
Na nowy rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim zostało powołanych łącznie pięć 
nowych kierunków studiów oraz jedna nowa specjalność:  
 
Nowe kierunki i specjalności:  
 

1. Modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Informatyki) 

2. Akwakultura Biznes i Technologia (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Oceanografii i 
Geografii  

3. Psychologia pracy i biznesu – nowa specjalność na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk 
Społecznych, na którą bezpośrednio będzie prowadzona rekrutacja (stacjonarne jednolite 
studia magisterskie)  

4. European and International Business Law – studia niestacjonarne II stopnia (studia w języku 
angielskim, zaoczne) na Wydziale Prawa i Administracji 
 

Nowa oferta studiów stacjonarnych II stopnia, które do tej pory były prowadzone tylko na I 
stopniu:  

 
5. Biologia medyczna (studia stacjonarne II stopnia) na Wydziale Biologii 
6. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (studia stacjonarne II stopnia) na Wydziale 

Filologicznym 
 

 
Opisy nowych kierunków i specjalności: 
 

1. Modelowanie matematyczne i analiza danych – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Informatyki o profilu ogólnoakademickim, mają charakter 
interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki, realizowane we 
współpracy z ekspertami z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz IT. Studenci zdobędą 
umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego 
świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych 
technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych. Studenci 
będą mieli do wyboru cztery główne ścieżki (ekonomiczną, finansową, analizę danych lub 
modelowanie zjawisk fizycznych, ale możliwe będzie również zaprojektowanie własnej 
ścieżki. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach ryzyka w bankach i 
towarzystwach ubezpieczeniowych, działach marketingu, w firmach zajmujących się usługami 
z zakresu analizy danych, w służbie zdrowia, w zarządzaniu transportem, w firmach 
energetycznych, w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, w firmach 
usługowo-handlowych, a także w firmach IT tworzących oprogramowanie dla różnych 
instytucji.  
 

2. Akwakultura – Biznes i Technologia – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Oceanografii i 
Geografii, tworzone w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem  
doświadczeń naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. 
Wielodziedzinowy charakter studiów wpisuje się we współczesny  kierunek poszukiwania 
rozwiązań istotnych problemów gospodarczych z wykorzystaniem szerokiej 
interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń. Studia są skierowane do osób zainteresowanych 
naukami przyrodniczo – społecznymi, zwłaszcza w zakresie rozwoju i kształtowania 
środowiska wodnego. Studia będą miały profil praktyczny, a pierwsze doświadczenia 
zawodowe studenci zdobędą podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w 
przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą. Głównym celem jest 
przygotowywanie wszechstronnie wykształconej kadry dla firm i laboratoriów badawczych 



zajmujących się akwakulturą, a także wysokospecjalistycznej kadry administracyjnej, 
zajmującej się sprawami akwakultury. 

 
3. Psychologia pracy i biznesu – nowa specjalność na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk 

Społecznych; stacjonarne jednolite studia magisterskie. Interdyscyplinarne studia łączące 
obszary psychologii, zarządzania, ekonomii i marketingu, realizowane we współpracy z 
szerokim gronem praktyków. Studenci będą zdobywać wiedzę psychologiczną, związaną z 
mechanizmami rządzącymi zachowaniami jednostek i grup na rynku, w organizacji, którą 
będzie można wykorzystać w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania biznesem 
oraz budowania strategii marketingowych. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane przy 
współudziale Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomii, przedstawicieli rynku pracy oraz 
praktyków psychologii biznesu, marketingu  i zarządzania. Absolwenci Psychologii pracy i 
biznesu będą przygotowani do wykonywania pracy w różnorodnych obszarach związanych z 
rynkiem pracy, tj. organizacjach biznesowych, korporacjach, działach zarządzania zasobami 
ludzkimi, działach marketingu czy public relations oraz pracowniach psychologicznych, 
badających predyspozycje zawodowe, a także do podejmowania własnej inicjatywy 
biznesowej w wyniku kształtowania postaw przedsiębiorczych. 
 

4. European and International Business Law – studia niestacjonarne II stopnia (studia w języku 
angielskim, zaoczne) na Wydziale Prawa i Administracji – będą kształcić specjalistów 
swobodnie poruszających się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. 
Studenci zdobędą unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki międzynarodowej, 
systemu prawnego i administracyjnego Unii Europejskiej, międzynarodowego 
i europejskiego prawa handlowego, podatkowego, przedsiębiorczości elektronicznej, 
bankowości europejskiej, międzynarodowego arbitrażu handlowego i podstaw 
przedsiębiorczości. Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji publicznej i instytucjach 
międzynarodowych, będą mogli podejmować działalność gospodarczą na skalę europejską i 
międzynarodową; będą ekspertami dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na międzynarodowych rynkach.   
 
Nowa oferta studiów stacjonarnych II stopnia, które do tej pory były prowadzone tylko na I 
stopniu:  
 

5. Biologia medyczna – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Biologii będą kształcić 
specjalistów łączących wiedzę i umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych, nauk 
medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także z zastosowania technik 
z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, fizjologii i neurofizjologii w 
diagnostyce chorób lub badaniu zaburzeń o podłożu neurologicznym. Będą oni także 
przygotowani do obsługi aparatury badawczej i pracy w laboratoriach badawczych, 
kontrolnych, diagnostycznych. Absolwenci będą mogli pracować w placówkach służby 
zdrowia, naukowo-badawczych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, 
ośrodkach terapii uzależnień, a także w sporcie, wojsku i policji. Będą mogli również 
współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi i pasożytniczymi 
ludzi lub zwierząt, analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów 
diagnostycznych i terapeutycznych.  
 

6. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale 
Filologicznym, współtworzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, o profilu 
praktycznym kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych, animacji kultury 
filmowej oraz teoretyczno-historycznym. Kierunek jest jednym z dwóch beneficjentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 
ramach którego Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na utworzenie Laboratorium 



Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej. Laboratorium będzie obsługiwać 
znaczną część warsztatów realizacji krótkich form audiowizualnych. W ramach studiów 
studenci odbędą trzymiesięczną praktykę zawodową: na planie filmowym, praktykę 
realizacyjną lub animacyjną. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w firmach i 
instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, 
animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, a także promocją filmu w 
mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach). Będą mogli również zająć się 
dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, archiwistyką filmową oraz badaniami 
naukowymi w dziedzinie historii i teorii kina. Liczne warsztaty przygotowują z kolei do realizacji 
indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki 
nowych mediów. 
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