ekonomicznych państwa. 
Studia prawo służb mundurowych są studiami I stopnia. Kształcenie 
na kierunku skupione jest przede wszystkim na teoretycznym, jak 
i praktycznym przygotowaniu studentów do efektywnego wyko-
nywania pracy w różnego rodzaju służbach, gdzie absolwenci na 
każdym kroku mają do czynienia z przepisami prawnymi, dlatego 
niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do ich interpretacji 
i prawidłowego stosowania.

Realizowany program studiów budowany był zgodnie z nowa-
torskim założeniem, by wiedzę ogólnoprawną uzupełnić o wiedzę 
i umiejętności bezpośrednio związane z praktyką działania służb 
mundurowych. Dlatego też obok takich przedmiotów ogólnych jak 
kryminalistyka, kryminologia, prawo karne materialne, podstawy 
prawa pracy czy dynamika i statyka procesu karnego, studenci 
kierunku prawo służb mundurowych realizują także liczne przed-
mioty szczegółowe, w tym obejmujące charakterystykę przestępstw 
kryminalnych, wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej, prag-
matyk służbowych czy organizacji i prawnych aspektów zwalczania 
terroryzmu. W ten sposób studenci kierunku zyskują możliwość 
zdobycia w toku studiów zarówno wiedzy właściwej dla większo-
ści absolwentów studiów administracyjno-prawnych, jak również 
kwalifikacji dostosowanych do specyfiki funkcjonowania służb 
mundurowych.

Program studiów został zaplanowany w taki sposób, aby odpo-
wiadał potrzebom formacji mundurowych, a tym samym zostały 
zaplanowane do realizacji przedmioty poświęcone pogłębionej 
tematyce prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego, 
procedury karnej, prawa wykroczeń, socjologii, psychologii i innych 
związanych bezpośrednio z realizacją różnych zadań funkcjonariuszy. 
Ponadto studenci będą kształceni na polu administracji i cywilistyki, 
co pozwoli im ukierunkować się na inny rodzaj pracy, niekoniecz-
nie wiążącej się z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw, lecz 
związanej z wewnętrznym funkcjonowaniem i organizacją służby.

Absolwent po ukończeniu kierunku prawo służb mundurowych 
będzie posiadać zaawansowaną wiedzę, niezbędną do wykonywania 
zadać służb mundurowych, w każdym aspekcie ich funkcjonowania. 
Studenci w trakcie studiów są zatem przygotowywani od strony 
prawno-teoretycznej do wykonywania zadań służb mundurowych 
na rzecz społeczeństwa i nie tylko oraz zgodnie z potrzebami i spe-
cyfiką formacji mundurowych. Studia będą doskonałym kolejnym 
krokiem edukacji dla osób, które skończą klasy mundurowe w szko-

łach średnich, lecz także do innych niezwiązanych z tematyką 
szkół średnich o każdym profilu. Kierunek studiów daje również 
możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez ukończenie 
tych studiów osobom już zatrudnionym w służbach mundurowych.

Chcąc przedstawić ofertę edukacyjną dla przyszłych absolwentów, 
jak też zaprezentować możliwości po studiach obecnym studentom 
prawa służb mundurowych, Wydział Prawa i Administracji US wraz 
z Samorządem Studentów WPiA US 18 maja zorganizował dzień 
kierunku prawo służb mundurowych, który odbił się szerokim echem 
wśród uczniów i braci akademickiej. W wydarzeniu wzięło udział 
około dwustu uczniów i studentów, którzy podczas tego dnia mogli 
bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami dziesięciu formacji, 
które zostały zaproszone na wydarzenie.

W dniu kierunku wzięły udział następujące podmioty: Pro-
kuratura Okręgowa w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie, Placówka Straży Granicznej w Szczecinie, Izba Admi-
nistracji Skarbowej w Szczecinie, Delegatura CBA w Szczecinie, 
Delegatura ABW w Szczecinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego Województwa Zachodniopomorskiego, Straż Leśna – 
Nadleśnictwo Gryfino, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Szczecinie.

Wydarzenie podzielone było na dwa główne bloki, z czego 
jeden blok odbywający się w godzinach porannych był blokiem 
poświęconym przedstawieniu zagadnień szczegółowych, realizo-
wanych w ramach studiów na kierunku prawo służb mundurowych, 
wzbogaconych o zaprezentowanie wykładanych zagadnień przez 
przedstawicieli praktyków i tak w ramach dwóch paneli mogliśmy 
zapoznać się z pracą prokuratora, którego codziennym zadaniem 
jest współpraca z funkcjonariuszami policji. Skuteczna walka z prze-
stępczością uzależniona jest od efektywnej współpracy właśnie 
tych podmiotów. W ramach wykładu przeprowadzonego przez 
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Jadwigę Kułkow-
ską-Gorczyńską zarówno studenci, jak i licealiści mogli przekonać 
się, jak w praktyce ta współpraca wygląda oraz mogli dowiedzieć 
się, jak ważna jest praca policji i odpowiednie przygotowanie 
teoretyczne i praktyczne policjanta do wykonywanego zawodu. 
Kolejny wykład w ramach tego panelu został przeprowadzony 
przez dr. Wojciecha Achrema i dotyczył „Identyfikacji krymina-
listycznej na podstawie badań wykonywanych w Laboratorium 
Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”, 
gdzie przedstawione zostały najważniejsze zadania pracowników 
Laboratorium. Pan doktor rozwiał też wątpliwości dotyczące czasu 
przeprowadzania poszczególnych czynności, które w popularnych 
serialach kryminalnych trwają raptem chwilę, w rzeczywistości 
wymagają jednak większej cierpliwości.

Dzień kierunku  
prawo służb mundurowych
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W ramach drugiego równoległego panelu wykładowego zostały 
przeprowadzone dwa spotkania ze studentami i licealistami. Pierw-
szy zatytułowany dość tajemniczo: „Mówimy o czymś czego nie 
ma? – czyli o pracy operacyjnej policji” poprowadził Naczelnik 
Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie mł. insp. Wojciech 
Maćkowiak. Ssłuchacze dowiedzieli się o praktycznych aspektach 
pracy operacyjnej policji, oczywiście w granicach informacji, które 
funkcjonariusz mógł przekazać. Drugi wykład dotyczył zbierania śla-
dów daktyloskopijnych i został przeprowadzony przez kom. Macieja 
Fabiszaka z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie 
i miał formułę praktyczną, gdyż podczas jego trwania od ochotników 
mogły zostać pobrane odciski palców, a uczestnicy mogli zobaczyć 
pracę laboranta na żywo, ponieważ komisarz zabrał ze sobą sprzęt, 
który jest jego codziennym narzędziem pracy.

Druga warstwa wydarzenia miała miejsce na zewnątrz, gdzie 
gościli przedstawiciele poszczególnych formacji. W ramach tej 
części studenci i uczniowie uczestniczyli w warsztatach pierwszej 
pomocy, które zostały przeprowadzone przez przedstawiciela Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, warsztatach 
samoobrony przeprowadzonych przez przedstawicieli Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, podczas których zapoznali 
się z wystawą broni palnej, różnego rodzaju urządzeniami elektro-
nicznymi wykorzystywanymi przez służby. Uczestnicy wydarzenia 
wysłuchali krótkich wystąpień przedstawicieli służb, podczas których 
dowiadywali się, jak wygląda rekrutacja do danej formacji, jak też 
na czym polega ich praca. Forma tej części pozwalała na swobodne 
przemieszczanie się uczestników między stoiskami poszczególnych 
formacji, gdzie mieli szansę bezpośrednio zetknąć się z przed-
stawicielami służb i porozmawiać o tym, jak wygląda praca danej 
formacji „od kuchni”. Zaproszeni goście chętnie dzielili się wiedzą 
i doświadczeniami zarówno z procesu rekrutacji, jak też relacjami 
z codziennej pracy, przedstawiając zainteresowanym informacje, 
których w zwyczajnych okolicznościach nie mogliby uzyskać.

Wydarzenie to było szansą na poznanie sprzętu, którym posługują 
się służby podczas pracy. Największe emocje wśród uczestników 
wzbudził wjazd transportera opancerzonego, przy którym każdy 
z obecnych robił sobie zdjęcia, każdy chętny mógł wejść w skórę 
antyterrorysty zasiadając za sterami tego pojazdu. Atrakcją, która 
również nie przeszła bez echa tego dnia byli funkcjonariusze do 
zadań specjalnych – policyjne psy i konie, które wzbudzały zachwyt 
wszystkich uczestników.

