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Szanowny Kandydacie,
Szanowna Kandydatko… 
w imieniu Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych pragniemy serdecznie 
podziękować za zainteresowanie ofertą edukacyjną. Mamy nadzieję, że razem z nami 
zaczynają Państwo nowy etap edukacji na wybranym przez siebie kierunku. 
Wierzymy, że zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji na naszej uczelni będzie dla 
Państwa świetną przygodą. Przez ponad dwie dekady istnienia, reagując na znaczące 
zmiany społeczne zachodzące w Polsce, wdrożyliśmy wiele systemowych 
i praktycznych rozwiązań, dostosowując nasze propozycje edukacyjne do aktualnych 
potrzeb Studentów i rynku pracy.

Naszym nadrzędnym zadaniem jest przygotować Państwa do prawidłowego 
i satysfakcjonującego funkcjonowania w zawodzie, dobrego startu na rynku pracy, 
optymalizacji kariery zawodowej.

Mam nadzieję, że zobaczymy się na zjazdach online lub na korytarzach uczelni.

dr Małgorzata Hermanowicz
Rektor Collegium Balticum ANS 



Kosmetologia to kierunek z obszaru nauk me-
dycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej. Kosmetolog zatem to specjalista zajmu-
jący się pielęgnacją skóry, włosów i paznokci. 
Zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką, której 
głównym celem jest opóźnienie zewnętrznych 
oznak starzenia się oraz zachowaniem jak najdłu-
żej sprawności życiowej skóry.
 
To zawód przyszłości z branży usługowej, zbliżony 
strukturą umiejętności do medycznych z uwagi 
na treści z zakresu dermatologii, anatomii, fizjolo-
gii skóry oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

STUDIA I STOPNIA

KOSMETOLOGIA

Zajęcia w dobrze wyposażonych laboratoriach. 

Liczne porozumienia z klinikami, gabinetami 
kosmetologicznymi i SPA.

Możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach, 
wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.

Silne strony kierunku:

Praktyczne zajęcia pozwalające na zapoznanie 
się z panującymi trendami. 



Ukończenie specjalności podologia 
wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejęt-
ności pozwalające na rozpoznanie chorób 
stóp, udzielenie pacjentowi wskazówek 
dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stoso-
wanie specjalistycznych preparatów kos-
metycznych i podstawowych środków 
farmaceutycznych czy wykonywanie 
zabiegów korekcyjnych i pielęgnacyjnych 
odciążających szczególnie zagrożone 
miejsca.

PODOLOGIA SPA I ODNOWA BIOLOGICZNA

Role zawodowe:
Praca w gabinetach podologicznych, gabine-
tach rehabilitacji, poradniach diabetologi-
cznych, domach opieki dla seniorów, sanato-
riach, poradniach ortopedycznych, gabine-
tach pedicure, ośrodkach SPA&Wellnes, 
przychodniach rehabilitacyjnych.

Role zawodowe:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą 
pracować z ludźmi, pomagać im w poprawie 
wyglądu. Specjalność ta przygotowuje też do 
pracy w ramach kosmetologii estetycznej 
z osobami po urazach twarzy i ma na celu 
przywrócić klientom wiarę w siebie. 
Zdobędziesz wiedzę z zakresu biomedycz-
nych i psychospołecznych uwarunkowań 
zdrowia, umiejętności w zakresie kształtowa-
nia prozdrowotnych zachowań żywienio-
wych oraz współpracy z innymi specjalistami, 
kompetencje społeczne umożliwiające 
efektywne porozumiewanie się w różnych 
środowiskach osób potrzebujących wsparcia 
i edukacji.

Po ukończeniu studiów można szukać 
pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, 
w ośrodkach SPA&Wellnes, gabinetach 
odnowy biologicznej, gabinetach kos-
metycznych, klinikach chirurgii estety-
cznej, centrach sportowych, klubach 
fitness, ośrodkach turystycznych - kuror-
tach, uzdrowiskach etc. 

STUDIA I STOPNIASTUDIA I STOPNIA



Dietetyka to intensywnie rozwijająca się dziedzina 
nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowie-
ka chorego oraz zdrowego. Dlatego bardzo dyna-
micznie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
nych specjalistów tej branży. Wybierając studia na 
tym kierunku, zostaniesz rzetelnie przygotowany do 
profesjonalnego, a zarazem kreatywnego działania 
oraz wykonywania zadań zawodowych. 

