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Trzy kolejne nowości w ofercie UwB
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
29 STYCZNIA 2015

Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia –
to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki
2015/2016 zatwierdzone już przez senat uczelni.
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Kierunek logistyka I stopnia będzie prowadzony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania,
zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Studenci będą mieli do
wyboru 2 specjalności: logistyka międzynarodowa oraz logistyka handlu i usług. W
programie studiów są zajęcia m.in. z zakresu zarządzania logistycznego oraz
ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiej działalności. Studenci będą też
zdobywać praktyczne umiejętności – uczyć się analizy rynku usług logistycznych,
tworzenia strategii czy przygotowywania umów. Na wykładach i ćwiczeniach pojawią
się ponadto elementy geografii, towaroznawstwa czy wiedza z zakresu systemów
informatycznych wykorzystywanych w logistyce. Studenci będą też mieli więcej niż
na innych kierunkach zajęć z języków obcych, a z uwagi na przygraniczne położenie
regionu – jednym z języków do wyboru będzie rosyjski. Kształcenie uwzględnia
nowe trendy w światowej logistyce, takie jak ekologistyka, logistyka w agrobiznesie,
czy logistyka w gospodarce turystycznej.
Na Wydziale Historyczno-Socjologicznym na studiach stacjonarnych I stopnia pojawi
się kierunek filozofia i etyka (zastąpi filozofię, na którą rekrutacja na I stopniu jest od
tego roku zawieszona). Studia te w szczególności adresowane są do osób, które
chciałyby uczyć etyki, a także filozofii w szkole. W związku z rozporządzeniem
ministra edukacji z marca 2014 r. w sprawie nauczania etyki w szkole, w
nadchodzących latach zapotrzebowanie na kompetentnych nauczycieli tego
przedmiotu w szkołach różnych szczebli powinno się zwiększyć. Program studiów
obejmuje też zajęcia z filozofii praktycznej („sztuka życia”), co w połączeniu z
elementami psychologii i psychiatrii humanistycznej pozwoli przygotować się
studentom do ról specjalistów od Human Relations czy tzw. coachingu
filozoficznego. Kierunek filozofia i etyka jest też atrakcyjną propozycją dla tych,
których interesuje praca w instytucjach kulturalnych i mediach. Wśród
nadobowiązkowych przedmiotów specjalizacyjnych studenci będą mieli do wyboru
m.in. warsztaty medialne (prasowo-radiowo-telewizyjne).
Na kryminologię II stopnia zaprasza natomiast Wydział Prawa, który przed rokiem z
sukcesem uruchomił studia licencjackie na tym kierunku. Cieszą się one ogromnym
zainteresowaniem kandydatów. Ponieważ uzupełniające studia magisterskie w takim
zakresie do tej pory prowadzone były jedynie na Uniwersytecie Warszawskim –
władze wydziału liczą, że chętnych nie zabraknie. Wiedza i umiejętności zdobyte
podczas studiów kryminologicznych przygotują absolwentów do skutecznego
rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania różnych przejawów
przestępczości. Specjaliści w tym zakresie znajdują zatrudnienie nie tylko w
organach ściągania czy służbach specjalnych, ale także prywatnych agencjach
detektywistycznych czy organizacjach pozarządowych zajmujących się
przestępczością. Rekrutacja będzie prowadzona zarówno na studia stacjonarne, jak i
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niestacjonarne.
Warto przypomnieć, że jeszcze w ub. roku senat Uniwersytetu w Białymstoku
zatwierdził uruchomienie kierunku kognitywistyka i komunikacja na studiach I
stopnia. Zatem w ofercie na rok akademicki 2015/2016 UwB ma już w sumie 4
nowe propozycje.
Trwają prace nad kolejnymi nowościami. Wydział Prawa na studiach II stopnia chce
zaproponować zupełnie nowy kierunek – doradztwo podatkowe, a także
bezpieczeństwo narodowe na studiach stacjonarnych (do tej pory było tylko na
studiach niestacjonarnych). Na Wydziale Filologicznym najprawdopodobniej ruszy
stacjonarna filologia angielska II stopnia (do tej pory w ofercie studiów magisterskich
były tylko studia niestacjonarne), a także specjalność translatorska na filologii
rosyjskiej II stopnia. Te nowości zostaną najprawdopodobniej zatwierdzone na
kolejnym, lutowym posiedzeniu senatu UwB.
Katarzyna Dziedzik
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