Niewątpliwie wydarzenie zapisało się w pamięci jego uczestników, 
pozwoliło na bliższe poznanie specyfiki funkcjonowania służb, jak 
również zaprezentowało możliwości, które daje skończenie kierunku 
prawo służb mundurowych, bo dróg kariery jest wiele i nie ogranicza 
się ona wyłącznie do bycia funkcjonariuszem policji, ale pozwala 
również wstąpić w szeregi innych, wydawałoby się mniej popular-
nych instytucji, które mogą zaskoczyć ofertami. Zbliżenie środowi-
ska akademickiego do przedstawicieli praktyków jest niewątpliwie 
cenne, ponieważ pozwala na dalsze doskonalenie programu studiów 
i wplatanie aspektów praktycznych w pożądane treści teoretyczne.

Z pewnością Dzień Prawa Służb Mundurowych sprawił radość 
nie tylko samym uczestnikom, ale również i zaproszonym przed-
stawicielom służbom, którzy mieli okazję spędzić ten dzień nieco 
inaczej niż zazwyczaj, w oderwaniu od codzienności, nie podczas 
typowej służby w pracy, lecz na służeniu swoją ogromną wiedzą, 
którą to dzielili się z wielkim zaangażowaniem ze wszystkimi zainte-
resowanymi słuchaczami, a także osobiście zachęcali do wstąpienia 
w progi swoich zespołów formacyjnych. Każdy z uczestników mógł 
bezpośrednio, a co najważniejsze, bez żadnych osłonek zagłębić 
się w tajniki wiedzy i intrygujących informacji z zakresu systemu 
prawa służb mundurowych, o których normalnie nie miałby spo-
sobności usłyszeć.

 Dr Marta Jasińska
 Instytut Nauk Prawnych US
 Koordynatorka kierunku prawo służb mundurowych
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Ogólnouczelniane absolutorium 
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uroczyste absolutorium uniwersyteckie – symboliczne 
pożegnaniem studentów z Uczelnią, jej władzami 
i wykładowcami – odbyło się 1 lipca w auli US przy 
ul. Krakowskiej.

Absolutorium to jeden z najważniejszych dni nie tylko dla stu-
dentów, ale również dla całej społeczności akademickiej. Podczas 
tego wydarzenia wspominane są momenty związane z Uczelnią 
oraz całym niezwykłym czasem studiowania. Miniony rok nie 
należał do łatwych, ale możliwość wspólnego świętowania tego 
wyjątkowego i uroczystego wydarzenia dała wszystkim wiele 
radości. Po wybrzmieniu pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur, 
do studentów i ich rodzin słowa podziękowań i gratulacje skiero-
wał Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar 
Tarczyński, który podkreślił: Na zawsze pozostaniecie członkami 
wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję, że 
wybraliście Uniwersytet Szczeciński. Jesteśmy z Was dumni i będziemy 
się Wami zawsze chwalić.

Następnie wyświetlony został film z udziałem naszych absol-
wentów, w którym opowiadali o swoim studiowaniu i o tym, co 
zapamiętali z czasu spędzonego na Uczelni. W imieniu studentów 
głos zabrała Nikola Bukowiecka, studentka kierunku fizyka. Nasza 

absolwentka, która sama ostatnio świętowała wyróżnienie w kon-
kursie „Polka XXI wieku” radziła studentom: Wykładowcy dali nam 
narzędzia. Czas przekuć je w efekty. Więc idźcie i podbijajcie świat. 
Pewnie, ale nie pysznie. Bez strachu, lecz z rozwagą. W zgodzie ze 
sobą i z innymi. Ale nie zapominajcie się przy tym świetnie bawić, bo 
życie to nie tylko cel, ale również droga. Po udzieleniu absolutorium 
berłem rektorskim oraz wręczeniu tuby z listem gratulacyjnym 
przez władze rektorskie i dziekańskie, studenci przerzucali chwost 
biretu jako znak, że stali się absolwentami.

Na końcu uroczystości głos zabrała Prorektor ds. Studenckich 
US, dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, która pożegnała studentów 
słowami: Pielęgnujcie swoje talenty, otwartość i optymizm, który pozwoli 
Wam osiągnąć wiele, poszukujcie nieszablonowych rozwiązań, nie 
bójcie się podejmować trudnych decyzji, ponieważ My wierzmy w Wasz 
profesjonalizm, zasady moralne i rozwój osobisty. Mam nadzieje, że lata 
spędzone na Uniwersytecie Szczecińskiego będą jednym z najmilszych 
wspomnień – wspomnień, których nigdy się nie zapomina.

Zwieńczeniem wydarzenia był występ Chóru Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod dyrekcją dr hab. Anny Tarnowskiej, prof. AS.

Pełną relację z wydarzenia można obejrzeć na profilu Uni-
wersytetu Szczecińskiego w serwisie YouTube pod adresem 
www.youtube.com/UniwersytetUS.
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Chronimy interesy doktorantów
Rozmowa z mgr Luizą Łańko, doktorantką II roku Szkoły Doktorskiej US,  
która została wybrana do Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Przegląd Uniwersytecki: Jak długo jest Pani członkiem Kra-
jowej Reprezentacji Doktorantów?
Luiza Łańko: Moja przygoda z KRD zaczęła się w zeszłym roku, 
kiedy jako prawnik zostałam członkiem zespołu Rzecznika Praw 
Doktoranta. Zespół zajmuje się wydawaniem opinii w sprawach 
kierowanych do Rzecznika przez doktorantów, reagowaniem na 
problemy doktorantów. Rzecznik wydaje opinie w indywidual-
nych sprawach, może też wstępować do toczących się postę-
powań w sprawach przeciwko doktorantom. Muszę przyznać, 
że zespół działa bardzo prężnie, a spraw ciągle przybywa i jest 
to bardzo potrzebna instytucja. Działałam również w ramach 
programu Lokalny Ambasador Praw Doktoranta. Ambasadorowie 
przeszli szkolenia wewnętrzne, by móc zwiększać świadomość 
prawną doktorantów w zakresie ich praw i obowiązków na swo-
ich uczelniach. Później zostałam Członkiem Zarządu Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów

PU: Czym zajmuje się Krajowa Reprezentacja Doktorantów?
LŁ: Oprócz tego, że promujemy środowisko doktorantów i repre-
zentujemy je, wyrażamy opinię młodych naukowców. Przeka-
zujemy do ministerstwa postulaty i sygnalizujemy problemy, 
z którymi spotykają się doktoranci, chronimy ich prawa. Dbamy, 
aby cały czas była podnoszona świadomość w zakresie praw i obo-
wiązków doktorantów. Staramy się wypracowywać porozumienie 
między interesem szkół, a interesem doktorantów jako wspólnej 
płaszczyzny działań i dążeń – by kształcić doktorantów z uwzględ-
nieniem najlepszych praktyk. Dużą wagę przykładamy do tego, 
aby upowszechniać dobre praktyki w szkołach doktorskich, ale 
również w świecie nauki w ogólności. Jest to więc organizacja, 
która ma za zadanie integrować doktorantów z różnych uczelni 
oraz reprezentować ich interesy. KRD jest wprost wymieniona 
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest tam 
mowa o tym, że tworzą ją przedstawiciele samorządów. Mamy 
przewodniczącego, zarząd, zespoły i pełnomocników, którzy są 
powoływani na bieżąco. Oprócz tego zwoływany jest zjazd dele-
gatów, na który przejeżdżają przedstawiciele szkół doktorskich 
oraz studiów doktoranckich z całej Polski. Organizowane są 
cyklicznie Otwarte Posiedzenia Zarządu KRD, które umożliwiają 
upowszechnianie działalności, osiągnięć Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów na rzecz doktorantów. Podczas posiedzeń prowa-
dzone są szkolenia oraz panele dyskusyjne, których celem jest 
zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty kształcenia dokto-
rantów w Polsce. Jest to również doskonała okazja do integracji 
środowiska młodych naukowców oraz platforma do nawiązania 
współpracy.