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

STUDIA I STOPNIA

Dietetyka

Program tworzony we współpracy m.in. 
z medykami, dietetykami, fizjoterapeutami.

Kierunek realizowany we współpracy z twarzą 
polskiej dietetyki - Jakubem Mauriczem.

Dla każdego studenta na I roku, w semestrze 
letnim, Uczelnia opłaca jedno wybrane szkole-
nie poszerzające wiedzę dot. specjalności plus 
20% zniżki przez cały okres trwania studiów na 
inne szkolenia z oferty Mauricz Training Center.

Silne strony kierunku:

Możliwość prowadzenia zajęć na odległość 
w formie e-lerningu.



Dzięki tej specjalności zdobędziesz umiejętności i kwalifikacje w zakresie rozpoznawania 
psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka i osoby dorosłej oraz prowadzenia 
edukacji żywieniowej dla różnych grup wiekowych w celu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, 
zwłaszcza nadwadze i otyłości. Nauczysz się opracowywać modyfikacje nieprawidłowych 
zachowań i nawyków żywieniowych oraz stosować odpowiednie postępowanie w profilaktyce 
chorób żywieniowo zależnych.

PSYCHODIETETYKA

Role zawodowe:

Psychodietetyk w poradni dietetyki lub poradni chorób metabolicznych, profesjonalny doradca żywieniowy, 
własna praktyka psychodietetyczna.

DIETETYKA SPORTU
To propozycja dla osób, które wiążą swoją zawodową przyszłość z pomaganiem poprzez 
opracowywanie programów dietetycznych dla sportowców i osób trenujących rekreacyjnie. 
Zyskasz wiedzę teoretyczną z obszaru medycyny sportowej oraz praktyczne umiejętności 
planowania optymalnego systemu odżywiania w taki sposób, aby procentowy skład masy ciała 
sprzyjał poprawie sprawności fizycznej, w tym szybkości i wytrzymałości organizmu. Zdobędziesz 
umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia, opracowania i prowadzenia diety sportowców 
wyczynowych uprawiających różne dyscypliny sportu.

Role zawodowe:

Konsultant żywieniowy w klubie fitness, osobisty doradca żywieniowy, dietetyk sportowy 
w ośrodku sportowo-rekreacyjnych, własna praktyka w gabinecie dietetyki.

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA



Wykształcenie pedagogiczne to podstawa do wielu 
działań, których kluczowym elementem jest praca 
z ludźmi. Pedagog to nie tylko nauczyciel i wycho-
wawca dzieci – to osoba, która potrafi projektować 
i nadzorować pracę z różnymi grupami ludzi, wspie-
rać jednostki i zespoły w rozwoju, zarządzać budo-
waniem relacji interpersonalnych oraz kierować 
procesem kształcenia i samokształcenia innych. 
Absolwent pedagogiki ma w ręku umiejętności 
i kompetencje, dzięki którym odnajdzie się prak-
tycznie wszędzie: w edukacji, biznesie, projektach, 
kulturze i w wielu innych przestrzeniach zawodo-
wych.

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

STUDIA I STOPNIA

Pedagogika

Dużo zajęć o charakterze warsztatowym, 
nacisk na praktyczny aspekt kształcenia, prze-
kładanie przekazywanej wiedzy na praktykę 
zawodową.

Profesjonalna, doświadczona kadra, złożona 
z fachowców i ekspertów z danego zakresu 
pedagogiki.

Atrakcyjne, nowoczesne specjalności, two-
rzone na podstawie analizy zapotrzebowania 
współczesnego rynku pracy.

Silne strony kierunku:



Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu biomedycznych i psychospołecznych 
uwarunkowań zdrowia, umiejętności kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych oraz 
kompetencje umożliwiające efektywne porozumiewanie się z osobami pochodzącymi z różnych 
środowisk. Nauczysz się, jak promować zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie oraz jak prowadzić 
edukację profilaktyczną związaną z zaburzeniami odżywiania wśród dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Dodatkowy atut specjalności: przygotowanie do współpracy z lekarzami, psychologami, 
dietetykami i trenerami podczas zajęć praktycznych.

