
KOMISJE REKRUTACYJNE NA KIERUNKI 
 
 

Kierunki studiów Dane kontaktowe do komisji 

 Psychologia, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, 

Politologia, Edukacja artystyczna, Animacja kultury,   

Management instytucji publicznych i public relations, Praca socjalna, 

Socjologia, Social sciences, Socjotechnika i odziaływanie społeczne, 

Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

                                 e-mail: rekrutacja-nsp@usz.edu.pl 

kontakt telefoniczny do komisji   

od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9:00-14.00.  

 

tel. 91 444 3225 

      91 444 3234 

      91 444 3356 

      91 444 3110 

      91 444 3235 

      91 444 3240 

      91 444 3239 

 

 

Filologia: angielska, germańska, germańska z dodatkowym językiem 

obcym, hiszpańska, norweska, romańska, romańska z językiem obcym do 

wyboru, rosyjska z dodatkowym językiem obcym, polska. 

 

Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, Italianistyka z 

elementami studiów nad chrześcijaństwem, Lingwistyka dla biznesu - 

tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i zarządzanie 

mediami, Global Communication, Kognitywistka komunikacji, 

 Studia pisarskie, Media i cywilizacja, Stosunki międzynarodowe, 

Menedżer dziedzictwa kulturowego, Bałtyckie studia kulturowe, 

Archeologia, Filozofia, Historia, Studia nad wojną i wojskowością  

 
 

e-mail: rekrutacja-hum@usz.edu.pl 

          

 
kontakt telefoniczny do komisji   

od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9:00-14.00.  

 

tel. 730 865 410 



 

Prawo, 

Prawo służb mundurowych,  

Prawo Internetu i ochrony informacji,  

Prawo medyczne,  

Administracja, 

Prawo ochrony zasobów naturalnych,  

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych 

 

e-mail: pia-rekrutacja@usz.edu.pl 

 

 

kontakt telefoniczny do komisji   

od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9.00-14.00.  

 

tel. 516 621 446 

 

787 227 628  – tel. dostępny w 

godz. 16:00-18:30 w terminach 

13.07; 14.07; 20.07; 21.07; 

27.07; 28.07; 03.08; 04.08; 

10.08; 11.08; 17.08; 18.08 

 

 

   

Logistyka, Logistyka studia inżynierskie, Zarządzanie, Informatyka                 

w biznesie, Przedsiębiorczość i inwestycje, Public Management 

                                  

                                 e-mail: rekrutacja.cukrowa@usz.edu.pl 

 

kontakt telefoniczny do komisji  

od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-14.00. 

 

tel. 91 444 32 14 

    798 022 428 
 



 

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, 

Economics and IT application,  

Gospodarka przestrzenna, Gospodarka nieruchomościami,  

Rynek nieruchomości,  

Informatyka i ekonometria,  

Ekonomiczno-prawny, Turystyka  i rekreacja, Branding miast i 

regionów, Innowacyjna gospodarka miejska, International Economics 

 

                  

                     e – mail: rekrutacja.mickiewicza@usz.edu.pl 

 

kontakt telefoniczny do komisji  

od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-14.00. 

 

tel. 797 046 118 
 

      
 

Wychowanie fizyczne, Zdrowie publiczne,  

Diagnostyka Sportowa 

 

e-mail: rekrutacja-kfz@usz.edu.pl  

 

kontakt telefoniczny do komisji  

od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-14.00.  

 

tel. 888 838 138 

 

          

      Familiologia, 

Teologia 

 

 

 

e-mail: romuald.jankiewicz@usz.edu.pl   

 

kontakt telefoniczny do komisji   

od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9:00-14.00.  

 

tel. 91 444 1474 

 

 

Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia, Genetyka i biologia 

eksperymentalna, Biologiczne podstawy kryminalistyki  

 

e-mail: anna.nowak@usz.edu.pl  

 

kontakt telefoniczny do komisji  

od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-14.00.  

 



tel. 576 423 009   

        

91 444 1672 

 

 

Geografia, Geologia 

Oceanografia, Hydrobiology,  

Eksploatacja zasobów naturalnych, 

 

e-mail: pawel.osoch@usz.edu.pl  

 

kontakt telefoniczny do komisji  

od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-14.00.  

 

tel. 91 444 2559 

 
Fizyka, 

Matematyka, Optyka okularowa,                                                                 

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego,                                 

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego 

 

 

e-mail: waldemar.staron@usz.edu.pl  

 

kontakt telefoniczny do komisji  

od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-14.00.  

 

tel. 91 444 1230 
 

 