PU: Wspomniała Pani o dobrych praktykach.
LŁ: Przykładem mogą być podkreślanie wagi relacji doktorant–

promotor. To bardzo złożony temat, bowiem promotor jest osobą, 
która towarzyszy nam przez cztery lata i ma ogromny wpływ na 
nasz rozwój naukowy, jest naszym mentorem. Jak w każdej relacji, 
zdarzają się konflikty, ale też często chodzi o brak porozumienia 
co do dalszej drogi doktoranta lub stylu pracy na płaszczyźnie 
komunikacyjnej, a nie merytorycznej. Są doktoranci, którzy są 
bardzo samodzielni i ich wymarzonym promotorem jest osoba, 
która ich wspiera, kiedy tego wsparcia potrzebują i nie narzuca 
realizacji konkretnych zadań. Taki doktorant wie co ma robić, 
ma ściśle określony cel i dąży do niego. Są też doktoranci, któ-
rzy potrzebują tego wsparcia nieco więcej, wskazania kierunku, 
podania propozycji, inspiracji, wskazówki. Czasami doktorant 
z promotorem mogą się po prostu nie zgrać już na płaszczyźnie 
stylu pracy. Trudno tu mówić o konflikcie czy winie którejś ze 
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stron. Tu potrzebne są umiejętności komunikacji i otwartego 
informowania na temat własnych potrzeb i oczekiwań.

PU: Te zapisy dobrych praktyk zostaną opublikowane?
LŁ: Planujemy udostępnienie ich na stronie oraz wydanie osobnej 
broszury. Myślę, że taki kodeks dobrych praktyk funkcjonowania 
szkół doktorskich będzie wciąż się rozrastał, dzięki kolejnym 
doświadczeniom szkół doktorskich. To bardzo ważne, abyśmy 
dzielili się swoją wiedzą, bo pozwala to innym uniknąć popeł-
niania podobnych błędów oraz szerzyć pozytywne, sprawdzone 
wzorce.

PU: Doktorantowi obecnie bliżej do pracownika uczelni niż 
studenta. Jak środowisko przyjęło te zmianę?
LŁ: To bardzo głęboka zmiana, również w naszej świadomości. 
Teraz doktoranci nie postrzegają już siebie jako studentów. 
Bardziej widzimy nas jako młodych naukowców. Ale rzeczy-
wiście jest to zmiana, która wymaga czasu. Warto podkreślić, 
że sam fakt kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich 
nie oznacza, że jest to jedynie kolejny etap ścieżki zaraz po 
studiach. Co więcej, doktoranci w ramach kształcenia, czy idąc 
dalej, w ramach pracy na uczelni, prowadzą zajęcia ze studen-
tami. Trudno zatem byłoby powiedzieć, że to studenci prowadzą 
zajęcia ze studentami.

PU: Jakie sprawy trafiają do Państwa najczęściej?
LŁ: Problemy są bardzo różne. Począwszy od relacji doktoranta 
z promotorem, poprzez sprawy administracyjne, zawieszenie 
kształcenia, urlopy, stypendia, postępowania awansowe, aż po 
indywidualny plan badawczy i ocenę śródokresową po drugim roku 
kształcenia. Te kwestie są różnorodne, ale również wielokrotnie 
się powielają. Dlatego z jednej strony wspieramy doktorantów, 
ale też z drugiej strony edukujemy ich na przyszłość, by wiele 
kwestii mogli rozwiązać samodzielnie.

PU: Jest Pani doktorantką Szkoły Doktorskiej US. Ma Pani 
kontakt z doktorantami z całej Polski. Jak ocenia Pani Szkołę 
Doktorską US?
LŁ: Myślę, że na szkołę doktorską należy patrzeć jak na prze-
ciwieństwo pudełka i schematu. Każdy młody naukowiec ma 
doskonały pomysł na badania i stara się je realizować wszelkimi 
dostępnymi, często innowacyjnymi środkami. Szkoła doktorska 
musi sprostać często wyjątkowym potrzebom doktorantów i wyka-
zać się przy tym dużą elastycznością oraz indywidualnym podej-
ściem i zrozumieniem doktorantów reprezentujących wszelkie 
dziedziny i dyscypliny naukowe. Jest to niewątpliwie wyzwanie, 
które nasza szkoła za każdym razem podejmuje z otwartością 

i dobrą wolą. W 2021 roku Uniwersytet Szczeciński zajął III 
miejsce w konkursie PRODOK organizowanym przez Krajową 
Reprezentację Doktorantów – na najbardziej prodoktorancką 
uczelnię w Polsce prowadzącą szkołę doktorską lub studia dok-
toranckie. To ogromny sukces, który stawia nas w czołówce szkół 
doktorskich. W ramach naszej szkoły doktorskiej organizujemy 
wiele wydarzeń, konferencji, spotkań, jesteśmy aktywni nie tylko 
wśród doktorantów, ale również na całej uczelni. Wystarczy 
zajrzeć na stronę szkoły lub na jej media społecznościowe – nie-
ustannie publikowane są informacje o sukcesach doktorantów. 
To pokazuje, że nasza szkoła doktorska jest szkołą doktoran-
tów. W perspektywie wszystkich szkół doktorskich uważam, że 
nasi doktoranci mają powody do zadowolenia i mogą liczyć na 
wsparcie szkoły doktorskiej za każdym razem, gdy chcą przebić 
szklany sufit.
PU: Tym bardziej, że szkoły doktorskie w całej Polsce dzia-
łają dopiero trzy lata.
LŁ: Tak. Każdy kolejny rocznik ma lepszą, bardziej stabilną 
i wyklarowaną sytuację. Tak samo, jak my uczymy się funkcjo-
nowania jako doktoranci i tego, jakie obejmują nas obowiązki 
i jakie mamy prawa, tak samo szkoły doktorskie uczą się działać 
w nowej rzeczywistości. Tworzone są kadry zarządzające i admi-
nistracyjne oraz różne fora współpracy, na których możemy się 
spotykać, dzielić opiniami i doświadczeniami. Szkoły starają się 
funkcjonować coraz lepiej.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński

mgr Luiza Łańko

Doktorantka Szkoły Doktorskiej US w dyscyplinie nauk 
prawnych oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini Zarządu Kra-
jowej Reprezentacji Doktorantów. Jej promotorem jest dr 
hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US. W pracy naukowej zaj-
muje się problematyką spółek prawa handlowego, w szcze-
gólności prostą spółką akcyjną. Jako Lokalny Ambasador 
Praw Doktoranta przeprowadziła kampanię informacyjną 
w ramach programu mającego na celu zwiększenie świado-
mości prawnej doktorantek i doktorantów finansowanego 
z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Luiza Łańko jest 
członkinią zespołu prawnego działającego przy Interdyscy-
plinarnym Kole Szkoły Doktorskiej US. Współorganizatorka 
Konferencji MKDUS 2.0 oraz Lokalnych Spotkań Interdyscy-
plinarnych. Stypendystka Deutscher Akademischer Austau-
schdienst (DAAD) oraz Viadrina International Programm 
(VIP).
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Jesteś tym co jesz?

Mądrości wyciągnięte z zębów.  
Badania nad dietą społeczności 
wielbarskich
Na początku naszej ery na Pomorzu Środkowym poja-
wia się całkowicie nowa jednostka, która zmienia jego 
kulturowe oblicze, kultura wielbarska. Prawdopodob-
nie powstała ona ze zmieszania się lokalnej ludności 
Pomorza reprezentującej tzw. kulturę oksywską, oraz 
imigrantów ze Skandynawii, a być może także innych 
obszarów Europy Północnej, choć jeszcze nie wiemy 
tego na pewno.

Kultura wielbarska od wielu lat stanowi obiekt zainteresowania 
archeologów. Nie tylko pozwala identyfikować w pewnym stopniu 
jednostkę taksonomiczną (kulturę) z etnosem (Gotami, którzy 
kilka wieków później staną się znani jako sojusznicy, a potem 
wrogowie Imperium Rzymskiego). Jej charakterystyczną cechą 
są także birytualny obrządek pogrzebowy, występowanie kręgów 
kamiennych oraz specyficzne kategorie zabytków, takie jak bogate 
zestawy ozdób stroju i ciała. To wszystko przyczyniło się i wciąż 
przyczynia do zainteresowania społecznością kryjącą się pod 
określeniem kultura wielbarska. Nie bez znaczenia jest również 
możliwość korelowania danych archeologicznych z antycznymi 
źródłami historycznymi, takimi jak Germania Tacyta czy też Getica 
Jordanesa.

Zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie wykopalisk posia-
dają bardzo duży potencjał poznawczy, jednak specyfika kultury 
wielbarskiej nastręcza bardzo poważnych ograniczeń interpre-
tacyjnych. Społeczności wielbarskie chowały swoich zmarłych 
w obrządku birytualnym (szkieletowym i ciałopalnym), jednak 
z nieznanych nam przyczyn nie umieszczano w ich wyposaże-
niu niemal żadnych przedmiotów wykonanych z żelaza, broni 
lub narzędzi. Jednocześnie nasza wiedza na temat osad kultury 
wielbarskiej wciąż jest relatywnie niewielka. Z jednej strony jest 
to konsekwencją tego, że przez wiele lat zainteresowania arche-
ologów koncentrowały się głównie wokół cmentarzysk z bogatymi 
inwentarzami, z drugiej osady znaczenie trudniej zlokalizować 
w terenie. To wszystko sprawia, że tak naprawdę niewiele wiemy 
na temat gospodarki społeczności wielbarskiej oraz jej sposobu 
funkcjonowania w środowisku.

Nowe możliwości – przypadek kobiety z Bagicza i bada-
nia biochemiczne kobiety z Bagicza

Wydaje się, że pewnym rozwiązaniem problemów interpre-
tacyjnych mogą być nowoczesne metody badawcze z zakresu 
biochemii, dostępne archeologii. W 2018 roku badaniom izotopo-
wym poddano tzw. księżniczkę z Bagicza. Pod tą nazwą kryje się 

pochówek młodej kobiety z początków naszej ery, odkryty w 1898 
roku, kiedy to po wyjątkowo silnym sztormie z klifu na brzegu 
Bałtyku wypadła trumna ze szkieletem i pełnym wyposażeniem. 
Z uwagi na lokalne warunki geochemiczne zarówno szkielet jak 
również trumna drewniana, w której została złożona doskonale 
się zachowały. Dzięki temu możliwe było pobranie jednego zęba 
do dalszych badań specjalistycznych. Wykonano analizę strontu, 
węgla C13, azotu i tlenu oraz dodatkowo datowanie metodą radio-
węglową C14 (o tym, jakie informacje można dzięki nim uzyskać 
opowiem w dalszej części tekstu). Wyniki badań zostały skore-
lowane z badaniami palinologicznymi z terenu pobliskiego lasu, 
a następnie zinterpretowane na tle społecznym i kulturowym. Był 
to swego rodzaju eksperyment, którego celem było sprawdzenie 
możliwości stosowania tego typu metod na materiałach niepocho-
dzących ze współczesnych badań, zdeponowanych w muzeum od 
wielu lat. Rezultaty okazały się zaskakujące i bardzo obiecujące.

Wyniki analizy bioarcheologicznej sprawiły, że nasze zrozu-
mienie historii kobiety z Bagicza jest bardziej złożone, ale także 
bardziej skomplikowane i otwarte na różne interpretacje.

Datowanie radiowęglowe pochówku wydaje się być około 150 lat 
starsze (ok. 117 p.n.e.-30 n.e.) niż chronologia znalezionych przy 
zmarłej artefaktów (110/120-160 n.e.). Może to być efektem błędnej 
klasyfikacji zabytków lub, co znacznie bardziej prawdopodobne, 
skutkiem działania tzw. efektu rezerwuarowego, polegającego na 
sztucznym postarzaniu wyników datowania radiowęglowego na 
skutek dużego udziału organizmów wodnych w diecie zmarłej. 
Jest to ważna obserwacja, oznaczająca, że w przyszłości konieczne 
będzie datowanie większej serii próbek z cmentarzysk w tym 
regionie, zwłaszcza z pobliskiego cmentarzyska kurhanowego 
(Bagicz stan. 22).

Dieta kobiety z Bagicza okazała się być dość zastanawiająca. 
Wyniki wskazują, że oparta była na roślinach C3 i niektórych biał-
kach zwierzęcych, w tym białkach ryb słodkowodnych. Rezultaty 
nastręczają pytań o brak prosa oraz zasobów morskich w diecie. 
Czasami różnicę w diecie można wyjaśnić nielokalnym pochodze-
niem jednostki. Brak zasobów morskich w diecie może być skutkiem 
śródlądowego pochodzenia danej osoby. Brak prosa, typowego dla 
tej części Europy, można natomiast tłumaczyć urodzeniem się 
w miejscu, gdzie proso nie było uprawiane. Jednakże, wyniki analiz 
sugerują także, że zmarła zamieszkiwała tereny nadmorskie, na 
których naturalną żywnością powinny być ryby i ssaki morskie, 
takie jak foki, na które dość łatwo można polować na wybrzeżu. 
Z jakichś powodów kobieta z Bagicza jednak nie korzystała z tego 
niezwykle bogatego źródła pożywienia.
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Krok dalej – badania izotopowe na cmentarzysku 
w Grzybnicy

W ramach projektu finansowanego w konkursie Miniatura 6 
„Jesteś tym co jesz? – Badania izotopowe na cmentarzysku kultury 
wielbarskiej w Grzybnicy (woj. zachodniopomorskie)” zdecydowałam 
się na przeprowadzenie analiz biochemicznych skorelowanych 
z analizą paleopatologiczną. Grzybnica koło Koszalina jest jednym 
z najbardziej znanych cmentarzysk wielbarskich, łączona jest bowiem 
z typem Odry-Węsiory-Grzybnica. Ten specyficzny rodzaj cmenta-
rzysk charakteryzuje występowanie skomplikowanych konstrukcji 
kamiennych, przede wszystkim kręgów. W przypadku Grzybnicy 
na obszarze około 3 ha zarejestrowano pięć kręgów kamiennych, 
dwa kurhany oraz 95 grobów płaskich. Dobór stanowiska do badań 
podyktowany został został jego lokalizacją, z jednej strony dosyć 
blisko Bagicza, z drugiej jednak w nieco innej niszy ekologicznej. 
Głównym zadaniem projektu jest odpowiedź na pytania dotyczące 
diety, pochodzenia, ewentualnego stresu środowiskowego i funk-
cjonowania w środowisku przedstawicieli kultury wielbarskiej, 
którzy chowali swoich zmarłych na cmentarzysku w Grzybnicy.

Informacje na temat odżywiania i nie tylko można uzyskać na 
podstawie zawartości w naszych organizmach niektórych izotopów 
stałych. Proporcje izotopów trwałych tlenu i strontu są geograficznie 
zmienne. Proporcja izotopów trwałych tlenu zależy od odległo-
ści od głównego zbiornika wodnego, wysokości nad poziomem 
morza i szerokości geograficznej. Natomiast zmienność izotopów 
trwałych strontu zleży od typu skał. Izotopy obu pierwiastków 
są przyswajane wraz z pożywieniem i wbudowywane w tkanki 
organizmu. W bioarcheologii powszechnie analizowaną tkanką 
jest szkliwo zębów. Szkliwo formowane tylko raz, w okresie od 
urodzenia do ok. 12 roku życia i nie ulega później przebudowie, 
zatem możliwe jest określenie sygnatury izotopowej środowiska, 
w którym dany osobnik spędził najmłodsze lata. Następnie można 
dokonać porównania ze środowiskiem, w którym dany osobnik 
został znaleziony. Analiza izotopowa bioapatytu kostnego, który 
podlega ciągłej przebudowie, może pozwolić na określenie czy 
dany osobnik przybył w dane miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. 
Proporcje izotopowe charakterystyczne dla danego środowiska 
można uzyskać dzięki analizie szczątków świńskich, ponieważ 
zwierzęta te podobnie jak człowiek należą do wszystkożerców, przy 
czym nie należą do takich, które często się przemieszczają. Analiza 
izotopowa szczątków świńskich może być zatem dobrym punktem 
odniesienia do interpretacji wyników analizy szczątków ludzkich.

Analiza izotopów trwałych azotu i węgla zawartych w kolagenie 
kości może pozwolić na rekonstrukcję diety, gdyż tkanki konsu-
mentów są nieznacznie wzbogacone w cięższe izotopy tych pier-
wiastków pozyskiwanych z pożywieniem. Wartość tego wzbogacenia 
jest znana, dzięki czemu możliwe jest określenie czy wzbogacenie 
wynikało z konsumpcji białka roślinnego czy zwierzęcego. Analiza 
proporcji izotopów trwałych węgla pozwala przede wszystkim na 
określenie udziału roślin wykorzystujących fotosyntezę C3 (większość 
zbóż), C4 (np. proso) oraz ryb morskich w diecie ludzkiej. Analiza 
proporcji izotopów trwałych azotu zawartych w kolagenie pozwala 
na określenie proporcji mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego 
w diecie. Punktem odniesienia w tego typu badaniach są zwierzęta 
o znanych preferencjach dietetycznych (np. roślinożercy). Jedyne 

badania izotopów trwałych węgla i azotu dla kultury wielbarskiej 
przeprowadzono dla trzydziestu osobników z Rogowa. Badania te 
pokazały możliwą różnicę w diecie pomiędzy mężczyznami a kobie-
tami. Nie zaobserwowano natomiast różnic pomiędzy osobnikami 
o różnym statusie społecznym.