PEDAGOGIKA ZDROWIA Z DIETETYKĄ

Role zawodowe:
Pedagog w zakresie promocji zdrowia w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych; doradca w zakresie promocji zdrowia 
w placówkach publicznych i prywatnych.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Ta specjalność przygotuje Cię do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz realizowania działań z zakresu 
opieki i wychowania. Nauczysz się, jak rozpoznawać problemy pojawiające się w rodzinie 
i w środowisku lokalnym oraz jak je rozwiązywać, jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz 
jak stosować metody animacji społeczno-kulturalnej w działaniach skierowanych do dzieci 
i młodzieży.

Role zawodowe:
Wychowawca w pogotowiu opiekuńczym, opiekun w domu małego dziecka, wychowawca 
w świetlicy socjoterapeutycznej, pracownik centrum pomocy rodzinie, asystent rodziny.

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA



To propozycja dla osób zainteresowanych wspieraniem seniorów. Zdobędziesz wiedzę 
z psychologii, gerontologii, geriatrii, poznasz elementy pedagogiki specjalnej, socjologii, andragogi-
ki i pracy socjalnej, wybrane aspekty biologiczne, psychologiczne i kulturowe dotyczące fun-
kcjonowania osób starszych w społeczeństwie, prawne aspekty pomocy i opieki nad seniorami oraz 
najważniejsze zagadnienia związane z edukacją zdrowotną, nowinkami medycznymi 
i bezpieczeństwem osób starszych. Dodatkowo poznasz zasady tworzenia i realizowania projektów 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych osobom starszym.

PEDAGOGIKA SENIORALNA I OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

Role zawodowe:
Pedagog i opiekun w domach pomocy społecznej, domach starców, państwowych i prywatnych 
domach opieki w kraju i za granicą, sanatoriach, uzdrowiskach, fundacjach, uniwersytety trzeciego 
wieku; specjalista z zakresu doradztwa gerontologicznego, animator życia społecznego seniorów.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA I WSPOMAGANIA RODZINY

Dzięki tej specjalności poznasz współczesne zjawiska socjologiczne i psychologiczne związane 
z życiem rodzinnym, prawo rodzinne i opiekuńcze, zasady poradnictwa rodzinnego, nauczysz się 
tworzenia i realizowania projektów z zakresu wspierania rodziny i działalności profilaktycznej. 
Poznasz metody pracy specjalisty do spraw rodziny, kuratora społecznego i mediatora rodzinnego. 
Zyskasz umiejętność pracy z rodziną w kryzysie, prowadzenia komunikacji w duchu porozumienia 
bez przemocy oraz skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dodatkowo nauczysz się 
zasad tworzenia i realizowania projektów tematycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Role zawodowe:
Specjalista do spraw pomocy rodzinie w rządowych i pozarządowych organizacjach pomocowych, 
poradniach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach typu rodzinnego, 
schroniskach dla ofiar przemocy, ośrodkach adopcyjnych i  innych placówkach wspierających 
rodzinę; kurator społeczny, asystent rodziny.

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Ta specjalność to najnowsza propozycja na kierunku pedagogika, która w nowoczesny sposób łączy 
podstawową wiedzę pedagogiczną z umiejętnościami i kompetencjami z zakresu opieki, 
wychowania i edukacji małego dziecka. Student pozna założenia i narzędzia tej metody oraz rolę 
opiekuna, a następnie zdobędzie umiejętności: pracy z pomocami rozwojowymi, aranżowania 
przestrzeni wychowawczo-dydaktycznej, planowania i realizacji opieki nad dzieckiem do lat trzech, 
diagnozowania jego potrzeb i możliwości, indywidualnej aktywizacji rozwoju oraz wykorzystywania 
innowacyjnych form i narzędzi pracy pedagogicznej w działaniach opiekuna w żłobku i w klubie 
malucha.  

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA
I OPIEKA W ŻŁOBKU Z PEDAGOGIKĄ MONTESSORI

Role zawodowe:
Student będzie przygotowany do pracy jako opiekun w żłobku, opiekun w klubie malucha, 
specjalista z zakresu opieki i wychowania dzieci do lat trzech.

STUDIA I i II  STOPNIA
NOWOŚĆ

Ta specjalność wyposaży Cię w umiejętność diagnozowania zjawisk patologii społecznych oraz 
podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych na rzecz ich rozwiązywania. Nauczysz się 
wykorzystywać nowoczesne środki i metody podczas budowania programów profilaktyczno-pre-
wencyjnych w celu korygowania nieprawidłowych zachowań osób niedostosowanych społecznie 
w środowisku otwartym.

