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POLITOLOGIA 

• Cel kształcenia 

 

 
Celem kształcenia na kierunku politologia jest przygotowanie studenta do pracy w urzędach 

samorządowych, organach administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach 

gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a tym samym: 

• wspomaganie osób przedsiębiorczych i twórczych, w prowadzeniu innowacyjnej działalności 

gospodarczej 

• dbanie o bezpieczeństwo społeczności lokalnej, poprzez kierowanie centrami zarządzania 

kryzysowego przy organach administracji publicznej 

• poznanie realnych problemów firm i instytucji samorządowych i wypracowanie instrumentów 

mających na celu usprawnienie działalności samorządów 

• kreatywne analizowanie zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych oraz formułowanie 

własnej oceny na podstawie obserwacji świata polityki przy zachowaniu krytycyzmu w wyrażaniu 

opinii. 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku 

1. Kadrę kierunku Politologia tworzą innowacyjni dydaktycy, wśród nich praktycy: samorządowcy, prawnicy, specjaliści 

ds. zarządzania 

2. Studenci – w ramach programu kształcenia – na wybranych przedmiotach realizują projekty kreatywne                                

we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Dzięki temu będą najlepiej przygotowani do przyszłej pracy zawodowej 

3. Oferujemy  studia I i II stopnia i specjalności niedostępne na innych uczelniach 

4. Oferujemy anglojęzyczne studia na specjalności Politics and Management in International Environment 

5. Możliwość realizowania praktyk i staży, za które student otrzymuje wynagrodzenie 

6. Praktyki studenckie - organizowane w instytucjach zgodne z kierunkiem studiów i wybraną specjalnością     

- szansą na zdobycie doświadczenia  i zatrudnienia 

7. Stypendia naukowe wyższe niż na uczelniach państwowych 

8. Możliwość nieodpłatnego studiowania za granicą w ramach programu Erasmus + 

9. Oferta dodatkowa - w ramach studiów II stopnia program kształcenia został wzbogacony o 120 godzin zajęć 

monograficznych poświęconych kompleksowemu przygotowaniu absolwentów nie tylko do podjęcia pracy w strukturach 

administracji publicznej, ale przede wszystkim podejścia do egzaminu konkursowego i kontynuacji kształcenia na 

dalszej prestiżowej ścieżce zawodowej, tj. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - kształcącej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych 

urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Wysoki poziom nauczania języków obcych – w programie studiów obowiązkowe dwa języki obce 

11. Indywidualne podejście do każdego studenta (indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów, 

bezpośredni kontakt z prodziekanem kierunku) 

12. Możliwość kształcenia w wykorzystaniem metod na odległość (Polski Uniwersytet Wirtualny). 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Monika Maj-Osytek 

• Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, ekspert ds. komunikacji niewerbalnej, trener 

umiejętności poznawczych, psychopedagog.  

• Wieloletni praktyk łączący doświadczenie zawodowe z badaniami w zakresie zaawansowanej 

komunikacji. Posiada 10 lat doświadczenia w pracy trenerskiej i wsparcia sprzedaży. Pracowała w 

wielu branżach, m.in. administracyjnej oraz jako trener dla: Coca Cola, Bank BPH, PKO SA, Get In 

Bank, European Institute of Environmental Energy Poland, Grupa Wadwicz.  

• Prowadzi szkolenia dla biznesu i polityki oraz jest wykładowcą akademickim. 

• Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących komunikacji niewerbalnej.  

 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 
 

 

 

mgr Karolina Kępka 

• Prawnik - administratywista, specjalistka z zakresu zarządzania administracją publiczną i 

gospodarką komunalną. 

• Pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

• Radna Rady Miejskiej w Łodzi od 2006 r. Przewodniczy Komisji Statutowej. Członek 

Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, Komisji Edukacji, Komisji Kultury, Komisji 

Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 
 

prof. dr hab. Tomasz Kuczur 

• Prawnik i politolog, 

• Pracownik etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

• Przewodniczący Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, 

• Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Softblue S.A (spółka giełdowa zajmująca się innowacyjnością 

teleinformatyczną oraz nowymi technologiami), 

• Autor lub współautor 8 monografii i kilkunastu książek, których jest redaktorem i współredaktorem 

oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i analiz. Recenzent kilku renomowanych czasopism 

naukowych,  

• Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących dziedzin: prawo karne, prawo 

administracyjne, systemy polityczne. 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Hassan Ali Jamsheer 

• Politolog, historyk myśli społecznej i politycznej 

• Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, członek Rady Europejskiego Towarzystwa Studiów 

Bliskowschodnich (EURAMES), członek Rady Programowej Światowego Kongresu Studiów 

Bliskowschodnich (WOCMES).  

