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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Jednostka realizująca studia

Uniwersytet Szczeciński

2

Nazwa kierunku studiów

administracja

3

Poziom studiów

studia I stopnia

4

Profil studiów

ogólnoakademicki

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub
dyscyplin, do których odnoszą się efekty
uczenia się ze wskazaniem dyscypliny
wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana
ponad połowa efektów uczenia się (w
przypadku wskazania więcej niż jednej)

Dyscyplina/y: nauki prawne,
Dyscyplina wiodąca: nauki prawne

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednej dyscypliny określenie dla każdej z
tych dyscyplin procentowego udziału liczby
punktów ECTS w łącznej liczbie punktów
ECTS dla programu studiów

nie dotyczy

8

Liczba semestrów

studia stacjonarne - 6

9

Liczba punktów ECTS konieczna do
ukończenia studiów

180

10

Wymogi związane z ukończeniem studiów
(praca dyplomowa/ egzamin dyplomowy)

Studia pierwszego stopnia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i
egzaminem dyplomowym.
Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Szczecińskim
warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu kształcenia (180 pkt
ECTS) oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych,
2) uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny dostateczny,
wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta,
3) złożenie w dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed
planowanym egzaminem dyplomowym (rodzaj wymaganych dokumentów
określają stosowne przepisy),
4) uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,
5) sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i złożenie
oświadczenia według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca
dyplomowa wykonana była samodzielnie.
Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego
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10

Wymogi związane z ukończeniem studiów
(praca dyplomowa/ egzamin dyplomowy)

z wynikiem co najmniej dostatecznym.

11

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

licencjat
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