PREWENCJA PATOLOGII I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Role zawodowe:
Pedagog i wychowawca w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach 
środowiskowych, placówkach interwencyjnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach kurator-
skich, jednostkach prewencyjnych policji, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, 
aresztach śledczych, stowarzyszeniach i fundacjach, instytucjach administracji publicznej zajmują-
cych się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, w służbach mundurowych oraz 
w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny.

STUDIA I i II STOPNIA



PEDAGOGIKA SZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Ta specjalność przygotuje Cię do diagnozowania i rozwiązywania problemów z uwzględnieniem 
indywidualnych możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży. Nauczysz się specjalistycznego wspie-
rania dzieci, ich rodzin, nauczycieli i wychowawców, prowadzenia działań interwencyjnych 
w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, prowadzenia mediacji i negocjacji z uczniami 
i rodzicami oraz organizowania zajęć wychowawczych i profilaktycznych z zastosowaniem 
zróżnicowanych metod terapii pedagogicznej.

Role zawodowe:
Pedagog szkolny, pracownik w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista w zakresie tera-
pii pedagogicznej.

STUDIA II STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

Ta specjalność pozwoli Ci poznać problematykę niedostosowania społecznego i przestępczości, 
zasady i metody diagnostyki środowiska wychowawczego, prowadzenia działań mediacyjnych, 
negocjacyjnych, psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Będziesz przygotowany do pro-
jektowania i realizowania działań o charakterze resocjalizacyjnym oraz do tworzenia i wdrażania 
programów profilaktyczno-prewencyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ

Role zawodowe:
Wychowawca w zakładzie poprawczym, pedagog szkolny, wychowawca w zakładzie karnym, 
wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej, kurator społeczny, pedagog ulicy.



Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym to jedno z najważniejszych 
i największych wyzwań współczesnej edukacji. 
Z tego powodu  nauczyciele przedszkola i klas 
I–III szkoły podstawowej są coraz bardziej 
potrzebni, a publiczny i prywatny sektor oświaty 
wciąż poszukuje osób, które mają uprawnienia 
oraz umiejętności niezbędne do pracy 
z najmłodszymi uczniami.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to 
kierunek realizowany zgodnie z najnowszymi 
rozporządzeniami ministerstwa oraz standarda-
mi kształcenia nauczycieli obowiązującymi od 
2019 roku. Wybór tych studiów oznacza zdoby-
cie uprawnień do wykonywania konkretnego 
zawodu, rozwinięcie kompetencji do pracy 
z małym człowiekiem, zbudowanie bogatego 
warsztatu pedagogicznego oraz wkroczenie 
w tę część rynku pracy, w której wciąż istnieje 
duże zapotrzebowanie na wysoko wykfalifiko-
wanych fachowców.

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
PIĘCIOLETNIE

PEDAGOGIKA

Role zawodowe:
Nauczyciel  i wychowawca w przedszko-
lu, nauczyciel i wychowawca w klasach 
I–III szkoły podstawowej, edukator 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczes-
noszkolnym w publicznych i pry-
watnych ośrodkach edukacyjno-wy-
chowawczych.



Nauczyciel w zakresie edukacji dziecka

W programie studiów największy nacisk 
położyliśmy na kształcenie praktyczne 
i wyposażenie studenta w nowoczesne narzę-
dzia, dzięki którym będzie przygotowany do 
pracy z dziećmi w świecie XXI wieku.

Program kształcenia jest zgodny z Prawem o szkolnictwie wyższym (7 poziom PRK) oraz ze standardem 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesno-
szkolnej (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych 
nauczycieli, pedagogów, psychologów, 
ekspertów wychowania przedszkolnego i wczes-
noszkolnego, fachowców z zakresu metodyki 
nauczania, a do tego – wielkich pasjonatów, 
którzy z chęcią dzielą się swoją wiedzą.

Uprawnienia do pracy jako nauczyciel 
w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej.

W ramach programu prowadzone są warsztatowe 
zajęcia z zakresu: mediacji oświatowych 
i rówieśniczych, wystąpień publicznych, pracy 
z literaturą dla dzieci, zarządzania stresem i konflik-
tem w pracy nauczyciela, wykorzystywania sztuki 
w procesie edukacyjno-wychowawczym, baśniotera-
pii, technik szybkiego czytania i zapamiętywania.

Silne strony kierunku:

Łączenie tradycyjnych i nowoczesnych metod 
kształcenia, w tym e-learning i blended learning.