• Wykładowca na Uniwersytetach Oksfordzkim, Londyńskim i Kopenhaskim 

• Autor licznych publikacji naukowych dotyczących historii Bliskiego Wschodu i myśli politycznej 

islamu. 

 

 
 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Dariusz Barski 

• Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, 

• Doradca Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, 

• Przedstawiciel Prezydenta RP w Krajowej Radzie Prokuratury, 

• były Prokurator Krajowy - Zastępca Prokuratora Generalnego, Wiceminister Sprawiedliwości, 

• były Prokurator Apelacyjny w Łodzi. Podczas pracy w Prokuraturze przeszedł wszystkie szczeble 

kariery zawodowej prowadząc najpoważniejsze śledztwa o różnorakim charakterze (kryminalne, 

gospodarcze, korupcyjne, związane ze zorganizowana przestępczością) we wszystkich komórkach 

organizacyjnych prokuratury zajmujących się prowadzeniem śledztw, poprzez Szefa Prokuratury 

Apelacyjnej do Szefa Prokuratury Krajowej, 

• Od 2011 roku dydaktyk AHE. 

 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - KADRA 

 

 

 

 
 

dr Ireneusz Maj – prodziekan kierunku 

• Historyk, politolog, pedagog 

• Autor publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów z zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego w polskiej polityce wschodniej i zarządzania oświatą 

• Członek Kolegium Naukowego czasopisma „Nowy Prometeusz”, wydawanego przez 

Studium Europy Wschodniej PAN 

• Członek Rady Konsultacyjnej ds. Edukacji przy Prezydencie Miasta Łodzi  

• Laureat Nagrody Naukowej im. Redaktora Jerzego Giedroycia oraz nagród Prezydenta 

Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej nauki, oświaty i 

wychowania młodego pokolenia Polaków.  



POLITOLOGIA 
• Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

 
 Organizacja warsztatów archiwalnych, konkursów i wystaw  

 Realizacja projektu kreatywnego –  

Polityka historyczna Polski – przeszłość i perspektywa 

 

 Organizacja staży, z wynagrodzeniem dla studentów 

 Realizacja projektu kreatywnego – 

Wsparcie rozwoju firmy innowacyjnej  

 

 Organizacja staży i  praktyk studenckich. 

 Realizacja projektu kreatywnego – 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 
 Realizacja projektu kreatywnego – 

Działalność polskich polityków w Parlamencie Europejskim 

 – realizacja programu politycznego 

  
 



POLITOLOGIA 

• Program kształcenia 

 

 

 

 
Oferowane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi studia na 

kierunku politologia pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do 

kreatywnej analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych, 

formułowania własnej oceny na podstawie obserwacji świata polityki przy 

zachowaniu krytycyzmu w wyrażaniu opinii.  

Studia te łączą tradycyjne, teoretyczne ujęcie politologii z działalnością 

innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby jednostek samorządu 

terytorialnego oraz aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

 
 



 

POLITOLOGIA 

• Program kształcenia 

 
• Koncepcja kształcenia oparta jest na jednoczesnym rozwoju wiedzy, 

umiejętności, kreatywności i kompetencji społecznych studentów. 

• Oprócz możliwości zdobycia rzetelnej wiedzy z zakresu nauk o 

politologicznych, jednym z podstawowych elementów kształcenia studentów 

Politologii w AHE jest realizowanie projektu kreatywnego. Dzięki takim 

zajęciom studenci fizycznie zetkną się z działalnością innowacyjną a w efekcie 

będą umiejętnie wspomagać osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu 

innowacyjnej działalności gospodarczej  

• Unikalny program kształcenia zakłada rozwój podmiotowości, osobowości 

i kreatywnych kompetencji studenta. Ten, kto pracuje nad sobą poprzez 

trening kompetencji osobowościowych, częściej i szybciej natrafia na twórcze 

rozwiązania postawionych problemów.  
 