Ponadto trwałe izotopy azotu mogą posłużyć do analizy epizo-
dów stresu będącego wynikiem niedożywienia oraz wprowadzania 
pokarmu stałego do diety dziecka. Ten ostatni proces może decydo-
wać o życiu dziecka, gdyż nieodpowiedni i zanieczyszczony pokarm 
może doprowadzić do chronicznych biegunek i odwodnienia dziecka

Stres środowiskowy jest bardzo szerokim pojęciem, poprzez które 
rozumieć należy wszystkie negatywne aspekty wpływu środowiska 
na życie człowieka. W jego ramach umiejscowić można niedobory 
żywnościowe, ale również choroby, klęski żywiołowe itp. Stres, 
w ujęciu H. Saleya, jest fizjologiczną odpowiedzią danego organi-
zmu na czynniki stresogenne (np. głód, hałas itp.). Jego źródłem 
mogą być czynniki środowiskowe, społeczne oraz kulturowe. Stres 
może prowadzić do zaburzeń wzrostu i funkcjonowania organizmu 
(np. anemia). Głód zaś jest definiowany przez Światowy Program 
Żywnościowy jako stan, w którym osobnik nie ma wystarczającej ilości 
pożywienia, aby zaspokoić potrzeby energetyczna organizmu.

Istotny z punktu widzenia sytuacji w okresie funkcjonowania 
kultury wielbarskiej będzie zatem również rozpatrywanie diety 
w kontekście jakościowym. Kluczowa byłaby tu przede wszystkim 
strategia żywienia stosowana przez ludność wielbarską. W okresie 
wpływów rzymskich dostęp do pożywienia w lasach był całkiem 
duży, zależny jednak od pór roku, kataklizmów pogodowych, wojen 
itp. W okolicznościach, w których dostęp do pełnowartościowego 
pożywienia był ograniczony spożywano tak zwany famine food. Jest 
to typ pokarmu, którego unikano w sytuacjach prosperity z powodu 
walorów smakowych czy też niskiej wartości energetycznej.

Strategia żywieniowa mimo oczywistych uwarunkowań śro-
dowiskowych może mieć również kulturowe podłoże. W wielu 
społecznościach jest ona uzależniona poza dostępem do zasobów 
również od płci i wieku poszczególnych członków społeczności 
oraz od pozycji społecznej. Wyniki badań na wspomnianym wyżej 
cmentarzysku kultury wielbarskiej w Rogowie wskazują, że do 
pewnego stopnia dieta różniła się w zależności od płci. Kobiety 
spożywały więcej prosa i produktów mlecznych, dieta mężczyzn zaś 
bazowała na mięsie. Wydaje się, że zbadanie strategii żywieniowej 
na poszczególnych cmentarzyskach wielbarskich z uwzględnie-
niem wieku i płci oraz w miarę możliwości statusu społecznego 
wynikającego z innych czynników może odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tego, czy jest to jedynie kwestia lokalnych uwarunkowań, 
zasobów itd., czy też możemy mówić o głębszym, kulturowym 
podłożu różnicowania diety.

Z cmentarzyska w Grzybnicy wytypowana do badań próba czter-
nastu osobników jest pochodną stanu zachowania materiału kost-
nego oraz faktu, że w przypadku tego typu analiz biochemicznych 
materiał kostny pochodzić musi z grobów szkieletowych. Są to 
jednak próby reprezentacyjne z punktu widzenia celu realizowanych 
badań. W przypadku każdego osobnika pobrany zostanie tylko jeden 
ząb. Kolejnym krokiem będzie jego podział na odpowiednie próbki, 
w taki sposób, by można było uzyskać wyniki dla analiz stabilnych 
izotopów strontu, węgla C13, azotu oraz tlenu.
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Międzynarodowe Otwarte Lingwistyczne 
Debaty XXI wieku
W dniach, 21.04.–22.04.2022 w Instytucie Językoznaw-
stwa Uniwersytetu Szczecińskiego z inicjatywy dyrek-
torki Instytutu, dr hab. Jolanty Mazurkiewicz-Sokołow-
skiej, prof. US, pomysłodawczyni wydarzenia, odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa Otwarte Lingwi-
styczne Debaty XXI w., objęta patronatem honorowym 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja została pomyślana jako przestrzeń do prezen-
towania wyników aktualnych badań i dyskutowania aktualnych 
problemów z obszaru lingwistyki, translatologii i glottodydaktyki. 
Ma to być wydarzenie cykliczne i odbywać się co roku, wiosną. 
Zgodnie z nazwą służyć ma ono otwartej debacie na temat aktual-
nych stanowisk teoretycznych, podejść metodologicznych, wyników 
analiz empirycznych, poglądów dotyczących problematyki z ww. 
obszarów, dając tym samym przegląd aktualnych badań.

W Konferencji udział wzięło 35 osób łącznie, z kraju i z zagranicy.
Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prorektor 

ds. nauki US i dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, 
dyrektorka Instytutu Językoznawstwa US.

Wykłady plenarne wygłosili: profesor Marios Chrissou z Uni-
wersytetu w Atenach na temat Tasks and exercises to promote 
phraseological competence in German as a foreign language i eme-
rytowany profesor Günter Radden z Uniwersytetu w Hamburgu 
na temat Motivation of English Aspect. Pierwszy wykład został 
wygłoszony w języku niemieckim, drugi w języku angielskim.

Trzecim językiem Konferencji był język polski. Wystąpienia 
nieanglojęzyczne były tłumaczone symultanicznie na język angiel-
ski przez panią dr Magdalenę Zygę, pracownicę Instytutu, pana 
mgra Michała Barana, pracownika Instytutu i przez studentki 
i studentów kierunku filologia angielska, studiów stacjonarnych 
II stopnia, panią Aleksandrę Nowek, panią Annę Ronewicz, pana 
Daniela Kurowskiego i pana Bartosza Mordkę.

Podczas Konferencji odbyło się łącznie dziewięć sekcji, zapla-
nowanych tak, by wszyscy mogli uczestniczyć w wystąpieniach 
z każdej z nich. Sekcje obejmowały zagadnienia dotyczące fra-
zeologii, przekładu, aspektów nauczania i uczenia się języków, 
relacji: obraz-tekst, język-myślenie w ujęciach kognitywno- 
i pragmalingwistycznym, aspektów zdolności językowej w uję-
ciu generatywnym, jak również fonetyki i fonologii, gramatyki, 
leksyki i semantyki.

Konferencja miała formę zdalną. Nad jej bezawaryjnym prze-
biegiem od strony technicznej czuwali pan Marek Roszak i pan 
Łukasz Szczybyło z Uczelnianego Centrum Informatycznego US 
i pan mgr Michał Baran z Instytutu Językoznawstwa.

Konferencja przebiegała planowo, z zachowaniem ram cza-
sowych, wynikających z programu, bez zakłóceń technicznych, 
w bardzo dobrej atmosferze, co sprzyjało wymianie poglądów 
naukowych i było podkreślane przez Uczestniczki i Uczestników 
Wydarzenia.

 dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
 Instytut Językoznawstwa US

Próbki pobrane z prowadzonych badań ulegną zniszczeniu, 
w związku z tym ze względów etycznych wszystkim zmarłym 
zapewnione zostaną protezy zębów wykonane z żywicy poliure-
tanowej. Dodatkowo dla każdego osobnika wykonane zostanie 
datowanie radiowęglowe metodą AMS. Jednocześnie ponownie 
przeprowadzone zostaną badania paleopatologiczne w celu okre-
ślenia ewentualnych markerów stresu środowiskowego na kościach. 
Takie podejście umożliwi wykrycie ewentualnych negatywnych 

aspektów wpływu środowiska na życie człowieka. Możliwe stanie 
się wychwycenie ewentualnych niedoborów wynikających z diety, 
a w efekcie porównania wyników określenie strategii żywieniowej 
realizowanej przez badaną populację. Kluczowe z perspektywy 
realizowanego będzie również rozpoznanie ewentualnego wpływu 
kultury na decyzje żywieniowe badanej grupy oraz jej pochodzenia.

 dr Marta Chmiel-Chrzanowska
 Katedra Archeologii
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Pierwsi absolwenci bezpłatnych 
kursów języka polskiego dla osób 
z Ukrainy organizowanych  
na Uniwersytecie Szczecińskim
Zakończenie pierwszego cyklu kursów języka polskiego 
dla osób z Ukrainy, realizowanego przez Wydział Huma-
nistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się 
11 czerwca. Blisko dwieście osób odebrało zaświadczenia 
z rąk dr Doroty Kowalewskiej, pełnomocniczki Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Ukrainy oraz dr. hab. 
Krzysztofa Nerlickiego, prof. US, dziekana Wydziału 
Humanistycznego US. W spotkaniu wzięli udział rów-
nież prowadzący zajęcia oraz studenci wydziału dzia-
łający jako wolontariusze podczas organizacji kursów 
i współprowadzący zajęcia pod okiem lektorów języka 
polskiego.