Możliwość realizowania w czasie studiów dodatko-
wych kursów tematycznych, opracowanych zgodnie 
z potrzebami zgłaszanymi przez samych studentów.

Uzyskujesz:

Przygotowanie pedagogiczne do pracy jako 
nauczyciel na wszystkich poziomach edukacji.

Możliwość podjęcia studiów podyplomowych dla 
nauczycieli i zdobycia uprawnień do uczenia 
dodatkowo wybranego przedmiotu w szkole 
podstawowej i ponadpodstawowej.

Możliwość podjęcia studiów podyplomowych 
z wybranego zakresu pedagogiki specjalnej 
i zdobycia uprawnień do pracy z dziećmi 
z niepełnosprawnościami, do pracy jako logopeda 
lub do pracy w przestrzeni wczesnego wspoma-
gania dziecka, działań korekcyjno-kompensacyj-
nych i resocjalizacji.



Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w służbach 
mundurowych lub karierą związaną z przeciw
działaniem zagrożeniom w sferze szeroko poję-
tego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 
wybierz studia na kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne, których program kompleksowo 
odnosi się do tej tematyki. Dzięki podpisanym 
przez naszą uczelnię porozumieniom 
z instytucjami publicznymi, służbami mundu-
rowymi  oraz organizacjami pozarządowymi 
(proobronnymi), jako student tego kierunku 
zyskasz ułatwiony start w życie zawodowe!

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
STUDIA I/II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

Absolwent tej specjalności będzie mógł pochwalić się wiedzą z zakresu 
prawa, psychologii, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz teorii użytkowa-
nia broni palnej, a dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędzie także umie-
jętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz stosowania środków przy-
musu bezpośredniego. Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bez-
pieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania 
w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom 
zdobędziesz również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz 
ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu 
bezpośredniego.

SŁUŻBA POLICYJNA
I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Role zawodowe:
Służba w strukturach Policji, służba w Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz 
Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

STUDIA I i II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU
I KOMUNIKACJI

Role zawodowe:
Pracownik przedsiębiorstwa logistycznego, pracow-
nik firmy transportowej, funkcjonariusz Straży Ochro-
ny Kolei, pracownik Inspekcji Transportu Drogowego.

To specjalność, która przypadnie Ci do gustu, jeśli 
interesują Cię zagadnienia związane z systemem 
zarządzania bezpieczeństwem transportu i komuni-
kacji powszechnej. Zyskasz wiedzę oraz umiejętności 
z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie, 
infrastruktury transportu, bezpieczeństwa w trans-
porcie i zarządzania logistyką. Zdobędziesz także 
cenne umiejętności analizowania i projektowania 
systemów transportowych oraz zbierania, hierar-
chizowania, przetwarzania i przekazywania uzys-
kanych informacji dotyczących ryzyka i ewentualnych 
zagrożeń związanych z transportem.

STUDIA I STOPNIA



To propozycja dla tych, którzy pragną nauczyć 
się skutecznie zarządzać bezpieczeństwem na 
różnych poziomach samorządu terytorialnego 
oraz profesjonalnie zapobiegać sytuacjom 
kryzysowym. Zyskasz cenną wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu systemu zarządzania kryzyso-
wego, organizacji i funkcjonowania centrum 
zarządzania kryzysowego, logistyki w sytu-
acjach kryzysowych oraz psychologicznych 
aspektów sytuacji kryzysowych. Będziesz także 
umiał trafnie identyfikować zagrożenia, ana-
lizować i oceniać ryzyko. Wybór tej specjalności 
zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu nowoczesnych zintegrowanych 
systemów zarządzania, zarządzania systemami 
infrastruktury krytycznej oraz kształtowania 
bezpiecznej przestrzeni w wymiarze lokalnym.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PRZYGOTOWANIE OBRONNE
I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

Role zawodowe:
Służba w resorcie obrony narodowej, pracow-
nik: Centrum Zarządzania Kryzysowego szcze-
bla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; funk-
cjonariusz: Państwowej Straży Pożarnej; Policji; 
Straży Granicznej; Straży Miejskiej.

Role zawodowe:

Uzyskasz wiedzę pozwalającą na dokonywanie 
analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpie-
czeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bez-
pieczeństwa europejskiego i euroatlantyc
kiego. Będziesz znał kluczowe zasady planowa-
nia i organizowania użycia Sił Zbrojnych RP 
w systemie obronnym państwa oraz współpra-
cy cywilno-wojskowej, programowania poza-
militarnych przygotowań obronnych i miejsca 
organizacji pozarządowych w systemie obron-
nym państwa.