 
PROJEKTY STUDENCKIE REALIZOWANE NA KIERUNKU POLITOLOGIA 

 

 

  
 

Zajęcia, na których 

realizowany jest 

projekt 

Tematyka projektu Instytucje, z którymi 

realizowane są 

projekty 

Opiekun projektu 

2 semestr st. I stopnia  

Historia polityczna 

Polski XX wiek 

Polityka historyczna Polski – przeszłość i 

perspektywa – organizacja spotkań i debat 

politycznych 

Instytut Pamięci 

Narodowej 

Dr Ireneusz Maj 

3 semestr st. I stopnia 

Integracja Europejska 

Działalność polskich polityków w Parlamencie 

Europejskim – realizacja programu 

politycznego  

Biura poselskie polskich 

eurodeputowanych 

Dr Ireneusz Maj 

Dr Bogdan Ekstowicz  

4 semestr st. I stopnia 

Administracja 

publiczna 

Projekty dotyczące sprawności działalności 

administracji w JST na rzecz wsparcia 

przedsiębiorców – wypracowana 

instrumentów mających na celu poprawę 

terminowości załatwiania spraw 

Urzędy miast i gmin Mgr Karolina Kępka 

5 semestr st. I stopnia 

Samorząd i polityka 

lokalna 

Projekty inicjujące działalność innowacyjną w 

samorządach – pomysł, rejestracja, 

poszukiwanie źródeł finansowania 

Łódzka Agencja 

Rozwoju Regionalnego, 

urzędy miast i gmin 

Mgr Aneta 

Woźniakowska-

Moskwa 



 
PROJEKTY STUDENCKIE REALIZOWANE NA KIERUNKU POLITOLOGIA 

 

 

  
 

Zajęcia, na których 

realizowany jest 

projekt 

Tematyka projektu Instytucje, z którymi 

realizowane są 

projekty 

Opiekun projektu 

2 semestr st. II stopnia  

Komunikowanie 

polityczne 

Techniki komunikowania wybranej partii 

politycznej z wyborcą 

Biura poselskie Dr Monika Maj-

Osytek 

3 semestr st. II stopnia 

Współczesne 

problemy 

międzynarodowe 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

organizacjach międzynarodowych w działach 

HR (human resources) 

ŁARR Dr Bogdan Ekstowicz  

4 semestr st. II stopnia 

System ochrony praw 

człowieka 

Działalność pozarządowych organizacji 

chroniących prawa człowieka – organizacja 

spotkań i akcji humanitarnych 

Amnesty International Dr Andrzej Anders 



 
PROJEKTY STUDENCKIE REALIZOWANE NA KIERUNKU POLITOLOGIA 

 

 

  
 

Zajęcia, na których 

realizowany jest projekt 

Tematyka projektu Instytucje, z 

którymi 

realizowane są 

projekty 

Opiekun 

projektu 

Specjalność broker innowacji  

Komercjalizacja i wdrażanie 

rozwiązań – źródła 

finansowania, startupy 

Projekty inicjujące działalność innowacyjną – 

pomysł, rejestracja, poszukiwanie źródeł 

finansowania 

Łódzki Regionalny 

Park Naukowo-

Technologiczny 

Mgr Piotr 

Berliński – 

manager ds. 

projektów 

Specjalność administracja i 

zarządzanie w sferze 

publicznej 

Zarządzanie projektami UE 

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej  

na przykładzie wybranej organizacji usługowej  

ŁARR, Urzędy miast 

i gmin 

Dr Bogdan 

Ekstowicz  

Specjalność marketing 

polityczny 

Wizerunek Polski w mediach 

międzynarodowych 

Projekty dotyczące sprawności działalności 

administracji państwowej na rzecz pozytywnej 

zmiany postrzegania Polski w poszczególnych 

krajach – wypracowanie instrumentów mających 

na celu poprawę wizerunku Polski 

Biura poselskie w PE Dr Monika Maj-

Osytek 



POLITOLOGIA 
• Wybrane projekty studenckie 

 

 

  
 

Projekt w zakresie działalności 

polskich polityków w 

Parlamencie Europejskim –  
realizowany na zajęciach 

warsztatowych: Integracja 

europejska 
 



POLITOLOGIA 
• Wybrane projekty studenckie 

 

 

  
 

Projekt w zakresie działalności 

pozarządowych organizacji 

chroniących prawa człowieka – 

organizacja spotkań i akcji 

humanitarnych: Maraton 

pisania listów we współpracy z 

Amnesty International. 
 



POLITOLOGIA 
• Wybrane projekty studenckie 

 

 

  
 

Projekt dotyczący analizy 

systemów politycznych 

poszczególnych państw, pn. 

„Ewolucja systemu politycznego 

w Polsce. W jakim kierunku 

zmierzamy?”, realizowany na 

zajęciach ze współczesnych 

systemów politycznych. 
 