Pierwsze bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy 
rozpoczęły się w Uniwersytecie Szczecińskim 26 marca br. i były 
reakcją na nową sytuację i potrzeby uchodźców przybywających 
do naszego kraju. Kursy obejmowały 30 godzin dydaktycznych 
i pozwoliły kursantom opanować podstawy języka polskiego.

– To wydarzenie wyjątkowe, ponieważ zakończyliśmy pierwszy 
kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy po wojnie trafili 
do Szczecina – mówiła dr Dorota Kowalewska, pełnomocniczka Rek-
tora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Ukrainy. – Mogliśmy zapewnić 
im to, co było najbardziej potrzebne, czyli naukę języka. Należało 
przełamać opór przed nauką języka w sytuacji napięcia psychicz-
nego. Poradziliśmy sobie jako społeczność edukująca, poradzili 
sobie również nasi słuchacze. To była bardzo potrzebna inicjatywa.

Kursy miały na celu wyposażenie uczestników w umiejętno-
ści, dzięki którym będą mogli sprawnie i swobodnie odnaleźć się 
w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w nowej społeczności, 
w jakiej się znaleźli. Podczas zajęć wprowadzono podstawowe 
zagadnienia takie jak: oficjalne i nieoficjalne powitania i pożegnania 
czy przedstawianie się i podawanie danych osobowych. Lektorzy 
omawiali zasady polskiej wymowy i polski alfabet (pismo ręczne 
i drukowane), a także – najważniejsze zagadnienia gramatyczne. 
Tematy zajęć dotyczyły m.in. pochodzenia, rodziny, pracy, zakupów, 
poruszania się po mieście i transportu, rutyny dnia codziennego 
czy sposobów spędzania wolnego czasu.

Planowana jest kontynuacja kursów języka polskiego dla oby-
wateli Ukrainy na kolejnym poziomie zaawansowania językowego.

Współpraca z Urzędem Miasta Szczecin
Nadal trwają bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy 

realizowane dzięki współpracy Urzędu Miasta Szczecin i Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, które rozpoczęły się 24 maja br. Zaintere-
sowanie udziałem w kursach języka polskiego było bardzo duże. 
Wszystkie zaplanowane miejsca zostały zajęte podczas pierwszego 
dnia rekrutacji. Przyjęto 150 osób, jeszcze blisko 300 przesłało 
zgłoszenia. W ramach umowy podpisanej przez obie instytucje 
zostało uruchomionych sześć grup na poziomie podstawowym. 
W każdej grupie uczy się 25 osób.

Kurs obejmuje piętnaście spotkań (30 godzin dydaktycznych). 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (po 2 godziny dydak-
tyczne) w dwóch terminach: wtorki i czwartki lub środy i piątki, 
godz. 18.00–19.30. Zajęcia są prowadzone przez kadrę Wydziału 
Humanistycznego US (dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US, 
dr Krzysztof Flasiński) oraz lektorów języka polskiego i native 
speakerkę (dr Jekatierina Sklyar, dr Halina Stelmach, mgr Mag-
dalena Błaszkowska, mgr Natalia Jóźwiak). Warto zaznaczyć, że 
prowadzący zajęcia odnotowują podczas kursów języka polskiego 
wysoką frekwencję uczestników, jak również podkreślają ich dużą 
motywację do nauki. Kursy trwają do połowy lipca. Są finansowane 
ze środków Gminy Miasta Szczecin, prowadzone przez Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach współpracy przygotowano również materiały dydak-
tyczne do nieodpłatnego udostępnienia uczestnikom kursów 
języka polskiego w postaci rozmówek polsko-ukraińsko-angiel-
sko-niemieckich. Opracowanie powstało pod opieką merytoryczną 
prof. dr hab. Ewy Kołodziejek i zostało przygotowane przez zespół: 
mgr Natalia Jóźwiak (opracowanie części polskiej), mgr Svitlana 
Drabant (opracowanie części ukraińskiej), dr Joanna Witkow-
ska (opracowanie części angielskiej), dr hab. Krzysztof Nerlicki, 
prof. US (opracowanie części niemieckiej), dr Agnieszka Szlachta 
(koordynacja projektu). Mają one stanowić językowy niezbędnik 
zawierający podstawowe słownictwo potrzebne w codziennych 
sytuacjach życiowych. To ważne wsparcie dla osób uczących się 
języka polskiego. Materiały zostaną rozpowszechnione w otwartym 
dostępie poprzez strony internetowe.

Współpraca z Santander Bank Polska
Dodatkowo odbywają się ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia 

z języka polskiego w formie zdalnej, finansowane w ramach współ-
pracy z Santander Bank Polska. Kurs jest prowadzony na poziomie 
podstawowym przez lektorkę posługującą się zarówno językiem 
polskim, jak i ukraińskim. Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych. 
Zajęcia odbywają się od 20 kwietnia br., dwa razy w tygodniu po 
dwie godziny dydaktyczne. Będą trwały do 28 lipca br.
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Do spotkania można dołączyć albo na platformie Zoom albo 
poprzez serwis Facebook. Szczegółowy plan zajęć oraz więcej 
informacji znajdują się na stronie: www.santander.pl/santander-
-universidades/kurs-jezyka-polskiego, a nagrania lekcji online są 
dostępne na stronie: www.abk.usz.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego.

Projekt NAWA „Solidarni z Ukrainą”
Wydział Humanistyczny US przygotowuje się do podjęcia kolej-

nych inicjatyw związanych z nauczaniem języka polskiego osób 
z Ukrainy. Została zakończona rekrutacja na kursy języka polskiego 
dla ukraińskich studentów i doktorantów chcących kontynuować 
studia w Polsce. Będą one realizowane w ramach projektu Naro-
dowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Solidarni z Ukrainą” 
(umowa nr BPS/UKR/2022/1/00080/U/00001).

W kursie mogą wziąć udział osoby, które były studentami ukra-
ińskich uczelni lub odbywały w Ukrainie studia doktoranckie w roku 
akademickim 2021/2022. Uczestnicy będą zwolnieni z wszelkich 

opłat za udział w kursie i opłat administracyjnych związanych 
z prowadzonymi działaniami. Do projektu zostało przyjętych 35 osób 
(2 grupy). Zgłosili się do nas studenci różnych kierunków m.in. 
prawa, informatyki, projektowania graficznego, księgowości, medy-
cyny, stomatologii, rehabilitacji ruchowej, budownictwa i inżynierii 
lądowej, logistyki, zarządzania, mechaniki stosowanej, kultury 
fizycznej i sportu, nauk pedagogicznych, teorii muzyki, kinema-
tografii czy śpiewu solowego. Będą kontynuowali w Polsce studia 
rozpoczęte w uczelniach między innymi w Kijowie, Charkowie, 
Lwowie czy Odessie.

Intensywne kursy języka polskiego będą odbywały się od 1 do 
31 lipca br. w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. 
W każdym tygodniu uczestnik weźmie udział w zajęciach w wymia-
rze 15 godzin dydaktycznych (trzy dni w tygodniu po pięć godzin 
dydaktycznych).

 Agnieszka Szlachta
 Instytut Językoznawstwa US
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Uniwersytet Szczeciński na Akademickich Mistrzostwach Polski

Medale Akademickich Mistrzostw Polski 
przywieźli z Katowic brydżyści i pływacy 
Uniwersytetu Szczecińskiego
Poziom zawodów był zarówno zróżnicowany. Na 
początku kwietnia o akademickie podium walczyli 
aktualni reprezentanci kraju w kilku kategoriach wie-
kowych, a także medaliści mistrzostw Polski, m.in. 
Patryk Patreuha, Jakub Patreuha, Błażej Krawczyk, 
Maciej Kędzierski, Przemysław Kurzak, Wojciech 
Okuniewski czy Kacper Kopka. Tym bardziej cieszą 
osiągnięcia szczecinian.