Żołnierz zawodowy; pracownik resortu obrony 
narodowej; urzędnik administracji publicznej 
odpowiedzialny za pozamilitarne przygotowa-
nia obronne szczebla: gminnego, powiatowe-
go i wojewódzkiego; pracownik agencji wojs-
kowej bądź wywiadowczej, pracownik zespołu 
reagowania kryzysowego.

STUDIA I i II STOPNIA STUDIA II STOPNIA



Ponad 80% studentów stanowi czynna kadra 
zawodowa, co przekłada się wzajemną 
wymianę doświadczeń.

Kadra praktyków wywodząca się ze służb 
mundurowych, stykająca się na co dzień 
z wykładami zagadnieniami.

Podpisane porozumienia z jednostkami 
mundurowymi, m.in. z 12 Dywizją Zmecha-
nizowaną  - największą jednostką wojskową 
w Zachodniopomorskiem.

Silne strony kierunku:

Odniesienie treści wielu przedmiotów do 
pracy zawodowej studentów.

NOWOŚĆ

LOGISTYKA I BEZPIECZEŃSTWO
TRANSPORTU I KOMUNIKACJI

Specjalność Logistyka i bezpieczeństwo trans-
portu i komunikacji to oferta skierowana do 
tych, którzy w szczególny sposób zaintereso-
wani są tematyką szeroko pojętego transportu, 
logistyki, budowy i działania pojazdów mecha-
nicznych, a także obsługą procesów transpor-
towych, jak i uczestniczeniem w transporcie 
i komunikacji. 

Role zawodowe:
Przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębior-
stwa spedycyjne, centra usług logistycznych, 
instytucje rządowe i samorządowe zajmujące 
się funkcjonowaniem branży TSL.

STUDIA II STOPNIA

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

Oferta skierowana do tych, którzy w szczególny 
sposób zainteresowani są tematyką szeroko 
pojętej problematyki przestępczości, w szcze-
gólności przyczyn zachowań przestępnych, 
motywacji sprawców przestępstw jak i metod 
wykrywania (identyfikacji) sprawcy czynu 
zabronionego.  Miejsce szczególne zajmują tu 
metody zwalczania przestępczości oraz zjawisk 
społecznie niebezpiecznych, ekspertyzy krymi-
nalistyczne,  jak i taktyka kryminalistyczna.

Role zawodowe:
Formacje mundurowe, agencje ochrony osób 
i mienia, samorząd terytorialny, przedsiębior-
stwa ubezpieczeniowe i banki, ochrona portów 
lotniczych, żandarmeria wojskowa.

NOWOŚĆ STUDIA II STOPNIA



Psychologia w biznesie to kierunek studiów, który 
łączy wybrane aspekty psychologii i biznesu; zdobę-
dziesz tu specjalistyczną wiedzę i praktyczne umie-
jętności, które pozwolą Ci sprawnie funkcjonować 
w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem 
ludźmi, zespołami, projektami, pozyskiwaniem kon-
sumentów, budowaniem strategii biznesowej, pro-
wadzeniem szkoleń, negocjacji i opracowywaniem 
oraz wdrażaniem w życie strategii firmy przy jedno-
czesnym korzystaniu z warsztatu i narzędzi psycho-
logicznych.

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

STUDIA I STOPNIA

Psychologia

Silne strony kierunku:

Zajęcia 50 % online, 50 % kontakt bezpośredni, 

W trakcie studiów uzyskasz międzynarodowy 
certyfikat BELBIN (dla trenerów, coachów, 
specjalistów HR)

Zajęcia studyjne będą prowadzone przez 
specjalistów z całej Polski,

Połączenie psychologii z zagadnieniami bizne-
sowymi.

w biznesie



Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” to moduł kształcenia przygotowany z uwagi na 
nieustannie rozwijający się i wzbogacający rynek reklamy, ofert kierowanych do konsumenta oraz 
poszukiwania przez firmy i sprzedawców coraz to nowych możliwości oddziaływania na 
potencjalnego nabywcę. Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” jest propozycją dla 
osób, które interesują się tematyką marketingu i PR-u, reklamą, sprzedażą, budowaniem marki 
organizacji.

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ KLIENTÓW

Role zawodowe:
Aagencje reklamowe, PR i agencje pracy. Biura obsługi, �rmy doradcze i szkoleniowe, media i organizacje 
pozarządowe.

NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE
Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” to moduł kształcenia stworzony z uwagi na fakt, że 
negocjacje stanowią stały element przestrzeni biznesowej, a współczesny biznes coraz częściej 
podczas negocjacji sięga po elementy mediacji, a także wykorzystuje same mediacje do 
rozwiązywania różnorodnych sytuacji konfliktowych na linii firma – klient, przełożony – pracownik, 
pracownik – pracownik.

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” jest propozycją dla osób, które interesują się 
komunikacją interpersonalną, tematyką PR-u, mediacji i negocjacji oraz przywództwa.

Role zawodowe:
Stanowiska wymagające bezpośredniego kontaktu z klientem lub partnerem biznesowym, 
stanowiska związane z opracowywaniem i wdrażaniem strategii zapobiegających konfliktom i 
kryzysom lub je zwalczającym, a także stanowiska ukierunkowane na dbanie o relacje wewnątrz 
firmy i z jej zewnętrzne otoczenie.

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA



Studia Podyplomowe

Plastyka i technika dla 
nauczycieli

Etyka dla nauczycieli

Bibliotekoznawstwo 
z informacją naukową
i animacją czytelnictwa

Wczesne nauczanie 
języka  angielskiego 
w wychowaniu przed-
szkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej

Psychologiczno-pedago-
giczne i dydaktyczne 
przygotowanie do 
zawodu nauczyciela 
(przygotowanie pedago-
giczne)

Doradztwo zawodowe 
i rozwój kariery

Edukacja dla bezpieczeń-
stwa

Szczecin / 
Stargard Mława Sanok Siedlce Suwałki

Lublin / 
Zamość / Biała 
Podlaska

Zator



Logopedia

Pedagogika resocjaliza-
cyjna z pro�laktyką 
uzależnień

Diagnoza i terapia peda-
gogiczna z rewalidacją

Diagnoza, terapia 
pedagogiczna i rewali-
dacja indywidualna
z arteterapią

Integracja sensoryczna

Organizacja i zarządza-
nie w oświacie

Szczecin / 
Stargard Mława Sanok Siedlce Suwałki

Lublin / 
Zamość / Biała 
Podlaska

Zator Warszawa
Edukacja, wspomaganie
i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną

Edukacja, wspomaganie
i terapia osób z zaburze-
niami ze spektrum 
autyzmu

Pedagogika opiekuńczo-
-wychowawcza

HR biznes partner

Medyczny trener perso-
nalny

+ BLISKO 50 INNYCH KIERUNKÓW
Szczegóły na www.cb.szczecin.pl



STYPENDIUM

STYPENDIUM SOCJALNE
O to stypendium może się ubiegać Student znaj-
dujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego 
dochód netto nie przekracza kwoty ustalonej 
decyzją Rektora w porozumieniu z Samorządem 
Studenckim.

ZAPOMOGA
Zapomogę może otrzymać Student, który znalazł 
się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to 
jednorazowa pomoc, o którą można się starać 
najwyżej dwa razy w roku akademickim.

STYPENDIUM DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium to może otrzymać Student posiada-
jący orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
lub inny rodzaj orzeczenia, które wydał właściwy 
organ

STYPENDIUM REKTORA
Stypendium Rektora może otrzymać Student, 
który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiąg-
nięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia spor-
towe we współzawodnictwie co najmniej na 
poziomie krajowym.

133 Studentów
otrzymało stypendia

31
89
studentów

studentów

13
studentów

Otrzymało stypendium
dla osób niepełnosprawnych

Otrzymało
stypendium socjalne

Otrzymało stypendium Rektora

w roku akademickim 2021/2022
wg stanu na dzień 09.04.2022

Najwyższe stypendium to

+1000zł

Przyznano też 5 zapomóg na wnioski złożone
w związku ze skutkami epidemii COVID-19



W Collegium Balticum - Akademii Nauk 
Stosowanych  wszystkie osoby z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności mają możliwość 
podjęcia studiów na wybranym kierunku oraz 
stopniu.

Nasza Uczelnia oferuje Państwu wsparcie 
finansowe w postaci stypendium dla osób 
niepełnosprawnych. Jeżeli mają Państwo aktu-
alne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
wystarczy zgłosić się z nim do Kwestury i wypeł-
nić odpowiedni wniosek.