POLITOLOGIA 

• Oferta kształcenia 

 

 

Program kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku POLITOLOGIA 

podzielony został na bloki modułowe. 

Moduły specjalnościowe realizowane są od 3 semestru. 

Moduły i przedmioty kształcenia podstawowego i ogólnego są wspólne dla 

wszystkich studiujących. 

Studenci mogą się kształcić na czterech specjalnościach dla studiów 

I stopnia i sześciu specjalnościach dla studiów II stopnia,  

z których trzy są unikalne w skali kraju: 
 



POLITOLOGIA 
• Unikatowe specjalności i zawody, do których przygotowujemy 

studentów 
 

Na specjalności BROKER INNOWACJI 

kształcimy SPECJALISTÓW W ZAKRESIE INNOWACJI 

 

• Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców koncepcję kształcenia 

kierunku dostosowano do potrzeb jednostek samorządowych 

zainteresowanych wdrażaniem innowacji. W tym celu program kształcenia 

wzbogacono o nową – niespotykaną w ofercie innych uczelni specjalność - Broker 

innowacji.  

• Specjalista w zakresie innowacji na poziomie studiów magisterskich świadomy jest 

procesów innowacyjnych, posiada więc umiejętność wdrażania innowacji do procesu 

gospodarczego. W odróżnieniu od absolwenta studiów licencjackich - działającego według z 

góry zdefiniowanej procedury - studia magisterskie nastawiają się na wykształcenie 

specjalisty, który samodzielnie projektuje uruchamianie innowacji gospodarczych. Dzięki 

odróżnianiu procesów standardowych od innowacyjnych jest w stanie identyfikować osoby 

innowacyjne i wspierać je w zakładaniu firm, uruchamianiu startupów i wdrażaniu innowacji 

do procesu gospodarczego. 
 



POLITOLOGIA 
• Unikatowe specjalności i zawody, do których przygotowujemy 

studentów 
 

  

Na specjalności ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

kształcimy SPECJALISTÓW ADMINISTRACYJNYCH ORGANÓW OCHRONY 

PRAWNEJ 

• Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy 

determinowane m.in. Profesjonalizacją i optymalizacją funkcjonowania organów 

administracji publicznej, w tym również szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. 

Program specjalności został opracowany tak, aby absolwenci tej specjalności zdobyli 

wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, a także statusu 

prawnego urzędnika sądowego. 

• Ponadto absolwent dysponuje wiedzą z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru 

zastawów, ksiąg wieczystych i hipotek oraz pism procesowych w postępowaniach 

sądowych, ochrony danych osobowych, a także posiada praktyczne umiejętności w 

zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem. 

 

 
 



ADMINISTRACJA 
• Unikatowe specjalności i zawody, do których przygotowujemy 

studentów 
 

na specjalności Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego 

kształcimy kandydatów do formacji mundurowych 

 

• Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa terytorialnego, zasad 

dowodzenia i technik operacyjnych, a także funkcjonowania służb specjalnych i innych 

służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa publicznego.  

• Studenci nabędą umiejętności analizowania zjawisk w zakresie obronności związanych z 

bezpieczeństwem państwa. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych 

dziedzin prawa a także nauk politycznych, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

zarządzania. 

• Program studiów II stopnia jest tak skonstruowany, aby absolwenci z uwagi na posiadane 

umiejętności potrafili rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu zadań służb i formacji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 

 
 



 

POLITOLOGIA 
• Program kształcenia 

Moduły specjalnościowe 

 
               SPECJALNOŚĆ BROKER INNOWACJI 

MODUŁ: Rekonstrukcja formy projektu innowacyjnego – studium praktyczne 

MODUŁ: Kompletowanie narzędzi wytwórczych 

 

               SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

MODUŁ: Materialno-prawne aspekty funkcjonowania sądów 

MODUŁ: Sprawność działania administracji sądowej 

 

               SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY MUNDUROWE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBL. 