Na brydżową rywalizację składały się dwa turnieje mistrzowskie 
– par oraz teamów. W pierwszym z nich, w stawce 90 par, brązowy 
medal open oraz srebrny w uniwersytetach wywalczyli Wojciech 
Bondarewicz oraz Paweł Stężała. Ponadto na dystansie 60 rozdań 
do finału B (lokaty z przedziału 11-20.) dostał się duet studentów 
Wiktoria Pańcyk – Piotr Błaszkiewicz, zaś 4. miejsce w finale C 
padło łupem Jacka Batoga – Marcina Dziembora (24. pozycja na 
90 duetów).

Z kolei w turnieju teamów dwie drużyny US zajęły odpowiednio 
dziesiątą oraz dwunastą lokatę na 43 zespoły. Znaleźliśmy się za 
to na podium w typie uniwersytetów. Brązowy medal wywalczyli: 
Jacek Batóg, Wojciech Bondarewicz, Marcin Dziembor oraz Paweł 
Stężała. Tuż za podium uplasował się nasz drugi zespół: Ewa Krok, 
Wiktoria Pańcyk, Bartosz Muszyński, Piotr Błaszkiewicz.

W zawodach uczestniczyło dość spore grono nauczycieli akade-
mickich. Nie inaczej było z reprezentacją Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, którą stanowili w połowie studenci, w połowie pracownicy 
badawczo-dydaktyczni. Połączenie rutyny z młodością dało wybu-
chową mieszankę. Zdobyliśmy więcej niż oczekiwaliśmy.

W klasyfikacji łącznej AMP w Katowicach w stawce 26 uczelni 
szczecińscy reprezentanci zostali sklasyfikowani na czwartym 
miejscu w Polsce, wśród uniwersytetów – na drugim.

Warto było czekać na ostatni wyścig Akademickich Mistrzostw 
Polski w pływaniu. Po pasjonującej rywalizacji w sztafecie 4x50 stylem 
zmiennym panowie zajęli 3 miejsce w kategorii OPEN tracąc do złotych 
medalistów z Katowic zaledwie 0,18 sekundy. Sztafeta US okazała się 
także najlepsza w kategorii uniwersytetów. Panowie płynęli w składzie: 
Krystian Czeszewski, Konrad Rój, Janusz Ciarczyński, Kacper Kolańczyk.

Ponadto medale w kategorii „uniwersytety” zdobyli: Karolina 
Faszczewska – 50 styl dowolny (brązowy), Krystian Czeszewski 
– 50 styl grzbietowy (złoty), Jakub Rój – 50 styl grzbietowy (brą-
zowy), Małgorzata Oleba – 50 styl motylkowy (srebrny), Janusz 
Ciarczyński – 50 styl motylkowy (brązowy).

W klasyfikacji drużynowej uniwersytetów panowie z US zostali 
sklasyfikowani na trzecim miejscu, a panie na miejscu piątym.

 Paweł Stężała
 SWFiS US

Wybrano władze KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego

Nowy-stary prezes
Prezesem Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu 
Szczecińskiego na kolejną kadencję został wybrany 
Marek Kolbowicz. Złoty medalista olimpijski z Pekinu 
w wioślarskiej czwórce podwójnej, wielokrotny mistrz 
świata, będzie pełnił tę funkcję do 2024 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się we wtorek, 
5 kwietnia, w siedzibie SWFiS US. Frekwencja dopisała. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 30 osób, głównie członków oraz opiekunów 
uczelnianych sekcji.

– Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście – powiedział 
tuż po głosowaniu prezes, który pełni tę funkcję od 2020 roku.

Miniona kadencja została oceniona przez delegatów pozytyw-

nie. Ustępujący zarząd za okres 2020–22 jednogłośnie otrzymał 
absolutorium.

Skład zarządu KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego uzupeł-
nili: Igor Czuryszkiewicz, Justyna Grabowska, Cezary Janiszyn, 
Wioletta Janiszyn, Filip Sejbuk, Paweł Stężała, Marcin Szewczyk 
oraz Oliwia Zielińska.

Wśród postulatów na nową kadencję, poza imprezami mają-
cymi na celu popularyzowanie sportu akademickiego, znalazło się 
promowanie członkostwa w Klubie Uczelnianym wśród studentów 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz społeczności lokalnej, w celu 
powiększenia grona osób zrzeszonych w AZS.

 Paweł Stężała
 SWFiS US
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Ogólnopolski mityng „Bridge Szczecin 
o Puchar Unity Line” w murach 
Uniwersytetu Szczecińskiego

Niemal dwustu zawodników wzięło udział w ogólnopol-
skim mityngu brydżowym „O Puchar Unity Line”, który 
odbył się w dniach 13–15 maja na Wydziale Ekonomii 
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Do grodu Gryfa zjechali arcymistrzowie z ościennych 
województw, choć wysoką frekwencję podbili miejscowi.

– Dwa piątkowe turnieje miały charakter popularyzatorski – 
mówi dr hab. Jacek Batóg, prof. US, Prorektor ds. Finansów US. – 
Z kolei sobotnio-niedzielne były już znacznie mocniej obsadzone, 
a o puchary i atrakcyjne nagrody walczyli bardziej utytułowani 
brydżyści.

W sobotę zwyciężyli Tadeusz Kaczanowski z Andrzejem Jele-
niewskim, którzy okazali się najlepsi w stawce 56 duetów. Para 
szczecińsko-gorzowska prowadziła od samego początku, a jej 
pozycja była do końca niezagrożona. Kolejne lokaty na podium 
zajęli: Bogusław Zieliński – Czesław Socha oraz Artur Pomarański 
ze Zbigniewem Sawickim. Wewnętrzną klasyfikację członków AZS 
wygrali Katarzyna Cantwell z Mariuszem Soldatem.

Z kolei niedzielne zmagania o nagrody Dziekana Wydziału Eko-
nomii Finansów i Zarządzania US były bardziej zacięte. Ostatecznie 
najlepszym spośród dwudziestu okazał się zespół Entuzjastów 
Szczecin, w składzie: Grzegorz Adamski, Patryk Araszkiewicz, 

Stanisław Kulesza oraz Paweł Stężała, który wyprzedził wyżej 
notowane teamy z Gorzowa Wlkp. Rywalizację amatorów wygrali 
Wioleta Paczyńska – Zdzisław Moleń (aż 68 startujących!), przed 
Jolantą Szulc i Tadeuszem Szczypką oraz Tomaszem Przyłuskim 
i Tomaszem Wiśniewskim. Wśród akademików najcelniej wisto-
wali Jacek Batóg z Pawłem Stężałą, przed Ewą Krok z Bartoszem 
Muszyńskim (Uniwersytet Szczeciński) oraz Krzysztofem Lubkow-
skim z Przemysławem Klęskiem (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny).

Co jeszcze warte jest podkreślenia? W turniejach populary-
zatorskich nie pobierano wpisowego, w sobotę każdy uczestnik 
otrzymał w ramach opłaty startowej duży pamiątkowy medal oraz 
posiłek, zaś w niedzielnych teamach nagrodzono poza najlepszymi 
w stawce, także zwycięzców czterozespołowych grup (5., 9., 13. 
oraz 17. miejsce). Na końcu, każdy z graczy wziął udział w loterii 
fantowej. Nikt więc nie wrócił z pustymi rękami. Dość powiedzieć, 
że łączna pula nagród przekroczyła 12 tysięcy złotych.

Organizatorem zmagań, poza sponsorem tytularnym – firmą 
Unity Line, był Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Akademicki Związek Sportowy OŚ w Szczecinie. Patronat 
prasowy nad imprezą sprawował „Świat Biznesu”.

 Paweł Stężała
 SWFiS US
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Barbara Patlewicz, Ryszard Tomczyk
OD ŚWITU DO ZMIERZCHU
Cmentarze metropolii lwowskiej

wydanie I, rok 2021

ISBN: 978-83-7972-500-7

oprawa twarda, format 200x260, 295 s.

cena 150,00 zł

Album „Od świtu do zmierzchu. Cmen-
tarze metropolii lwowskiej” przedstawia 
współczesny krajobraz cmentarzy poło-
żonych we lwowskich dzielnicach pery-
feryjnych oraz w miejscowościach przy-
ległych do miasta, które stanowią jego 
obszar metropolitalny. Są to historyczne 
cmentarze, na których do czasu repatriacji 
po drugiej wojnie światowej w większości 
zostali pochowani Polacy. Do dnia dzisiej-
szego na cmentarzach na terenie metropolii 
lwowskiej, poza Cmentarzem Łyczakow-
skim, zachowało się mało dawnych krzyży, 
nagrobków, grobowców i kaplic grobowych, 

na których inskrypcje są nadal w języku 
polskim. Z roku na rok jest ich coraz mniej. 
Znikają z krajobrazu cmentarnego. Istnie-
jące nadal upamiętnienia Polaków dają 
świadectwo ich historycznej bytności we 
Lwowie i w okolicy.