Analizujemy potrzeby Studentów i staramy 
się zapewnić optymalny komfort studiowania, 
co jest możliwe przez odpowiednie dostosowa-
nie przestrzeni dydaktycznej. Dostęp do sal 
dydaktycznych zapewnia winda dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studenci z niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym mogą ubiegać się o 
dofinansowanie studiów z programu realizowa-
nego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd" 
w Module II. Wnioski należy składać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub 
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie właści-
wym dla miejsca zamieszkania Studenta.

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) Uczelnia posia-
da Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. 
Student z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści może ubiegać się o indywidualne wsparcie eduka-
cyjne, w tym:

• wydłużenie czasu trwania testu, zaliczenia, kolokwium;
• powiększenie czcionki testów na materiałach dydak-
tycznych, testach etc.;
• możliwość nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia 
rejestrujące dźwięk;
• zmianę formy zaliczenia lub egzaminu z pisemnego 
na ustny lub odwrotnie, w zależności od potrzeb;
• wsparcie ze strony tłumacza języka migowego pod-
czas zajęć dydaktycznych;
• inne rozwiązania umożliwiające pełny udział w proce-
sie kształcenia mogą być ustalone wspólnie ze Studen-
tem.

WSPARCIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Uczelnia udostępnia swoim studentom jedną z pierwszych 
w Polsce bibliotek cyfrowych. Gwarantuje ona nieograni-
czony i bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji 
naukowych na świecie.

Stanowi to istotne wsparcie w pracach badawczych, 
rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach 
wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także 
kluczową pomoc dla doktorantów i studentów przygoto-
wujących prace dyplomowe. Wykaz i aktywne linki znaj-
dują się w zakładce Biblioteki Collegium Balticum na stro-
nie internetowej Uczelni.

Nasze zbiory obejmują specjalistyczne opracowania 
z: bezpieczeństwa, fizjoterapii, języków obcych, peda-
gogiki, polityki, ekonomii, informatyki, dziennikarstwa 
oraz nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjolo-
gii, prawa, historii, medycyny.

Do Państwa dyspozycji są 2 czytelnie: tradycyjna - 
z bogatym zbiorem książek i czasopism oraz czytelnia 
medialna z dostępem do Internetu. Do biblioteki 
z czytelnią i zapleczem multimedialnym zapraszamy 
także w filii w Stargardzie. Aktualnie, ze względu na 
pandemię, wypożyczanie książek jest zawieszone.

Biblioteka prowadzi także sprzedaż skryptów i zeszy-
tów naukowych wydawnictwa Collegium Balticum. 
Sklep wydawnictwa: wydawnictwo.cb.szczecin.pl

BIBLIOTEKA

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI



Szczecin
Biuro Rekrutacji
tel. 91 48 38 171
tel. 91 48 38 172
rekrutacja@cb.szczecin.pl

Biuro Rekrutacji
tel. 91 48 38 171
tel. 91 48 38 172
rekrutacja@cb.szczecin.pl

Magdalena Woszczyńska
tel. 91 48 38 167
tel. 607 610 065
podyplomowe@cb.szczecin.pl

Biuro Rekrutacji
tel. 91 577 83 60
rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

Dziekanat
tel. 91 577 83 68
dziekanat.stargard@cb.szczecin.pl

Dział Marketingu i PR
tel. 91 577 83 61
d.macedonska@cb.szczecin.pl

Informacja
tel. 91 577 23 07
informacja.stargard@cb.szczecin.pl

Biblioteka
tel. 91 577 83 71
biblioteka.stargard@cb.szczecin.pl

Rektorat
tel. 91 48 38 162
fax. 91 48 38 151
biuro.rektora@cb.szczecin.pl

Dziekanat
tel. 91 48 38 160
tel. 91 48 38 161
fax. 91 48 38 176
dziekanat@cb.szczecin.pl

Dział Marketingu i PR
tel. 91 48 38 165
marketing@cb.szczecin.pl

Biuro Projektów
Międzynarodowych
tel. 91 48 38 744
n.burdzy@cb.szczecin.pl

Informacja
tel. 91 48 38 163
informacja@cb.szczecin.pl

Kwestura
tel. 91 48 38 166
kwestura@cb.szczecin.pl

Filia w Stargardzie

Filia w Kaliszu Pomorskim
Studia Podyplomowe

ul. Mieszka I 61 c,
71-011 Szczecin

ul. Kazimierza Wielkiego 17,
73-110 Stargard

ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski



www.cb.szczecin.pl