MODUŁ: Materialno-prawne aspekty funkcjonowania służb mundurowych 

MODUŁ: Sprawność działania administracji w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego 

                

 

 



POLITOLOGIA 
• Program kształcenia 

Technologia kreatywności – unikatowa ścieżka kształcenia obejmuje 

cykl zajęć: 

Studia I stopnia 

• wykład i ćwiczenia – Logika kreatywności 

• warsztat – Komunikacja 

• ćwiczenia - Metodyka zarządzania kompetencjami 

• warsztat - Konflikt grupowy 

• projekt – Projekt własnego przedsięwzięcia  

• warsztat – Etyka 

Studia II stopnia 

• ćwiczenia - Metodyka zarządzania kompetencjami 

• warsztat – Podejmowanie decyzji 



POLITOLOGIA 
• Przykładowi absolwenci, którzy odnieśli sukces zawodowy 

 



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku - ABSOLWENCI 

 

 
 

 

 

 

 

Jacek Zimnik – dziennikarz, publicysta 

„W Superstacji pracuję od samego początku. Uważam, że telewizja powinna 

być jak najbliżej odbiorcy. Studia odbyte na Akademii - oprócz wiedzy, 

nowych umiejętności i kompetencji - dały mi również pewność siebie i 

umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nie boję się trudnych 

tematów i zaczepek widzów. Oddaje im głos w interaktywnym programie 

Bez Ograniczeń, w którym zawsze można liczyć na gorące dyskusje”.  



POLITOLOGIA 
• Atuty kierunku – ABSOLWENCI 

 

 
 

 

 
 

 

Piotr Kurzawa (absolwent kierunku administracja, student politologii)  – 

Pełnomocnik Prezydenta M. Łodzi. Menedżer ulicy Piotrkowskiej 

„Od zawsze staram się łączyć przyjemne  z pożytecznym. Doświadczenie zawodowe, które 

zdobywam od blisko 20 lat zawsze łączyło się z organizacją wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych. Moją pasją jest Piotrkowska, na której mieszkam, i na rzecz której działam w 

swojej pracy zawodowej.  Jako menedżer ulicy Piotrkowskiej mogę realizować swoje pasje, a 

także wdrażać rozwiązania administracyjne służące poprawie funkcjonowania Piotrkowskiej. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane w trakcie studiów na AHE są niezbędnym 

elementem mojej codziennej pracy”. 



Na trzecim i czwartym semestrze studiów II 

stopnia - dodatkowe zajęcia przygotowujące 

wyłącznie do egzaminu konkursowego, 

prowadzone metodą konwersatoriów i warsztatów 

(120 godzin zajęć) 

Dodatkowa oferta dla studentów II stopnia Politologii 

Studenci  zdobywają wiedzę i 

umiejętności w czterech 

kluczowych obszarach: 

1.Prawo i postępowanie 

administracyjne  

II. Ekonomia, zarządzanie i finanse 

publiczne  

III. Polityka zagraniczna i instytucje 

UE  

IV. Postawy i kompetencje 

Na czwartym semestrze - wewnętrzny egzamin 

próbny. 

W ramach studiów I stopnia – administracja i uzupełniających II stopnia – 

politologia, przygotowujemy studentów do egzaminu konkursowego do 

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego – kształcącej urzędników służby cywilnej oraz 

kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Program kształcenia dostosowaliśmy do treści nauczania KSAP.  Ma on 

charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich, 

menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej.  



Absolwent kierunku politologia może znaleźć zatrudnienie jako: 
• lider zespołu osób gospodarujących innowacjami wspierającego lokalne innowacje i firmy kreatywne 

• specjalista od zarządzania personelem administracji rządowej i samorządowej 

• specjalista w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego przy organach administracji publicznej 

• pracownik działów księgowości i BHP 

• pracownik agencji doradztwa personalnego 

• pracownik biura poselskiego 

• pracownik organizacji pozarządowych, fundacji i agencji rozwoju regionalnego 

• pracownik przedstawicielstw instytucji europejskich 

• pracownik punktów informacji europejskiej 

• pracownik mediów 

• specjalista od marketingu i promocji partii politycznych 

• pracownik europejskich służb zagranicznych 

• pracownik instytucji i przedsiębiorstw handlu międzynarodowego 

• kadra kierownicza średniego i wyższego oraz najwyższego szczebla w strukturach organizacyjnych projektów Unii 

Europejskiej, odpowiedzialna za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji i działach badawczo-rozwojowych 

• specjalista w firmach prywatnych i przedsiębiorstwach państwowych w zakresie programowania, planowania, 

projektowania, realizacji, nadzoru i eksploatacji obiektów i urządzeń w obszarze infrastruktury OŹE (odnawialnych 

źródeł energii) oraz ochrony środowiska naturalnego 

• urzędnik w administracji wymiaru sprawiedliwości, organach ochrony prawnej, organach penitencjarnych 

• funkcjonariusz podporządkowany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (m. in.: Policja, Straż Graniczna, Służba 

Więzienna) 

• pracownik instytucji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (m. in.: Straż Gminna - Miejska, 

Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia). 

 


