Uchwała Nr 271/2008
Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie nazw kierunków studiów w języku angielskim

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27
lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Rada Główna rekomenduje następujące
nazwy kierunków studiów, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121 poz.
838), w języku angielskim.

Kierunek studiów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

administracja
aktorstwo
analityka medyczna
archeologia
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
architektura wnętrz
astronomia
automatyka i robotyka
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
biologia
biotechnologia
budownictwo
chemia
dietetyka
dyrygentura
dziennikarstwo i komunikacja
społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna
ekonomia
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
etnologia
europeistyka

Field of study
administration
acting
medical analytics
archaeology
architecture and urban planning
landscape architecture
interior design
astronomy
automatic control and robotics
national security
internal security
biology
biotechnology
civil engineering
chemistry
dietetics
conducting
journalism, media and communication
fine arts education
music education
education in technology and informatics
economics
electronics and telecommunications
electrical engineering
power engineering
ethnology
European studies

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

farmacja
filologia
filologia polska
filozofia
finanse i rachunkowość
fizjoterapia
fizyka
fizyka techniczna
geodezja i kartografia
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
górnictwo i geologia
grafika
historia
historia sztuki
informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
informatyka
informatyka i ekonometria
instrumentalistyka
inŜynieria bezpieczeństwa
inŜynieria biomedyczna
inŜynieria chemiczna i procesowa
inŜynieria materiałowa
inŜynieria środowiska
jazz i muzyka estradowa
kierunek lekarski
kierunek lekarsko-dentystyczny
kompozycja i teoria muzyki
konserwacja i restauracja dzieł sztuki

58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)

kosmetologia
kulturoznawstwo
leśnictwo
logistyka
lotnictwo i kosmonautyka
malarstwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
metalurgia
muzykologia
nauki o rodzinie
nawigacja
oceanografia
oceanotechnika
ochrona dóbr kultury
ochrona środowiska
ogrodnictwo

pharmacy
philology
Polish philology
philosophy
finance and accounting
physiotherapy
physics
technical physics
geodesy, surveying and cartography
geography
geology
spatial economy
mining and geology
graphic arts
history
history of art
scientific information and library
science
informatics
informatics and econometrics
studies in musical performance
security engineering
biomedical engineering
chemical and process engineering
materials engineering
environmental engineering
jazz and popular music
medicine
dentistry
composition and music theory
conservation and restoration of works
of art
cosmetology
cultural studies
forestry
logistics
aviation and cosmonautics
painting
mathematics
mechanical engineering
mechatronics
metallurgy
musicology
family studies
navigation
oceanography
ocean engineering
cultural heritage protection
environmental protection
horticulture

76) organizacja produkcji filmowej i
telewizyjnej
77) papiernictwo i poligrafia
78) pedagogika
79) pedagogika specjalna
80) pielęgniarstwo
81) politologia
82) polityka społeczna
83) połoŜnictwo
84) praca socjalna
85) prawo
86) prawo kanoniczne
87) psychologia
88) ratownictwo medyczne
89) realizacja obrazu filmowego,
telewizyjnego i fotografia
90) reŜyseria
91) reŜyseria dźwięku
92) rolnictwo
93) rybactwo
94) rzeźba
95) scenografia
96) socjologia
97) sport
98) stosunki międzynarodowe
99) taniec
100) technika rolnicza i leśna
101) techniki dentystyczne
102) technologia chemiczna
103) technologia drewna
104) technologia Ŝywności i Ŝywienie
człowieka
105) teologia
106) towaroznawstwo
107) transport
108) turystyka i rekreacja
109) weterynaria
110) wiedza o teatrze
111) włókiennictwo
112) wokalistyka
113) wychowanie fizyczne
114) wzornictwo
115) zarządzenie i inŜynieria produkcji
116) zarządzanie
117) zdrowie publiczne
118) zootechnika

film and TV production management
paper and printing technology
pedagogy
special pedagogy
nursing
political studies
social policy
midwifery
social work
law
canon law
psychology
emergency medical care
film/TV production and photography
stage/film directing
sound directing
agriculture
fishery studies
sculpture
stage design
sociology
sports studies
international relations
dance
agriculture and forestry engineering
dental techniques
chemical technology
wood technology
food technology and human nutrition
theology
commodity science
transport
tourism and recreation
veterinary medicine
theatre studies
textile engineering
vocal studies
physical education
design studies
management and production
engineering
management
public health
animal husbandry

Uchwałę otrzymują:
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Gospodarki
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Przewodniczący Rady Nauki
Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa WyŜszego

Jerzy BłaŜejowski

