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inżynieria procesów produkcyjnych
studia inżynierskie profil kształcenia – praktyczny

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i n f o r m a t o r  dla kandydatów na studia w roku 2018/2019

o kierunku 

Na lokalnym i regionalnym rynku pracy rośnie zapotrzebo-
wanie na wykwalifikowanych pracowników branży produkcyj-
nej, w tym branży motoryzacyjnej. Absolwent nowego kierunku 
studiów inżynieria procesów produkcyjnych jest inżynie-
rem przygotowanym do nadzorowania nowoczesnych proce-
sów produkcyjnych, w szczególności do: kontroli i optymaliza-
cji procesów produkcyjnych; wdrażania innowacyjnych projek-
tów związanych z ich rozwojem, zarówno w obszarze techniki, 
jak i organizacji. Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu 
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), kompute-
rowego wspomagania prac inżynierskich CAE oraz systemów 
realizacji produkcji (MES). Potrafi pracować oraz komunikować 
się w zespole realizując zadania i projekty inżynierskie. 

Program kształcenia zaprojektowano tak, by w  procesie 
edukacji kształtować głównie umiejętności praktyczne i zawo-
dowe przyszłego inżyniera. W planach studiów uwzględniono 
projekty przemysłowe (praktyczne zadania lub projekty eduka-
cyjne mocno osadzone w praktyce przemysłowej, wykonywa-
ne samodzielnie przez studenta pod opieką nauczyciela aka-
demickiego i  opiekuna w  zakładzie pracy). Przyjęto również, 
że prace inżynierskie mają charakter aplikacyjny lub projekto-
wy, a ich tematyka jest powiązana z wcześniej wykonanymi pro-
jektami przemysłowymi.

specjalności
(lub bloki przedmiotów zawodowych)

 – Automatyka i mechatronika przemysłowa
 – Badania i pomiary przemysłowe 
 – Przemysłowe procesy technologiczne 
 – Zarządzanie energią w przemyśle

po studiach

możliwości zatrudnienia absolwenta są szerokie – może 
znaleźć zatrudnienie jako inżynier w: 

 – przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, lotniczym, 
elektromaszynowym, obrabiarkowym, 

 – ośrodkach badawczo-rozwojowych, 
 – stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Absolwent może pracować w  szczególności w  zakładach 
produkcyjnych m.in. jako inżynier w dziale jakości, dziale tech-
nologii, dziale badań i rozwoju lub podobnych.

praktyki studenckie i projekty zawodowe

Uczelnia ściśle współpracuje z  doświadczonymi firmami 
z branży produkcyjnej. Współpraca pozwoli na realizację prak-
tyk w wymiarze min. 600 godz. W programie studiów uwzględ-
niono również projekty, które uzupełniają praktyki i  stanowią 
kluczowy element kształcenia zawodowego realizowanego 
we współpracy z pracodawcą.
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