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Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla osób 
legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. 
„starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz świadectwem dojrzałości 
uzyskanym za granicą dostępne są na stronie internetowej www.uwm.edu.pl, 
w zakładce KANDYDACI. 

katarzyna.bujnowska@uwm.edu.pl

Wydział Studiów Technicznych
 i Społecznych w Ełku 

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka **

3. Geografia

4. Historia 

5. Język polski 

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Bezpieczeństwo
 Wewnętrzne

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

WYDZIAŁ 
STUDIÓW TECHNICZNYCH

 I SPOŁECZNYCH W EŁKU 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Chemia

2. Fizyka **

3. Geografia

4. Informatyka 

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

Geodezja
 I kartografia



Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne, niestacjonarne 

Program studiów  ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych 
specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury 
prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji. 
Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie 
prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji 
w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne 
rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, 
podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych 
i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie 
programów.

Absolwent jest przygotowany do:
 podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze 

stosowaniem prawa,
 podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa 

i umiejętnością jego stosowania w praktyce,
 pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej,
 podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze 

stosowaniem i stanowieniem prawa,
 podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), 

instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii 
politycznych, instytucjach krajowych,

 podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących 
z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

 projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnych 
społeczności i lokalnego rynku pracy.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

 licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne, niestacjonarne 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny 
i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, administracyjnych, ekonomicznych, 
humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji 
i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które 
przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne 
jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, 
prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w  zakresie zwalczania 
terroryzmu, ochrony mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą 
powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia 
spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Absolwent jest przygotowany do:
 podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, w szczególności w służbach, 

strażach i inspekcjach (np. Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu 
Drogowego),

 podjęcia zatrudnienia w instytucjach pozarządowych zajmujących się 
bezpieczeństwem socjalnym i ekologicznym, a także zapobieganiem przestępczości 
oraz ochroną praw człowieka,

 podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych na stanowiskach 
związanych z ochroną mienia i bezpieczeństwem pracowników.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia na geodezji i kartografii należą do najciekawszych w obszarze nauk 
technicznych. Student poznaje obok geodezji i kartografii takie bloki zagadnień, jak 
fotogrametria, teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka 
nieruchomościami. Uczy się obsługi bardzo nowoczesnych urządzeń technicznych oraz 
programów informatycznych. Zdobywa podstawy do wykonywania specjalistycznych 
prac z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości. 
Blok przedmiotów fakultatywnych daje studentom swobodę w organizowaniu 
własnego programu studiowania.
 
OBSZAR ZATRUDNIENIA

Program studiów przewiduje praktyki zawodowe. 

Dają one możliwość poznania i zdobycia pracy w:
 firmach geodezyjnych,
 jednostkach samorządu terytorialnego,
 umożliwia to ubieganie się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii 

oraz wyceny nieruchomości. Dzięki temu absolwent będzie mógł podjąć 
samodzielną działalność gospodarczą.

Wydział proponuje studia z plusem: jest to forma realizacji studiów stacjonarnych, na 
których zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach popołudniowych. Studia są 
bezpłatne. 