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie 
(bombardowań okolic Lwowa) książka nabiera 
nowego znaczenia – ocala pamięć o miej-
scach, które być może na zawsze znikną 
z lwowskiego pejzażu.

http://wydawnictwo.univ.szczecin.
pl/od-switu-do-zmierzchu-cmentarze-
metropolii-lwowskiej-p-850.html

Agnieszka Szczaus
OBRAZ LUDZI PODHALA I TATR
W INSKRYPCJACH ZE STAREGO CMENTARZA
NA PĘKSOWYM BRZYZKU W ZAKOPANEM

Cmentarz na Pęksowym Brzyzku w Zako-
panem, nazywany też Starym Cmentarzem 
lub Cmentarzem Zasłużonych, jest jedną 
z najciekawszych polskich nekropolii. 
W ciągu 170 lat funkcjonowania cmen-
tarza pochowano na nim około 6 tysięcy 
osób. Obecnie szacuje się, że na terenie 
nekropolii znajduje się około 400 grobów 
(częściowo anonimowych), zarówno jedno-
osobowych, jak i rodzinnych, wieloosobo-
wych, opatrzonych inskrypcjami, zwanymi 
także epitafiami, napisami epigraficznymi 

lub nagrobkami, tj. krótkimi, autonomicz-
nymi tekstami, zamkniętymi pod względem 
semantycznym i formalnym, informującymi 
o śmierci jakiejś osoby i upamiętniającymi 
osobę zmarłą. W pracy odtworzono zło-
żony, wieloaspektowy, niezwykle intere-
sujący językowo i poznawczo obraz ludzi 
utrwalony w zakopiańskich inskrypcjach.

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/
obraz-ludzi-podhala-i-tatr-w-inskrypcjach-
ze-starego-cmentarza-na-peksowym-
brzysku-w-zakopanem-p-848.html

wydanie I, rok 2022

ISBN: 978-83-7972-505-2

oprawa miękka, format B5, 203 s.

cena 55,00 zł
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red. Renata Gałaj-Dempniak, Piotr Kaźmierski, Henryk Walczak
12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH
Księga rozkazów dziennych 
– kampania włoska czerwiec–grudzień 1944

red. Waldemar Gos, Beata Sadowska
METODY NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny 
tom księgi rozkazów dziennych 12 Pułku 
Ułanów Podolskich obejmujący wydarzenia 
z czasów kampanii włoskiej między czerw-
cem a grudniem 1944 r. Tak jak poprzedni, 
został on zredagowany naukowo przez 
historyków wojskowości – Renatę Gałaj-
-Dempniak i Henryka Walczaka z Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Piotra Kaźmierskiego z Koła Żołnierzy 
12 Pułku Ułanów Podolskich.

Składają się nań rozkazy dzienne zawiera-
jące się w cezurach: 13 czerwca 1944 r. – gdy 
Pułk dostał rozkaz przemieszczenia się do 
nowego miejsca postoju, a jego dowództwo 
objął niemal w tym samym czasie mjr dypl. 
Leon Bittner, i 31 grudnia 1944 r. – dacie 
zakończenia tego tomu przez kancelarię puł-
kową. Rękopis księgi rozkazów pozyskano 
z zasobu Instytutu Polskiego i Muzeum im. 

gen. Sikorskiego w Londynie. Stamtąd pocho-
dzą także materiały pomocnicze (Główna 
Księga Ewidencyjna, listy odznaczonych) 
służące opracowywaniu biogramów żoł-
nierzy Pułku oraz wyjaśnianiu zawartych 
w księdze sformułowań. Użyteczne w tym 
względzie okazały się również archiwalia 
dotyczące tego regimentu przechowywane 
w zbiorach Muzeum im. ks. dr. Władysława 
Łęgi w Grudziądzu (m.in. spisy ewidencyjne 
szwadronów, księgi ich rozkazów dziennych – 
niestety, mocno zdekompletowane – wykazy 
odznaczonych, listy awansowe) oraz Koła 
Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich 
w Szczecinie (ikonografia).

http://wydawnictwo.univ.szczecin.
pl/12-pulk-ulanow-podolskich-ksiega-rozk-
azow-dziennych-%E2%80%93-kampania-
wloska-czerwiec-%E2%80%93-grudzien-
1944-p-854.html

Zawartość monografii można podzielić 
na dwie części – pierwsza z nich dotyczy 
założeń koncepcyjnych oraz metodyki 
nauczania rachunkowości – propozycji, 
które warto wykorzystać w tłumaczeniu 
skomplikowanych zagadnień rachunko-
wości, na przykład wyjaśnianie pojęć, 
biorąc pod uwagę historię rachunkowości, 
sentencje wyroków sądowych, znane filmy. 
Przypomniano poglądy na temat roli konta 
w nauczaniu rachunkowości. Wskazano 
również na koncepcję prowadzenia zajęć 
w czasie pandemii, reagowanie na zmianę 
ponad trzymanie się planu oraz stres zawo-
dowy u pracowników. Część druga zaś, to 
wyniki badań, których celem była ocena:

 – możliwości i metod nauczania rachunko-
wości w warunkach zdalnego kształcenia 
w opinii różnych grup studentów,

 – technik komunikacji w świetle badań 
empirycznych,

 – determinant e-komunikacji kształcenia 
zdalnego.
W ostatnim rozdziale monografii zapre-

zentowano podglądy w zakresie doskonale-
nia procesu dydaktycznego i umiejętności 
adeptów rachunkowości.

Autorami monografii są nauczyciele 
akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego, Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz studenci Wydziału Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Monografia stanowi więc zestawienie poglą-
dów, oczekiwań i propozycji rozwiązań z per-
spektywy zarówno studenta, jak i nauczyciela.

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/
metody-nauczania-rachunkowosci-p-847.
html

wydanie I, rok 2022

ISBN: 978-83-7972-521-2

oprawa twarda, format B5, 380 s.

cena 85,00 zł

wydanie I, rok 2022

ISBN: 978-83-7972-512-0

oprawa miękka, format B5, 144 s.

cena 55,00 zł
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MONOGRAFIE
• Afeltowicz B., Słownik nazw miast województwa zachodniopomorskiego, 408 s., cena 75 zł

• Duda M., Galant A., Iwasiów I., Krupiński P., Nakoniczewski M., Strzeżek M., Pawlaczyk P., Zaborowska-Zagórska M. (red.), Nie-

-pokoje twórcze. Antologia tekstów studentek i studentów studiów pisarskich Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia pisarskie tom 2, 232 s., 

cena 50 zł

• Eider J., Olimpijczycy klubów sportowych województwa zachodniopomorskiego na Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020, 128 s., 

cena 48 zł

• Gos W., Sadowska B. (red.), Metody nauczania rachunkowości, 144 s., cena 55 zł

• Majchrzak M., Gutowski P., Gutowska E., Klein M., Studium efektywnego nauczania zdalnego w szkołach podstawowych. Model nauki 

zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych zlokalizowanych pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tan-

tow, Kołbaskowo, Przecław i Będargowo w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID-19, Studium des effektiven Fernunterrichts in den 

Grundschulen. Homeschooling-Modell für deutsche und polnische Grundschulen im grenznahen Streifen, in den Ortschaften Gartz, Case-

kow, Tantow, Kołbaskowo, Przecław und Będargowo hinsichtlich der Infektionsgefahr durch COVID-19, 218 s., cena 48 zł

• Szczaus A., Obraz ludzi Podhala i Tatr w inskrypcjach ze starego cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem, 203 s., cena 55 zł

• Żurek M., Polityka europejska. Koncepcyjne i doktrynalne podstawy na przykładzie Niemiec, 195 s., cena 55 zł

CZASOPISMA
• „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” nr 1(16)2021, red. I. Iwasiów, J. Madejski, 205 s., cena 40 zł

• „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” nr 2(17)2021, red. I. Iwasiów, J. Madejski, 216 s., cena 40 zł
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