WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK
OBJĘTYCH PROGRAMEM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH
EDYCJA LETNIA /LVII/ lipiec - październik

L.p. Nazwa wydziału/biura
1.

Biuro Koordynacji Projektów
i Rewitalizacji Miasta

2.

4.
5.

Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytków
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Biuro Obsługi Inwestorów

6.

Biuro Spraw Lokalowych

3.

(w tym Pełnomocnik Prezydenta
ds. interwencji lokatorskich)

Wymagania (kierunki studiów - specjalizacje)
administracja, europeistyka, politologia, socjologia,
gospodarka przestrzenna, architektura, marketing
i reklama, public relations, ochrona środowiska
finanse, budownictwo, logistyka, transport
administracja, finanse
admininistracja, prawo
nauki ekonomiczne
zarządzanie,
marketing,
public
relations,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomika
i zarządzanie nieruchomościami, międzynarodowe
stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe,
gospodarka przestrzenna, wymagana znajomość
języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
administracja, nauki ekonomiczne, nauki społeczne,
resocjalizacja, prawo

nauki społeczne (dziennikarstwo i komunikacja
społeczna,
politologia,
public
relations,
kulturoznawstwo, socjologia, historia), kierunki
humanistyczne, nauki ekonomiczne, stosunki
międzynarodowe, europeistyka, prawo, filologia
polska, adminstracja
Urząd
Stanu
Cywilnego
administracja,
prawo, nauki społeczne
8.
Wydział Działalności Gospodarczej rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, architektura
9.
i Rolnictwa
krajobrazu, melioracja
nauki ekonomiczne, prawo, administracja
10. Wydział Finansowy
administracja, ekonomia, inżynieria środowiska,
11. Wydział Gospodarki Komunalnej
ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna,
kształtowanie środowiska przyrodniczego, geografia
administracja,
archiwizacja,
prawo,
nauki
12. Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
ekonomiczne
(zarządzanie
nieruchomościami,
gospodarka
nieruchomościami),
gospodarka
przestrzenna, geoinformacja
informatyka, kierunki techniczne
13. Wydział Informatyki

7.

Gabinet Prezydenta

14. Wydział Kultury
15. Wydział Spraw Obywatelskich
i Uprawnień Komunikacyjnych
16. Wydział Kształtowania i Ochrony
Środowiska

administracja, archiwistyka, kulturoznawstwo,
historia
prawo, administracja, logistyka, nauki społeczne,
kierunki techniczne o specjalności samochodowej
ochrona
środowiska,
inżynieria
środowiska,
kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia,
geografia, gospodarka przestrzenna, geologia,

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

geoinformacja, chemia, technologia chemiczna,
prawo, administracja
Wydział Organizacyjny
administracja, prawo, zarządzanie, nauki społeczne,
ekonomia, politologia, finanse i rachunkowość,
ekonomia, matematyka, inżynieria bezpieczeństwa,
towaroznawstwo, informatyka
Zespół Radców Prawnych
prawo
Korekta językowa
filologia polska
Archiwum Zakładowe
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Oświaty
nauki ekonomiczne, prawo, administracja, nauki
społeczne
Wydział Rozwoju Miasta i
zarządzanie,
gospodarka
przestrzenna,
Współpracy Międzynarodowej
międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki
międzynarodowe, nauki społeczne
Wydział Sportu
wychowanie fizyczne, administracja, nauki społeczne
Wydział Urbanistyki i Architektury architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka
przestrzenna,
administracja,
archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją
Wydział Wspierania Jednostek
administracja, prawo, nauki społeczne (politologia),
Pomocniczych Miasta
nauki ekonomiczne, budownictwo, gospodarka
przestrzenna
Wydział Zamówień i Obsługi
administracja, bezpieczeństwo narodowe, kierunki
Urzędu
techniczne (informatyka, budowlane), logistyka,
nauki społeczne (politologia)
Wydział Zarządzania Kryzysowego telekomunikacja, radiotelekomunikacja, informatyka,
i Bezpieczeństwa
gospodarka elektroniczna, zarządzanie kryzysowe
lub bezpieczeństwo, nauki społeczne, administracja,
bezpieczeństwo publiczne
kierunki medyczne, nauki humanistyczne, społeczne
Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
(socjologia, politologia, polityka społeczna), prawo,
administracja,
ekonomia,
zarządzanie
nieruchomościami
Poznańskie Centrum Świadczeń
administracja,
prawo,
ekonomia,
politologia,
socjologia
Zarząd Geodezji Katastru
kierunki ekonomiczne, nauki społeczne, prawo,
Miejskiego GEOPOZ
administracja,
archiwistyka
i
zarządzanie
dokumentacją

